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گردشگرى در روستا: از قابليت تا شايستگى
ــته ها و توان آن است  ــى از داش «قابليت1»هاى يك چيز، بخش
ــان قرار گيرند و يا  ــناخت و ادراك انس ــت مورد ش كه ممكن اس
ــود  ــه. يك قابليت تنها زمانى به مثابه يك «امكان2» تلقى مى ش ن
ــود و توجه مؤثر به امكانات  ــان تشخيص داده ش ــوى انس كه از س
ــا، «فرصت3»ها را  ــح و بج ــخيص صحي ــى از تش يك محيط ناش
ــب رقم  زند. هنگامى كه  ــتفاده يا رويداد يك رفتار مناس براى اس
فرصت هاى يك محيط بتواند بر محدوديت ها فائق آيد، آن محيط 
«صالحيت4»، «برازندگى5»و در نهايت «شايستگى6» آن را مى يابد 
به تلقى خاصى منسوب شود كه نوع مواجه شدن با آن را مشخص 

مى نمايد.
امروزه شايستگى يك روستا به عنوان مقصد گردشگرى، نه صرفاً 
به مؤلفه هاى ارزشمندى آن، بلكه به تمام قابليت هايى وابسته است 
ــازد. بنابراين تمام گونه هاى  ــاير نمونه ها ممتاز مى س كه آن را از س
روستايى على رغم احراز آن ويژگى  ها، فرصت الزم در امر گردشگرى 
را نمى يابند. از اين رو امر گردشگرى در روستاها قابل تعميم به تمامى 
نمونه هاى واجد ارزش نبوده بلكه متوجه بروز چنين شايستگى هايى 

يا بسته به رويكرد متناسب با امر گردشرى است.
ــت، اين  ــود كه در وهلة نخس ــش مطرح مى  ش اكنون اين پرس
قابليت ها در يك محيط روستايى كدام اند و ثانياً نگرش شايسته و 
ــامل مى شود؟ برخى از قابليت هاى  درخور موضوع چه ابعادى را ش
نهفته در موقعيت روستاها كه شايسته است فرصت آن را بيابند تا 

در ظهور امر گردشگرى مورد توجه قرار گيرند، عبارت است از :

روستا به مثابه محيط بومى
ــتاها از مهم ترين  ــى در روس ــط بوم ــه با يك محي ــة مواجه تجرب
قابليت هايى است كه امروزه نسبت به مسئلة گردشگرى روستايى كمتر 
بدان پرداخته اند؛ چراكه مهم  ترين سهم از محيط هاى بومى متعلق به 
سكونتگاه هايى است كه در قالب روستاها پديد آمده اند و اين براى افرادى 
ــد، مى تواند به عنوان يك جاذبة  ــه از چنين تجربه اى به دور افتاده ان ك

گردشگرى قلمداد شود. در سكونتگاه هاى روستايى، انطباق پذيري هاى 
انسان با محيط طبيعي براي تأمين فعاليت ها، تجربيات جديد، نيازها و 
پاسخگويي مناسب براي هر يك از آنها به صورت ابتدايى و متكى بر توان 
محيطى خود تحقق يافته است. لذا پيوند پرمعنا ميان انسان و طبيعت را 
مي توان از بنيادى ترين مفاهيم در شكل گيرى سكونتگاهى به نام روستا 
دانست. امروزه رجوع انسان به «آبادي» به بهانة گردشگرى مى تواند در 
ــف قابليت ها و مفاهيم آن همراه با محترم شمردن مكان از  جهت كش

جانب وى و عهد به نگهداري از آن باشد.

روستا به مثابه مكان 
روستا يا به تعبير شولتز «آبادي»، صحنة رخداد سكونت طبيعي 
ــتاي هويت يافتن و به مكاني احساس تعلق داشتن  ــان در راس انس

ســرزمين ايران واجد روســتاهاى با ارزشى اســت كه تنوع و پراكندگى آنها بر مبناى 
شناسه هاى ارزشمند متأثر از موقعيت طبيعى و خصوصيات فرهنگى فراوان است. وقوف 
بر چنين تنوعى زمينه ساز انتظاراتى است كه مقاصد اقتصادى، فرهنگى و درنهايت توسعه 
را دربردارد و خواســته يا ناخواســته از ويژگى هاى عصر حاضر به شمار مى رود. لذا 
در مواجهه با اين پديده بايد به گونه اى انديشيد كه ضمن رفع تمامى ابهامات و تصورات 
ناســازگار با واقعيات جارى در روستا، محدوديت ها را به امكان و تهديدات را به فرصت تبديل نمود. در 
اين راستا توجه به برخى ويژگى هاى ذاتى كه به شكل قابليت هاى نهفته در روستاها ظهور مى يابند، بسيار 

