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ساماندهی و تجدید حیات منظر فرهنگی روستای تاریخی سریزد*

ساشا ریاحی مقدم**

چكيده
روستای »سریزد«، از نظر موقعیت، نزدیك جاده باستانی یزد-كرمان واقع شده  است. این روستای كوچك، 
حدود 500 نفر جمعیت دارد كه در فاصله 20 كیلومتری جنوبی شهر یزد است. در مقاله پیش رو، تالش برآن 
ارائه  بخش   3 در  موضوع،  این  قرارگیرد.  تأكید  مورد  ویژه،  به طور  روستا،  فرهنگی-تاریخی  چشم انداز  تا  بوده 
شده است؛ در مرحله اول، روند شکل گیری توسعه های تاریخی و ریخت شناسی بافت روستا و اهمیت منابع آبی، 
محیط طبیعی و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی آن، مشخص شده است. در مرحله دوم نیز، ویژگی های گوناگون 
مرتبط با روستای سریزد همچون ارزش های معماری، فرهنگی، طبیعی، سنت های بومی و شیوۀ زندگی در آن، 

بیان شده  و در مرحله سوم، مبانی نظری، سیاست ها و اصول مداخله، مطرح شده است. 
براین اساس، پیشنهادات پژوهش، بر ایجاد چهار محور اصلی با تأكید بر توان های فرهنگی، تاریخی و طبیعی، 
متمركز  شده است. درواقع، باور نگارنده در این مقاله، برآن بوده تا با حفاظت و بهبود ساختار و مورفولوژی بافت و 
ارزش های ناملموس موجود، حیات چشم انداز فرهنگی روستای سریزد، به بهترین شیوه، نگهداری و توان مندسازی 
شود. دستاوردهای مقاله نشان می دهد در حفاظت جامع بافت روستای سریزد، با تأكید بر قابلیت های فرهنگی، 
تاریخی و طبیعی آن می توان رونق را به بخش های مختلف بازگرداند و حیات اجتماعی و كالبدی آن را بهبود بخشید.

كليدواژگان: بافت تاریخی، منظر فرهنگی، گردشگری روستایی، حفاظت، سریزد.

تاریخ دریافت مقاله: 90/10/10
تاریخ  پذیرش مقاله:  6 /9 /91

* این مقاله برگرفته از پایان نامة دوره كارشناسی ارشد با عنوان »مرمت و ساماندهی بافت تاریخی روستای سریزد« به راهنمایی آقای 
دكتر اكبر زرگر و مشاوره زنده یاد آقای دكتر محمد حسین وافی در دانشگاه هنر اصفهان است.

sasha_riahi@yahoo.com                            .كارشناس ارشد، رشتة مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان **
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مقدمه
  ساخت كارخانه های صنعتی، ماشینی شدن شهرها و 
از رونق افتادن كشاورزی ارگانیك و دامداری سنتی كه از 
عوامل اصلی حیات روستاها به شمار می روند، سبب  شده 
تا این نواحی، دچار ركود شدید شوند. این معضل، بیشتر 
موارد باعث مهاجرت و جابه جایی ساكنان این مناطق، به 
اگر  حال  دیگر شده است)كارگر، 1386: 151(.  شهرهای 
باشند؛  برخوردار  ویژه ای  ارزش های  از  این سکونت گاه ها، 
طرح های  پیشنهاد  و  دقیق  برنامه ریزی  با  می رود  گمان 
تهدیدهای  برخی  از  را  آنها  بتوان  مناسب،  راهبردی 
موجود، رهایی بخشید. درغیر این صورت، پس از مدتی، 
این روستاها خالی از سکنه و مخروبه خواهندشد و برای 
بخشی  كه  فرهنگی-تاریخی  قابلیت های  تمام  با  همیشه، 

از اصالت و هویت آنهاست، به فراموشی سپرده می شوند. 
یزد،  استان  در  مهریز  شهر  نزدیك  سریزد،  روستای 
به سبب  است.  ایران  سرزمین  كهن  تاریخ  از  بخشی 
شهرك های  گسترش  همچنین  و  اخیر  خشکسالی های 
صنعتی پیرامون آن، در آستانة بروز تهدیداتی كه در باال 
گفته شد، قرارداشت. پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی شهر 
تاریخی مهریز، پس از شناسایی این منطقه، سال 1384، 
ابتدا مطالعات پایه و مستندسازی كامل ساختار كالبدی 
روستای سریزد را مورد توجه خویش قرارداد كه در این 
میان، قابلیت های پنهان این روستا نیز آشکارگشت. اساس 
نگهداری  و  حیات  تجدید  برای  پیشنهادی  برنامه های 
و  كالبدی  بر ساختار  تمركز  همه جانبة روستای سریزد، 
معماری، تاریخ منطقه، فرهنگ و نحوه زندگی ساكنان و 
طبیعت چشم گیر تمامی آن، به صورت یك مجموعه است. 

روش تحقيق
روش تحقیق در مقاله پیش رو، از گونه توصیفی-تحلیلی 
كتابخانه ای  مطالعات  براساس  پایه،  اطالعات  است. 
باتوجه  شده است.  گردآوری  میدانی،  پژوهش های  و 
به كمبود اطالعات، تنها منابع موجود مورد استفاده، 
اسناد تاریخی و شواهد بقایای كالبد معماری روستا بود. 
بنا براین، همگام با پژوهش های میدانی، در مطالعات 
كتابخانه ای تمامی اسناد و كتاب های تاریخی موجود 
در كتابخانة ملی ایران و كتابخانه وزیری یزد، تهیه و از 

موضوعات مرتبط، یادداشت برداری شد. 

