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چکیــده | محيــط طبيعــي و عناصــر آن همــواره عامــلتعيينکننــدۀ محــل اســتقرار و پراکنــش ســکونتگاهها،
احــداث تأسیســات انســاني و ســاماندهی فضاهــا بــوده اســت .پایــداری ایــن بســتر رابطــهای مســتقیم بــا
داشــته و

ویژگیهــای پهنههــای قابلزیســت ،تهدیــدات طبیعــی و نحــوۀ مدیریــت و برنامهریــزی محیطــی
بنابرایــن یافتــن بهینهتریــن مــکان اســتقرار ،وابســتهبــه پارامترهایــی همچــون ژئومورفولوژی بســتر ،منابــع آب،
ت تأثیــر قــرار میدادهاســت.
خــاک و از ایــن دســت بــوده کــه معیشــت ،فرهنــگ و اجتمــاع روســتاها را نیــز تحـ 
در روســتای کامــو ،نقــش عناصــر طبیعــی در شــکلگیری روســتا و توافــق بســتر آن بــا طبیعــت در الیههــای
کالبــدی ،کارکــردی و معنایــی حائــز اهمیــت اســت؛ بنابرایــن ،طبیعــت و نــوع فعالیتهــای انســانی مرتبــط بــا
محیــط ،در نحــوۀ قرائــت تجلیــات ایــن سیســت م فرهنگــی اثرگــذار خواهنــد بود .ایــن نوشــتار با تحلیل ســاختار
روســتای کامــو برمبنــای عوامــل اکولوژیــک ،ضمــن بازخوانــی نقــش ایــن عوامــل ،بــه بررســی میــزان توافــق و
پیوســتگی زیســتگاه ســکونتی موردمطالعــه و چگونگــی مدیریــت و برنامهریــزی ســاکنان آن درارتبــاط با هریک
از عناصــر طبیعــی نیــز میپــردازد .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد ســاختار کامــو برمبنــای دانــش بومــی،
بهرهگیــری هوشــمندانه از عناصــر اکولوژیــک و الهــام از بســتر طبیعــی آن شــکل گرفتــه و نحــوۀ مدیریــت ایــن
بســتر مبتنیبــر راهحلهــای طبیعتبنیــان بــوده کــه نشــان از خِ ــرد محیطــی ســاکنان آن دارد.

واژگان کلیدی | عناصر اکولوژیک ،سیستم انسانی-طبیعی ،دانش بومی ،خِ رد محیطی ،روستای کامو.

مقدمـه | زیسـتگاههای انسـانی محصـول تمـدن بشـری ،تمرکـز
جمعیـت و فعالیتهـای تولیـدی در اکوسیسـتم پیچیـدۀ اجتماعی،
اقتصـادی و طبیعـی اسـت ) .(Wang, Li, Hu & Li, 2011پیدایـش و
الگـوی اسـتقرار زیسـتگاهها در فضاهای جغرافیایی ،وابسـتهبه وجود
ابزارهـای بقای انسـان ،تحـوالت فعالیتهای انسـانی و توانمندیهای
محیطـی اسـت ) (Mamat, Zhao, Yan & Xue, 2012و کیفیـت آن
بهطـور مسـتقیم بـر زندگـی سـاکنان و غیرمسـتقیم بـر پیشـرفت
اقتصـادی و اجتماعـی تأثیر میگـذارد.(Song, Yang & Wu, 2019) 1
لـذا مطالعـۀ اهمیـت محیـط در ارتبـاط میـان انسـان و طبیعـت ،از
موضوعـات اصلـی در پژوهشهـای مربـوط بـه برنامهریـزیِ توسـعۀ
** نویسندۀ مسئولparichehr.saboonchi90@gmail.com ،09121903077 :
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روسـتاها ،بهمنظـور افزایـش پایـداری و کاهـش اثـرات فعالیتهـای
نامطلوب انسانی بر محیطزیست است (Liu et al., 2007; Liu, Hull,
 Ouyang & Zhang, 2016و نظريـان ،کریمـی و روشـنی.)1388 ،
در ایـن راسـتا ،برنامهریزیهـای اکولوژیک یکپارچۀ انسـانی-طبیعی،
ازطریـق شـناخت اثرات فعالیتهای انسـانی و روشهـای برنامهریزی
اکولوژیکـی (انتخـاب سـایت ،سـازمان فضایـی ،الگوهـای کاربـری
زمین) ،به تحلیل شـاخصههای طبیعی مؤثر در شـکلگیری سـاختار
روسـتاها میپردازنـد ).(Zheng, Han, Wang & Ouyang, 2018
در سـکونتگاههای ایـران نیـز اوليـن اسـتفادههاي منسـجم از محیط
طبیعـی بـا مرتعـداري و کشـتوکار آغـاز شـده و شـرايط اقليمـي و
محيطـي عامـل تعيينکننـدۀ تقسـيمات ناحيـهاي ،نظـم مکانـي
تأسیسـات و تمـدن انسـانی بودهاند (مخـدوم1390،؛ نظريـان1390،؛