راهگشا خواهد بود.
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است. انسان از طريق «آبادي گزيدن» موقعيت خويش را در محيط 
طبيعي تثبيت نموده و با تكيه بر آن، به مبادلة انديشه ها، احساسات 
ــردازد. اين تصوير  ــا همنوعان خود مي پ ــاي مصنوع ب و فرآورده ه
ــانه هدف از آبادي گزيدن را گردآوري جهان پيرامون  پديدارشناس
ــان را به سكونت دعوت نمايد. بنابراين  در يك مركز مى داند تا انس
ــيدن به آبادي و قرار يافتن در آن، نه به عنوان مكاني  احساس رس
متفاوت، بلكه جايي كه كيفيت يك مكان يا محيط به صورت بومى 
ــت، اهميت مى يابد. به تعبيرى ديگر  ــه توضيح در آمده اس درآن ب
ــت كه در آن زمين و آسمان به واسطة معمارى  ــتا مكاني اس روس
براي آفرينش كليتي پرجذبه، در يكديگر نفوذ كرده باشند و تجلِي 
ــد. در اين صورت، روستا قادر  ــمان و زمين باش بازي آيينه وار آس
ــا دورنما، بر  ــب ب ــود، و متناس ــت در نقش يك هدف ظاهر ش اس
ــت كه امكان  ــود. اين همان كيفيتي اس پيكرة پيرامونش چيره ش

خوانده شدن روستا تحت عنوان مكان را فراهم مي سازد.
ــت كه  ــن تجربة رويارويى با يك مكان از قابليت هايى اس بنابراي
ــت  ــتايى فراهم و بهتر اس زمينة مواجهه با آن در يك محيط روس
ــتاها را صرفاً به عنوان مقصدى جهت  به جاى آنكه گردشگرى روس
حضور در مكان در نظر آورد، فرصت تجربه و ادراك پديدارشناسانة 

آنها را در درك واقعى و ملموس يك مكان طبيعى فراهم آورد.

روستا به مثابه منظر 
ــوق  ــار از ش ــان را تنها زمانى سرش گيرايى يك مكان وجود انس
ــود  ــد كه تجربة آن مبتنى بر رويدادى ناخودآگاه حاصل ش مى نماي
ــت كه «آگاهى7» و درك از مكان، به تجربه اى  و اين در صورتى اس
تكرارنشدنى در ذهن تبديل شود. حضور روستاها در گذشته، هرگز 
ــت تا هدف قرار گيرد و تمام  ــى مقصدى بر ميانة راه نبوده اس تداع
ــد، ناخودآگاه با آن  ــا را ديده و توصيف كرده ان ــگرانى كه آنه گردش
مواجه شده و منظرى ذهنى از آن به همراه دارند. روستاها جداى از 
آنكه خود به مثابه يك سكونتگاه به نسل هاى بشرى تعلق داشته اند، 
ــته لحظه هايى در ميانة مسيرهايى بودند كه تأثيرى عميق  در گذش
ــتند و نه شناختى عينى كه در انطباق با  بر ذهن به جاى مى گذاش
ــده، به دست آمده باشد. بنابراين كيفيت  ذهنيتى از پيش فراهم ش

ــيار مؤثر  ــان، بس ــوف برحضور آنها، بر كيفيت ادراك و تجربه ش وق
ــت. اما امروز كه بشر در خودآگاهى به سر مى برد، آگاهى از  بوده اس
كيفيت حضور روستاها بسيار هدفمند است. اين خودآگاهى را امروز 
ــيرين پذيرفت و برايش برنامه ريزى  بايد به عنوان واقعيتى تلخ يا ش

كرد و آن را به سوى تعديل سوق داد.
ــناخته شده اى  ــتايى امروزه، مكان هاى جغرافيايى ش نقاط روس
ــات به آنها  ــت؛ متولى دارند و خدم ــان ثبت اس ــتند كه نامش هس
ــوده كه يا به دليل  ــا اين اقبال با برخى از آنان ب ــود. ام ارائه مى ش
ــى و يا كم توجهى نظام خودآگاه دولتى، هنوز به زندگى  دورافتادگ