پژوهش و مطالعات بنيادی
مطالعات تاریخی و دوره شناسی منطقه

كهن ترین  از  یکی  توان  می  را  مطالعه  مورد  محدودۀ 
استقرارهای موجود در منطقه كویر مركزی ایران دانست. 
سنگ نگاره های گستردۀ كوه »ارنان«، دوران پیش از تاریخ، 
بقایای  »غربالبیز«،  اشکانی  دوران  از  پیش  سکونت گاه 
زرتشتیان  به  مربوط  كوه«،  »پلنگ  در  كهنه  دخمة  یك 
 )996 48و   :1374 اسالم)مسرت،  از  پس  سده های  در 
به ویژه  كهن  روزگاران  در  سکونت  نشانه های  همچنین  و 
»فرافر«،  باستانی  محدوده شهر  در  اسالم  از  پیش  دوران 
همگی اسناد موجودی است كه بر سابقه دیرینه استقرار 
و زندگی در منطقه سریزد، تأكید دارد. سریزد، از دهات 
بزرگ  روستاهای  از  قصبه »مهریجرد«)افشار،1340: 22( 
شهر یزد است كه در سمت شمال شرقی جاده یزد-كرمان، 

قرارگرفته است)افشار، 1354: 211(. 
نام  كمتر  موجود،  معتبر  اسناد  و  تاریخی  متون  در 
فرافر  باستانی  به شهر  متون،  بیشتر  دیده می شود.  سریزد 
اشاره  قرارداشته،  امروزی روستای سریزد  كه در محدودۀ 
می كنند. در محل یادشده، سه سکونت گاه كهن به نام های 
ساكنان  كه  وجودداشته  »خویدك«،  و  »فهرج«  »فرافر«، 
آن در جنگ با سپاه اسالم، متحد می شوند و از دین خود، 
بازنمی گردند)مستوفی بافقی، 1385: 707(. »از این سه، 
باقی  فرافر  از  اثری  اما  است  باقی  هنوز  خویدك  و  فهرج 
تاریخی  جغرافیای  مکان  )آیتی،14:1317(.  نمانده است.« 
دو  شامل  اكنون  آمده است،  قدیمی  متون  در  كه  فرافر 
روستای سریزد و هرفته است. ایرج افشار اعتقاددارد كه در 
»تاریخ جعفري«، نخستین كتاب تاریخ یزد، نامی از فرافر 
برده نشده و در بخشی از كتاب كه دربارۀ آبادي هاي منطقه 
سخن رانده شده، نام »هرافت« به چشم می خورد كه قطعاً 

همین هرفته امروزي است)تصویر1(. 
تاریخ  از  پس  یزد«،  جدید  »تاریخ  كتاب  طرفي،  از 
جعفري نگارش یافته و اساس مطالبش، همان گفته های 
مؤلف  كه  است  برین  حدس  ازین رو،  است.  جعفري  اثر 
به اشتباه  را  هرافته  لفظ  آن،  بعدي  نساخ  یا  جدید  تاریخ 
فرافتر خوانده و در نسخه نقل كرده و این نام به كتاب های 
 .)14  :1375، شده است)كاتب  چاپ  و  راه یافته  هم  دیگر 
شهر  همان  بقایای  سکونت گاه،  دو  این  می زسد،  به نظر 
باستانی فرافر باشند كه بعد از جنگ با سپاه اسالم و بروز 
خشکسالی و متروكه شدن، به شکل امروزی درآمده اند. در 
روستای سریزد، بقایای بنایی دیده می شود كه میان مردم 
با نام سردر شهر فرافر یا دروازه شهر یزد، شناخته می شود. 
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نخستین  كه  است  شهری  فرافر،  كه  باورند  براین  آنها، 
ساكنان منطقة یزد، در آن سکونت داشته اند. 

در دوره شناسی معماری این سکونت گاه، جدای از قلعة 
سریزد كه شواهد ناچیزی از دوران ساسانی در آن به چشم 
دوران  به  مربوط  معماری  آثار  قدیمی ترین  می خورد، 
است)ریاحی  كرمان  و  یزد  منطقه  در  آل مظفر  حکومت 
و  میدانی  پیمایش های  با  بااین همه،   .)66  :1385 مقدم، 

بررسی سفال های موجود در محوطه بین سریزد و هرفته، 
سه  در  را  باال  منطقه  شکوفایی  و  رونق  دوران  می توان 
آل مظفر  دوران  اسالمی،  نخست  قرون  تا  ساسانی  دوره؛ 
مطالعة  بااینکه،  بیان كرد)همان: 71-73(.  دوره صفوی  و 
اسناد و  به سبب كمبود  تاریخی روستای سریزد،  پیشینة 
مدارك معتبر و مستند، بسیار دشوار است لیکن، درصورت 
كاوش های باستان شناختی در منطقه فرافر، بی شك، امکان 

تصویر1. عکس ماهواره ای منطقه تاریخی سریزد و موقعیت آن نسبت به شهر مهریز و روستاهای پیرامون
)Dec. 2007 ،مأخذ: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ارتش(
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ارایة نظرات محکم تری فراهم خواهدشد.

و  كالبدی  تحوالت  و  ساختار  شكل گيری،  نظام 
اجتماعی سریزد

باتوجه به تغییر در الگوهای زیستی و طبیعی منطقه 
سریزد، نرخ رشد جمعیت روستا طی پنجاه سال اخیر، رو 
به كاهش بوده است. جمعیت روستای سریزد از حدود هزار 
نفر در سال)1345(، به سیصدوپنجاه نفر در سال )1385(

به  خاطر  تعلق   .)78  :1387 مقدم،  رسیده است)ریاحی 
سرزمین مادری، مسکن ارزان و اشتغال، از مهم ترین دالیل 
سکونت دائمی مردم روستا است. از كل واحدهای مسکونی 
موجود در بافت روستای سریزد، 37 درصد خالی از سکنه، 
36 درصد به صورت اسکان موقت و فصلی بیشتر در ایام 
محرم و نوروز و تنها 27 درصد، سکونت همیشگی و دائمی 
دارند. دگرگونی در نظام اقتصادی، تغییر الگوهای زندگی 
از عمده ترین  رفاهی  و خدمات  مناسب  و كمبود مشاغل 
به  سریزد  روستای  از  مردم،  جابه جایی  و  مهاجرت  علل 
استقرار  اولیه  هستة  بوده است)همانجا(.  بزرگ  شهرهای 
محلة  از  كوچکی  بخش  و  سفلی  محلة  سریزد،  روستای 
علیا است. محلة پایین با استقرار در مجاورت راه باستانی 
زیادی  بسیار  باارزش  معماری  عناصر  كاروانی،  ایستگاه  و 
دارد. محلة باال، دارای قدمت كمتری است. در این بخش از 
روستا، خانه های اربابی به وفور یافت می شود به گونه ای كه 
توان  بوده است. درواقع، می  گمان می رود محلة خان نشین 
 گفت شکل گیری و استقرار محله ها افزون بر تأثیر از مسیر 
نهر، قنات ها و راه ارتباطی، براساس طبقه بندی اجتماعی 

