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 های ارزشمند روستایی، توسعه و حفاظت در بافت

  با رویکرد به فرهنگ بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ** سید احسان میرهاشمی روته * ،میترا آزاد 

  

 62/26/4151                                                                                                                                                  تاریخ دریافت مقاله: 

 41/24/4151                                                                                                                                                  تاریخ پذیرش مقاله:

 چکيده
توسعه در روستاهای واجد ارزش تاریخی چه با نگرش حفاظت، مرمت و یا احیا، به متغیرهاای مختففای وابساته باود  یاه ری اه آن در       

مفی یه انسان با محیط برقرار یرد  و پاسخ متقابل محیط به نیاز انسان، مفهوم بوم را ساخته یه در برداشت صحیح از مفهوم روستاست. تعا
ها معرفی گردد. حفظ این ارزش« پایه و اساس سنت معماری ایرانی » تواند پس آن، فرهنگی است یه حداقل در حوز  یالبد معماری، می

 پژوهش در این زمینه است.   در دل توسعه، بر نسل حاضر الزام بود  و ضرورت 
 های نوین، نیازهای روستایی را فراتر از امنیت و شارایط آساایش بارد  و باه مرحفاه رفاا  رسااند  اسات. در  مرحفاه          گسترش فناوری

 حفاظات ارزش تاریخی در تعامل با توسعه، نیازمند وایاوی متغیرهاایی اسات یاه در  این     رفا ، نیازمند توسعه بود  و حفظ یالبد دارای 
  ناوان یا   های این تقریر، رجوع به فرهنگ باومی باه  های تاریخی، توسعه را نیز مدّ نظر قرار دهد. در این راستا یکی از فرض از ارزش 

 همچنین توجاه باه   ؛ تواند به توسعه پایدار روستا منجر شودهای ارزشمند روستایی است یه میراهبرد در تعامل با توسعه و حفاظت بافت
ینند  دیگاری بارای رسایدن باه هاد       ارزش تاریخی، فرض هدایت نوان ی  شاخصه مهم در روند احیای یالبد دارای کان بههویت م

 پژوهش بود  است.  
باشد یه برای های با ارزش روستایی میای در بافتهای توسعهدستاورد این پژوهش تأیید بر رجوع به فرهنگ بومی، جهت توفیق طرح  

ها وام گرفته شد  است. با توجه  نظران داخفی و خارجی و شرح تجربیات آناندی ه، از بازخوانی و وایاوی دیدگا  صاحب رسیدن به این
تاوان در چاارچوک ییفای، باا اساتفاد  از تحفیال،       را مینظری این تحقیق، همچنین فرایند و هد  پژوهش، روش آن –به ماهیت بنیادی 

  بندی نمود.توصیف و استنتاج طبقه
 
 
 

 .روستاهای با ارزش، حفاظت، توسعه، فرهنگ بومی واژگان یفیدی:

 

 

  .معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ههای تاریخی؛ دانشکدگروه تاریخ معماری، مطالعات و مرمت ابنیه و بافت استادیار *

 emirhashemi20@gmail.com . های تاریخیارشد مرمت ابنیه و بافتکارشناس** 
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 مقدمه    
های روستایی با توجه باه ناوع  مفکردشاان،    سکونتگا 

های فضایی متفاوتی دارناد. از طرفای در بسایاری    سازمان
های دخالت در بافت شهری، برای روساتاها  موارد، نسخه

های ماهوی ایان دو  تفاوتنیز تجویز شد  یه با توجه به 
 پدید ، اقدامی نادرست است. 

در حوز  اقتصاد، شهر وابسته باه صانعت و تجاارت و    
در شاخه مدیریتی،  .روستا غالباً وابسته به ی اورزی است

شهر دارای پیچیدگی و در روستا دمویراسی اولیاه حاایم   
در زمینه فرهنگ، شهر بر پایه هنر،  فوم و ترییبات  .است
  نماود داشاته و ایان در حاالی اسات یاه روساتا        پیچید
ای سنتی، با فرهنگ ساد  و خاا  خاود اسات و    جامعه

نهایتاً در حوز  فضایی، شهر وابسته به را ،  بناا و مساکن   
 . (2: 8811پور، )سرتیپیلکن روستا وابسته به زمین است

های گونااگون  ، برخی روستاها واجد ارزشمیاندر این 
مایه  نوان جان ا در مقیاس یالبدی، بهه هستند یه حفظ آن

، برای حفظ هویت بومی، ی  الزام «سنت معماری ایرانی»
هااای شااهر و روسااتا،  (. تفاااوت2: 8831اساات)حناچی، 

های متناوع در ایاران،    همچنین وجود روستاهایی با ارزش
ناپذیر است، لزوم بررسای   در ینار توسعه یه امری اجتناک

د توسعه، مبتنی بار حفاظات و   متغیرهای مختفف در فراین
تارین ایان   نماید. یکی از مهمها را آشکار میاحیای ارزش

 روستاست.« فرهنگ بومی » متغیرها، 
 طرح مسئله و هدف پژوهش  

این پژوهش در پی بررسای اهمیات فرهناگ باومی در     
هاای روساتایی   فرایند توسعه، در  ین حفاظات از ارزش 

ها، ی ابتدایی، زمینهیاوشکل گرفته است. در حقیقت ذهن
پدید ، مداخفه و روابط  فّی را تبیین نمود  تاا در نهایات   
بااه راهکارهااای یفاای دساات یابااد. زمینااه ایاان پااژوهش 
روستاهای واجد ارزش تاریخی با تمام م کالت خاود از  

های مختفف است. م کالت این روستاها )یالبدی و جنبه

هاای  هرشات  میاان های تخصصی و غیریالبدی( در گرایش
مختفاف قابال بحاات اسات. هاد  ایاان پاژوهش ارا ااه      

 یم ی یالن با اساس فرهنگای بارای حفاظ و احیاا     خط
روستا در تمام ابعاد آن در فرایناد توساعه اسات.    « مکان»

نااوع مداخفااه و بهبااود وضاان حاضاار، نیازمنااد بررساای  
متغیرهای مختفف مانند فرهنگ، بارای روساتاهای واجاد    

هاای  فّای م اکالت بافات   ارزش است. در واقن روابط  
 ناوان  ش توساعه هساتند و باه   پذیرتاریخی روستایی در 

متغیرهااایی در تعاماال بااا راهکارهااای ارا ااه شااد ، قاارار 
 (.8شمار   نمودار)گیرند می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  های پژوهشپرسش 
روستاهای ارزشمند واجد چاه خصوصایاتی باود  و     -

 نه است؟ها چگو مبانی حفاظت و الگوهای توسعه آن
ای ریزی توساعه فرهنگ بومی چه جایگاهی در برنامه -

 برای روستاهای واجد ارزش دارد؟

 .طرح مسئله پژوهش با توجه به زمينه و متغيرها. 4 ن

 زمینه پژوهش:

 روستاهای واجد ارزش 

 

های م اکالت  حوز 

 این روستاها:

 یالبدی -

 اجتما ی -فرهنگی -

 اقتصادی -

 محیطیزیست -

 و .... -

 مدیریتی   -

 

 

  

فقدان اساناد باا     -

دستی مناسب بارای  

 گیری؛  تصمیم

فقااادان رویکااارد  -

واحاااد در حفاااظ  

 ها.ارزش

 مسئفۀ پژوهش:

ساب بارای   رویکرد منا

هااااای حفااااظ ارزش

مختفف روساتاهای باا   

 ارزش در فرایند توسعه

 متغیرها:

 فرهنگ بومی -

 هاارزش -

 توسعه -

 حفاظت -

 

 

نقااااش 

فرهنااگ 

بااااومی 

بااااارای 

حفااااظ 

ها ارزش

در 

فرایناااد 

 توسعه
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مدار، چگونه به حفظ و احیای بافت با نگرش فرهن  -
 یند؟ ارزش روستایی و رشد آن یم  می

  بررسی مفاهيم 
بررسای و  ذیل در   برخی مفاهیم، مورد نظر این پژوهش

ر از روستا و فرهنگ بومی باا  مفهوم مورد نظ میاندر این 
 گردد.   تفصیل بی تری بحت می

  مفهوم روستا 
 فاااومی یاااه در شاااناخت روساااتا یااااربرد دارناااد، 

شناسی و جغرافیا هستند اما تعاریف موجاود بارای    جامعه
انسانی، تنها به هستی های  فومخصو  در شعبهروستا به

اند یه این ناوع برخاورد مخات     و چگونگی آن پرداخته
ساااحیتی امااروز است)یوش ااگران،  فااوم تجرباای و تاا  

ای از حوقال روساتا را مجمو اه    (. برای نمونه ابان 8811
دِهات، مزارع و قصبات دانسته یه هری  تعریف خاا   

هایی چاون قصابه)آبادی   خود را دارند و دارای ریز بخش
تار از  مریزی(، قریه)آبادی مستقل(، قفعه و یالت)یوچ 

و یار( بود  یه ممکن اسات     تقریه( و مزر ه)فضای ی
(؛ و یاا  18: 8831دارای چند خانوار باشد)حسینی اباری،  

دارد یه جوامن انساانی ساه    ( اذ ان می8812ابن خفدون)
یننااد. مرتبااه نخساات از ایاان  مرتبااه از نیاااز را در  ماای

گانه، مرتباه نیازهاای امنیتای و مرتباه دوم را نیازهاای       سه
معی ات و ناوع آن،    دهناد یاه   حوز  آسای ی ت کیل می

حاصل پاسخ به این نیاز اسات. در مرتباه ساوم نیازهاای     
طفبااد. یااد و پاسااخ خااود را ماایآ ماایحااوز  رفااا  پدیااد 

خفدون جوامن روستایی را از در  این مرحفه از نیااز،   ابن
پندارد یه در صورت تولیاد ماازاد بار    ناتوان دانسته و می

: 8831اچی، نمایاد)حن های تجربه رفا  رخ مای نیاز، زمینه
شناسای باه روساتا    ای یه جغرافیاا و جامعاه  گونه(. به21

اند، روستا، پیامد پاسخ به نیازهای آسای ی اسات  پرداخته
توان گفت: روستا بازتاک پاسخ محایط باه نیازهاای     و می

 (.22انسان است) همان: 

پاردازان مادرن مانناد ناوربر       از طرفی در آرای نظریه
هنار   »بهترین مصداق بارای مفهاوم   منزله شولتز، روستا، به

فضااا » شااناخته شااد  اساات. مکااان در آرای او  « مکااان
 (. 8812است)پرتوی، «  الو  یارایتر به

 طف به تعریف ماهیت مکان از دید شولتز و همچناین  
یاد،  آ میدست  تعریفی یه از بررسی شُعب  فوم انسانی به

سان گزینی ان توان ابراز داشت یه روستا نو ی سکونت می
بود  و هست یه در ترییاب باا محایط از حالات اقامات      
صِر  خارج شد  و سبب گردید  انسان در ینار فعالیات،  

پاس ساکونتگا  مناساب یاا       به آراماش نیاز دسات یاباد    
اصطالح مدینه فاضفه، بایاد شارایطی داشاته باشاد یاه       به

یماال و ساعادت برساد و مکاان آن     واسطه آن بهانسان به
ش چنااد بدعاادی را در خااود داشااته بایااد محتااوای پاارور

، پال  «معی ت»(. در واقن 481 -484: 8831باشد)شوای، 
  قاول   ارتباط انسان و محایط در دور  سانت اسات و باه    

است، نتیجاه  « جهان -در -بودن»هایدِگر غایت انسان یه 
 چال ی است یه او با محیط و طبیعت برقرار یرد  است. 

