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چکیــده | محیــط طبیعــي و عناصــر آن همــواره عامــل  تعیین کننــدۀ محــل اســتقرار و پراکنــش ســکونتگاه ها، 
ــا  ــتقیم ب ــه ای مس ــتر رابط ــن بس ــداری ای ــت. پای ــوده  اس ــا ب ــاماندهی فضاه ــاني و س ــات انس ــداث تأسیس اح
ــته   و  ــزی محیطــی داش ــت و برنامه ری ــوۀ مدیری ــی و نح ــدات طبیع ــای قابل زیســت، تهدی ــای پهنه ه ویژگی ه
بنابرایــن یافتــن بهینه تریــن مــکان اســتقرار، وابســته  بــه پارامترهایــی همچــون ژئومورفولوژی بســتر، منابــع آب، 
خــاک و از ایــن دســت بــوده کــه معیشــت، فرهنــگ و اجتمــاع روســتاها را نیــز تحــت  تأثیــر قــرار می داده  اســت.  
در روســتای کامــو، نقــش عناصــر طبیعــی در شــکل گیری روســتا و توافــق بســتر آن بــا طبیعــت در الیه هــای 
کالبــدی، کارکــردی و معنایــی حائــز اهمیــت اســت؛ بنابرایــن، طبیعــت و نــوع فعالیت هــای انســانی مرتبــط بــا 
محیــط، در نحــوۀ قرائــت تجلیــات ایــن سیســتم  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 برنامه ریــزی ســاکنان آن درارتبــاط با هریک 
از عناصــر طبیعــی نیــز می پــردازد. یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد ســاختار کامــو برمبنــای دانــش بومــی، 
بهره گیــری هوشــمندانه از عناصــر اکولوژیــک و الهــام از بســتر طبیعــی آن شــکل گرفتــه و نحــوۀ مدیریــت ایــن 

بســتر مبتنی بــر راه حل هــای طبیعت بنیــان بــوده کــه نشــان از ِخــرد محیطــی ســاکنان آن دارد.

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

مقدمـه | زیسـتگاه های انسـانی محصـول تمـدن بشـری، تمرکـز 
جمعیـت و فعالیت هـای تولیـدی در اکوسیسـتم پیچیـدۀ اجتماعی، 
اقتصـادی و طبیعـی اسـت (Wang, Li, Hu & Li, 2011). پیدایـش و 
الگـوی اسـتقرار زیسـتگاه ها در فضاهای جغرافیایی، وابسـته  به وجود 
ابزارهـای بقای انسـان، تحـوالت فعالیت های انسـانی و توانمندی های 
محیطـی اسـت (Mamat, Zhao, Yan & Xue, 2012) و کیفیـت آن 
به طـور مسـتقیم بـر زندگـی سـاکنان و غیرمسـتقیم بـر پیشـرفت 
 .(Song, Yang & Wu, 2019) 1اقتصـادی و اجتماعـی تأثیر می گـذارد
لـذا مطالعـۀ اهمیـت محیـط در ارتبـاط میـان انسـان و طبیعـت، از 
موضوعـات اصلـی در پژوهش هـای مربـوط بـه برنامه ریـزیِ  توسـعۀ 

روسـتاها، به منظـور افزایـش پایـداری و کاهـش اثـرات فعالیت هـای 
 (Liu et al., 2007; Liu, Hull, نامطلوب انسانی بر محیط  زیست است
Ouyang & Zhang, 2016 و نظریـان، کریمـی و روشـنی، 1388(. 
در ایـن راسـتا، برنامه ریزی هـای اکولوژیک یکپارچۀ انسـانی-طبیعی، 
ازطریـق شـناخت اثرات فعالیت های انسـانی و روش هـای برنامه ریزی 
اکولوژیکـی )انتخـاب سـایت، سـازمان فضایـی، الگوهـای کاربـری 
زمین(، به تحلیل شـاخصه های طبیعی مؤثر در شـکل گیری سـاختار 