بومى خود تداوم بخشيده اند.
ــطوح خودآگاه، مسبب عزيمت و حركتى8  در  آگاهى حتى در س
ــت. اين حركت به محرك هايى  ــب شناخت يا تجربه اس جهت كس
ــت كه منظر ذهنى انسان را به صورت ابتدايى مى سازند.  وابسته اس

ــه به قصد  ــان ك ــروز مردم ام
از  ــدار  دي و  ــه  ذائق ــر  تغيي
محيط هاي روستايى مسافرت 
مي كنند، هدفشان از اين عزم، 
ــت و از حضور  خوِد مكان اس
ــار ديدنش را  ــه انتظ آنچه ك
ــد.  دارن ــى  آگاه ــند،  مى كش
بنابراين درك شان از مكان هاى 
ــون با تصورات ذهنى از  گوناگ
پيش ساخته، در آميخته است. 
ــن مى دانند كه به كجا  بنابراي

مى روند؛ پس مى روند؛ اما شايد ندانند كه چه خواهند ديد.
ــيرى  ــت. گاه مس ــان حركت و آغاز تجربه اس ــيدن9»، پاي «رس
طوالنى طى مى شود تا احساس رسيدن حاصل شود. راه درازي كه 
پيموده مي شود، آمادگي رسيدن به مكان جديد را فراهم مي سازد. 
ــم اندازي برگزيد كه مكان را به روي نگاه بشر به  بنابراين بايد چش
روشني آشكار نمايد. در دريافت نخستين «چشم انداز10» است كه 

رسيدن به مكان به معناي راستين، به وقوع خواهد پيوست.
چشم انداز گاهي خود به هدف تبديل مي شود. خاطرات، مستلزم 

احســاس رســيدن بــه آبــادي و قرار يافتن در 
آن، نــه به عنوان مكاني متفــاوت، بلكه جايي كه 
كيفيت يك مكان يــا محيط به صورت بومى درآن 
بــه توضيــح در آمــده اســت، اهميــت مى يابد. 
بــه تعبيــرى ديگــر روســتا مكاني اســت كه در 
آن زميــن و آســمان به واســطة معمــارى براي 
آفرينــش كليتي پرجذبه، در يكديگر نفوذ كرده 
و تجلي بــازي آيينه وار آســمان و زمين باشــد.

چشم اندازى از روستا (ناى بند) – مأخذ : نگارنده



78

اسفند        88شماره پنجم

خوگرفتن و جهت گيري خاص نسبت به اين هدف است كه اهداف 
ــخصي را نيز در مقابل دارند و اگر اين راه ها  مشخص، راه هاي مش
جهت زدايي شوند، فرد سردرگم شده و به طور ناقص در كار كشف 

آن مكان بر مي آيد.
ــت نمود، با  ــم اندازى را از محيط درياف ــرد چش ــى كه ف هنگام
ــود مى بيند و  ــل خ ــازه، مقاب ــى ت ــدن، آن را در مقياس نزديك ش
ــد؛ به عبارتى، با  ــترى لمس مى نماي ــات آن را با جزئيات بيش كلي
آن «روياروى11» مى شود. رويارويي راستين با مكان، پيش از ورود 
بدان ُرخ مي دهد. در اين لحظه، انتظارها برآورده و تصويرى جديد، 

كشف و سپس شناخته مي شود.
ــه درون اهميت  ــكان، منافذى جهت نفوذ ب ــى با م در روياروي
ــازد و  مى يابد كه اين منافذ، گزينش هاي گوناگون را ممكن مي س
ــوم آزادي را جلوه گر مي گرداند. در اينجا «ورود12»  ــن رو مفه از اي
كه به معناي گذار از يك ناحيه، به ناحيه اي ديگر است، از يكى از 
منافذ به منزلة آستانة آن ُرخ مي دهد. پس از وارد شدن به مكان، 
وجود ما خود را در جهاني پر از چيزها و رويدادها آشكار مي سازد. 
در اين حال، در محاصرة حجم خيره كننده اي از اشياء پيرامونمان 
ــود  ــرار مى گيريم و لحظات مختلف و متنوعي بر ما عارض مي ش ق
كه حتي با اينكه برخي خصيصه ها را در نمي يابيم، اما «حضور13» 