نیز تفکیك شده اند)تصویر2(.
كالبدی  وضعیت  به  جامع  و  نظام مند  نگرش 

كه  پدیده هایی  تا  ایجاب می كند  سریزد،  روستای 
همه جانبه  به شکلی  شده،  آن  بقای  و  شکل گیری  سبب 
جستجوشود)سرتیپی پور،6:1388(. بافت كالبدی روستای 
ارتباطی  راه  امتداد  در  الگوی خطی  با  هم اكنون،  سریزد 
خانه هایی  ضمن اینکه،  قراردارد.  سنتو  جادۀ  از  اصلی 
بیشتر  كه  اند  شکل گرفته  مسیر  این  پیرامون  مسکونی 
دیده می شوند.  آنها  اطراف  در  باغ ها  و  زراعی  زمین های 
محدوده  این  در  كه  كافی  به نسبت  آبی  منابع  باوجود 
شادابی  و  از سرسبزی  روستای سریزد  بافت  دارد،  وجود 
در  مسکونی،  واحدهای  برخوردار است.  منحصربه فردی 
گذرها  میان  در  آبی  جوی  و  قرارگرفته  كوچه باغ ها  دل 

جریان دارد.

منابع تأمين آب
و  شکل گیری  عامل  اصلی ترین  بررسی ها،  طبق 
دیگر  استقرارهای  همانند  سریزد  روستای  تحوالت 
منابع آب است. منبع عمده تأمین آب این سکونت گاه، 
چشمه ای دائمي بنام »َمدوار« بوده كه امروزه به صورت 
فصلی درآمده و آب آن به سریزد نمی آید. مدوار نام 
كوهي است در جنوب شهر مهریز كه بخشی از آب 
چمشة آن، به ویژه فصل بهار تا روستای سریزد، فهرج 
بافقی،  یزد جریان داشته است)مستوفی  و حتی شهر 

 .)38-39 :1385
باتوجه به ارتفاع باغ ها، زمین های كشاورزی و خانه های 
به  جنوب  از  كه  روستا  اصلی  ارتباطی  راه  پیرامون 
متر   2 تا   1 حدود  باال  معبر  كف  به  نسبت  شمال، 
باالتر است، همچنین، طبق گفته های متون تاریخی 
مسیر  این  امتداد  در  را  مدوار  چشمه  نهر  عبور  كه 

تصویر2. موقعیت استقرار محالت در بافت روستای سریزد )مأخذ: نگارنده(
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از  را  روان  نهر  یك  وجود  می توان  داشته اند؛  بیان 
با  تصوركرد.  كهن  روزگار  در  سریزد  روستای  میان 
روستا  آب  سریزد  نام  به  قناتی  نهر،  این  ازبین رفتن 
را تاكنون تأمین كرده آن گونه كه، دو رشته قنات دیگر 

نیز برای مصارف كشاورزی فعال است)تصویر3(.
راه های باستانی و ایستگاه كاروانی

ایستگاه كاروانی سریزد، اولین منزل گاه راه باستانی یزد 

مطالعات  از  پس   .)59  :1373 است)قلمسیاه،  كرمان  به 
پس  كاروان ها  كه  گفت  می توان  این باره،  در  انجام شده 
از  عبور  از  پس  و  می رسیدند  فهرج  به  یزد،  در  توقف  از 
سریزد  روستای  كاروانی  مجتمع  در  هرفته،  روستای 
منزلگاه های   .)419  :1353 اقامت می كردند)طرب نائینی، 
بعدی، از سریزد تا كرمان به ترتیب عبارتند از: كاروانسرای 
و كاروانسرای شمش  زین الدین، كاروانسرای كرمانشاهان 

كه فاصلة تقریبی هر منزل 25 تا 30 كیلومتر است. 

تصویر3. مسیر حركت نهر مدوار از میان محالت و باغ های روستای سریزد در گذشته )مأخذ: نگارنده(

تصویر4. موقعیت بناهای ایستگاه كاروانی روستای سریزد )مأخذ: نگارنده(
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دارد؛  بزرگ  كاروانسرای  دو  سریزد،  كاروانی  ایستگاه 
كه  چاپارخانه ای  و  نو  كاروانسرای  و  كهنه  كاروانسرای 
یا  كهنه  رباط  است)تصویر4(.  زندیه  دوران  به  مربوط 
ایران«  »كاروانسراهای  كتاب  در  خشتی،  كاروانسرای 
مربوط  آن  پیشینیة  و  نامیده شده  زریزد  به اشتباه، 
همکاران،  و  دانسته شده است)كیانی  قاجار  دوران  به 
تطبیقی  مطالعات  به  باتوجه  درحالی كه،   .)175  :1373
ادعاكرد  می توان  صورت گرفته،  سونداژهای  همچنین  و 
آل مظفر  دوران  به  كاروانسرا  این  قدمت  و  پیشینه  كه 
بازمی گردد و كاروانسرای دیگر مربوط به دوران صفویه و 
از كاروانسراهای شاه عباسی است. پس از گذشت زمان، از 
دوران قاجار، این مسیر حدود 2 كیلومتر به سمت جنوب، 
كاروانسرای  یك  دوران،  همین  در  می دهد.  جهت  تغییر 
به نسبت بزرگ با نام »علی آباد«، بر سر راه جدید به جای 
ایستگاه كاروانی سریزد ساخته می شود كه امروزه این جاده 

به محور ارتباطی سنتو معروف است.