.(Zheng, Han, Wang & Ouyang, 2018) روسـتاها می پردازنـد
در سـکونتگاه های ایـران نیـز اولیـن اسـتفاده   هاي منسـجم از محیط 
طبیعـی بـا مرتعـداري و کشـت وکار آغـاز شـده و شـرایط اقلیمـي و 
محیطـي عامـل تعیین کننـدۀ تقسـیمات ناحیـه اي، نظـم مکانـي 
تأسیسـات و تمـدن انسـانی بوده اند )مخـدوم،1390؛ نظریـان،1390؛ 
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شـهماري اردجاني، 1394؛ خمر،1390(. انطباق سـاکنان سکونتگاه ها 
بـا شـرایط محیطـی، ِخـرد محیطـی و دانـش بومـی در رابطـه بـا 
محیـط  زیسـت را پدیـد آورده  و روش هـای اتخاذ شـده در عرصـۀ 
تولیـد، فرهنـگ و اجتمـاع بـه  دلیل سـازگاری با زیسـت بوم، شـکلی 
از توسـعۀ پایـدار اسـت )جمعه پـور، 1393(. ازایـن رو، دانـش بومی از 
پارادایم های اصلی توسـعۀ پایدار روسـتایی در سیسـتم های انسـانی-

طبیعـی شـناخته می شـود. 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 
برنامه ریـزی و مدیریـت محیطـی را توضیـح داده و به دنبال پاسـخ به 
ایـن سـؤال اسـت کـه درک سـاکنان از محیط طبیعـی چگونه منجر 
بـه شـکل گیری دانـش بومـی، ِخـرد محیطـی و معیشـت پایـدار در 

روسـتای کامو شـده  اسـت؟

فرضیه
در روسـتای کامو ازطریق شـکل گیری یک سیسـتم انسانی-طبیعی، 
فعالیت هـای سـاکنان و نـوع ارتبـاط آنـان بـا محیط  طبیعـی، دانش 
بومـی را پدیـدآورده کـه بـر مبنـای آن راه حل هـای طبیعت بنیـان و 
الگوهـای بوم شـناختی شـکل گرفته  اسـت. ایـن دانش بومی در سـه 
بُعد مفهومی و نمادین، شـناختی و کارکردی بر معیشـت سـاکنان اثر 
گذاشـته و بـر اثـر تجـارب جمعـی و فهـم  از محیط طبیعی، بـه ِخرد 

محیطی بدل شـده  اسـت.

مواد و روش
محدودۀ مورد مطالعه •

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

 از رود کبیـر کامـو یـا کاس رود )به شـکل دریاچه ای بـزرگ در دوران 
کهن( اسـت )درخشـانی و محلوجی،1383(. شـواهد باستان شناسـی 
کامـو را از اولیـن نقـاط دوران اولیـۀ زمین شناسـی می داند کـه از زیر 
آب خـارج شـده و بـه  سـبب وجـود غارهایـی در دل کـوه، از اولیـن 
خاسـتگاه های پیدایـش بشـر اسـت )نجـف زاده، 1396(. بـه دلیـل 
ویژگی هـای اکولوژیک-ژئومورفولوژیـک و نوع برنامه ریزی سـاختاری 
و فضایـی همچـون مکانیابـی، کاربـری  اراضـی، الگـوی معمـاری و 
سیسـتم آب، کامـو یکی از نمونه های ارزشـمند سـکونتگاه های پایدار 

در توافـق  با طبیعـت اسـت )تصویر 1(.
روش تحقیق •

به کارگیـری مدل هـای یکپارچه برای تحلیل سـکونتگاه های زیسـتی 
ضـروری اسـت (Costanza et al., 2017)؛ ایـن پژوهـش، بـه منظـور 
مطالعـۀ سـاختار برنامه ریـزی روسـتای کامـو و بررسـی نقـش عوامل 
طبیعـی در ایـن سـاختار، از مبانـی حاکـم  بـر رویکـرد قوم شناسـی و 
مـدل دانـش محیطـی بومـی )نماد-شـناخت-مدیریت( بهـره گرفته 
کـه چگونگـی  اسـت  میان رشـته ای  رویکـردی  قوم شناسـی   اسـت. 
مشـاهدۀ طبیعـت توسـط گروه هـای انسـانی از طریـق اعتقـادات و 
دانـِش اسـتفاده  از منابـع طبیعـی بـرای مدیریـت را مطالعـه می کند 
برگرفتـه  نماد-شـناخت-مدیریت  سـه گانۀ  مـدل   .(Toledo, 2002)
 از رویکـرد قوم شناسـی، پیوندهـای ناگسسـتنی بیـن باورهـا، دانش و 
مدیریـت منابـع طبیعی را بررسـی کـرده و به  تحلیـل و ارزیابی دانش 
مـردم بومـی در بسـترهای اکولوژیکی-فرهنگی می پـردازد. این مدل، 
برخـاف مدل هـای دیگـر که عمدتـاً ارتباط میـان انسـان و محیط را 
ازطریـق شناسـایی اکوسیسـتم ها و الگوهـای زیسـت محیطی توضیح 
می دهنـد، چگونگـی درک، شـناخت، اسـتفاده و مدیریـت منظـر را 
تحلیـل می کنـد (Barrera-Bassols & Toledo, 2005) )تصویـر 2(. 
درتکمیـل ایـن مـدل، پژوهـش پیـش رو از مـدل سلسـله مراتب تفکر 
سیسـتمی ایـکاف بـرای بررسـی فراینـد تبدیـل دانش بومی بـه ِخرد 

محیطـی در روسـتای کامـو بهـره برده  اسـت.