ای از مجمو اه روساتا  »تاوان گفات:    با این توصیف می
ها، رفتارها و باورهای انسانی اسات و هماه آنچاه    ساخته

نماید، فرد معرفی میای منحصر به نوان پدید روستا را به
حنااچی،  «)های بومی و جغرافیایی مکان  آن استشاخصه
رو روستا تنهاا وجاه یالبادی نادارد و     (. از این28: 8831

ا را در باار هااا، رفتارهااا و باورهاا ای از ساااختهمجمو ااه
دهد یاه حفاظات از روساتا     گیرد. این تفسیر ن ان می می

صاورت   های مادی و غیرمادی بهباید شامل ابعاد و ارزش
 توأمان باشد.

     معيارهای ارزشمند بودن یک روستا  
هاای ارزشای در پانو حاوز  یالبادی، تااریخی،       مال 

بناادی محیطای و اقتصاادی قابال طبقاه    فرهنگای، زیسات  
(. ساااازگاری باااا اقفااایم،   31: 8831ی، هساااتند)حناچ

طاور  های ویژ  ساخت، استفاد  از مصالح بومی باه  تکنی 
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های یالبدی قرار خا  و معماری همگن در دامنه ارزش
گیرد. قدمت بافت یالبدی، وجاود بناهاای تااریخی و     می

هاای تااریخی   وقوع اتفاقات مهم تاریخی در حیطه ارزش
ویاژ  طبیعای در دساته     ها یا منااظر هستند.  ناصر، مکان

محیطای باود  و تولیاد صاناین دساتی      های زیست ارزش
های خا  گیا ، دام و یاا  خا  در روستا، پرورش گونه

گیری از  ناصر طبیعی و دارا باودن  آبزی، نوع خا  بهر 
 هااای اقتصااادی  قابفیاات گردشااگری، در دسااته ارزش  

 قرار دارند.  
هاای خاا    ، آداک و رساوم ویاژ ، روش  میاندر این  

هااای مردماای و یااا  زیساات و تولیااد، وجااود ماادیریت 
های سفیدی، بنه و .... ارزشهای  رفی مانند ریش سازمان

 فرهنگی و اجتما ی روستاست.
 

هاا   طبیعی است یه همه روستاها دارای تمام این ارزش
شاود   نیستند. در واقن اصولی یه در این نوشاتار بیاان مای   

 رزش یاه در تعامال انساان    ابرای حفاظت از یالبد دارای 

 دساات آمااد  و همچنااین بااا طبیعاات در طاای سااالیان بااه

هاای مختفاف، در فرایناد    فرهنگ بومی جااری در زمیناه  
 توسعه است.

 مهم اینکاه چارا روساتا، امار میاران فرهنگای        پرسش

اساات و میااران فرهنگااای بااودن آن م اامول هماااه     
 یا خیر؟ روستاهاست

یه اگر تمامیت و  در پاسخ به پرسش فوق باید ذیر یرد
اصالت زنادگی دور  ی ااورزی در قالاب )یالباد( یا       

 ناوان  روستا و یا آبادی دیگر دوام آورد  باشد، امروز  به
شاود.   و ی  امر میران فرهنگی شناخته می« فرهنگ زند »

ارزش فاقاد ساکنه و   حال اگر به هر دلیفای بافات دارای   
ی ناامفموس،   نوان ارزشمترویه بود، سابقه فرهنگی آن به

نمایاد. نکتاه   حفاظت گران را مفزم به احیای جامن آن می
واسطه گر  خاوردنش باا طبیعات در    دیگر اینکه روستا به

 واقن ودیعه و امانت بود  و حفظ آن ی  الزام است. 

  حفاظت و مبانی حفاظت ميراث بومی 
یکای در    رود:یار مای طور یفی حفاظت به دو معنا بهبه

شود تا برای مادت   یزی با دقت استفاد  میزمانی یه از چ
  طو نی باقی بماند و دیگری مراقبت و پاسداری از چیزی

ر آساایب، تخریااب و تغییر)نقاال از حبیباای و    باادر برا
در  (conservation)(. ایااان واژ 21: 8831مقصاااودی، 

صااورت  هااای تخصصاای حفاظاات معماااری، بااهفرهنااگ
خریاب،  مدیریت ی  بناا یاا بافات بارای حفاظ آن از ت     »

)هماان(  « توجهی قارار گارفتن   استفاد  شدن و مورد بی بی
آمد  است. در مجموع واژ  حفاظت باه ایان معناا شاامل     
مرمت، تثبیت و یا برگردانادن وضاعیت نخساتین بناا یاا      

شناساانه  بافت با تأیید بار آنالیزهاای معماراناه و باساتان    
. آنچاه ماد نظار ایان تقریار      (URL: 1)معرفی شد  است

تاار از آن هااای یالباادی و مهاامت از ارزشاساات حفاظاا
باشد. بیانیه مکزیکوسیتی میران باومی هار   غیریالبدی می

ی ور را بخاش مهمای از چ ام انادازهای فرهنگای آن      
دانسته یه این ارتباط باید برای توساعه اهادا  حفااظتی    
سمت و سو بگیرد. در ایان راساتا مستندساازی بافات و     

دازی و تقسیم ابنیاه ) از  بناهای موجود، جانمایی، منظر پر
های سانتی  حیت ارزش و اصالت(، حفظ و توسعه روش

وساز، احیای بافت منطباق بار نیازهاای جامعاه و     ساخت
منظاور همکااری و   های آموزشی و تربیتای باه  ارا ه برنامه

های سانتی  تعامل با جوامن محفی، همچنین آموزش روش
هاای  دیوساز و استفاد   از مصالح بومی و توانمنا ساخت
 ناوان خطاوط   تواناد باه   ای موجود در محیط،  مای حرفه

 راهنما تفقی شود.   
( ایان  2111تعریف و مفهوم حفاظت در بیانیاه شایان )  

سازد. در این بیانیه رسالت حفاظت، مقصود را برآورد  می
هاا و  مدیریت تغییر در محیط پیرامون، ساختارها، محوطه»

ار فرهنگای و  هاای باا ارزش باا هاد  حفاظ ا تبا      بافت
 ناوان شاد  اسات. حاال ایان      « هاای متماایز آن   ویژگی
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های خا  سااخت یاا مصاالح    توانند روش ها می ویژگی
بومی موجود باشاند. در واقان حفاظات از نظار مفهاومی      

گیرد یاه   ها را در بر می ها وبرنامه طیف وسیعی از مداخفه
ند )حناچی پذیربا هد  حفظ میران فرهنگی صورت می

 (.18: 8812 و دیگران،
: 8831نظرانی چون اگوساتین ژیارارد )نراقای،    صاحب

( توسااعه مبتناای باار 28: 8834( و گرهااارد لنسااکی )82
دانناد، لاذا در    فرهنگ بومی را ضامن توسعه اقتصادی می

توان گفت: را  حفاظت از روستاهای واجد  بندی میجمن
هاااا و هاااا، ارزشارزش باااا شاااناخت و در  هویااات

حاصل خواهد شد. در ایان صاورت باا    های آن  توانمندی
های شناخته شاد ،  و ارزش نگرشی پایدار به حفظ هویت

جذک گردشگر و همچنین راهبردهای توساعه اقتصاادی   
صاورت اسات یاه روساتایی      میسر خواهد باود. در ایان  

نیازهایی از جنس رفا  را رفن نمود  و موجب مانادگاری  
ه اضاافه  او در روستا خواهد شد. فراموش نگردد فضاا با  

 ساخت است. یارایتر ضامن حفاظت میران بوم
    توسعه 

رود یاه  های اقتصادی به پیش میگا  توسعه با سیاست
در این زمینه نایام ماند  اسات )پااپفی یازدی و همکاار،     

(. توسعه، رشد اقتصادی صِر  نیسات  و بایاد در   8813
گیری یل نظام اجتماا ی را  خود  تجدید سازمان و سمت

(. پاس توساعه   8818همارا  داشاته باشاد )ازییاا،      نیز باه 
های فرایندی است یه متضمن بهبود مداوم در همه  رصه
هاای  زندگی انسانی، ا م از مادی، معناوی و بهباود بنیاان   

اقتصادی، اجتما ی، سیاسی و فرهنگی در راستای توساعه  
 باشد.  مفی 

تاوان توساعه را تکامال ساطح زنادگی و       رو مای از این
های اقتصادی، اجتما ی ه شرایط آرمانی در حوز رسیدن ب

ای و فرهنگی دانست. توسعه و پی رفت محتوای جداگانه
 یناد   پی رفت، حریت به سمتی تااز  را القاا مای   » دارند. 