دانش بومی و نقش عوامل اکولوژیک در برنامهریزی و ساخت روستای کامو
شـهماري اردجاني1394 ،؛ خمر .)1390،انطباق سـاکنان سکونتگاهها
بـا شـرایط محیطـی ،خِ ـرد محیطـی و دانـش بومـی در رابطـه بـا
ط زیسـت را پدیـد آورده و روشهـای اتخاذشـده در عرصـۀ
محیـ 
تولیـد ،فرهنـگ و اجتمـاع بـهدلیل سـازگاری با زیسـتبوم ،شـکلی
از توسـعۀ پایـدار اسـت (جمعهپـور .)1393 ،ازایـنرو ،دانـش بومی از
پارادایمهای اصلی توسـعۀ پایدار روسـتایی در سیسـتمهای انسـانی-
طبیعـی شـناخته میشـود .این مقالـه با تبییـن مفهوم دانـش بومی
و بررسـی عوامـل اکولوژیک روسـتای کامو و تحلیـل چگونگی تعامل
مـردم بـا ایـن عوامل،رابطۀ سیسـتم انسـانی-طبیعی و سـاختارهای
برنامهریـزی و مدیریـت محیطـی را توضیـح داده و به دنبال پاسـخ به
ایـن سـؤال اسـت کـه درک سـاکنان از محیط طبیعـی چگونه منجر
بـه شـکلگیری دانـش بومـی ،خِ ـرد محیطـی و معیشـت پایـدار در
روسـتای کامو شـدهاسـت؟

فرضیه

در روسـتای کامو ازطریق شـکلگیری یک سیسـتم انسانی-طبیعی،
فعالیتهـای سـاکنان و نـوع ارتبـاط آنـان بـا محیططبیعـی ،دانش
بومـی را پدیـدآورده کـه بـر مبنـای آن راهحلهـای طبیعتبنیـان و
الگوهـای بومشـناختی شـکل گرفتهاسـت .ایـن دانش بومی در سـه
بُعد مفهومی و نمادین ،شـناختی و کارکردی بر معیشـت سـاکنان اثر
گذاشـته و بـر اثـر تجـارب جمعـی و فهـماز محیط طبیعی ،بـه خِ رد
محیطی بدل شـده اسـت.

مواد و روش

••محدودۀ مورد مطالعه

روسـتای کامو در  85کیلومتری جنوبغربی شـهر کاشـان در اسـتان
اصفهـان و محـدود بـه دامنههـاي جنوبـی ارتفاعـات کرکـس از سـه
جهـت بـوده و بـا ارتفـاع  2345متری از سـطح دریا ،اقلیمی سـرد و
خشـک دارد .پیدایش این روسـتا به همراه چوگان و جوشقان ،حاصل

تصویر  .1منظر روستای کامو در دامنههای کرکس .عکس :غزال نفیسی.1397 ،

از رود کبیـر کامـو یـا کاسرود (به شـکل دریاچهای بـزرگ در دوران
کهن) اسـت (درخشـانی و محلوجی .)1383،شـواهد باستانشناسـی
کامـو را از اولیـن نقـاط دوران اولیـۀ زمینشناسـی میداند کـه از زیر
آب خـارج شـده و بـ ه سـبب وجـود غارهایـی در دل کـوه ،از اولیـن
خاسـتگاههای پیدایـش بشـر اسـت (نجـفزاده .)1396 ،بـه دلیـل
ویژگیهـای اکولوژیک-ژئومورفولوژیـک و نوع برنامهریزی سـاختاری
ی اراضـی ،الگـوی معمـاری و
و فضایـی همچـون مکانیابـی ،کاربـر 
سیسـتم آب ،کامـو یکیاز نمونههای ارزشـمند سـکونتگاههای پایدار
در توافـقبا طبیعـت اسـت (تصویر .)1

••روش تحقیق

بهکارگیـری مدلهـای یکپارچه برای تحلیل سـکونتگاههای زیسـتی
ضـروری اسـت )(Costanza et al., 2017؛ ایـن پژوهـش ،بـه منظـور
مطالعـۀ سـاختار برنامهریـزی روسـتای کامـو و بررسـی نقـش عوامل
طبیعـی در ایـن سـاختار ،از مبانـی حاکـ م بـر رویکـرد قومشناسـی و
مـدل دانـش محیطـی بومـی (نماد-شـناخت-مدیریت) بهـره گرفته
اسـت .قومشناسـی رویکـردی میانرشـتهای اسـت کـه چگونگـی
مشـاهدۀ طبیعـت توسـط گروههـای انسـانی از طریـق اعتقـادات و
دانـش اسـتفادهاز منابـع طبیعـی بـرای مدیریـت را مطالعـه میکند
ِ
) .(Toledo, 2002مـدل سـهگانۀ نماد-شـناخت-مدیریت برگرفتـه
از رویکـرد قومشناسـی ،پیوندهـای ناگسسـتنی بیـن باورهـا ،دانش و
مدیریـت منابـع طبیعی را بررسـی کـرده و بهتحلیـل و ارزیابی دانش
مـردم بومـی در بسـترهای اکولوژیکی-فرهنگی میپـردازد .این مدل،
برخلاف مدلهـای دیگـر که عمدتـاً ارتباط میـان انسـان و محیط را
ازطریـق شناسـایی اکوسیسـتمها و الگوهـای زیسـتمحیطی توضیح
میدهنـد ،چگونگـی درک ،شـناخت ،اسـتفاده و مدیریـت منظـر را
تحلیـل میکنـد )( (Barrera-Bassols & Toledo, 2005تصویـر .)2
درتکمیـل ایـن مـدل ،پژوهـش پیـشرو از مـدل سلسـلهمراتب تفکر
سیسـتمی ایـکاف بـرای بررسـی فراینـد تبدیـل دانش بومی بـه خِ رد
محیطـی در روسـتای کامـو بهـره بردهاسـت.