تصویر 1. منظر روستای کامو در دامنه های کرکس. عکس: غزال نفیسی، 1397.
تصویر 2. مدل دانش محیطی بومی )نماد-شناخت-مدیریت(. 

 .Barrera-Bassolos & Zinck, 2003  :مأخذ
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ایـن مقالـه، ابتـدا با بیـان مفاهیم دانـش، ِخـرد و دانش بومـی به این 
موضـوع می پـردازد کـه ِخـرد محیطـی بـه چه معناسـت و بـا تحلیل 
نمونه مـوردی طبـق اصـول سـه گانۀ مـدل دانـش بومـی، اول ارزش ها 
و اعتقـادات مرتبـط با مؤلفه هـای اکولوژیـک را توضیح می دهـد؛ دوم 
ویژگی هـا و عناصـر اکولوژیکـی مؤثـر در مکانیابـی و انتخاب سـایت، 
سـاختار کالبدی-فضایی و کاربری زمین را بررسـی می کند و سـوم با 
مطالعۀ تنظیم شـرایط محیطی و فرایندهای مؤثر بر کیفیت زیسـت، 
به  نحوۀ مدیریت سـاختارهای اکولوژیک و عملکردهـای آن می پردازد. 
جمع آوری داده ها ازطریق منابع نوشـتاری، مقاالت، نقشـه ها، اطاعات 
موجـود در وبگاه هـای سـازمان ها و مشـاهدات میدانـی و مصاحبـه بـا 

سـاکنان منطقه صورت گرفته  اسـت.

مبانی نظری
مفهوم دانش و ِخرد •

راسـل ایـکاف (Russell L. Ackoff) بـا طبقه بنـدی محتـوای ذهـن 
انسـان در پنـج دسـته، فراینـد تبدیـل داده هـا و اطاعـات محیطـی 
 بـه دانـش و سـپس ِخـرد را سلسـله مراتب تفکـر سیسـتمی می نامد 

:(Bellinger, Castro & Mills, 2004)
- داده: چیـزی کـه فراتـر از وجود خود اهمیتی نداشـته، معنـا ندارد و 

می تواند قابل اسـتفاده یا غیرقابل اسـتفاده باشـد. 
- اطاعات: داده هایی که ازطریق ارتباط معنادار می شود.

- دانش: مجموعه اطاعات مناسب به گونه ای که مفید باشد. 
- فهم: فرایندی درونگرایانه که در آن دانش جدیدی تولید شود.

- ِخـرد: فراینـدی برونگرایانـه، منحصـر بـه انسـان کـه مربـوط  بـه 
.)3 )تصویـر  می شـود  آینـده  تصمیم گیری هـای 

در رابطـۀ انسـان با طبیعـت، عناصر طبیعی تنها داده هـای خام و فاقد 
مفهـوم هسـتند. این عناصر، پـس از ادراک سـاکنان و نحوۀ مداخات 
اعتقـادات، شـناخت  از محیـط،  نمادهـای سـازندۀ  قالـب  آنـان در 
به کارگیـری و مدیریـت منابـع طبیعی نمـود یافته و پایـۀ دانش بومی 

را می سـازند.
چارچوب مفهومی دانش بومی •

دانـش بومـی، دانـش محلی یا دانش سـنتی، به دانش مسـتمر جامعه 
در برخـورد بـا مشـکات اطـاق می شـود کـه ایـن دانـش، پایه هـای 
فرهنگی آنان را شـکل داده، با محیط زیسـت سـازگار شـده و اسـاس 
تصمیم گیري هـا و پاسـخ  بـه چالش هاسـت )خیـام، 1374؛ رضایـی  
مقـدم، 1375(. ایـن دانـش همچنین، برمبنای یک حـوزۀ جغرافیایي 
خـاص، به طـور طبیعـي تولیـد شـده و بـه فعالیت هـای کشـاورزی، 
دانـش مربـوط  به محیـط، توان و اسـتعداد مردم بومـی و آزمایش های 
مـردم بومـی مربـوط می شـود (Chambers, 1987). دانـش بومـی 
نیروهایـی  از  دقیقـی  بازنمایـی  انسـانی-طبیعی،  سیسـتم های  در 
بـوده کـه تنـوع و شـرایط محیط هـای گذشـته و فعلـی را شـکل داده  
(Gadgil, Berkes & Folke, 1993; Berkes, 2012)، مبتنـی  بـر روش 
آزمون  و خطا و وابسـته  به اعتقادات و ارزش های مردم اسـت )سـلیمی 