 ی با وضان موجاود   پذیردر حالی یه توسعه، نو ی انطباق
(. از دیدگا  8834)مار  هنری، « و هویت آن مکان است

یاافتگی در ارتبااط باا ییفیات هویات      سعهدیگر میزان تو
شود یاه ساعی در بازساازی     سرمایه اجتما ی سنجید  می

 (. 8831آدم، مفهومی چون هویات اجتماا ی دارد )خاادم   
بر این اساس آنچه از توسعه مد نظر این پاژوهش اسات،   

گیارد یاه مجمو اه     در قالب هویت هر قومی شاکل مای  
باه ایجااد   بخ ای  ذخایر فکری موجود را بارای سار ت  

گیارد. در مقابال،    یاار مای   زندگی آرمانی در تمام ابعاد باه 
 زد  و بادون برناماه همارا  باا  ادم توجاه       توسعه شتاک
 های زیسات محیطای، فرهنگای، اجتماا ی      به زیرساخت

 شااود یااه حاصاال آن تخریااب   و انسااانی م اااهد  ماای 
هاای باا ارزش اسات)حناچی و    میران فرهنگای و بافات  

 .(18: 8812دیگران، 
 

  مفهوم بوم و فرهنگ بومی 
وسااعت فیزیکاای و مااادی یاا   »در ابتاادا « طبیعاات»

را یه بر زندگی و مانش انساان زیساتند  در آن    « سرزمین
شاود؛ ایان    گذارد، شامل مای  تأمیرات مادی و غیرمادی می

همان جغرافیاست. باید دانست یه تعامل انسان با طبیعت 
ذیار شاد     یا همین استعداد حاضر در وسعت جغرافیایی

دهد. گا  به غفاط، باوم    را شکل می« بوم»است یه مفهوم 
گردد و این در حالی اسات یاه    همان جغرافیا استفهام می

بوم همان انداز  یه به رنگ جغرافیاست، متعامل با انساان  
(. 24: 8831زیستند  در آن نیز هست ) حناچی و همکار، 

، سازند  نوع تعامل انسان با طبیعت و جغرافیای پیرامونش
اصفی فرهنگ بومی بود  یه در روساتاهای واجاد ارزش،   

 برای حفاظت و توسعه، باید مد نظر قرار گیرد. 
 در فرهنگ باومی، پیوناد باین سانت،  وامال طبیعای،      
 مصاانو ات ب ااری  و بااا خر  تااأمیرات مااردم بااومی    

 طبیعت سرزمین ان از اصالت بی تری برخاوردار باود     بر
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بل در  و دلن ین اسات )مهریاار،   و در مقیاس انسانی قا
8814 :12 .) 

(  فرهناگ باومی را شایو  زنادگی     42: 8838چیتامبار )
ها در تعامل با محیط  مردم و یا الگوی رفتاری و فکری آن

فرهناگ باومی     نماید. وایاوی این تعریف یعنیمعرفی می
هاا در  یفیتی است یه نوع ارضای نیازها را در همه زمیناه 

( ایان نیازهاا   8834 طف به نظریه ماازلو)  نظر دارد. حال
توانند از جنس فیزیولوژی  و یا در مراحل با تر میال   می

به خودشکوفایی باشند. فرهنگ بومی رفتاری است یه باه  
هااا و هااا، دانااش الگااو تباادیل شااد  و شااامل اندی ااه  

ها یا نیاز بود ؛ یاا هنجاار و   هاست )من ا این ارزش ارزش
شاود و   ا ضای جامعه منتقال مای   ک بودن( یه بهآ مییا ی
 ها م تر  است.  آن میان

فرهنگ بومی در جامعه روستایی باید واجد رویکاردی  
 مفکردگاارا باشااد. در واقاان رویکاارد فرهنااگ بااومی در 

 نوان میران مفماوس و زناد ، بایاد    حفاظت از روستا به
ها و تقسیم یار اجتما ی، در پی مبتنی بر هنجارها، ارزش

ای پویا باشد یه متناسب با شارایط مکاانی،   احیای جامعه
معی تی، بهتارین روش   -تر اقتصادیزمانی و از همه مهم

یه همه ایان ماوارد در    حالی را برای توسعه ارا ه نماید، در
 گویی به نیازهاست.جهت پاسخ

 
    شناسیماهيت فرهنگ بومی و بوم 

 نوان سازمانی منسجم از فراینادهای زیسات   فرهنگ به
ی یه در اجتماع نهادیناه شاد  اسات، محاور اصافی      انسان

هااا و محاایط پیرامون ااان تفقاای  انسااان میااانتعااامالت 
گرایای و فرهناگ   (. باوم 83: 8814گردد)مالینوفسکی،  می

بومی با بحت راجن باه ایولاوژی شاکل یافتاه و در ایان      
 نوان ی  ایوسیستم مصنوع باا متغیرهاای   نگا ، روستا به

ا ی روبروساات. حااامی ایاان اقفیماای، اقتصااادی و اجتماا
 تاوان طبیعات روساتا دانسات     ها و تعامالت را میساخته

رو (. از ایاان818:  8838)نقصااان محماادی و همکاااران، 
ساینان و  میانرابطه موجود »توان   شناسی را میمبانی بوم

(. 8: 8811دانساات)تو یی،« اسااتفاد  اجتمااا ی از محاایط
هااای د شااناختی محادو  یاو ن معتقاد اساات منااطق باوم    

 جغرافیایی اجتمااع هساتند یاه بارای اهادا  گونااگون       
 (. 281: 8838گیرنااد)یو ن،  مااورد اسااتفاد  قاارار ماای   

تار باه موضاوع نگریساته و منطقاه را      برخی دیگر جاامن 
دانند و الگاوی   لحاظ مکانی شامل محدود  بالفصل نمی به

هااا، اهمیاات یاااربری زمااین، ساایمای طبیعاای، خاارداقفیم
شاناختی   جتما ی و ... را نیز م مول باوم تاریخی، روابط ا

 ,Buchananدانند)نقصان محمدی، همان. باه نقال از    می

 این تعریف بارای احیاای بافات بی اتر ماد نظار       (. 1988
 این پژوهش است.

« فرهنگ روستایی»با این تعریف جامعه روستایی دارای 
باشد یه نظام خا  سازماندهی و تغییر شکل خاود را  می

این دیدگا  فرهنگ محصول تعامل با طبیعت داراست. در 
شود و نظام خا  فرهناگ روساتایی در یا      دانسته می

 یااادآ ماای  شاااناختی معین)روسااتا( پدیاااد بافاات بااوم  
(Castellan,1977: 120) .  با این رویکرد دو جنبه انسانی

 محوری در این زمینه قابل مطارح شادن اسات   و طبیعت 
(carmona, 2003) . 

وسعه پایدار، به نارضاایتی از نتاایو   های نگرشی تری ه
توسعه و رشد اجتما ی و اقتصادی در روساتاها از منظار   

(. 812: 8811گردد )نوابخش و همکار،  شناسی باز میبوم
در واقن پایداری، جریانی چناد جانباه اسات یاه ضامن      
بهبااود وضاان اقتصااادی و ایجاااد رفااا  همگااانی، از آمااار 

(. 888: 8812ت)حبیب، نابهنجار تقابل با طبیعت دور اسا 
توسعه پایدار نیز دو جنبه بومی و انسانی را ماد نظار دارد   

 و توجه به رفا  انسانی را مقدم شمرد  است)همان(.
درحال حاضر مفاهیم فرهنگ بومی ضامن آشانا باودن     

شود. رشد ایان شاکا    تدریو نامفهوم می تغییر یافته و به
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و سایاق   بین گذشته و حال و فرسایش و انهادام فرهناگ  
معماری بومی و صناین مربوط به آن، لزوم توجه بی اتری  
باه شناساانامه و  فااوم وفنااون ویالبااد معماااری بااومی را  

 (.11:8814یند)مهریار، ایجاک می
  

برخی نمودهای فرهنگ بومی در کالبد روستتاهای بتا    
  ارزش

ای زند  است یه تنهاا از طریاق فعالیات    معماری پدید 
بناابراین بایاد بپاذیریم یاه بازتااک       یاباد. انسان معنا مای 

 یالباادی تمااام ابعاااد زناادگی ا اام از نیازهااا، باورهااا،   
هااای ب ااری اساات  طااور یفاای ارزش  ا تقااادات و بااه 

 (.11-13:  8814)ربوبی،
طااور یااه در مفهااوم روسااتا ذیاار شااد، روسااتا  همااان
هاا رفتارهاا و باورهاا در تعامال باا      ای از ساختهمجمو ه

ای روستا یه متأمر از  وامال  ه محیط است. برخی ویژگی
جغرافیایی است، مفموس بود  و آنچه فرهناگ و جامعاه   

ترین وجه روستایی در آن نقش دارد، نامفموس است. مهم
هاای زیساتی ایاران،    فرهنگی در روستاها و یاالً مجتمان  
: 8812زرگر، ابراهیمباورهای دینی و اسالمی است)حاجی

هاای  ختاه باا آماوز    (. نمود این  وامل یه بعضااً آمی 883
هاای  گیری یفی بافت روستا، شبکهشر ی است، در شکل

 دسترسی و همچنین الگوی مسکن قابل م اهد  است. 
تاوان معمااری باومی را هماوار یاردن       در این حال می
گویی به نیازهای مکانی دانست یاه باا   طبیعت برای پاسخ

انتخاک و استفاد  از مقدورات هار سارزمین پدیاد آماد      
 (.11:8814)مهریار،است 

  هایی از تأثيرات فرهنگی بر شکل کالبدی روستانمونه 
بنادی تماام آماار    طبیعی اسات یاه گاردآوری و دساته    

ارزش نیازمند تحقیقی جامن فرهنگی بر یالبد روستاهای با
 است و در این نوشتار موارد  ماومی و قابال تعمایم باه    

 

 (. 8 تا 8های ایثریت روستاها بررسی شد  است)جدول
نمودی از ر ایت احکام شر ی در برخی روستاها مانند 
استان یزد یه اختالط جمعیت زرت اتی و مسافمان در آن   

هااا و باشاد. باارای مثااال حمااام زیااد اساات، م ااهود ماای 
شاود، دارای   انبارها یه محیط مرطاوک محساوک مای    آک

ورودی جداگاناااه بااارای مسااافمین و غیااار مسااافمانان 
(. مانند ایان  881و  883: 8812زرگر، ابراهیماست)حاجی

موارد یه تأمیری فرهنگی و اجتما ی بر یالبد روستاسات،  
شاود و هار اقادام     در بسیاری از نقاط ی ور م اهد  مای 

 ها را مد نظر قرار دهد. ای باید آنتوسعه
ها و مراسم مذهبی از دیگار  وامال فرهنگای بار     مکان

ا، تکایاا،  ها ارزش هستند. حساینیه یالبد روستاهای دارای 
زادگان، مساجد، مراسمی مانند نخل گردانی و ... تأمیر  امام

ها بی ترین زیادی بر شکل یالبدی روستا دارند. این مکان
گیااری شاابکه معااابر روسااتایی  تااأمیر خااود را در شااکل

شاود یاه    گذارند. در بسیاری از روستاها م ااهد  مای   می
یار از تر هستند و بسا شبکه معابر در مقابل مساجد  ریض

های مذهبی روساتا  زاد  و یا سایر مکانمعابر فر ی به امام
 شود. منتهی می
اصاطالح مسائفه    های خصوصی و  ماومی و باه   رصه

حریم و حجاک، تففیقی از باورهای دینی و سانن محفای   
است یه بر بافت روستاها مؤمر است و نکته حا ز اهمیت 