استحكامات دفاعی
و  حمله  بارها  منطقه  این  به  مزدكیان،  و  مغول ها 
به  توجه  با  ازین رو،   .)825  :1354 غارت كرده اند)افشار، 
امنیت  دشت،  در  استقرار  و  تجاری  شاهراه  با  مجاورت 
سامانة  بوده است.  آن  ساكنان  اصلی  دغدغه های  از  یکی 
تدافعی روستا، از طریق قلعة موجود در نزدیکی محله ها 
ضروری،  مواقع  در  به طوری كه،  می گرفته است.  صورت 
ساكنان از هر مّحه می توانستند به سرعت خود را به قلعه 
برسانند)زرگر،1384: 155(. این قلعه، سه حصار چینه ای 
آن  میانی  و  بیرونی  حصار  میان  عریض،  خندقی  و  دارد 
قرارگرفته است. بقایاي حصار اول، بیرون خندق قرارگرفته 
 85 حدود  موجود،  وضع  در  آن  باقي ماندۀ  بلندای  و 
بلندترین  كه  میانی  یا  دوم  حصار  كنار  است.  سانتي متر 
ارتفاع آن در وضع موجود به 6 متر می رسد، فضاهایی برای 

انبار تجهیزات دفاعی و نگهداری چارپایان ایجادشده است. 
در قسمت زیرین دیوارۀ شمالي این حصار، تنبوشه اي برای 
ورود آب درون آب انبار قلعه و یا ریختن آب درون خندق 
تعبیه شده است. حصار سوم یا حصار داخلي نیز چینه ای با 
پی سنگی است. این حصار، 4 برج در چهار گوشة خود و 
یك برج دیگر در حدفاصل آنها دارد. وسعت زیاد این قلعه 
كه در سه اشکوب و به صورت متراكم ساخته شده ، حکایت 
از رونق و جمعیت باالی روستا در گذشته دارد)تصویر5(. 
تشکیالت  و  وسعت  و  گستردگی  هرچند  سریزد  »قلعة 
ارگ بم را ندارد و با آن قابل قیاس نیست اما جمع وجور 
بودن و ترتیب این قلعه آن را در نوع خود منحصربه فرد 

كرده است.«)پازوكی، 1376: 249(.

توان سنجی و تحليل ارزش های منطقه سریزد
معماری و یادمان هاي تاریخي

بافت كالبدي روستاي سریزد باتوجه به قدمت و سابقه 
تاریخي  نظر  از  ارجمندي  بسیار  ارزش هاي  از  آن،  كهن 
روستا  تاریخي  قلعة  وجود  است.  برخوردار  معماري  و 
و  به دوران ساساني نسبت مي دهند  را  آن  اولیه  بناي  كه 
فراوان  گونه هاي  و  كارواني  مجموعة  قرارگیري  همچنین 
و متفاوت معماری اصیل مسکونی، بر جاذبة تاریخي این 
روستا افزوده است. شکل ارگانیك بافت و قرارگیری ابنیه و 
مجموعه های باارزش میراثی میان كوچه  باغ ها و همچنین 
وجود مستحدثات مرتبط با منابع آبی همچون قنات های 
روگذر و زیرگذر، آب انبارها، پایاب و چاه خانه ها در آن، از 
یك سو و حفظ اصالت و هویت الگوهای معماری در منظر 
می تواند  دیگر،  سوی  از  تاریخی  كوچه باغ های  و  بصری 
در راستای توسعة پایدار و گردشگری منطقه، امکانات و 

پتانسیل های فراوانی را فراهم سازد.

تصویر5. دروازه، خندق، حصار و برج های قلعه سریزد)مأخذ: ریاحي مقدم،1387(
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منظر محيطی و طبيعي
قرارگرفته است.  كویر  میان  سریزد،  تاریخي  روستاي 
سکوت و آرامش، آسمان پرستاره در شب و سایر مناظر 
از  این منطقه را مي توان گوشه اي  و چشم اندازهاي بدیع 
مجموعه هاي  قرارگیري  دانست.  آن  زیبایي  و  جذابیت 
باقي مانده واحدهاي مسکوني  باستاني و  تاریخي، راه هاي 
جذابیت  سریزد،  روستاي  پیرامون  بیابان هاي  در  كهن 
كافي  آبي  منابع  وجود  داده است.  افزایش  را  منطقه  این 
و  فراوان  باغ های  به وجودآمدن  باعث  محدوده،  این  در 
زمین هاي كشاورزي گسترده در آن شده است. همچنین، 
محله های كوچه باغي و مزرعه های موجود با اقلیم گرم و 
تعامل شگفت انگیزي  تا  حاكم، سبب شده  كویري  خشك 
گردشگران  جذب  در  مي تواند  كه  ایجادشود  آنها  میان 
كوچه باغ هاي  ُخنکي  و  لطافت  از  گذر  باشد.  مؤثر  بسیار 
روستاي سریزد، در روزهاي گرم تابستان، شوق هر انسانی 
را چندین برابر مي كند. در فصل های مختلف، این باغ ها از 
محصوالت گوناگونی همچون انار، پسته، انگور، انجیر، توت 

درختي و... برخوردار هستند. 
دید و چشم انداز طبیعی مناسب به ارتفاعات شیركوه 
و كوه های اطراف از درون بافت تاریخی، همچنین تعامل 
باغ های سرسبز و خرم با كویر و بیابان های پیرامون آنها، 
سریزد  روستای  بافت  طبیعی  و  محیطی  قوت  نقاط  از 

است)تصویر6(.