کوچـی و ابراهیمـی، 1396( و بـه وسـیلۀ فرهنگ بین نسـلی منتقل 
می شـود (Berkes, 2008). ایـن دانـش، سیسـتم پیچیده ای 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 ترکیبـی  از عمـل، 
قـدرت و اعتبار، ارزش های معنوی و سـازمان های اجتماعی و فرهنگی 
محلـی بـوده (Turnbull, 1997, 560) و راه حل هـای برآمـده  از آن بـه 
 لحـاظ ایجاد شـاخص های متعـدد در یک بازۀ زمانی طوالنی، انباشـت 
و دسـتیابی  بـه داده هـای کیفی و ایجاد یک مـدل ذهنی جمعی، مهم 
 (Toledo, 2002) تولِدو .(Berkes & Kislalioglu Berkes, 2009) اسـت
سیسـتم دانش بومی را مبنی  بر مدل اعتقادات، شـناخت و شـیوه های 
مدیریت طبیعت طرح کرده  اسـت؛ که درآن: 1( »اعتقادات« سیسـتم 
جهان بینـی مـردم محلی مشـتمل  بـر ارزش هـای نمادیـن و باورهای 
آنـان دربـارۀ محیـط و عناصر طبیعـی؛2(» شـناخت« دانش محیطی 
به دسـت آمده از عناصـر طبیعـی و 3( »شـیوه های مدیریـت« نیـز 
مجموعـۀ اقدامات عملی درجهـت بهره برداری 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 می کنـد. گادیـل و همکارانـش  (Gadgil et al., 1993, 154) در 
مدلی مشـابه، دانش-تمرین-اعتقاد را مؤلفه های سیسـتم دانش بومی 
معرفـی کـرده و آیین های اجتماعـی و عقاید مذهبـی را تعیین کنندۀ 

قوانیـن این سیسـتم می دانند.
از دانش بومی تا ِخرد محیطی •

عناصر طبیعی به مثابۀ داده های محیطی هسـتند که در یک سیسـتم 
انسـانی-طبیعی تبدیـل  بـه اطاعـات می شـوند. مکان مندشـدن این 
محیـط، حاصـل فـرم، فعالیـت و معنـا بـوده و دارای سـه بعدکالبدی، 
عملکردی و ادراکی-شـناختی اسـت (Canter, 1977). با تطبیق نحوۀ 
مداخات انسـان در یک بسـتر اکولوژیک و مدل سیسـتم دانش  بومی 
تولِـدو، می تـوان اطاعـات محیطـی را در سـه سـطح معنـا، کالبـد و 
کارکرد تعریف کرد: 1( معنا به عنوان سـطح اول، اعتقادات و بنیادهای 

پریچهر صابونچی و حمیده ابرقویی فرد

 Bellinger et al., 2004 :تصویر 3. سلسله مراتب تفکر سیستمی ایکاف. مأخذ
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دانش بومی و نقش عوامل اکولوژیک در برنامه ریزی و ساخت روستای کامو

فکری جوامع و بیانگر نوع ذهنیت آنهاسـت؛ 2( کالبِد طبیعت ازطریق 
حواس ادراک شـده و منجر به شـناخت سـازوکارهای طبیعی و دانش 
سـاکنان نسبت به بستراکولوژیک می شـود؛ 3( آگاهی  از بستر و تجربۀ 
رخدادهـا و فرایندهـای طبیعـی، گروه هـای قومی را به سـوی انتخاب 
راه حل های هوشـمندانه برای مقابله یا سـازگاری  با طبیعت و مدیریت 
محیط سـوق می دهد. ادغام این سـه سـطح برای نهادهای اجتماعی، 
نوعـی دارایـی فرهنگی اسـت کـه از طریق شـیوه های فرهنگی انتقال 
بازخوانـی  و  قرائـت  (Singh, Pretty & Pilgrim, 2010) و  می یابـد 
آن، الیه های شـکلی-معنایِی سیسـتم های انسـانی-طبیعی را تفسـیر 
می کنـد. پدیـداری دانـش بومـی و ارزش گـذاری  بـر بسـتر طبیعی و 
فرهنگـی،  یـک سیسـتم  آن، سـبب شـکل گیری  عناصـر سـازندۀ 
ایدئولـوژی نهادهـای اجتماعـی نسـبت  بـه محیـط، تولیـد مجموعـه 
.(Gunderson & Holling, 2002) قوانیـن، هنجارها و الگوها می شـود