  راهیمابا جاای ایاران یکساان نیسات)حاجی    اینکه در همه
(. باارای مثااال در روسااتاهای یااویری 884: 8812زرگاار، 

ها تورفتگی دارد و رسیدن به خانه با گذر از ورودی خانه
است؛ ایان در حاالی    پذیرهای طویل امکان ه تی و دا ن

ن ین ساو  یاه  است یه در بخ ی از روستاهای شاهسون
قاپو شد  هساتند، تفکیا  حاریم  ماومی و        ایر تخته
ساازی   نیست؛ چرا یه خاناه  پذیرها امکانانهخصوصی خ

 ها ادامه همان سنت سکونت چادرن ینی است. آن
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ای از نکاتی هستند یاه  های اجتما ی و طایفهق ربندی
 مانند. جامعه دهقانی مریب ازدر فرایند توسعه مغفول می

 وبه خودانت و ... هر ی  بهاک، ر یااشر، اربایدخدا، مب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هند.د میبافت فیزیکی و سازمان فضایی روستا را تغییر 

سازایی بار   مقوله امنیت هم از مواردی است یه تأمیر به
یالبد روستاها دارد. این  وامل بر شاکل یالبادی روساتا،    

 نمودها تأمیرمحل  متغیر مؤمر  امل

نی
 دی
گ
رهن

ف
 

 مجمو ۀ بافت مذهب

 ترین  نصر یالبدی روستا است و بر سیمای آن مؤمر است؛مسجد، شاخ  -
 هایی دایر است؛ها و نهرها نمازخانهدر برخی روستاها ینار چ مه -
 های آیینی مانند تعزیه وجود دارد؛درون بافت روستا، فضایی برای نمایش -
 ا در مناطق یویری، بعضاً دو طبقه و دارای محصوریت یامل هستند.ها و تکایحسینیه -

 شبکۀ معابر های مذهبیمکان
 تر از سایر معابر روستاست؛ینند،  ریضمسیری یه  زاداران محرم از آن حریت می -
 های وسین در روستاست.گا خوانی، یکی از  وامل پیدایش میدانگردانی و تعزیهمراسمی مانند نخل -

 های مذهبیمکان
محالت و مریز 

 ها محفه
 در مواقعی یه روستا بزر  باشد، هر ی  از محالت دارای ی  مسجد است؛ -
 باشد. شود یه اضافه بر ایفای  مفکرد در ایام  زاداری محرم، محل تجمن اهالی نیز میها دید  میگا  وسیعی مقابل مساجد یا حسینیهمیدان -

 باورهای مذهبی
زمین و  یاربری

 توسعه بافت
 یند؛هایی چون حسینیه، تکیه، زینبیه، مهدیه و ... را در روستا ایجاد میوجود ا تقادات مذهبی است یه یه یاربری -
 یند.زاد  در روستاها به رشد و توسعه روستا یم  میبناهایی مانند امام -

 الگوی مسکن احکام شر ی
 رین بازشو را به بیرون دارند؛ارتفاع دیوارها معمو ً بفند و یمت -
 پذیر است؛ها با سفسفه مراتب امکان ها از دو بخش بیرونی و اندرونی ت کیل شد  و ورودی به آندر بسیاری از روستاها، خانه -
 در برخی مواقن یوبه درها دارای تفکی  زنانه و مردانه است. -

 

؛ احمتدیان و  424تتا   441، ص 4112نابع: حاجی ابراهيم زرگتر،  نمود فرهنگ دینی بر کالبد روستاهای با ارزش؛ م. 4 ج
 .4121؛ مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، 4116الحسابی؛ علی452تا  411، ص 4111همکار ، 

 نمودها محل تأمیر متغیر مؤمر  امل

 ی
دفا
گ 

رهن
ف

 

 مجمو ۀ بافت امنیت مجمو ه
 ای؛پیدایش روستاهای قفعه -
 ها؛ها و ارباکدور روستا و یا خانه خاناحدان حصار و دیوار  -
 ف ردگی بافت در روستاهای ناحیۀ یویری. -

 شبکۀ معابر امنیت مجمو ه

 وتاز افراد سوار ؛ایجاد معابر سرپوشید  برای جفوگیری از تاخت -
 ایجاد معابر با اختال  سطح؛ -
 ه قفعه؛درپیچ و غیر مستقیم و ختم شریان اصفی روستا بایجاد معابر پیچ -

 های دردار؛پیدایش دربندها و یوچه
 ها به یکدیگر.های مخفی از زیرزمین خانهایجاد دسترسی

 ی اندن روستا به نقطه امن مثالً در پنا  صخر ، ینار رودخانه، لبه پرتگا  و ... در زمر  تمهیدات امنیتی برای یل مجمو ه است. - استقرار و توسعه بافت روستا امنیت مجمو ه

 الگوی مسکن امنیت مجمو ه
 های مرتفن و غیرقابل دسترس؛بدنه -
 ها در ارتفاع با ؛ وجود بازشوهای یم و قرارگیری آن -

 ها برای پنهان یردن آذوقه و اشیا با ارزش.هایی در خانهگا وجود مخفی

 

 .نمود فرهنگ دفاعی و امنيتی بر بافت روستایی. منابع: همان. 6 ج

 نمودها محل تأمیر مؤمر متغیر  امل
فه
طای
و 
ی 
دگ
نوا
خا
ی، 

وم
گ ق

رهن
ف

ی
ا

 

 مجمو ۀ بافت ق ربندی اجتما ی
 ها از نظر جاگیری در روستا، دسترسی به منابن آک و امنیت یافی، ممتاز است؛ها و خانموقعیت خانه ارباک -
و حوش قفعۀ اربابی اسکان دارند و  بخ د. نزدیکان خان، حولسفسفه مراتب اجتما ی نوع خاصی از اسکان را نظم می -

 پس از آن بافت ساد  و یکپارچه روستا شکل گرفته است.
بندی اجتما ی   ق ر

و روابط 
 خوی اوندی

هامحالت و مریز محفه  
 وجود اقوام مختفف در ی  روستا، محالت مختففی را ت کیل داد  است؛ -
 ریزی یرد  است؛مهاجرت سکنه جدید به روستا محالت متفاوتی را پایه -
 اختال  بر سر آک و برخی مناز ات فامیفی موجب ایجاد برخی محالت شد  است. -

ق ر بندی اجتما ی 
 و ساختار خانواد 

 الگوی مسکن
های  مختفف آن اسکان دارند؛ لذا از باک سرانه زیر بنا و مساحت دارای خانوادۀ گسترد  روستایی در ی  خانه و اتاق -

 های شهری هستند؛انهتفاوت یفی با خ
 باشند.هایی با ییفیت پایین میترین ق ر روستا هستند، دارای خانهن ین یه محرومق ر خوش -

 

 .ای بر بافت روستایی؛ منابع: هماننمود فرهنگ قومی و طایفه. 1 ج
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بنادی  د یه قابال جمان  شبکه معابر و الگوی مسکن مؤمرن
 :(8تا  8های )جدولهستندذیل صورت به

هاای  البته موارد بیان شد  یفی بود  و بعضااً پیچیادگی  
زیادی در فرهنگ جوامان روساتایی وجاود دارد یاه یاه      

 ها در فرایند توسعه ضروری است.   توجه به آن
چگونگی رویکرد به فرهنگ بومی در روستاهای واجد  

  ارزش
در قالب اهمیت دادن باه   بومی فرهنگ بر ه مبتنیتوسع
هاااای محفااای و مفااای، بایاااد بتواناااد از طریاااق ارزش
های فرهنگی و اجتما ی به نیازهای معناوی و   ریزی برنامه

ها، مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد، تا از این طریق اید 
 قالاب  در را خاود  جامعاه  باومی  افکار و آداک و رساوم 

 نماید.  رضه های بومین انه و فرهنگی نمادین ارتباطات
سازایی بار   مقوله امنیت هم از مواردی است یه تأمیر به

یالبد روستاها دارد. این  وامل بر شاکل یالبادی روساتا،    
بنادی  شبکه معابر و الگوی مسکن مؤمرند یه قابال جمان  

 :(8تا  8های )جدولهستندذیل صورت به
هاای  یالبته موارد بیان شد  یفی بود  و بعضااً پیچیادگ  

زیادی در فرهنگ جوامان روساتایی وجاود دارد یاه یاه      
 ها در فرایند توسعه ضروری است.   توجه به آن

چگونگی رویکرد به فرهنگ بومی در روستاهای واجد  
  ارزش
در قالب اهمیت دادن باه   بومی فرهنگ ه مبتنی برتوسع
هاااای محفااای و مفااای، بایاااد بتواناااد از طریاااق ارزش
ی و اجتما ی به نیازهای معناوی و  های فرهنگ ریزی برنامه

ها، مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد، تا از این طریق اید 
 قالاب  در را خاود  جامعاه  باومی  افکار و آداک و رساوم 

 نماید.  رضه های بومین انه و فرهنگی نمادین ارتباطات
ها به تعیین وضن خویش  از طریق آن بردار بهر است یه 

استعداد و قابفیتش در آن  ا به نیاز،و بن پردازد می محیطدر 
 ه مبتنای بار  ، تا خود را بیاان یناد. توساع   خورد میغوطه 

فرهنگ در تحفیل نهاایی بساتگی دارد باه غنای یاردن و      
 شکل دادن فرهنگ شخصی هر فرد باه نحاوی یاه قاادر    

فرهنگ خود را بیان یناد و فرهناگ خاود را تولیاد      باشد
اریات فرهنگای و   گذاری بر  مو. پس دو  امل سرمایهیند

 آموزش تخصصی دو راهبرد اساسی است. 
 

  نگاه مبتنی بر فرهنگ بومی به فناوری 
تجربیات و  فوم  مفای   ،هاای از روشمجمو ه فناوری،

است یه مردم برای تسفط بر محیط و حل م کالت مربوط 
برند. تکنولوژی مناساب آن  یار می شان با محیط بهبه رابطه

اقتصادی و فرهنگی  اجتما ی، ای سیاسی،هاست یه با بنیان
 .سازگار باشد، ای یه از آن استفاد  می یندجامعه

 باومی  فرهناگ  ه مبتنای بار  مناسب برای توساع  فناوری
فناااوری مااورد هرچااه  اول اینکااه چناادین مزیاات دارد:

با نظام اجتما ی جامعه سنخیت بی اتری داشاته   استفاد ، 
شاد    هنگ باومی فرباشد، این مسئفه خود منجربه تقویت 

گسایختگی فرهنگای در جامعاه      هام  و موجب یاهش از
با فرهنگ موجود  فناوریتناسب دوم اینکه گردید  است. 