تصویر  .2مدل دانش محیطی بومی (نماد-شناخت-مدیریت).
مأخذ.Barrera-Bassolos & Zinck, 2003 :
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پریچهر صابونچی و حمیده ابرقوییفرد
ایـن مقالـه ،ابتـدا با بیـان مفاهیم دانـش ،خِ ـرد و دانش بومـی به این
موضـوع میپـردازد کـه خِ ـرد محیطـی بـه چه معناسـت و بـا تحلیل
نمونهمـوردی طبـق اصـول سـهگانۀ مـدل دانـش بومـی ،اول ارزشها
و اعتقـادات مرتبـط با مؤلفههـای اکولوژیـک را توضیح میدهـد؛ دوم
ویژگیهـا و عناصـر اکولوژیکـی مؤثـر در مکانیابـی و انتخاب سـایت،
سـاختار کالبدی-فضایی و کاربری زمین را بررسـی میکند و سـوم با
مطالعۀ تنظیم شـرایط محیطی و فرایندهای مؤثر بر کیفیت زیسـت،
ب ه نحوۀ مدیریت سـاختارهای اکولوژیک و عملکردهـای آن میپردازد.
جمعآوری دادهها ازطریق منابع نوشـتاری ،مقاالت ،نقشـهها ،اطالعات
موجـود در وبگاههـای سـازمانها و مشـاهدات میدانـی و مصاحبـه بـا
سـاکنان منطقه صورت گرفتهاسـت.

مبانی نظری

••مفهوم دانش و خِ رد

راسـل ایـکاف ) (Russell L. Ackoffبـا طبقهبنـدی محتـوای ذهـن
انسـان در پنـج دسـته ،فراینـد تبدیـل دادههـا و اطالعـات محیطـی
بـه دانـش و سـپس خِ ـرد را سلسـلهمراتب تفکـر سیسـتمی مینامد
):(Bellinger, Castro & Mills, 2004
 داده :چیـزی کـه فراتـر از وجود خود اهمیتی نداشـته ،معنـا ندارد ومیتواند قابلاسـتفاده یا غیرقابلاسـتفاده باشـد.
 اطالعات :دادههایی که ازطریق ارتباط معنادار میشود. دانش :مجموعه اطالعات مناسب بهگونهای که مفید باشد. فهم :فرایندی درونگرایانه که در آن دانش جدیدی تولید شود. خِ ـرد :فراینـدی برونگرایانـه ،منحصـر بـه انسـان کـه مربـوطبـهتصمیمگیریهـای آینـده میشـود (تصویـر .)3
در رابطـۀ انسـان با طبیعـت ،عناصر طبیعی تنها دادههـای خام و فاقد
مفهـوم هسـتند .این عناصر ،پـس از ادراک سـاکنان و نحوۀ مداخالت
آنـان در قالـب نمادهـای سـازندۀ اعتقـادات ،شـناخت از محیـط،
بهکارگیـری و مدیریـت منابـع طبیعی نمـود یافته و پایـۀ دانش بومی
را میسـازند.

••چارچوب مفهومی دانش بومی

دانـش بومـی ،دانـش محلی یا دانش سـنتی ،به دانش مسـتمر جامعه
در برخـورد بـا مشـكالت اطلاق میشـود کـه ایـن دانـش ،پایههـای
فرهنگی آنان را شـکل داده ،با محیطزیسـت سـازگار شـده و اسـاس
خ بـه چالشهاسـت (خیـام1374 ،؛ رضایـی
تصميمگيريهـا و پاسـ 
مقـدم .)1375 ،ایـن دانـش همچنین ،برمبنای یک حـوزۀ جغرافيايي
خـاص ،بهطـور طبيعـي توليـد شـده و بـه فعالیتهـای کشـاورزی،
دانـش مربـوطبه محیـط ،توان و اسـتعداد مردم بومـی و آزمایشهای
مـردم بومـی مربـوط میشـود ) .(Chambers, 1987دانـش بومـی
در سیسـتمهای انسـانی-طبیعی ،بازنمایـی دقیقـی از نیروهایـی
بـوده کـه تنـوع و شـرایط محیطهـای گذشـته و فعلـی را شـکلداده
) ،(Gadgil, Berkes & Folke, 1993; Berkes, 2012مبتنـیبـر روش
آزمونو خطا و وابسـتهبه اعتقادات و ارزشهای مردم اسـت (سـلیمی
20
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کوچـی و ابراهیمـی )1396 ،و بـه وسـیلۀ فرهنگ بین نسـلی منتقل
میشـود ) .(Berkes, 2008ایـن دانـش ،سیسـتم پیچیدهای براسـاس
تجـارب فـردی و اجتماعـی اسـت کـه طبیعـت ،فرهنـگ و تولیـد،
متغیرهای سـازندۀ آن بوده و تحت نظارت نهادهای اجتماعی هسـتند
)(Barrera-Bassols & Toledo, 2005؛ بـه عبارتـی ترکیبـیاز عمـل،
قـدرت و اعتبار ،ارزشهای معنوی و سـازمانهای اجتماعی و فرهنگی
محلـی بـوده ) (Turnbull, 1997, 560و راهحلهـای برآمـدهاز آن بـه
لحـاظ ایجاد شـاخصهای متعـدد در یک بازۀ زمانی طوالنی ،انباشـت
و دسـتیابیبـه دادههـای کیفی و ایجاد یک مـدل ذهنی جمعی ،مهم
اسـت ) .(Berkes & Kislalioglu Berkes, 2009تول ِدو )(Toledo, 2002
سیسـتم دانش بومی را مبنیبر مدل اعتقادات ،شـناخت و شـیوههای
مدیریت طبیعت طرح کردهاسـت؛ که درآن« )1 :اعتقادات» سیسـتم
جهانبینـی مـردم محلی مشـتملبـر ارزشهـای نمادیـن و باورهای
آنـان دربـارۀ محیـط و عناصر طبیعـی؛ «)2شـناخت» دانش محیطی
بهدسـتآمده از عناصـر طبیعـی و « )3شـیوههای مدیریـت» نیـز
مجموعـۀ اقدامات عملی درجهـت بهرهبرداری از منابع طبیعی اسـت.
ایـن مـدل ،رویکـردی یکپارچه بـرای مطالعۀ چگونگـی فرایند تصرف
انسـان در بسـتر اکولوژیک (کالبدی یـا ذهنی) و پدیـداری فرهنگ را
ارائـه میکنـد .گادیـل و همکارانـش ) (Gadgil et al., 1993, 154در
مدلی مشـابه ،دانش-تمرین-اعتقاد را مؤلفههای سیسـتم دانش بومی
معرفـی کـرده و آیینهای اجتماعـی و عقاید مذهبـی را تعیینکنندۀ
قوانیـن این سیسـتم میدانند.