این سیسـتم فرهنگی سیسـتمی رشـدیابنده اسـت؛ رشـد نیـازی  به 
افزایـش ارزش نـدارد اما توسـعه مسـتلزم افزایـش ِخـرد، درک، دانش 
و اطاعـات اسـت. ِخـرد بـا ارزش هـا سـروکار دارد و آنهـا را قضـاوت 
می کنـد (Ackoff, 1999). در واقـع داده هـا، اطاعـات، دانـش و درک 
امـری مرتبـط  بـا وضعیـت گذشـته اسـت و باعـث افزایـش کارایـی 
می شـود؛ درحالی کـه ِخـرد توانایـی افزایش اثربخشـی اسـت. لـذا در 
سیسـتم های رشـدیابنده، ِخـرد جمعـی جوامع اهمیت پیـدا می کند. 
پدیـداری ایـن ِخـرد ناشـی  از تجربـۀ  جمعـی و وابسـته  به دیـدگاه و 
ذهنیـت گروه هاسـت و اصـول آن بـرای گروهـای قومـی متفـاوت  از 
یکدیگر اسـت. دانـش بومی نهادهای اجتماعی در بسـتر فرهنگی بُعد 
ارزشـی و معرفتـی یافتـه کـه در آن دانایـی بر مبنای قضـاوت، تعیین 
ماک هـای هوشـمندانه، آینده نگـری و الویت بنـدی امـور، تشـخیص 

میـان خـوب و بـد و مصلحت اندیشـی، ِخـرد محیطـی را می سـازد.

بر مبنای مدل  نمونه موردی: تحلیل روستای کامو 
دانش محیطی بومی

اعتقادات و باورها •
در بسـیاری از جوامـع، اعتقاد به عناصر طبیعـی آن به مثابۀ موجودات 
 ،(Toledo, 2002) مقـدس و دارای نیروهـای طبیعـی و فوق طبیعـی

اسـاس اسـتفاده  از زمیـن و منابـع بـوده و دانـش و عمـل در قالـب 
سیسـتم یکپارچه فرهنگی به صورت نمادهـای ملموس و ناملموس با 
یکدیگر ادغام می شـده  اسـت؛ لذا شـناخت و مطالعـۀ محیط طبیعی، 
به تشـریح الگوهاي فرهنگی کمک می کند (Pitzl, 2004). شـیوه های 
فرهنگی همچون آیین، زبان، هنر، اسـامی، داستان ها و اساطیر و از این 
دسـت، در روسـتای کامو نشـانگر آن اسـت که عناصر اکولوژیک ارزش 
ویـژه ای داشـته و در بسـتر تاریخی بـه نمادهای فرهنگی بدل شـده اند. 
به طورمثـال، رنـگ سـرخ خـاک بسـتر )دامنه هـای کرکـس(، رنـگ 
اصلـی معمـاری خانه هـای روسـتا و جزئیاتـی همانند سـنگ های لبۀ 
باغچه  هـا و یـا سـنگ های گورسـتان اسـت کـه بـه هنـر مردم روسـتا 
)دسـت بافته های پوشـش زنـان و سـفره های کامـو( نیـز تسـری یافته 
 اسـت )تصاویر 4 و 5(. نامگذاری قله ها براسـاس تعدد، رنگ، افسـانه ها 
و اسـاطیر همچـون قله های گرگش، َخرونجن، کمرسـیاه، کمرسـفید، 
ُقُرقچـی، چـال و پارنـد صـورت گرفتـه  اسـت )نجـف زاده، 1396(. 
محصوالتـی مثـل انگور و گل سـرخ ازمهمترین نقوش استفاده شـده در 
قالی هـای ایـن منطقـه بـوده )جوافشـان ویشـکایی،1397( و به دلیل 
جنبه هـای مقـدس و کاربـردی، سـبب پیدایـش مراسـم  و آیین هـای 
مقدس روسـتا شـده  اسـت. تبلور کالبدی آب، معنابخش این زیستگاه 
بوده و شناسـه ای برای مکانیت و سـاختارهای فعالیتی اسـت. بررسـی 
گسـترش سـکونتگاه ها برمبنای آب، منجر به شناسـایی کالبد و بافت 
آن سـکونتگاه می شـود و اطاعات مهمی درمورد گرایش هاي مردمي 
و رفتـار آنهـا در منظـر حاصل می کنـد )منصوری و حبیبـی، 1389(. 
گسـل عمیق رشـته کوه های کرکس، به عنوان منشـأ پیدایش چشمه 
و رود کامو-بـه معنـای دهانـۀ آب- نمـادی از حیـات و بیانگـر مفهوم 
قدرت روستاسـت. رود کامو شـکل دهندۀ سلسـله مراتب قدرت در سه 
سـطح مقامـی )اجتماعـی(، کشـاورزی )اقتصـادی( و کالبـدی و وجه 
برتر روسـتا نسبت به دیگر روستاهاسـت )بهرامی و صابونچی، 1398(.