 ینااد جامعااه آسااایش مااردم منطقااه را تضاامین ماای   آن
 باارای هااد  فرهنگاای(. در واقاان 21: 8833)یونسااکو، 

ی ورهای در حال توسعه، ایان اسات    مناسب در فناوری
های اجتما ی سازگار باشاد  گ و سنتفرهن یه با آرزوها،

 د.و موجب از هم گسیختگی اجتما ی نگرد
در بساایاری از مااوارد نیااز فناااوری بااومی جوابگااوی  
نیازهای منطقه حتی از جنس رفا  نیز هست. با این حاال  

مسائولین، فنااوری    میانتب تند استفاد  از ابزار مدرن در 
ی بارای  بومی را رو به زوال برد  اسات. مرایاز دان اگاه   

حفظ تکنولوژی بومی مناطق در برخی نقاط وجاود دارد.  
در شهرسااتان یوچاا  تفاات، مریااز دان ااگاهی قنااات و 

های آبی در پی حفظ این ا جاز اسات یاه شایساته    ساز 
تواند الگاوی خاوبی در ایان زمیناه باشاد.       تقدیر بود  می

بندی ایان نکتاه باه دو وجاه بازخواهاد گ ات: در       جمن
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جنس رفا ( سااینان، فنااوری باومی     صورت رفن نیاز )از
صاورت فنااوری، نسابت باه     حفظ گاردد و در غیار ایان   

 موقعیت مکانی مورد نظر بومی گردد.  
 

 اقتصادی کردن نگرش فرهنگی )گردشگری( 
در ابتدای نوشتار سه مرحفه نیاز بررسی شد یه یکی از 

ها نیازهایی از جنس رفاا  اسات. نیااز از جانس رفاا        آن
واهد شد یه از نظار اقتصاادی، شارایط باا     زمانی ارضا خ

 مباتی در محیط حایم باشد.   
هر نگا  اقتصادی نیازمند سرمایه است. از آنجاا یاه ایان    
نوشتار مربوط به رویکرد فرهنگی اسات، لاذا سارمایه ماد     

های فرهنگی است. در نظر جهت استفاد  اقتصادی، سرمایه
حالت موجود ها در سه ارزش این سرمایهروستاهای دارای 

تاوان باه    های یالبدی یه از آن جمفه مای سرمایه -8است: 
ها )مثال   بناهای تاریخی موجود در روستاها، بافت اصیل آن

روستای  قدا از توابن اردیان(، اماین زیارتی)مثل روساتای  
زرجوع یه  بادتگا  زرت تیان است(، منظار بصاری) مثال    

های فرهنگی یاه  یا  -2روستای زیارت( و ... اشار  نمود؛ 
ها و فعالیت -8در واقن همان صناین دستی روستایی است؛ 

هاای ماذهبی و ...   ها و مناسبتآداک و رسوم محفی، ج ن
 ها هستند.  در حیطه این دست سرمایه

نکته حا ز اهمیت در اساتفاد  یاردن اقتصاادی از ایان     
هاست یه با نیرو محریه گردشگری قابال بررسای   سرمایه
هاای  فرهنگای اشاار  باه جاذابیت     شاگری گرددر است. 

 ازحال توساعه   فرهنگی هر جامعه باید یرد. در مناطق در
تااریخی و   صاورت امااین   ها بهاین جذابیت ،جمفه ایران

 ،محفای و  هاای فرهنگای  فعالیات  هنرهای دستی، زیارتی،
. و... قاباال بررساای اسااتهااای طبیعاای و بصااری جاذبااه

 اد متعفااق بااهافاار از نظاار ماهیاات،  فرهنگاای گردشااگری
سنتی و یسانی  -های مذهبی های مختفف، و گرو  فرهنگ

یه به سیستم اقتصادی پی ارفته تعفاق دارناد، هماه را در     
گردهمایی این افراد مختفاف در   ورد.آ میی  جا گرد هم 

تواند امارات باالقو  زیاادی،     بستر ی  تجربه گردشی، می
 ری. گردشاگ داشته باشاد  سنتی و محفیه ویژ  در جامعهب

ورد یه افاراد متعفاق   آ میوجود  هایی را بهفرهنگی فرصت
و به   های گوناگون بتوانند یکدیگر را در  ینند به فرهنگ

ه گاهی هام ایان یاار    تغنای فرهنگ یکدیگر پی ببرند؛ الب
. در واقن گاهی شود یأس طرفین میو  موجب سوءتفاهم 

یاه از   هنگاامی این  امل محر  مانند تیغ دو لباه اسات.   
شود ، امراتی   نوان ی   امل جذک استفاد  می رهنگ بهف

به نمایش گذاردن  ،افزایش حمایت از فرهنگ سنتی  چون
تجدیاد حیاات هنرهاای سانتی و... قابال      و  هویت قومی

و ساینان تماس  گردشگرانبررسی است. هنگامی یه بین 
شود یه از نظار تعامال    رد، با ت میگی میمستقیم صورت 

هااای و فرصاات رفتااهمنفاای از بااین  فرهنگاای، نمودهااای
ه مبتنای بار   و توساع  . گردشاگری اجتما ی افزایش یاباد 

ساختار  ،در م اغل فرهنگ با ت ایجاد این  امل شد  یه
های اجتما ی تغییر ایجاد شاود، ایان   اقتصادی و در نقش

هاای جدیاد اجتماا ی و اقتصاادی را     فرصت  امل مؤمر،
اجتمااا ی  هااایایجاااد یاارد  و با اات یاااهش نااابرابری

 هاای زیرسااخت  امال دیگاری چاون توساعه     . شاود  می
های گردشاگری  با پیامدی چون افزایش محل گردشگری
ت کیالت بهداشتی و آموزشی بارای باا  باردن    ، و تفریح

  .ییفیت زندگی همرا  است
ها در جهت توسعه با نگاه بته  اصول حفاظت از ارزش 

  فرهنگ بومی
تاوان   را مای  هاای آن  گارا و ویژگای  های حفاظتدیدگا 

 گونه برشمرد: این
دهی فضا،  امال  های فرهنگی در شکلشرایط و ارزش
ها غفباه  بر همه زمینه«  امل فرهنگ»شود.  غالب تفقی می

تاری دارد. در واقاان  دارد و مقولاه اقتصاااد جایگاا  پااایین  
ای باه بافات و   گذاری بیش از انداز  و نگرش موز  ارزش

ازهای آسای ی و ساایر نیازهاایی   فضا؛ اما این نگرش با نی
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ریزی صاحیح یالبادی بیاان شاد،      نوان اصول طرحیه به
 مغایر است. 

چگااونگی برخااورد حفاظاات و توسااعه دو دیاادگا  را  
و  "توساعه مبتنای بار حفاظات    "سازد یه اولی روشن می

اسات. در حالات اول    "حفاظت مبتنی بر توساعه "دومی 
حفاظت از همه توسعه مقدم بر حفاظت اما در حالت دوم 

ها در  ین توسعه مدنظر است یه طبیعتاً طراح را با ارزش
ها،  امال  ند و این محدودیتی میهایی مواجه محدودیت

 .(8812)مختاری، بر رها یردن بافت با ارزش نخواهد بود
با توجه به مطالب بیان شد  در بندهای قبل، برای روند 

ت مبتنای  ای با گرایش حفاظا ریزی توسعهدخالت و طرح
بر توسعه روستایی، اصول زیر با توجه باه نظار صااحبان    

 اندی ه، قابل دستیابی است: 
 هاای بافات باا ارزش    جانبه باه ارزش توجه همه -الف

و  ناصر آن، از را  تدوین راهبردهای توسعه با نهادهاای  
 هااا در قالااب یاا  بیانیااه م ااتر  و  مساائول و تففیااق آن

ریازی،  ق در برناماه هاای فاو  سپس پایبنادی باه سیاسات   
هااای ریاازی یالباادی و اجاارا توسااط سااازمان    طاارح

 (؛8818زاد  و ایزدی، مربوطه)صحی
ای بایاد ارزیاابی خاود را از    هر نوع طرح توساعه  -ک

میزان تأمیر بر بافت ارزشمند روستایی بیان نمایاد. لاذا در   
هاار صااورت و در هاایچ شاارایطی نبایااد بافاات تاااریخی 

های یل نظاام روساتا   دگرگونی  نوان سیستمی منتزع از به
پنداشته شود، بفکه بر کس بایاد اماری قااطن در فرایناد     

 (؛8832زاد ، توسعه پایدار روستایی بیابد)امین
 و   بخ اای، احیاااهااای حیاااتتوسااعه بایااد بحاات - ج

خااروج از سااکون و ایسااتایی را در برگیاارد و در یاال    
 نگارد ولای  پویا باشد یاه بی اتر باه آیناد  مای      ای پدید 

نبرید  است. در واقن  طف باه مفهاوم روساتا،     از گذشته
 در احیااااای فرهنااااگ بااااومی تأمیرگااااذار باشااااد.  

توجه به الگوسازی و تأسیس مرایز مطالعااتی بارای    -ها

های تااریخی  اصول حایم بر بافت  شناسایی مواردی مانند
گاویی  ها، بررسی چگونگی پاسخ بندی آنروستایی و طبقه
وساازهای جدیاد، شناساایی    ختهاا در ساا  به این ارزش

گامی نهادهاای مارتبط   های خا  هر منطقه و هم ویژگی
 در امور بافت ارزشمند؛

هاای  در اولویت قرار دادن صنعت گردشگری در برنامه
های سوم و چهارم توساعه  طور یه در برنامهتوسعه، همان

این نگا  به بافت با ارزش روستاها شد  اسات)حناچی و  
 (.8812همکاران، 

 با این تفسیر باید گفت:
هاای  ای، آسایب حفاظت محض یا همان دیادگا  ماوز   

ای اساس این رویکرد، اجاز  همرا  خود دارد. برفراوانی به
شاود و در نهایات با ات     برای دخالت در بافت داد  نمی

یاهش ییفیت زندگی خواهد شد. از طرفی رویکرد صرفاً 
ها و هویات را از  تنها ارزشاقتصادی به بافت تاریخی، نه

  هام   بفکه مانن امکان پیوند آن با بافات اماروز     بردبین می
شود. نتیجاه اینکاه نگاا  ماا بارای مداخفاه در بافات         می

روستایی، باید نگا  حفاظتی مبتنی بر توسعه و همگون باا  
 نگرشی فرهنگی باشد.  