آیين و فرهنگ بومی
ساكنان روستای سریزد از تاریخ و فرهنگی بسیار غنی 
این فرهنگ، به صورت های گوناگون در تمام  برخوردارند. 
وجوه زندگی و نحوۀ معیشت آنها جاری بوده است. حفظ 
و  سنت ها  به  روستایی  سکونت گاه  این  مردم  پایبندی  و 
روحیة  بی پیرایه بودن،  سادگی،  محلی،  رایج  ارزش های 
این  مردم  آشکار  ویژگی  مهمان نوازی  و  قناعت پیشگی 
َشعربافی  دستگاه های  و  نان  پخت  تنورهای  است.  روستا 
را در گوشة ایوان و میان سرای هر خانه ای می توان یافت. 
عاشورا،  روز  به ویژه  محرم  دهة  مراسم  اجرای  همچنین، 
سریزد  روستای  مذهبی  فرهنگی-  جاذبه های  از  یکی 
است. مراسم نخل گردانی، روز عاشورای حسینی، یکی از 
باشکوه ترین آیین های موجود در روستا است. ضمن اینکه، 
ساكنان بومی روستا به صورت دسته جمعی در میدان های 
محلی و مساجد آن در ایام خاص، مراسم دینی و فرهنگی 

را برگزارمی كنند. 

مبانی نظری و اصول فكری
باتوجه به پیشینة تاریخی محله های این سکونت گاه و 
از  متفاوتی  دیدگاه های  موجود،  بالقوه  توان های  همچنین 
نظر می گذرد كه تصمیم گیری و وحدت فکری در زمینة 
زمینه   در  دشوارمی كند.  را  پیشنهادی  مداخله های  برنامه 

تصویر6. منظر طبیعی و تاریخی محالت و باغ های سریزد)مأخذ: خبره دست، 1385: كمیته ورزش های هوایی یزد(
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نظیر  مختلفی  راهبردهای  و  رویکردها  روستایی،  توسعه 
اجتماعی، كالبدی، فضایی و جامع  اقتصادی،  رویکردهای 
مطرح است. راهبرد توسعة روستایی همه جانبه یا یکپارچه 
روستایی و راهبرد توسعة پایدار از جمله راهبردهایی هستند 
كه رویکردی جامع نسبت به برنامه ریزی توسعه روستایی 

دارند)رضوانی، 92:1383(. 

روش های  انواع  به  باتوجه  است  براین  تالش  همواره، 
شهری  تاریخی  بافت های  در  متفاوت  ایده های  و  مداخله 
در  مداخله  شیوۀ  متناسب ترین  و  بهترین  روستایی،  و 
می توان  به طوركلی،  به كارگرفته شود.  سریزد  روستای 
تلفیقی  را  كهن  میراث  این  از  حفاظت  پیشنهادی  برنامه 
از روش های مداخلة حفاظت جامع و موضعی و بهداشتی 
 بیان كرد. در این صورت، رویکرد مداخله و مرمت، فرانوگرایانه 
با تأكید بر تجلی فرهنگ و ارتقای رفاه ساكنان خواهد بود. 
محور اصلی این شیوۀ مداخله، حفظ تاروپود بافت كهن در 
كنار دگرگونی های كالبدی و فضایی محله ها است)حبیبی و 

مقصودی، 1381: 173(.

نظام برنامه ریزی در توسعه كالبدی و گردشگری روستایی، 
بر پایه توزیع متعادل اهداف و فعالیت ها با ساماندهی فضایی 
 Hall,:232(استواراست روستا،  بافت  سطح  در  مناسب 
توسعه  و  مردمی  مشاركت  بر  نظام،  این  رویکرد   .)2010
پایدار باتوجه به شاخص هایی چون پایداری، انعطاف پذیری 

 .)Ennis, 2005:495(و مشاركتی بودن تأكیددارد

براین اساس، اهداف مورد نظر در راستای ترویج اشتغال 
 )Fleisher, 2005:495( زندگی  عمومی  كیفیت  بهبود  و 
سریزد  منطقه  ساكنان  اقتصادی  رفاه  سطح  باالبردن  و 
تنها  اقدامات  پیشنهادی،  برنامه های  ارایه  در  پیش می رود. 
نیست  معماری  و  كالبد  باززنده سازی  و  حفظ  درجهت 
تاریخی،  ابعاد  بلکه، به تقویت و تعادل بخشی آن در همة 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی روستا نیز می پردازد. 
همچنین، مشاركت مردم و ساكنان روستا و جلوگیری از 
كوچ آنها از محدوده تاریخی، از اصلی ترین اصول مداخلة 
پایه  براین  دیگر،  اصل   .)Cartner, 1996:198(است آن 
واردشود  روستا  در  مداخله ها  كم ترین  كه  است  استوار 
چراكه، حفاظت و بهبود بر بازسازی و نوسازی برتری دارد. 
ضمن اینکه، در برنامه های پیشنهادی این مقاله، به ایجاد و 
براین  نگاه ویژه ای خواهدشد.  توسعة گردشگری روستایی 
بافت  در  مداخله  پیشنهادی  و سیاست های  اصول  اساس، 

روستای سریزد به صورت زیر بیان می گردد.

ارتقای  برای  مناسب  سیاست های  و  راهبرد  ارایه   -
وضعیت سکونت، اشتغال و كیفیت دسترسی.

حفظ  با  سریزد  روستای  بافت  محیطی  ساماندهی   -
آنها.  عملکردی  وضعیت  بهبود  و  بناها  كالبدی  اصالت 
اصالت، یکی از عناصر اساسی اعتبار فرهنگی این مکان ها 
است كه در حافظة جمعی و سنت های ناملموس باقیمانده 
.)Icomos, 1999:Note 17(از گذشته آشکارا متجلی می شود

زندگی  معیارهای  سطح  باالبردن  و  حیات  تجدید   -
امروزی با تأكید بر حفظ استخوان بندی تاریخی و وحدت 

اندام های معماری.
بومی  و  ارگانیك  از هندسة حاكم و خطوط  پیروی   -

بافت روستای سریزد.
بافت  در  موجود  قابلیت های  تمامی  به  ارزش نهادن   -
روستای سریزد همچون ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و 

طبیعی، نه الزاماً، تاریخی و معماری.
برای  تاریخی  فضاهای  باززنده سازی  و  معاصرسازی   -
باارزش  ابنیة  حفاظت  بر  تأكید  با  گردشگری  ارتقای 