شناخت بستر •
بسـتر مکانـی روسـتاها و عـوارض و پدیده هـاي آن از نظـر اسـتحکام 
درمقابـل حـوادث، تولیـد خـاک جهـت کشـاورزی، نفـوذ آب هـای 
سـطحی و مکان گزینـي، پراکنـش، حـوزۀ نفـوذ، توسـعۀ فیزیکـي، 
ارتباطات و ظاهر سـکونتگاه هاي انسـاني حائز اهمیت اسـت )سلطانی 

تصویر 4. بهره گیری از خاک سرخ کوه های کرکس در معماری خانه های روستا. 
عکس: آذرنوش امیری، 1397.

تصویر 5. سفره های کامو با رنگ ها و نقوش برگرفته از طبیعت. مأخذ: تناولی،1377.



زمستان 221399 شمارۀ 53

و علیقلی زاده فیروزجایی،1380؛ سـعیدی، 1377(. شـناخت ساکنان 
مؤلفه هـای  در  منطقـه  طبیعی-اکولوژیـک  شـاخصه های  از  کامـو 
ژئومورفولـوژی، خـاک و کشـاورزی و منبـع آب قابـل  بررسـی اسـت.

بستر ژئومورفولوژیک -
روسـتای کامـو در واحد کوهسـتان دامنه هـای کرکس، گرانیـگاه ایران 
شـناخته می شـود. در ایـن واحـد، فرایند یخچالـی و فراینـد آبی باعث 
  Uسـکونتگاهی رود-دره هـای  و  یخچالـی  سـیرک های  شـکل گیری 
شـکل تـا ارتفـاع 2000 متر شـده اسـت )حمیدیان، شـکاری بـادی و 
امیراحمـدی، 1395؛ گیاهچـی، عالمـی صـف اول، جـداری عیوضی و 
ثروتی،1396(. در کامو همانند نطنز، نیاسـر، قمصر، برزک و جوشـقان، 
فراینـد یخچالـی2 مهمترین عامل شـکل بسـتر و رود-دره ها مهمترین 
لندفرم هـاي ژئومورفولوژیکي اسـت3 )حمیدیـان و همـکاران، 1395(؛ 
بنابرایـن، مکان یابـی اولیـۀ روسـتا حول چشـمۀ کامـو بوده  کـه در اثر 
تغییر سـطح  اسـاس و حاکمیت شـرایط خشـک تا نیمه خشـک پس 
از دورۀ یخچالـي، مسـیر آبراهـه  در سـطح مخروط افکنـۀ  منطقـه )رود 
کامـو( پایدار شـده  اسـت )یمانـی، جداری عیوضـی و گورابـی، 1386( 
)تصویـر 6(. درنتیجـۀ ایـن امـر و وجـود گسـل های فـراوان و خطـر 
زلزلـه4، سـکونتگاه اولیه به بخش هـای جنوبی کم ارتفاع  و کم شـیب تر 
درمجـاورت رودخانه منتقل شـده  اسـت. نوع مکانیابی و محدودشـدن 
روسـتا از سـه جهـت به وسـیلۀ قله ها ضمـن تأمین امنیت، سـدی در 
برابـر ابرهای بارشـی بـوده و مانع از نفوذ جریان های گـرم از بخش های 

کویـری بوده   اسـت5. 
خاک و کشاورزی -

بسـتر ژئومورفولوژیـک و عوامـل اقلیمـی بـر جنـس خـاک، اراضـی 
حاصلخیـز و بسـتر اسـتقرار روسـتا مؤثر اسـت. یکـی  از عوامل اصلی 
گسـترش روسـتا در بخش های 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 آب  -