••از دانش بومی تا خِ رد محیطی

عناصر طبیعی بهمثابۀ دادههای محیطی هسـتند که در یک سیسـتم
انسـانی-طبیعی تبدیـلبـه اطالعـات میشـوند .مکانمندشـدن این
محیـط ،حاصـل فـرم ،فعالیـت و معنـا بـوده و دارای سـه بعدکالبدی،
عملکردی و ادراکی-شـناختی اسـت ) .(Canter, 1977با تطبیق نحوۀ
مداخالت انسـان در یک بسـتر اکولوژیک و مدل سیسـتم دانشبومی
تول ِـدو ،میتـوان اطالعـات محیطـی را در سـه سـطح معنـا ،کالبـد و
کارکرد تعریفکرد )1 :معنا به عنوان سـطح اول ،اعتقادات و بنیادهای

تصویر  .3سلسلهمراتب تفکر سیستمی ایکاف .مأخذBellinger et al., 2004 :

دانش بومی و نقش عوامل اکولوژیک در برنامهریزی و ساخت روستای کامو
فکری جوامع و بیانگر نوع ذهنیت آنهاسـت؛  )2کالب ِد طبیعت ازطریق
حواس ادراک شـده و منجر به شـناخت سـازوکارهای طبیعی و دانش
سـاکنان نسبتبه بستراکولوژیک میشـود؛  )3آگاهیاز بستر و تجربۀ
رخدادهـا و فرایندهـای طبیعـی ،گروههـای قومی را بهسـوی انتخاب
راهحلهای هوشـمندانه برای مقابله یا سـازگاریبا طبیعت و مدیریت
محیط سـوق میدهد .ادغام این سـه سـطح برای نهادهای اجتماعی،
نوعـی دارایـی فرهنگی اسـت کـه از طریق شـیوههای فرهنگی انتقال
مییابـد ) (Singh, Pretty & Pilgrim, 2010و قرائـت و بازخوانـی
شـکلی-معنایی سیسـتمهای انسـانی-طبیعی را تفسـیر
آن ،الیههای
ِ
میکنـد .پدیـداری دانـش بومـی و ارزشگـذاریبـر بسـتر طبیعی و
عناصـر سـازندۀ آن ،سـبب شـکلگیری یـک سیسـتم فرهنگـی،
ت بـه محیـط ،تولیـد مجموعـه
ایدئولـوژی نهادهـای اجتماعـی نسـب 
قوانیـن ،هنجارها و الگوها میشـود ).(Gunderson & Holling, 2002
ی به
این سیسـتم فرهنگی سیسـتمی رشـدیابنده اسـت؛ رشـد نیـاز 
افزایـش ارزش نـدارد اما توسـعه مسـتلزم افزایـش خِ ـرد ،درک ،دانش
و اطالعـات اسـت .خِ ـرد بـا ارزشهـا سـروکار دارد و آنهـا را قضـاوت
میکنـد ) .(Ackoff, 1999در واقـع دادههـا ،اطالعـات ،دانـش و درک
امـری مرتبـطبـا وضعیـت گذشـته اسـت و باعـث افزایـش کارایـی
میشـود؛ درحالیکـه خِ ـرد توانایـی افزایش اثربخشـی اسـت .لـذا در
سیسـتمهای رشـدیابنده ،خِ ـرد جمعـی جوامع اهمیت پیـدا میکند.
پدیـداری ایـن خِ ـرد ناشـیاز تجربـۀجمعـی و وابسـتهبه دیـدگاه و
ذهنیـت گروههاسـت و اصـول آن بـرای گروهـای قومـی متفـاوتاز
یکدیگر اسـت .دانـش بومی نهادهای اجتماعی در بسـتر فرهنگی بُعد
ارزشـی و معرفتـی یافتـه کـه در آن دانایـی بر مبنای قضـاوت ،تعیین
مالکهـای هوشـمندانه ،آیندهنگـری و الویتبنـدی امـور ،تشـخیص
میـان خـوب و بـد و مصلحتاندیشـی ،خِ ـرد محیطـی را میسـازد.