روستای سریزد با تزریق محتوای جدید در كالبد قدیم.
- تشویق مالکان به حفظ و نگهداری بناهای ارزشمند، 
مالیاتی،  معافیت های  چون  خدماتی  و  تسهیالت  ارایه  با 
و  بلندمدت، حمایت فنی و تخصصی  بهرۀ  وام های بدون 
تأمین نیروی انسانی. دولت، این اقدامات را به عنوان یکی از 
راهبردهای توسعه پایدار در نواحی روستایی انجام می دهد 

)پاپلی یزدی و سقایی، 1386: 189(.
- بهبود، تجهیز مجدد و تقویت محورهای پیاده با دو 
عنصر آب مانند جوی و نهرهای قنات جاری میان گذرها، 
درختان و گیاهان موجود در باغ ها و مزارع پیرامون گذرها.

- ایجاد، رونق و حمایت از صنایع دستی و بومی روستا 
برای تقویت ارزش های محلی و سنتی. 

برنامه های پيشنهادی
باتوجه به نتایج حاصل از مطالعات توان سنجی قابلیت های 
چهار  مداخله،  فکری  مبانی  براساس  همچنین  و  روستا 
محدودۀ اصلی برای مرمت و ساماندهی بافت تاریخی سریزد، 
می توان گفت،  خالصه  به طور  درواقع،  پیشنهادمی گردد. 
محورهای باال در راستای تقویت و ارتقای قابلیت های تاریخی، 
فرهنگی و طبیعی موجود، به گونه ای انتخاب شده اند كه تمامی 

محله  ها و بخش های بافت كالبدی را شامل شوند)جدول1(. 
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محور اول: مسير ارتباطی كلی و اصلی روستای سریزد

مسیری  طریق  از  سریزد،  كالبدی  بافت  به  دسترسی 
طوالنی كه از محور ارتباطی یزد-كرمان، منشعب می شود، 
امکان  ارتباطی،  لحاظ  از  محور  این  است.  امکان پذیر 
را  فرعی  گذرهای  و  محله ها  تمامی  به  دسترسی 
در  مدوار  كهن  نهر  حركت  مسیر  روی  كه  فراهم می كند 
و  باغ ها  مسیر،  این  پیرامون  گرفته است.  شکل  گذشته، 
مزرعه های فراوانی قرارگرفته است كه چشم انداز و منظرۀ 

بسیار دلپذیری را برای رهگذران پدیدمی آورد. 
قنات ها  امتداد  در  باال  مسیر  كه  است  ذكر  شایان 
ایجادشده و فضاهای سبز اطراف آن، ناشی از روگذرشدن 
عالوه بر  است.  آن  بخش های  از  برخی  طول  در  قنات ها 
خطی  الگوی  و  استقرار  شکل  به  باتوجه  یادشده،  موارد 
كه  روستا  اصلی  ارتباطی  راه  اطراف  محله ها،  فشرده  و 
و  آثار  كشیده شده،  محله ها  انتهای  تا  ورودی  مبداء  از 
مجموعه های تاریخی و فرهنگی ارزشمندی به عنوان نشانه 

و محل گردآمدن در طول مسیر خودنمایی می كنند. 
مداخالت و راهبردهای پیشنهادی در این محور، بیشتر 
به ساماندهی جداره های موجود معطوف می شود. باتوجه به 
طول زیاد این مسیر و اتصال آن به محورهای دیگر، ایجاد 
همچنین  پیشنهادمی گردد.  نیز  مناسب  توقف گاه های 
مرمت، احیاء و ساماندهی مجموعه های تاریخی و بناهای 

محور 
امكانات پيشنهادیمحدودة مداخلههدف اصلی مداخلهپيشنهادی

محور اول
بهسازی و ساماندهی مسیر سرتاسری 
روستا با تأكید بر تقویّت چشم انداز و 

نشانه های موجود در طول مسیر.

محور طولی روستا از مبداء 
ورودی تا بخش انتهایی آن.

سیمای بصری و منظر طبیعی و تاریخی، 
توقفگاه های متعّدد سواره و پیاده، و...

محور دوم
حفاظت و ساماندهی كهن ترین بخش 

روستا با تأكید بر تقویّت ارگانیك 
قابلّیت های معماری، طبیعی و تاریخی.

بنای دروازۀ فرافر و مجموعة 
كاروانی در محلة پایین تا 

قلعة تاریخی در محلة میان.

موزۀ فرهنگ و آداب روستایی، فرهنگسرای 
روستایی، بازاچة سنتی، فضاهای خدماتی و 

تفریحی، بیابان گردی با شتر و...

محور سوم
مرّمت و ساماندهی مجموعه های 

تاریخی با تأكید بر تقویّت قابلّیت های 
فرهنگی، مذهبی و امکانات اقامتی و 

رفاهی و گردشگری.

بخش مركزی روستا میان 
مجموعه های تاریخی پای 

برج تا پای نخل

فضاهای مذهبی، فضاهای غذاخوری و چای 
خوری، اقامتگاه های دائم و موقت و...

بهبود شرایط و تقویّت كوچه باغ ها با محور چهارم
تاكید بر دو عنصر طبیعی آب و گیاه

زمین های كشاورزی، كوچه 
باغ های محله باال

چشم اندازهای طبیعی و طراوت و خنکی 
كوچه باغ ها با میوه های تازه در فصول گرم 

و سوزان سال و اقامت و زندگی موقت با 
كشاورزان

جدول1. اهداف و رویکرد حفاظت جامع در روستای سریزد)مأخذ: ریاحي مقدم، 1387: 12(

نشانه های  و  گره  به عنوان  مسیر  این  در  موجود  باارزش 
اصلی، مورد توجه قرارگرفته اند. 