سـاختار اصلـی شـکل گیری روسـتا بر مبنـای جریـان رود  اسـت. رود 

کامـو کریـدور تهویـۀ طبیعـی و پدیـدآور خرداقلیـم روسـتا در میـان 
بسـتر کوهسـتانی اسـت. ایـن رود، عامل شـکل گیری چندین روسـتا 
در پایین دسـت خـود بـوده و کامـو اولیـن روسـتایی اسـت کـه از این 
منبـع تغذیه می کند. سـاختار خطی شـمالی-جنوبی روسـتا برمبنای 
حرکـت رود، شـکل گیری و توسـعۀ فضاهـا در بافت و سـیمای روسـتا 
انتظام بخشـیده  اسـت. سـازمان فضایی کامو شـامل: 1( ابنیۀ معماری 
در طرفیـن رودخانـه بـا نظـام برونگـرا و درونگـرای حیاط  مرکـزی، 2( 
هسـتۀ روسـتا محل تاقی رود و مرکزمحله شـامل برج میرزا آقاخان، 
حوضچـۀ آبگیـر، مسـجد دربند، آسـیاب آبی دربنـد، 3( ماتریس سـبز 
روسـتا متشـکل از لکه هـا )مـزارع و باغـات در پشـت الیـۀ معمـاری(، 
کریدورهـای سـبز )کوچه-باغ هـا( و نقـاط سـبز )حیـاط خانه هـا و 
درختان کهنسـال( و 4( شـبکۀ راه شطرنجی ارگانیک معابر تحت  تأثیر 
شـیب طبیعی زمین و راه های اصلی در جهت شـیب شـمالی-جنوبی، 
معابـر فرعی با شـیبی مایم تر عمود بر آنهاسـت )بهرامـی و صابونچی، 

1398( )تصویـر 7(.
مدیریت منابع •

برنامه ریـزی و اقدامـات در روسـتای کامـو تحت  تأثیـر عوامل محیطی 
و اقدامـات مبتنی  بـر اقلیم، مدیریت سیسـتم آب و روان آب ها از نمونه 

اقدامـات عملی دانش بومی هسـتند.
تنظیم شرایط محیطی با بهره گیری از راه حل های طبیعت بنیان -

انتخـاب مقیاس هـای 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 گرفتـه  اسـت. در پروفیـل روسـتا، کوه در سـه جهت شـمال، 
غـرب و شـرق، مـزارع در میانـه و بافـت و ابنیـه در قسـمت مرکـزی 
واقـع  شـده اند. فـرم ابنیـه عمدتـاً مبتنی  بـر سـاختمان های درونگرا با 
حیاط مرکـزی، سـطوح خارجـی کم، بام های مسـطح، بازشـو کوچک، 
ایوان هـای آفتابگیـر، دیوار قطـور و اسـتفاده از مصالح بـوم آورد )خاک 

پریچهر صابونچی و حمیده ابرقویی فرد

تصویر 6. حدود گسترش یخچال ها در قسمت شمالی کامو. مأخذ: نگارندگان 
برگرفته از یمانی و همکاران، 1386.

دانه های معماری، مرکزمحله،  تصویر 7. ساختار روستای کامو شامل رودخانه، 
باغات و زمین های کشاورزی و شبکۀ راه. مأخذ: نگارندگان.



23 شمارۀ 53زمستان 1399

دانش بومی و نقش عوامل اکولوژیک در برنامه ریزی و ساخت روستای کامو

سـرخ دارای هماتیت-آهن(، مقاوم دربرابر نفوذ باران اسـت )خسـروی، 
1391(. تیپولوژی درونگرای مسـکن ضمن به  حداقل رسـاندن سطوح 
اتـاف انـرژی، توزیع خدمات و دسترسـی به منابع را نیز میسـر نموده 

و بـه تنظیـم خرداقلیم روسـتا کمک می کنـد )تصویر 8(.
مدیریت سیستم آب و روان آب ها -