نمونه موردی :تحلیل روستای کامو بر مبنای مدل
دانش محیطی بومی
••اعتقادات و باورها

در بسـیاری از جوامـع ،اعتقاد به عناصر طبیعـی آن بهمثابۀ موجودات
مقـدس و دارای نیروهـای طبیعـی و فوقطبیعـی )،(Toledo, 2002

تصویر  .4بهرهگیری از خاک سرخ کوههای کرکس در معماری خانههای روستا.
عکس :آذرنوش امیری.1397 ،

اسـاس اسـتفادهاز زمیـن و منابـع بـوده و دانـش و عمـل در قالـب
سیسـتم یکپارچه فرهنگی به صورت نمادهـای ملموس و ناملموس با
یکدیگر ادغام میشـدهاسـت؛ لذا شـناخت و مطالعـۀ محیط طبیعی،
به تشـریح الگوهاي فرهنگی کمک میکند ) .(Pitzl, 2004شـیوههای
فرهنگی همچون آیین ،زبان ،هنر ،اسـامی ،داستانها و اساطیر و از این
دسـت ،در روسـتای کامو نشـانگر آن اسـت که عناصر اکولوژیک ارزش
ویـژهای داشـته و در بسـتر تاریخی بـه نمادهای فرهنگی بدلشـدهاند.
بهطورمثـال ،رنـگ سـرخ خـاک بسـتر (دامنههـای کرکـس) ،رنـگ
اصلـی معمـاری خانههـای روسـتا و جزئیاتـی همانند سـنگهای لبۀ
باغچههـا و یـا سـنگهای گورسـتان اسـت کـه بـه هنـر مردم روسـتا
(دسـتبافتههای پوشـش زنـان و سـفرههای کامـو) نیـز تسـری یافته
اسـت (تصاویر  4و  .)5نامگذاری قلهها براسـاس تعدد ،رنگ ،افسـانهها
و اسـاطیر همچـون قلههای گرگشَ ،خرونجن ،کمرسـیاه ،کمرسـفید،
ُق ُرقچـی ،چـال و پارنـد صـورت گرفتـه اسـت (نجـفزاده.)1396 ،
محصوالتـی مثـل انگور و گلسـرخ ازمهمترین نقوش استفادهشـده در
قالیهـای ایـن منطقـه بـوده (جوافشـان ویشـکایی )1397،و به دلیل
جنبههـای مقـدس و کاربـردی ،سـبب پیدایـش مراسـ م و آیینهـای
مقدس روسـتا شـدهاسـت .تبلور کالبدی آب ،معنابخش این زیستگاه
بوده و شناسـهای برای مکانیت و سـاختارهای فعالیتی اسـت .بررسـی
گسـترش سـکونتگاهها برمبنای آب ،منجر به شناسـایی کالبد و بافت
آن سـکونتگاه میشـود و اطالعات مهمی درمورد گرايشهاي مردمي
و رفتـار آنهـا در منظـر حاصل میكنـد (منصوری و حبیبـی.)1389 ،
گسـل عمیق رشـتهکوههای کرکس ،به عنوان منشـأ پیدایش چشمه
و رود کامو-بـه معنـای دهانـۀ آب -نمـادی از حیـات و بیانگـر مفهوم
قدرت روستاسـت .رود کامو شـکلدهندۀ سلسـلهمراتب قدرت در سه
سـطح مقامـی (اجتماعـی) ،کشـاورزی (اقتصـادی) و کالبـدی و وجه
برتر روسـتا نسبت به دیگر روستاهاسـت (بهرامی و صابونچی.)1398 ،

••شناختبستر

بسـتر مکانـی روسـتاها و عـوارض و پديدههـاي آن از نظـر اسـتحکام
درمقابـل حـوادث ،تولیـد خـاک جهـت کشـاورزی ،نفـوذ آبهـای
سـطحی و مكانگزينـي ،پراكنـش ،حـوزۀ نفـوذ ،توسـعۀ فيزيكـي،
ارتباطات و ظاهر سـكونتگاههاي انسـاني حائز اهمیت اسـت (سلطانی

تصویر  .5سفرههای کامو با رنگها و نقوش برگرفتهاز طبیعت .مأخذ :تناولی.1377،
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و علیقلیزاده فیروزجایی1380،؛ سـعیدی .)1377 ،شـناخت ساکنان
کامـو از شـاخصههای طبیعی-اکولوژیـک منطقـه در مؤلفههـای
ل بررسـی اسـت.
ژئومورفولـوژی ،خـاک و کشـاورزی و منبـع آب قابـ 
-بسترژئومورفولوژیکروسـتای کامـو در واحد کوهسـتان دامنههـای کرکس ،گرانیـگاه ایران
شـناخته میشـود .در ایـن واحـد ،فرایند یخچالـی و فراینـد آبی باعث
شـکلگیری سـیرکهای یخچالـی و رود-درههـای سـکونتگاهیU
شـکل تـا ارتفـاع  2000متر شـده اسـت (حمیدیان ،شـکاری بـادی و
امیراحمـدی1395 ،؛ گیاهچـی ،عالمـی صـف اول ،جـداری عیوضی و
ثروتی .)1396،در کامو همانند نطنز ،نیاسـر ،قمصر ،برزک و جوشـقان،
فراینـد یخچالـی 2مهمترین عامل شـکل بسـتر و رود-درهها مهمترين
لندفرمهـاي ژئومورفولوژيکي اسـت( 3حمیدیـان و همـکاران)1395 ،؛
بنابرایـن ،مکانیابـی اولیـۀ روسـتا حول چشـمۀ کامـو بوده کـه در اثر
تغيير سـطحاسـاس و حاكميت شـرايط خشـك تا نيمهخشـك پس
از دورۀ يخچالـي ،مسـير آبراهـ ه در سـطح مخروطافكنـ ۀ منطقـه (رود
کامـو) پایدار شـدهاسـت (یمانـی ،جداری عیوضـی و گورابـی)1386 ،
(تصویـر  .)6درنتیجـۀ ایـن امـر و وجـود گسـلهای فـراوان و خطـر
زلزلـه ،4سـکونتگاه اولیه به بخشهـای جنوبی کمارتفا ع و کمشـیبتر
درمجـاورت رودخانه منتقل شـده اسـت .نوع مکانیابی و محدودشـدن
روسـتا از سـه جهـت به وسـیلۀ قلهها ضمـن تأمین امنیت ،سـدی در
برابـر ابرهای بارشـی بـوده و مانع از نفوذ جریانهای گـرم از بخشهای
کویـری بودهاسـت.5
-خاک و کشاورزیبسـتر ژئومورفولوژیـک و عوامـل اقلیمـی بـر جنـس خـاک ،اراضـی
حاصلخیـز و بسـتر اسـتقرار روسـتا مؤثر اسـت .یکـیاز عوامل اصلی
گسـترش روسـتا در بخشهای جنوبی ،خاک مناسـب کشـت و شیب
کلی شـمال به جنوب بوده زیرا سرچشـمۀ واقع در ارتفاعات شـمالی،
منبـع اصلـی تأمیـن آب رودخانۀ کبیر کامو اسـت.
-سیستم آبسـاختار اصلـی شـکلگیری روسـتا بر مبنـای جریـان روداسـت .رود