محور دوم: مسير مجموعۀ كاروانی تا قلعۀ سریزد
)با تأكيد بر ارزش های تاریخی- معماری(

بنابر قرارگیری این محور در كهن ترین بخش و هستة اولیه 
روستا و وجود بناهای ارزشمند و منحصربه فردی همچون 
قلعه، كاروانسرا، چاپارخانه، مسجدجامع، حسینیه، آب انبار 
عملکردهای  و  حفاظتی  اقدامات  مسکونی،  خانه های  و 
پیشنهادی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. همجواری 
الگوهای كهن زیستی و نحوۀ زندگی  بیابان و  با  بی فاصله 
آن  قابلیت های  بر  این محور،  در  مركزیت مسجدجامع  و 
بیش از پیش افزوده است)رضوانی، 1374: 105(. برنامه ها 
فعال  و  مداوم  محور،  این  در  پیشنهادی  عملکردهای  و 
و  ساكنان  رفاهی  و  فرهنگی  نیازهای  پاسخگوی  و  است 

گردشگران آن است)تصویر7(.
فرهنگ سرای روستایی،  قبیل  از  امکاناتی  باال،   در محور 
نمایشگاه و محل عرضة محصوالت و ابتکارات بومی، موزۀ 
كودك،  بازی  فضای  و  پارك  روستایی،  آداب  و  فرهنگ 
و  غذاخوری  سنتی،  معماری  آموزشی  و  خشت  گارگاه 
و  آورده شده  فراهم   ... و  بیابان  در  و شترسواری  چایخانه 
باال،  امکانات  با ساماندهی محورهای سواره و پیاده، كنار 
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فضاهای خدماتی و رفاهی همچون پاركینگ، توقف گاه و 
سرویس های بهداشتی نیز، پیشنهاد شده است. باتوجه به 
كاروانی  ایستگاه  و  یزد-كرمان  باستانی  مسیر  قرارگیری 
سریزد و وقایع تاریخی موجود در این محدوده، مسیری از 
ایستگاه كاروانی سریزد تا قلعة روستای هرفته و به دنبال 
در  ایران  شناسایی شده  مسجد  نخستین  از  بازدید  آن، 
سریزد،  كاروانی  منزلگاه  به  بازگشت  و  فهرج  روستای 

پیشنهادمی گردد)تصویر8(.

محور سوم: مسير مجموعۀ های معماری تاریخی )با تأكيد 
بر ارزش های اجتماعی -فرهنگی(

برای ایجاد و رونق گردشگری فرهنگی در راستای آشنایی 
جوامع با فرهنگ مناطق مختلف، باید چشم اندازهای فرهنگی و 
 .)Tribe, 1997:73(اجتماعی ساكنان آن مناطق، قابل درك باشند
نوع زندگی، آداب و رسوم و آیین های بومی از نمادهای میراثی 
روستاها در زمینة مناسبات اجتماعی است كه مورد تأكید و 
توجه گردشگران است)پاپلی یزدی و سقایی، 1386: 212(. 
برنامة  در  سریزد  روستای  محورهای  از  یکی  اساس،  براین 
پیشنهادی، بر ارزش های فرهنگی و اجتماعی آن تأكیددارد. 
این محور پیشنهادی، از دو جنبه نسبت به محورهای دیگر از 
اهّمیت بیشتری برخوردار است؛ یکی خانه های تاریخی كه از 
نظر كالبدی به نسبت، سالم و پایدار هستند و می توانند برای 

تصویر7. موقعیت پیشنهادی برای محور تاریخی-  معماری روستای سریزد)مأخذ: ریاحي مقدم، 1387: 130(

تصویر8. نمونه ای از طرح پیشنهادی برای محور دوم، تاریخی-معماری )مأخذ: ریاحي مقدم، 137:1387(
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تصویر9. نمونه ای از طرح پیشنهادی برای محور سوم، فرهنگی-اجتماعی)مأخذ: ریاحي مقدم، 1387: 146(

اسکان مسافران و گردشگران منطقه، استفاده شوند و دیگری 
بناهایی  كه  است  تاریخی  پیوستة  و  باشکوه  مجموعه های 
همچون مسجد، حسینیه، بازارچه، حمام و آب انبار را در خود 

جای داده اند. 
آیین فرهنگی و مراسم های مذهبی كه در این محور به 
مناسبت های مختلف برگزارمی شود، بسیار قابل توجه است. 
درواقع، این محور پیشنهادی، بر نقش فرهنگی و مذهبی 
مجموعه های تاریخی تأكیددارد. محدودۀ محور باال، از نظر 
موقعیت جغرافیایی، به نوعی در مركز و میان بافت محله های 
شامل  پای برج  مجموعة  قرارگرفته است.  سریزد  روستای 
بازارچه، برج آب انبار و مسجد است كه به تازگی سازمان میراث 
فرهنگی آن را مرمت كرده است. همچنین، عناصر موجود در 
مجموعة پای نخل نیز، از سوی روستائیان به خوبی حفاظت 
شده است. باتوجه به وجود خانه های تاریخی باارزش در این 
محدوده، این محور به گونه ای نقش مركز رفاهی و اقامتی را 
در طرح ساماندهی روستا برعهده دارد. در این راستا، تعدادی 
از این فضاهای موجود به عنوان اقامت گاه مورد اقدامات جامع 
مرمتی، قرارخواهدگرفت. امکاناتی كه در این محور پیشنهاد 
مركز  موقت،  و  دایم  اقامتی  واحدهای  شامل  شده است، 
اطالع رسانی و سایت اینترنت، مجموعة ورزشی و پاركینگ 
است. طرح پیشنهادی مرمت و ساماندهی گذر اتصال دهنده 
دو مجموعة تاریخی باال، باتوجه به اینکه با عواملی چون رنگ 
خاكی كاهگل در بدنه و جداره ها، سبزی درختان و گیاهان 
از دید و منظری  و  قنات مزین شده  پیرامون و آب جوی 

منحصربه فرد برخوردار است، اهمیت ویژه ای دارد)تصویر9(.