از اصول ارا ه شد  در این بند، توجه به فرهناگ باومی    
یابی اسات یاه   ر بافت روستایی قابل دستبرای دخالت د

 شود.   در ادامه، اصول و چارچوک نظری آن تبیین می
  ضرورت رجوع به فرهنگ بومی در توسعه روستایی  

  تا قبل از انقالک صنعتی، تغییرات در محیط مصنوع باه 
واسااطه رفاات ولاای پااس از آن بااهگ ماایآراماای صااورت 

ختمانی، یناار  المففی شدن، استاندارد سازی تیا  ساا   بین
های بومی و حایمیات ماشاین، ایان روناد     گذاشتن سنت
هاای جدیاد باا    . توساعه (carmona,2003)توسعه یافات 

تبان آن فرهناگ   نادید  گرفتن بستر طبیعی و مصنوع و به
هاای    ناوان محصاول طبیعات، تعارضای باین ویژگای      به

یالبدی و  ینی روستا و ذهنیت مردم ایجاد نمود و نتیجاه  
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خصاو    شدن هویات مکاانی روساتا، باه     آن، مخدوش
دلیال  ها بهاین توسعه روستاهای دارای ارزش تاریخی بود.

سازگاری اند  با بستر فرهنگی و هویت بومی و همچنین 
حداقل تناسب با اقفیم در نهایت منجر به محو حس تعفق 

هاای  برداران شاد  یاه محصاول آن مهااجرت     خاطر بهر 
رو هرگوناه طارح   ایان  رویه و سکون روستاهاسات. از  بی

های جدید و چه  ای چه بر مبنای تعریف زیرساختتوسعه
باا  « باوم »احیای بافت اصیل روساتا، بایاد در چاارچوک    

 . تعریف ذیر شد  از آن قرار گیرد
 

  نقش فرهنگ بومی در توسعه پایدار روستایی 
هد  از توسعه را باید تأمین نیازهای اجتما ی انسان در 

این منظر توساعه ضاروری اسات؛ لکان      محیط دانست. از
 ناوان محصاو ت   توجهی به بستر مصنوع و فرهنگ به بی

نیااز   ناوان پایش  تعامل با طبیعت، در واقن هویت مکان باه 
محمادی و  زندگی اجتما ی را از باین بارد  است)نقصاان   

(. با این توضیح  زم است یه توساعه  33: 8838همکاران، 
جاد بستر مناسب فرهنگی و در روستاهای واجد ارزش با ای

تاوان   های بوم صورت پذیرد. بوم را مای  برگرفته از ویژگی
وجود  تعامل انسان با طبیعت دانست یه حاصل آن به  نتیجه

 (.  22: 8838آمدن ی  فرهنگ است)حناچی و همکار، 
با آغااز هازار  ساوم و ورود باه  صار جهاانی شادن،        

به « بومی -جهانی»گرایی و رویکردهای های منطقه نگرش
(. جهانی 21: 8814رسمیت شناخته شدند)برگر و همکار، 

شدن و موضوع چند جهانی، مواجهه طراحان باا زمیناه و   
داند و باا   بستر را متأمر از شیو  تعامل محیط و فرهنگ می

هاا، بار حاوز  اندی اه و      هد  ارتقای ییفیت هر دوی آن
 (.Rapoport, 1990) مال معماراناه ساایه افکناد  اسات     

 با این توصیف رویکردهای مختففی بر پایه تعامل طراحی
« رجوع به فرهنگ بومی» میانو فرهنگ بنا شد  و در این 

 باارتی  های محیط و انسان یا به اساس توجه به ویژگی بر
بستر محفی شکل گرفته است. آنچه یفید توسعه پایدار در 

شود، در واقن همین توجه به  روستاهای با ارزش تفقی می
است یه در حقیقت اصول و محورهاای  « محیط و انسان»

رو در صاورت  دهناد. از ایان   توسعه پایدار را ت کیل مای 
توجه و التزام به توسعه پایدار، طبیعتاً حفاظات و احیاای   

 میران با ارزش هم در اولویت خواهد بود.   
جایگاه فرهنگ بتومی در حفتو و احيتای روستتاهای      

  واجد ارزش
ت تاریخی فراینادی جاامن و یکپارچاه    حفظ و احیای باف

است یه باه تحفیال م اکالت بافات پرداختاه و از طریاق       
پی اارفت وضاان اقتصااادی، یالباادی، اجتمااا ی و زیساات   

 ,Roberts)شاود  جانبه بافات مای  محیطی، سبب احیای همه

. با توجه به مفهوم توسعه یه در ابتادای تقریار بیاان    (2003
یی را گامی در جهات  توان احیای بافت اصیل روستا شد، می

البته این رویکرد مفاهیمی مانند بهسازی،  توسعه نیز دانست. 
بخ ای بافات را نیاز در بار     نوسازی، توانمندساازی و روان 

بنابراین حفظ و احیای بافت با  (.Lichifield, 2000)گیرد می
تارین رویکردهاا در حفاظات     نوان یکی از اصفیارزش، به

یق منطقه هد  و تطاابق آن باا   ها و توسعه، تحفیل دقارزش
محیطای را دنباال   ساختارهای اجتما ی، اقتصادی و زیسات 

 (.  811: 8838زاد  و همکار، یند)امین می
در فرایند حفظ و احیا، خصوصاً در روستا با توجاه باه   

ای بسیار مفهوم آن،  امل فرهنگ بومی ی  راهبرد توسعه
. (Bird et al, 1993)مهم از مقیاس محفی تا جهانی است

هاای  زماان باا دگریاونی   های اروپایی نیز هام گا سکونت
 نوان ی  سرمایه ماادی ماورد   اقتصادی، فرهنگ را نیز به

. تاریخچاه احیاای   (Bianchini, 1993)توجه قرار دادناد 
 ناوان  میالدی بازگ اته و باه   8331فرهنگ مدار، به دهه 

ای موفق در  رصه حفاظت و مرمت بافت تااریخی  گزینه
 .(Kearn & Philo, 1993)طرح شد  استم

مدار این اسات یاه توساعه    امتیاز احیا با نگرش فرهنگ
ارزش و همچنین حفاظت فرهنگی سازگار با بافت دارای 
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رد و مفهااوم توسااعه و گیاا ماایاز میااران توأمااان انجااام 
 .(Smith, 2007)فرهنگی، همراهی دارند میران

توجه به معنا  ارزش وجود دارد، بااحیای روستای دارای 
هاا، معاار ،   ای از باورها، دانش نوان مجمو ه فرهنگ، به

هایی یه جامعه بر مبنای ا تقاادش  آداک و رسوم و ارزش
ریازان و  بخ د، در گرو آن است یه برنامهرا تکامل می آن

طراحان احیا، قادر به انتخابی باشند یه بار باورهاای زیار    
 :(Middleton & Freestone, 2008)اتکا دارد

 
    خالقيت متناسب با مکان 

منظور از خالقیت تفسیری نو از اصول اصایل فرهنگای   
دنباال شاناخت   و باورهای حقیقی است؛ فرایند خالقه باه 

حقیقی نیاز منطقه است و راهکار ی  مکاان را باه مکاان    
 دهد.   دیگر تعمیم نمی

ای  امروز  مفهوم مکان در ادبیات معماری از ا تبار ویژ
ردار است و اضافه بر داشتن با ففسافی یا  مفهاوم    برخو

 میق روان ناسی است. مفهاوم مکاان از نیماه دوم قارن     
بیستم در معماری و جغرافیا بی تر مورد توجه قرار گرفت 
و روان ناسان محیطی، مکان را وسیفه تقارک باه مفااهیم    
تاز  در حوز  شناخت، طراحی معماری و شهرسازی قرار 

(. برخی دیگر بر این 818: 8838و همکار، زاد  دادند)امین
تواناد باه حفاظات و     ا تقاد هستند یه مفهاوم مکاان مای   

هاا و   هاای باا ارزش موجاود، احیاای آن    دخالت در مکان
رو هر مکاان، راهکاار   خفق فضایی تاز  یم  یند. از این

 نماید.  ویژ  خود را طفب می
  ها و باورهای بافتشناخت ارزش 

ق گفتگو فرایندی غیرخطی است یاه  اجماع نظر از طری
های پنهان و ادرایی جامعاه  توان به ارزش از طریق آن می

معناای بررسای   پی برد. در واقن گفتگو در این مبحت باه 
ها در بندهای قبل بیان  ها و باورهاست. برخی از آنارزش
 .(8تا  8های )جدولشد

 گویی به نياز در فرایند توسعه و حفاظت، با توجهپاسخ 
  به مفهوم مکان

هر دخالت و توسعه در پی پاساخ باه یا  نیااز شاکل      
های فرهنگی و فرایند خالقاه  رد. هر چه هم بررسیگی می

مناسب باشند ولی احیای بافت برای توسعه با هماه ابعااد   
 شا  شکسات  آن، در پاسخ به نیازی تعریف ن اود، بای  

د خورد  است. در ابتدای همین تقریر، تعریفی ارا ه گردیا 
ای از رفتارهاا و باورهاای انساانی در     و روستا، مجمو اه 

هاای باومی معرفای شاد. لاذا      تعامل با محیط و شاخصاه 
رو  زم را سرشار از حس مکاان نامیاد. از ایان    توان آن می

است تا در حفظ و احیای روستا، چه در ابعاد بافت و چه 
 های حس مکان توجه شود. در حد بنا، به تمام مؤلفه

حوز  روان ناسی مانند یاانتر فضاا را تففیقای از    برخی از 
دانستند. جان پاانتر هام مادلی     8و تصورات 2، فعالیت8یالبد

ارا ه داد  و سه مؤلفه یالبد، فعالیت  4م ابه برای حس مکان
(.  در مدل یانتر 14: 8833را بیان یرد  است)گفکار،  1و معنا

دو به دو هار  ها در ایجاد مکان، ارتباط  الو  بر تطابق مؤلفه
یاه هار چاه     شاود. چناان   ها نیز مهم شمرد  میی  از مؤلفه

های یالباد و فعالیات یاا یالباد و     میزان اشترا  نسبی مؤلفه
معنا و نیز فعالیت با معنا بی تر باشد، در فصل م اتر  ساه   
مؤلفه یعنی مکان تأمیر بی اتری خواهاد داشات، در حالات     

 هد.د اشترا  یمتر نیز  کس این حالت رخ می
احیا و ا طای یاریرد در بافات  ، حفظ درتوان گفت  می

 : شودکته ر ایت نبا ارزش باید دو 
تا حد امکان تالش شود یاریرد جدید معنای مغایر با  -

 معنای موجود بنا نداشته باشد؛  

 یاریردها انعطا   زم را برای تغییر داشته باشند. -
  رمدار، گامی در جهت توسعه پایدااحيای فرهنگ