ت تأثیـر عوامل محیطی
برنامهریـزی و اقدامـات در روسـتای کامـو تح 
و اقدامـات مبتنیبـر اقلیم ،مدیریت سیسـتم آب و روانآبها از نمونه
اقدامـات عملی دانش بومی هسـتند.
-تنظیم شرایط محیطی با بهرهگیری از راهحلهای طبیعتبنیانانتخـاب مقیاسهـای کوچـک ،محصوریـت ،بافـت متراکم و اسـتقرار
ابنیـه در جهـت تابش آفتاب (قبادیـان ،)1390 ،ایجـاد معابر اصلی در
امتـداد خـط تـراز زمین و معابر فرعی در راسـتای شـیب ،از تمهیدات
اقلیمی بافت روسـتا درمقابل برودت هواسـت .کاشت درختان تبریزی
و صنوبـر بـرای محصوریـت بیشـتر و کاهش سـرعت باد در زمسـتان
صـورت گرفتـهاسـت .در پروفیـل روسـتا ،کوه در سـه جهت شـمال،
غـرب و شـرق ،مـزارع در میانـه و بافـت و ابنیـه در قسـمت مرکـزی
واقـ ع شـدهاند .فـرم ابنیـه عمدتـاً مبتنیبـر سـاختمانهای درونگرا با
حیاطمرکـزی ،سـطوح خارجـی کم ،بامهای مسـطح ،بازشـو کوچک،
ایوانهـای آفتابگیـر ،دیوار قطـور و اسـتفاده از مصالح بـومآورد (خاک

تصویر  .6حدود گسترش یخچالها در قسمت شمالی کامو .مأخذ :نگارندگان
برگرفتهاز یمانی و همکاران.1386 ،

تصویر  .7ساختار روستای کامو شامل رودخانه ،دانههای معماری ،مرکزمحله،
باغات و زمینهای کشاورزی و شبکۀ راه .مأخذ :نگارندگان.
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کامـو کریـدور تهویـۀ طبیعـی و پدیـدآور خرداقلیـم روسـتا در میـان
بسـتر کوهسـتانی اسـت .ایـن رود ،عامل شـکلگیری چندین روسـتا
در پاییندسـت خـود بـوده و کامـو اولیـن روسـتایی اسـت کـه از این
منبـع تغذیه میکند .سـاختار خطی شـمالی-جنوبی روسـتا برمبنای
حرکـت رود ،شـکلگیری و توسـعۀ فضاهـا در بافت و سـیمای روسـتا
انتظام بخشـیدهاسـت .سـازمان فضایی کامو شـامل )1 :ابنیۀ معماری
در طرفیـن رودخانـه بـا نظـام برونگـرا و درونگـرای حیاطمرکـزی)2 ،
هسـتۀ روسـتا محل تالقی رود و مرکزمحله شـامل برج میرزا آقاخان،
حوضچـۀ آبگیـر ،مسـجد دربند ،آسـیابآبی دربنـد )3 ،ماتریس سـبز
روسـتا متشـکل از لکههـا (مـزارع و باغـات در پشـت الیـۀ معمـاری)،
کریدورهـای سـبز (کوچه-باغهـا) و نقـاط سـبز (حیـاط خانههـا و
ت تأثیر
درختان کهنسـال) و  )4شـبکۀ راه شطرنجی ارگانیک معابر تح 
شـیب طبیعی زمین و راههای اصلی در جهت شـیب شـمالی-جنوبی،
معابـر فرعی با شـیبی مالیمتر عمود بر آنهاسـت (بهرامـی و صابونچی،
( )1398تصویـر .)7

••مدیریتمنابع
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خِ رد محیطی در کامو