محور چهارم: مسيرهای كوچه باغی و زمين های كشاورزی 
)با تأكيد بر ارزش های طبيعی(

به طوركلی، می توان گردشگری روستایی را تجمیع فعالیت 
درنظرگرفت  آن  پیرامون  و  روستا  محیط  در  گردشگری 
كشاورزی  بخش  در  بیشتر  انسانی  فعالیت  آن،  در  كه 
باال  محور  اینکه،  به  باتوجه   .)Oppermunn,1996:83(است
در گذشته محله ارباب نشین بوده و به سبب وجود نهرهای 
قنات و باغ های فراوان، طراوت و سرسبزی خاصی داشته 
لیکن، اكنون بیشتر ساكنان آن كشاورزان هستند؛ محور 
منظر  و  طبیعی  قابلیت های  تقویت  بر  تأكید  با  چهارم 

روستایی است. 
تعدادی خانة مسکونی باارزش نیز، در این محور قراردارد 
كه به دلیل تداوم جریان زندگی در آنها، می توان هم از نظر 
موزه ای آنها را بازدیدكرد و هم، گردشگران خارجی چند 
روزی را دركنار خانوادۀ كشاورزان و باغ داران سپری كنند و 
از نزدیك، با نحوۀ كار و زندگی آنها آشناشوند)تصویر10(.

روستای سریزد به دلیل مهمان نوازی، در منطقه، به روستای 
دوستی شهرت دارد. همچنین، این امکان نیز فراهم است كه 
گردشگران در خانه های ساده روستایی اقامت داشته باشند 
و از امکانات و غذاهای محلی استفاده كنند)قادری،1383: 
24(. محدودۀ مذكور، به دلیل داشتن باغ های فراوان میوه، 
مسیر  میان  از  قنات ها  گذر  و  زراعی  گستردۀ  زمین های 
كوچه باغ های سرسبز و باطراوت، دربرابر ساختار كالبدی 
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تصویر11. نمونه ای از طرح پیشنهادی برای محور چهارم، طبیعی)مأخذ: ریاحي مقدم، 1387: 148(

تصویر10. موقعیت پیشنهادی برای محور فرهنگی-اجتماعی و محور طبیعی روستای سریزد )مأخذ: ریاحي مقدم، 1387، 142 و 147(

از نظر گردشگرِی  این محور،  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  بیابان های پیرامون روستای سریزد،  یکپارچه خشك و 
سبز یا گردشگرِی كشاورزی می تواند جاذبه های بسیاری را در كنار قابلیت های دیگر روستا، ایجادكند. یکی از طرح های 
پیشنهادی در این محور، ایجاد مركز و پژوهشکدۀ منابع طبیعی روستایی در زمینة باغداری و زراعت، بیابان زدایی و قنات 

در یکی از خانه های تاریخی است)تصویر11(.
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نتيجه گيري
   از زمان شناسایی اولیه و آغاز مطالعات روستا، از سال 1384 تاكنون، می توان گفت پیشرفت قابل توجهی درراستای 
رسیدن به اهداف و برنامه های موردنظر صورت گرفته است. مسئولین سازمان های دولتی مرتبط، به روستای سریزد توجه 
این روستا سال 1387،  آینده سکونت گاه خویش، حساس شدند. درادامه،  به وضعیت  نیز نسبت  آن  و ساكنان  كردند 
به عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری كشور ایران، معرفی و مصوب شد. براین اساس، اعتبارات مالی ویژه ای از سوی 
سازمان میراث فرهنگی برای آن درنظرگرفته شد. آن چنان كه، سهم توریست و بازدیدكنندگان این روستا، از كل استان 
یزد كه تا پیش از سال 1384 كمتر از 5 درصد بود، سال 1390 به 30 درصد افزایش یافت. همچنین، بخش خصوصی وارد 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف روستا شد آن گونه كه، تعدادی از ساكنان روستا كه از وضعیت مالی خوبی برخوردار 

بودند و به شهرهای بزرگ مهاجرت كرده بودند، برای سرمایه گذاری و كمك به روستا بازگشتند.
حفاظت  برنامه های  براساس  روستا،  ساكنان  و  بخش خصوصی  ازسوی  كاروانی  مجموعة  و  قلعه  از  بخشی  اكنون،   
پیشنهادی، مرمت و باززنده سازی شده است. ضمن اینکه، احیای ارزش های فرهنگی و بومی منطقه، درحال انجام است. 
كاربری های خدماتی، تجاری و رفاهی افزایش یافته و رونق اقتصادی درحال بازگشت به روستا است. پژوهش های معماری 

و نظارت بر اقدامات حفاظتی نیز توسط ساكنان، سازمان میراث فرهنگی و كارشناسان دنبال می شود. 
به سمت جنوب  ایران  مركزی  از بخش  عبور  و خارجی كه درحال  داخلی  و گردشگران  مردم  بیشتر  درحال حاضر، 
هستند، در این مکان زمانی را می گذرانند و از قابلیت های تاریخی، معماری، فرهنگی و طبیعی روستای سریزد بهره مند 

می شوند. 
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Abstract
Sar-Yazd village is strategically situated near to the ancient road of Yazd-Kerman. It 

is a small village of almost 500 populations and is located at a distance of 20km from the 
southern part of the city of Yazd. In this paper an attempt is made to foreground the historical 
and cultural landscape of Sar-Yazd. This article is divided into three sections. First, the 
historical and morphological development of Sar-Yazd is illustrated. The significance of 
water resources, natural setting as well as socio-economic characteristics are highlighted. 
Second, various factors associated with the significance of Sar-Yazd are characterized. 
These are architectural, cultural and natural values as well as local traditions and lifestyle. 
Finally, the intervention theory and policy is discussed. This is then followed by strategic 
suggestions, which are concentrated mainly on four major cultural, historical and natural 
axes of Sar-Yazd. It is assumed that by conservation and improvement of these key 
morphological structures and other less tangible values, the cultural and living landscape 
of Sar-Yazd will be well-maintained and empowered .The results of article shows In the 
comprehensive conservation on village of  Saryazd‚ With emphasis on ability of cultural, 
historical and natural Prosperity can be restored to different parts and Physical and social 
life improve it.
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