توسعه روستایی پایدار، ییفیت زندگی انسان در فضاای  
 روستایی را مورد نظر قرار داد  و از طر  دیگر به محایط 

 فرهناااگ آسااایب زیسااات و مصااانو ات متصااال باااه 
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(. با این نظار و  811: 8811رساند)رهنمایی و همکار،  نمی
 place"( باا  ناوان   8818بررسی قا د  طالیای تیبالادز)  

matter most"  موضوع اصفی مکان، بیانگر این اید  یعنی
هاای ساازند  احیاای    ها و بوم، اولین مؤلفهاست یه زمینه

(. در 14: 8811پایدار ی  بافت اسات)زاهدی و همکاار،   
موازات توجه به طبیعت و گرایانه، به این راستا طراحی بوم

های همگون با آن، مسا ل اجتما ی و انسانی را هم ساخته
ها، ایجاد و   از تأیید بر روی این جنبهمد نظر دارد و هد

حمایت بافتی فعال و فضایی زند  است یه ییفیت باا یی  
(. 211: 8818آورد)تقدسای،   وجاود مای   را برای زندگی به

این همان چیزی است یه مد نظر توسعه نیز هست. آنچاه  
از این مبانی قابل در  بود  این است یه فرایند احیا بایاد  

و فرهنگی را مبنا قرار داد  و مخاطب و رویکرد اجتما ی 
ینندگان از فضاا آشانا    گردشگر را با دنیای معنایی استفاد 

نمود  و در پس آن به معرفی معماری و سایر مصانو ات  
جمفه بر روی یاغاذ یاار راحتای     ب ری بپردازد. ذیر این

 ای است یه در است و اجرای آن نیازمند فرایند خالقه
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خالقیت متناسب با مکان به آن اشار  شد  اسات.   بحت
بنا بر آنچه بیان شد، حفاظت، احیاا و توساعه بار مبناای     

ساازی انساان باا    فرهنگ بومی، بر فرایناد زنادگی و هام   
وسایفه  هاا تأییاد دارد تاا بادین     آن میاان طبیعت و تعامل 

یمتارین تاأمیرات سااوء محیطای را ایجاااد یناد و شااامل     
ه زمیناه باومی در جهات تقویات     گو بودن طراحی ب پاسخ

هاا و  حس مکان، طراحای باا طبیعات و اساتفاد  از فارم     
هاای  ینای طبیعات و    فرایندهای طبیعی، توجه باه جنباه  

 Van der)اهمیت دادن به مردم در فرایند طراحای باشاد  

ryyn, 1994 .) ساو باا   در واقن حفاظت و توسعه باید هام
ای این بند در همفهوم پایداری باشد. بر این اساس و گفته

احیا و توسعه بافت روستایی باا ایان رویکارد توجاه باه      
 های ایولوژی ، طراحی با طبیعات، الهاام از هندساه   جنبه

ها، طراحای باا ماردم، حفاظ     حلطبیعت، محفی بودن را 
ها و آمار با ارزش و یاهش حداقل توسعه افقی باید  سنت

ورد نیاز ( یفیات م2شمار   نمودارمورد تأیید قرار گیرد. )
 دهد. توسعه پایدار و بومی را در روند احیا ن ان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هنگ بومیها در چرخه توسعۀ پایدار با تکيه بر فرحفاظت از ارزش. 6 ن
 .4154منبع: نگارندگان. با برداشتی از نقصان محمدی، 
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تعامتتل حفتتو و احيتتای بافتتت تتتاری ی روستتتایی و  
عنوان نيترو محرکته حفاظتت و    گردشگری فرهنگی به

  توسعه
 یااابی بادون در نظار گارفتن فرهناگ و اجتمااع دسات      
 انمیبه حفاظت  و احیای جامن، غیر ممکن است. در این 

  نااوان اسااتراتژی اساساای در احیااا نقااش گردشااگری بااه
تارین راهبردهاای   . مهام (Smith, 2007)شاود  مطرح مای 

 توان خالصه نمود گردشگری فرهنگی را در موارد زیر می
 (:  812: 8838زاد ، )امین
های فرهنگای، تااریخ و شایو  زنادگی     احیای ارزش -

 گذشتگان و رویدادها و خاطرات جمعی؛
هاا   های فرهنگی، از طریق گار  وند بین جاذبهایجاد پی -

 های گردشگری در روستا؛و شبکه
های  احیا و گسترش محورهای فرهنگی، تاریخی و پهنه -

 ها.  گردشگری با در نظر گرفتن موقعیت قرارگیری جاذبه
هاای اجتماا ی   محور از سرمایه در واقن احیای فرهنگ

 نیارو محریاه   نوان برد و از گردشگری بهمحفی سود می
، میاان (. در این 8831یند)تقوایی، حفظ و احیا استفاد  می
هاای فرهنگای دارای رویکردهاا و    احیا بر مبناای نگارش  

هایی است هر چند ممکن است قابل تعمیم به هماه  مال 
هااای بااا ارزش نباشااد. اساااس ایاان   روسااتاها و بافاات

بندی ( قابل جمن4گانه در )جدول شمار  رویکردهای سه
 .(Ashworth& tubridge,2000)است

 تمریز رویکرد
مال  

 انتخاک

متخص  

 ت خی 
 هد 

تولیدات 

 میرامی
برداربهر  بازاریابی صناین دستی  

حفاظت از م اغل 

 سنتی و درآمدزایی

 مرمت
های محوطه

 تاریخی

ییفیت و 

 قدمت

متخص  

 مرمت

بقای بناها و حفاظت 

 از میران فرهنگی

 حفظ

 و

 احیا

فضاها و 

ارویداده  

ییفیت و 

 قدمت بافت

متخص  

مرمت و 

طراحان 

 شهری

حفظ و احیا بافت 

تاریخی و فرهنگ 

 ورای آن

 
 

هاای روساتایی   با توجه به اینکه حوز  این تحقیق بافات 
گاناه فاوق باه    است، یاربرد هار یا  از رویکردهاای ساه    

های مکانی، ساختار فضایی و خصوصایات جامعاه    ویژگی
ی ماوارد هار ساه رویکارد     محفی آن وابسته است. در برخ

شاود.   یار گرفتاه مای  زمان بهطور هممورد توجه است و به
این پاژوهش حفاظ و احیاای بافات روساتایی در فرایناد       

رو موضو ات و راهبردهاای  توسعه را در نظر دارد و از این
هویتی  - مفکردی و معنایی -اجتما ی، یالبدی -اقتصادی

 شود. می ( ارا ه1برای بسط آن در )جدول شمار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مباحث
تری  های محدودرویکرد به فرهنگ بومی نیازمند پژوهش

همرا  راهبردهاا در ایان    باشد یه مباحت اصفی آن بهنیز می
نوشتار آمد  اسات. برخای از ماواردی یاه بایاد باا دقات        

 گردد:   بی تری بررسی شود در موارد زیر خالصه می
 مطالعاات  هچرخا  باه  به فرهنگ بومی بایاد  رویکرد -

سااختاری و   دی،هاا   هاای طارح  هتهی در روستایی هتوسع
 انساان،  هرابطا  جدیادی از  قرا ات  و شاود  وارد راهبردی

 :رویکردهتتای احيتتا بتتا نگتترش فرهنگتتی؛ منبتتع    . 1 ج

Ashworth& tubridge,2000. 

عه در تعامل با راهبردهای حفو و احيا در فرایند توس. 5 ج
 .نگرش فرهنگی

999 

 حوز 
راهبردهای تعامفی احیا با نگرش فرهنگی و متکی به گردشگری در فرایند 

 توسعه

  مفکردی و

 یالبدی

 نو شدن با اتکا به گذشته  -

 بناها با مطالعه بر روی نیازهای ساینان احیا  -

 ها با تکیه بر گردشگری  ارتقا جاذبه -

تداوم ارتباط و اتصال میاان فضااهای گسساته بافات بارای ایجااد وحادت         -

 ترفضایی مناسب

 معنایی
 و

 هویتی

 استفاد  از نمادهای یالبدی جهت تدا ی هویت تاریخی -

 های تاریخییهها از طریق تأیید بر  ارتقای جذابیت -
 توجه به حس تعفق خاطر ساینان در محدود  بافت تاریخی   -

ها، مراسم و ... هدایت گردشگران برای احترام به ایان  توجه به حرمت مکان -

 ها  ارزش

اجتما ی و 

 اقتصادی

  نوان ابزار توسعه جامعه محفیتوجه به میران فرهنگی به -

هاا واجاد   ریت مردمای در احیاا بافات   توجه به نقش مردم و استفاد  از م ا -

 ارزش

یاربردن اقادامات اقتصاادی ماؤمر بارای ن اان دادن صارفه احیاا بناهاا و         به -

 های تاریخی بافت
فراهم آوردن امکانات مناسب فرهنگی و آموزشای بارای سااینان و ارتقاای      -

 سطح زندگی مطفوک اقتصادی 
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 اجتماا ی،  بستر تعاامالت  در را زیست محیط و طبیعت

 نماید. سیاسی روستا ارا ه و فرهنگی اقتصادی،

هااای فرهنگاای خااوا  بافاات گااذاری باار مااروتحااریم
ازهای محیطی و یا صناین دستی باید در اندمعمارانه، چ م

 دستور یار قرار گیرد. 