خود را در آن مكان احساس مى كنيم.
در گذشته هر حضوري ناگزير برساخته از كليتي بود كه خود را 
در پس زمينة هماهنگي، برجسته مي ساخت. در واقع حضور همراه 

ــرف در آن. امروزه  ــا مكان بود و نه بودن ص ــا «مأوا گرفتن14» ب ب
ــده است و تصويري از «ناكجا آباد»  مرزبندي مكان ها مخدوش ش

همواره در ذهن بشر از محيط زندگي خويش تداعي مي شود. 
«اقامت15»، گزينش  از ميان كيفيات مختلف در رويارويي است، 
ــته است و  ــكني گزيدن اين رويارويي به رويدادها در مكان وابس س
رويدادها امور ناپايدار و آني را شامل نمى شوند؛ بلكه كشف كليتي 
ــد. در مأواگزيدن و ماندن در  ــه را در محيط به دنبال دارن يكپارچ
مكان پس از رسيدن به آن، تجربه رويارويي به اقامت مي انجامد و 
اقامت صرفاً به معناي تن در دادن و پذيرش مكان نيست؛ مي توان 
لحظه حساسي در همنشيني ميان طبيعت و انسان را در اين نگاه 

احساس نمود. 
ــور نمايش يافته هاي  ــكان و پااليش آن به منظ ــا اقامت در م ب
خويش در واقع خود را در خانه خويش مي يابيم زيرا جهاني را كه 
ــت. شرط الزم براي كاربرد  پيموده ايم، همان تجربيات خويش اس
ــت و نشانه ها و عناصر نمادين تقويت كننده  مكان، «خاطره16» اس
ــانه ها مي سازند، بازگوكننده چيستي  ــت. كليتي كه اين نش آن اس
ــم انداز ديده مي شوند و در وهلة  ــت. اين نشانه ها در چش مكان اس
ــي از بناهايي كه بر فراز يكديگر سر بر آورده اند را  ــت نمايش نخس
ــر محيط، با كيفيت خود انگيختة آنكه با  ارايه مي دهند. خصلت ه
ــاخص در محيط به شكلي عيني هويت يافته است،  نشانه هايي ش
ــت چگونگى و چيستى مكان را  ــتگي دارد. بنابراين بايد نخس بس

دانست تا بتوان هويت آن را بازشناخت.
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كرد. در زمينة محيطي، هر عنصر حضور خاص را دارد. اگر جهت گيرى در ميان نباشد، نه سفرى هست و نه به مقصد رسيدنى و اگر 
ــت نخواهد يافت. اساس درك، همان پذيرش  ــخص خود را با روح مكان يگانه نپندارد، هرگز به فهم و پذيرش قابليت هاى آن دس ش

قابليت هاى محيط و فراهم آوردن مجالى براى تبديل آنها به امكان و فرصتى شايسته در امورى چون گردشگرى است.

منابع
 سامه، رضا (1385) زبان الگو؛ سرمشق طراحى، پايان نامه كارشناسى ارشد معمارى دانشگاه تهران، تهران.

 سامه، رضا (1387) بازشناسى الگوى استقرار طبيعى و شكل گيرى بافت روستا، نمونه موردى؛ روستاى ناى بند، فصلنامه آبادى، دوره جديد، شماره 24.
 ن ورب رگ    ش ول ت ز، ك ري س ت ي ان (1381) م ع م ارى : ح ض ور، زب ان  و م ك ان ، ت رج م ه  :  ع ل ي رض ا اح م دي ان ، انتشارات معمار نشر، تهران.

 ن ورب رگ ش ول ت ز، ك ري س ت ي ان (1384)  م ف ه وم  س ك ون ت : ب ه  س وى  م ع م ارى  ت م ث ي ل ى، ت رج م ه  م ح م ود ام ي ري اراح م دى ، انتشارات آگاه،  تهران.

پى نوشت

رويارويى با كليت روستا (ناى بند) – مأخذ : نگارنده

  1  Affordance/ 2  availability/ 3  opportunity / 4  capability/ 5  fitness/ 6  competence/ 7  consciousness/ 8  departure
9  arrive/ 10 landscape/ 11 encounter/ 12 threshold/13 presence/ 14 domiciliation/ 15 stay/ 16 anamnesis