سـرخ دارای هماتیت-آهن) ،مقاوم دربرابر نفوذ باران اسـت (خسـروی،
 .)1391تیپولوژی درونگرای مسـکن ضمن ب ه حداقلرسـاندن سطوح اقدامات و فعالیتهای مردم کامو در سیسـتم انسـانی-طبیعی اسـاس
اتلاف انـرژی ،توزیع خدمات و دسترسـی به منابع را نیز میسـر نموده پیدایـش منظـر کامو اسـت که بـر مبنـای آن سـایر فعالیتها تنظیم
و بـه تنظیـم خرداقلیم روسـتا کمک میکنـد (تصویر .)8
و سـاماندهی شـدهاسـت .در منظر روسـتای کامو عناصر طبیعی فراتر
-مدیریت سیستم آب و روانآبهااز نقـش کارکـردی خـود بـه شـکلی نمادین بـه سـاختاری از ارزشها
در گذشـته ،کامـو مهـد آسـیابهای آبـی از جملـه آسـیاب بزرگیـان و باورهـا اشـاره دارنـد کـه سـبب فهـم مخاطبـان از محیـط روسـتا
و مسـجد دربنـد (آر چپـه) و رشـته قنـوات متعـدد در بهرهبـرداری از میشـوند .عناصـر طبیعی واسـطه میـان باورهـا و شـناخت از محیط
سـفرههای آب زیرزمینـی همچـون قنـات مزرایف ،قنـات پارند ،قنات پیرامونـی قـرار گرفتـه و بر نحوه مدیریت و سامانبخشـیدن به محیط
چالهبلـور و  ...بـودهاسـت (نسـل فـردا .)1394 ،فاصلۀ کم تـا رودخانه اثـر میگذارنـد (ابرقوییفرد و صابونچی .)1399 ،بسـتر طبیعی ،اقلیم،
و خطـر سیالبیشـدن و آبگرفتـی ،منجـر بـه باالبردن ساختوسـازها آب ،خـاک و گیـاه دادههـای محیطـی کامـو هسـتند کـه درک آن به
از بسـتر رودخانـه بـه منظـور افزایـش تـابآوری و احـداث آبخوانها صـورت پدیدههـای معنـادار ،شـکلی و کارکردی در قالـب مجموعهای
شـدهاسـت .چالههـای آبخـوان بـرای مهـار سـیل و بارانهـای تنـد از اطالعـات ،دانـش ،الگوهـای بومـی و خِ ـرد محیطـی را میسـازد.
احـداث شـده و آب را به سـفرههای زیرزمینی برای ذخیرۀ سـیالبها خِ ـرد محیطی وسـیلهای بـرای شـناخت ،درک و اسـتفاده از اطالعات
انتقـال مـیدادهاسـت .چالـۀ بیدو در بـاالی کامـو ،چالۀ چهـار باغ در زیسـتمحیطی اسـت کـه بـر اثـر فهم محیـط و تعریـف اصـول برای
پاییـن ،چالۀ مرغزار در قسـمت میانـی و چالۀ مرکـزی ،از آبخوانهای برنامهریزیهـای آتـی شـکل گرفتـه و ازیکسـو وابسـته بـه شـرایط
اصلـی شـهر بودنـد (متولـی .)1397 ،وجود ایـن چالههـا و زمینهای زمینـه و بسـتر بـوده و ازسـویی دیگـر با تفکـرات و ذهنیات سـاکنان
کشـاورزی در باالدسـت و دورتـادور روسـتا بـا ایجاد بسـتر اسـفنجی انطبـاق دارد .ایـن تفکر در گذر زمان با محیط سـازگاری یافته و سـایر
ت تأثیر قرار دادهاسـت .تمهیدات
نسـبت سـطوح نفوذپذیـر بـه بخشهـای ساختهشـده را تا حـد قابل جنبههای معیشـتی سـاکنان را تح 
مالحظـهای افزایـش مـیدادهاسـت .از دیگـر اقدامـات مدیریـت آب ،صورتگرفتـه برای نظام آب ،کاشـت ،معماری ،مکانیابـی و جابهجایی
حقابـۀ اراضـی کشـاورزی به عنـوان دارایـی قابل معاملـه افزونبر حق فیزیکـی ،کاربـری اراضـی و  ...نشـانهای از خِ رد محیطـی و وزندهی و
مالکیـت زمیـن بـوده که بـا تعییـن دقیق میـزان حجـم آب مصرفی الویتبنـدی شـرایط مختلـف بـرای ایجاد وضعیـت پایدار روسـتا بوده
بـرای اراضـی کشـاورزی باتوجـه بـه مسـاحت و برنامهریـزی زمانی و است.
پیشبینی وضعیت خشکسـالی و ترسـالی ،نظام آبیاری در روسـتا را
بـه امـری هوشـمندانه مبدل کردهاسـت.
نتیجهگیری
شـکلگیری ،ساختار و توسـعۀ روسـتای کامو از جنبههای اجتماعی،
فرهنگـی و اقتصـادی درارتباط مسـتقیم بـا فهم محیـط و عناصر آن
قـرار دارد و هویـت خـود را از آنهـا میگیـرد .ایـن عناصـر بهمثابـۀ
دادههای محیطی هسـتند کـه در طی مداخلات و فرایندهای فرمی،
کارکـردی و معنایـی ،دانـش بومـی مردم را در سـه حـوزۀ اعتقادات و
باورهـا ،شـناخت و مدیریـت منابـع شـکل میدهند .تجربـۀ جمعی و
درک صحیـح از محیـط در طـول سـالیان متمـادی عالوهبـر پایداری
اکوسیسـتم ،عملکردهـا و فرایندهـا و هماهنگی حداکثـری با محیط
طبیعی ،سـبب پیدایش ارزشهای نمادین و بسـتر فرهنگی برخاسته
از محیـططبیعـی شـدهاسـت .مجموعـه اقدامـات طبیعتبنیـان و
برنامهریزیهای مبتنیبر بسـتر اکولوژیک و پیوسـتگی هرچه بیشـتر
سـاکنان بـا محیط ،یک سیسـتم انسـانی-طبیعی ایجاد کردهاسـت.
ق با بسـتر طبیعی ،دسترسـی
مکانیابـی روسـتا ،کاربری اراضی منطب 
به منبع آب ،مقیاس مناسـب ،اسـتفاده از فرمهـای بهینه در الگوهای
سـاخت ،مدیریـت صحیـح و ارائـۀ راهکارهـای طبیعتبنیـان بـرای
سیسـتم آب ،نظـام کاشـت متناسـببا شـرایط اقلیمـی و  ...از جمله
مصادیـق شـناخت و دانـش بومـی مردمان کامو اسـت کـه در نتیجۀ
تصویر  .8فرم فشردۀ مسکن و نظام کاشت اقلیمی .عکس :آرزو خانمحمدی .1397 ،فهـم اصـول بـه خِ رد محیطـی آنان انجامیـدهاسـت (تصویر .)9
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تصویر  .9نقش عناصر طبیعی در شکلگیری خِ رد محیطی در روستای کامو براساس بسط مدل سیستم دانش بومی و سلسلهمراتب تفکرسیستمی .مأخذ :نگارندگان.