 ماورد  و در ماردم  باا  متناسب مردم، برای احیا هد ، -
 حقاوق،  باه تسااوی   توجاه  معنای  باه  ایان  یه باشدها  آن

 ایان  در لاذا  اسات.  و غیار   درآمادی  هایگرو  جنسیت،
 خصوصااً  و  اام  طاور  باه  نیازهای انسان به توجه رویکرد
 طراحی یه است چرا ضروری معاصر بسیار انسان نیازهای
 گذشته. نه است، آیند  و حال زمان استفاد  در برای

و  باوم  ویاژ  باه   توجاه  با سازیمکان و مکان ارزش -
گیارد   نظر قرار مدآن  فرد به منحصر و خا  هایویژگی

 های یالبدی، صناین دستی و آداکیه در این راستا ارزش
 .شدبامی حا ز اهمیت سنتی
 بدارد  حقیقت پای  این به توانمی فوق مطالب به توجه با
 جدیاد  هاای توسعه گرا دربوم فضاهای ایجاد از هد  یه

ها  آن بازشناسی بفکه ها نیستارزش روستایی، فقط حفظ
 تأمیرگذار نقش بین این در لذا جدید است. هاییبخش در

 حا ز اهمیت است. ریزانبرنامه

 نتيجه  
  های با ارزش روساتایی روز نمودن بافتهبرای احیا و ب

گااویی نیازهااای ساااینان، رجااوع بایااد  ااالو  باار پاسااخ
داری بااه هویاات تاااریخی بافاات شااود. یکاای از     معنااا

 ناوان ابازاری بارای    های اخیر بهرویکردهایی یه در سال
گرفتاه،   احیا خصوصاً در بدعد روستایی در جهان صاورت 

ی فرهنگای اسات.   هایی چون گردشاگر استفاد  از محر 
این رویکرد، راهی برای احیا و بهبود ییفیات زنادگی در   
روسااتا از طریااق بهبااود و توسااعه خصوصاایات ویااژ     

های فرهنگی مکان است. البته های تاریخی و جاذبه ارزش
های فرهنگای، سابب   ریزی ها و برنامهدر ینار آن، یاربری

 حفاظت و توسعه مقوله فرهنگ خواهند شد. طبیعتاً جفب
سرمایه باه رشاد اقتصاادی یما  نماود  و تغییراتای در       

نماید یاه پویاایی و حیاات دوباار  باه      مدیریت ایجاد می
مدار نیازمناد  بافت خواهد داد. یاربرد این رویکرد فرهنگ

فرد هار بافات روساتایی    شناسایی خصوصیات منحصر به
احیاا و گردشاگری از    میاناست و با این رویکرد، تعامل 

ظت در  ین توسعه از ساوی دیگار ایجااد    سو و حفا ی 
شود. واضح است یه منظاور از توساعه باا توجاه باه       می

گرایی با توجاه باه تعریاف روساتا،     مفهوم پایداری و بوم
نمود دارد. در واقن تحقق موارد زیر برای احیا با رویکارد  

 به فرهنگ بومی نیاز است: 
هاای  سازی  ناصر با ارزش روساتا در حاوز    مستند -
 البدی، یا هاای فرهنگای و یاا آداک و رساوم محفای؛     ی
 اجرای فرایند حفاظت از آمار با ارزش و احیای هویات  -

  نوان سند افتخار بومی؛آن به
 ها و ...؛  مطرح نمودن فرهنگ با ارزش روستا در رسانه -
آموزش مردم و مادیران روساتا در راساتای حفاظ و      -

 ی؛  های بوممایهها و ساخت تکامل تکنی 
سو منجر به توسعه تکیه بر محر  گردشگری یه از ی  -

دلیال اینکاه حضاور    شود و از طار  دیگار باه    اقتصادی می
های مناساب از قبیال بهداشاتی،    گردشگر نیازمند زیرساخت

 گردد.   منجر می تفریحی و ... است، به توسعه اجتما ی
موارد فوق در واقن  بسترسازی و استفاد  از فرهنگ بومی 

نامیم.  را سرمایه فرهنگی می  نوان ی  سرمایه است یه آنبه
گویی باه نیازهاای سااینین خصوصااً از     در این حالت پاسخ

جنس رفا  با استفاد  از محار  گردشاگری قابال دساتیابی     
هااای اساات. ورود گردشااگر موجااب توسااعه زیرساااخت  

 اجتما ی شد  یه جامعه روستایی هم از آن بهر  خواهد برد.  
 یاا  سانتی  یاامالً  شکل ضاهای جدید روستایی،ف مسفماً

در  یه است جدیدی شکل بفکه  نیست جهانی شکل یامالً
 تاداوم گذشاته،   و توساعه  جدید  وامل با آگاهانه مواجهه
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 ضارورت  روآید. از ایان می وجود به آیند  انتقال به جهت
 تاداوم  اسات یاه   ایان  در گرایاناه طراحای و احیاای باوم   

 فاردای  و بارای  دیاروز  راساتای در  را اماروز  هاای  ارزش
 روساتایی  رسااند. فضاای  امبات مای  به روستان ین جامعه
 خودبساندگی،  راهبردهاای نظاارت،   راساتای  در گارا  باوم 

 انساانی،  نیازهاای  توجه باه  و انتخاک، تنوع منابن، یارآیی
  زیستی حمایت ت خّ  و آلودگی، پذیری، یاهش انعطا 

معناایی   و کاردی یالبادی،  مف  معیارهای با و شکل گرفته
 .یندمی پیدا قابفیت تحقق های مکان روستامولفه  نوان به

 نوشت پی 
1. Physical attributes 
2. Activities 
3. Conception 
4. Sense of place 
5. Meaning 
 

 منابعفهرست  
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شناسای،  ای بار جامعاه  (، مقدماه 8838بنادی .) چیتامبار، جاان  -

 ترجمه احمد حجاران و مصطفی ازییا، ن ر نی، تهران. 
شناخت معمااری   (، درآمدی بر8812زرگر، ایبر.)ابراهیمحاجی -

 روستایی ایران، چاپ چهارم، دان گا  شهید به تی، تهران. 
 مجفه شهرسازی، متن در پایداری (، رویکرد8812فرح.) حبیب، -

 .تهران ،8 شمار  نهم، دور  زیست، محیط و تکنولوژی  فوم،
(، مرماات شااهری، 8831) حبیباای، محساان؛ مقصااودی، مفیحااه. -

  ان ارات دان گا  تهران، تهران.
(، روساتا در مفهاوم واقعای آن،    8831) ابری، سیدحسن.حسینی -

 . 18،   18و  12فصفنامه تحقیقات جغرافیایی، شمار  
حفاظاات و توسااعه در »(، 8812) حناااچی، پیااروز و همکاااران.-

، تجزیه و تحفیل تجارک مرمت شهری در ایاران و جهاان،   «ایران
، ، 12زمساتان  ، 82ن ریه هنرهای زیبا، دان اگا  تهاران، شامار     

 . 31تا  18ص 
(، حفاظات و توساعه   8831) ایبار. حناچی، پیروز؛ یوش گران،  فی -

 های با ارزش روستایی، بنیاد مسکن انقالک اسالمی، تهران.در بافت
(، اصالحات در سیاست و توسعه، ن ار  8831آدم، ناصر.)خادم -

 اطال ات، تهران. 
اربرد آن در شاناخت  (، معماری باومی و یا  8814ربوبی، مصطفی.) -

دیااروز، امااروز و فااردای معماااری، ارا ااه شااد  در یتاااک معماااری  
 (، ن ر مؤسسه  فمی و فرهنگی فضا، تهران.  38تا13بومی)ص  
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 (، بررسای 8811موسی.) سید موسی، پور تقی؛ محمد رهنمایی، -
توساعه   هاای شااخ   اسااس  بر تهران یالن هر امنیتی ناپایداری

 . 1شمار   جغرافیایی، هایهشن ریه پژو شهری، پایدار
 بساط  (،8811غالمعفای.)  الساادات؛ نجفای،   شامس  زاهادی،  -

 شامار   انساانی،   فاوم  مادرس ماه  فصافنا  پایدار، توسعۀ مفهومی
 .تهران ،4
هاای  گاا  ساکونت   شناسای (، آسیب8811پور، محسن.)سرتیپی -

 روستایی، دان گا  شهید به تی، تهران. 
مدیریت سنتی در تولیاد فضاای   (، نقش 8814) سعیدی،  باس. -

 پایدار روستایی، مجفه  فوم زمین دان گا  شهید به تی، تهران.
هاای  (، شناساایی  وامال و زمیناه   8811ایبر.)یوش گران،  فی -

ناماه  مؤمر در تبیین من ور حفاظت میران روساتایی ایاران، پایاان   
 دیتری معماری، دان گا   فم و صنعت، تهران.

(، شهرسااازی، تخاایالت و واقعیااات، 8831)  شااوای، فرانسااوا. -
 ترجمه محسن حبیبی، دان گا  تهران، تهران. 

(، حفاظات و  8818.) زاد ، مه اید؛ ایازدی، محمدساعید   صحی -
،   41نامه آبادی، شامار   توسعه دو رویکرد مکمل یا مغایر؟، فصل

 سال چهاردهم. مریز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران. 
(، الگااوی مسااکن روسااتایی در 8832ران.)الحسااابی، مهاا فاای -

 خراسان، چاپ اول، بنیاد مسکن انقالک اسالمی، تهران. 
  بااس غالم ترجمه شناسی،جامعه مبانی (،8838بروس.) یو ن، -
 سمت، تهران. ن ر فاضل، رضا و توسل 
 شاهرهای  در پایادار  شهری طراحی (، 8833یوروش.) گفکار، -

 .تهران دان گا  تهران، ،1  شمار زیبا، هنرهای یویر، حاشیه
(، سایر جوامان ب اری، ترجماه ناصار      8834لنسکی، گرهارد.) -

 موفقیان، چاپ دوم، شریت انت ارات  فمی و فرهنگی، تهران.  
(، فقار، پی ارفت و توساعه، ترجماه     8834مار  هنری، پاول.) -

 مسعود محمدی، مؤسسه چاپ و ن ر وزارت خارجه: تهران. 
های وا ی فطرت انساانی، ترجماه   (، افق8834مازلو، آبراهام.) -

 احمد رضوانی، ن ر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، م هد. 
 دربااار   فماای ای(، نظریااه8814برونیسااالو.) مالینوفسااکی، -

 گاام  ن ار  دوم، چااپ  قفام،  زریان   بدالحمیاد  ترجماۀ  فرهنگ،
 نو، تهران.

هران، (، فرسودگی و بافت یهن شهر ت8812مختاری، اسکندر.) -
 . تهران. 81و  3فصفنامه اندی ه ایران هر، سال دوم، شمار  

شناسی مسکن (، گونه8823مریز تحقیقات ساختمان و مسکن.) -
 روستایی در ایالم و خوزستان، دفتر پنجم، تهران.

(، در حاشیه باوم، ارا اه شاد  در یتااک     8814مهریار، محمد.) -
و فرهنگای  (، ن ار مؤسساه  فمای    12تا18معماری بومی)ص  

 فضا، تهران.
(، توساعه و ی اورهای توساعه نیافتاه،     8831نراقی، یوساف.)  -

 شریت سهامی انت ار، تهران. 
 گارا،  (، طراحی فضای شهری بوم8838محمدی و همکاران.)نقصان -

 دان گا  یزد.   ،2ن ریه شهر و معماری بومی، سال دوم، شمار  
 (، مباانی 8811اساحاق.)  پوش، سیا  ارجمند مهرداد؛ نوابخش، -

 شناسان، تهران. ن ر جامعه شهری، پایدار توسعه
 هترجما ، فرهنگای  هراهبردهای  مفی توساع  ،(8833.)یونسکو -

 .محمد فاضفی، انت ارات تبیان، تهران
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