پینوشتها

* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی «گردشگری منظر بومی کامو» است که در
سال  1397در پژوهشکدۀ نظر و به سرپرستی «دکتر سیدامیر منصوری» انجام
شده است.
 .1اولین تحقیق در زمینۀ سکونتگاهها در سال  1958در پی طرح علم سکونتگاههای
انسانی توسط ُدکسیادیس انجا م شد ).(Xie, Zeng & Li, 2014
 .2درهها (فرسایش مناطق کوهستانی) و سیرکهای یخچالی (حوضچهها و
کانونهای تغذیه یخچالها) لندفرمهای حاصلاز يخچالها هستند (حمیدیان و
همکاران.)1395 ،
 .2رقم دمای دامنههای کرکس براي دورۀ يخچالي گذشته  3-4درجه برآورد شده

فهرست منابع

••ابرقوییفرد ،حمیده و صابونچی ،پریچهر .)1399( .منظر همچون طبیعت نمادین؛
تأملی بر نقش نمادین عناصر طبیعی در شکلگیری منظر روستای «کامو» .منظر،
.37-28 ،)52(12
••اِل ِرس ،اکارت .)1372( .ایران :مبنی یک کشورشناسی جغرافیایی .جلد اول.
(ترجمۀ محمدتقی رهنمایی) .تهران :مؤسسۀ جغرافیایی سحاب.
••بهرامی ،فرشاد و صابونچی ،پریچهر .)1398( .رود بهمثابۀ قدرت؛ نقش رودخانه
کامو در شکلگیری روستای کامو .هنر و تمدن شرق.58-51 ،)24(7 ،
••تناولی ،پرویز .)1377( .سفرههای کامو .تهران :انتشارات یساولی.
••جمعهپور ،محمود .)1393( .بومیسازی در عرصۀ توسعۀ روستایی و نقش دانش
بومی در فرایند آن .دانشهای بومی ایران.79-50 ،)2(1 ،
••جوافشان ویشکایی ،ساسان .)1397( .نظام میراث کشاورزی مهم جهانی .تهران:
نشر مؤسسۀ پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصادکشاورزی و توسعۀ روستایی.
••حمیدیان ،علیرضا؛ شکاری بادی ،علی و امیراحمدی ،ابوالقاسم .)1395( .بررسي
نقش فرم و فرایندهای ژئومورفولوژي دامنههاي شمالي ارتفاعات کرکس در پراکنش
سکونتگاههاي انساني .مطالعات جغرافیایی مناطق خشک.38-23 ،)26(7 ،
••خسروی ،سمیه .)1391( .توانمندیهای ژئوتوریسم در توسعۀ روستای ابیانه.
اطالعات جغرافیایی (سپهر).47-43 ،)84-1(21 ،
••خمر ،غالمعلی .)1390( .اصول و مباني جغرافياي شهري .چاپ سوم ،تهران:
نشر قومس.
••خیام ،مقصود .)1374( .نگرشی به تنگناهای ژئومورفولوژی توسعۀ شهر تبريز.
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که با متوسط دماي كنوني منطقه18-20،درجه (یمانی و همکاران1386 ،؛ اِل ِرس،
 )1372همخوانی نداشته و داللتبر پدیداری این منطقه بر اثر فرایند یخچالی
دارد.
 .4همانند زمینلرزههای  1778م .کاشان 1844 ،م .قهرود ،زلزلۀ سال  982ه.ق .در
دورۀ صفوی و زلزلههایی در سدۀ یازدهم و دوازدهم (قائدرحمتی و فاضل1392 ،؛
نیکوهمت.)1358 ،
 .5با آغاز فصل زمستان ،بیشتر بادها از سمت شمال غربی میوزند ،درحالیکه باد
غالب در دیگر فصلها از ناحیۀ شمال شرقی و به صورت بادهای گرم و غبارآلود است
(گزارش سازمان هواشناسی.)1398 ،

جغرافیا و برنامهریزی.102-91 ،)1( ،
••درخشانی ،جهانشاه و محلوجی ،حسین .)1383( .دانشنامۀ کاشان .کاشان :طبع
و نشر و بنیاد فرهنگی کاشان.
••رضايیمقدم ،محمدحسين .)1375( .مالحظات مورفوتکتونيکی و مورفوديناميکی
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••سعیدی ،عباس .)1377( .توسعۀ پایدار و ناپایداری توسعۀ روستایی .مسکن و
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