در گذشـته، کامـو مهـد آسـیاب های آبـی از جملـه آسـیاب بزرگیـان 
و مسـجد دربنـد )آر چپـه( و رشـته قنـوات متعـدد در بهره بـرداری از 
سـفره های آب زیرزمینـی همچـون قنـات مزرایف، قنـات پارند، قنات 
چاله بلـور و ... بـوده  اسـت )نسـل فـردا، 1394(. فاصلۀ کم تـا رودخانه 
و خطـر سیابی شـدن و آبگرفتـی، منجـر بـه باالبردن ساخت وسـازها 
از بسـتر رودخانـه بـه منظـور افزایـش تـاب آوری و احـداث آبخوان ها 
شـده  اسـت. چاله هـای آبخـوان بـرای مهـار سـیل و باران هـای تنـد 
احـداث شـده و آب را به سـفره های زیرزمینی برای ذخیرۀ سـیاب ها 
انتقـال مـی داده  اسـت. چالـۀ بیدو در بـاالی کامـو، چالۀ چهـار باغ در 
پاییـن، چالۀ مرغزار در قسـمت میانـی و چالۀ مرکـزی، از آبخوان های 
اصلـی شـهر بودنـد )متولـی، 1397(. وجود ایـن چاله هـا و زمین های 
کشـاورزی در باالدسـت و دورتـادور روسـتا بـا ایجاد بسـتر اسـفنجی 
نسـبت سـطوح نفوذپذیـر بـه بخش هـای ساخته شـده را تا حـد قابل 
ماحظـه ای افزایـش مـی داده  اسـت. از دیگـر اقدامـات مدیریـت آب، 
حقابـۀ اراضـی کشـاورزی به عنـوان دارایـی قابل معاملـه افزون بر حق 
مالکیـت زمیـن بـوده که بـا تعییـن دقیق میـزان حجـم آب مصرفی 
بـرای اراضـی کشـاورزی باتوجـه بـه مسـاحت و برنامه ریـزی زمانی و 
پیش بینی وضعیت خشک سـالی و ترسـالی، نظام آبیاری در روسـتا را 

بـه امـری هوشـمندانه مبدل کرده  اسـت.

ِخرد محیطی در کامو
اقدامات و فعالیت های مردم کامو در سیسـتم انسـانی-طبیعی اسـاس 
پیدایـش منظـر کامو اسـت که بـر مبنـای آن سـایر فعالیت ها تنظیم 
و سـاماندهی شـده  اسـت. در منظر روسـتای کامو عناصر طبیعی فراتر 
از نقـش کارکـردی خـود بـه شـکلی نمادین بـه سـاختاری از ارزش ها 
و باورهـا اشـاره دارنـد کـه سـبب فهـم مخاطبـان از محیـط روسـتا 
می شـوند. عناصـر طبیعی واسـطه میـان باورهـا و شـناخت از محیط 
پیرامونـی قـرار گرفتـه و بر نحوه مدیریت و سامان بخشـیدن به محیط 
اثـر می گذارنـد )ابرقویی فرد و صابونچی، 1399(. بسـتر طبیعی، اقلیم، 
آب، خـاک و گیـاه داده هـای محیطـی کامـو هسـتند کـه درک آن به 
صـورت پدیده هـای معنـادار، شـکلی و کارکردی در قالـب مجموعه  ای 
از اطاعـات، دانـش، الگوهـای بومـی و ِخـرد محیطـی را می سـازد. 
ِخـرد محیطی وسـیله ای بـرای شـناخت، درک و اسـتفاده از اطاعات 
زیسـت محیطی اسـت کـه بـر اثـر فهم محیـط و تعریـف اصـول برای 
برنامه ریزی هـای آتـی شـکل گرفتـه و ازیک سـو وابسـته بـه شـرایط 
زمینـه و بسـتر بـوده و ازسـویی دیگـر با تفکـرات و ذهنیات سـاکنان 
انطبـاق دارد. ایـن تفکر در گذر زمان با محیط سـازگاری یافته و سـایر 
جنبه های معیشـتی سـاکنان را تحت  تأثیر قرار داده  اسـت. تمهیدات 
صورت گرفتـه برای نظام آب، کاشـت، معماری، مکانیابـی و جابه جایی 
فیزیکـی، کاربـری اراضـی و ... نشـانه ای از ِخرد محیطـی و وزن دهی و 
الویت بنـدی شـرایط مختلـف بـرای ایجاد وضعیـت پایدار روسـتا بوده 

 است.

نتیجه گیری
شـکل گیری، ساختار و توسـعۀ روسـتای کامو از جنبه های اجتماعی، 
فرهنگـی و اقتصـادی درارتباط مسـتقیم بـا فهم محیـط و عناصر آن 
قـرار دارد و هویـت خـود را از آنهـا می گیـرد. ایـن عناصـر به مثابـۀ 
داده های محیطی هسـتند کـه در طی مداخـات و فرایندهای فرمی، 
کارکـردی و معنایـی، دانـش بومـی مردم را در سـه حـوزۀ اعتقادات و 
باورهـا، شـناخت و مدیریـت منابـع شـکل می دهند. تجربـۀ جمعی و 
درک صحیـح از محیـط در طـول سـالیان متمـادی عاوه بـر پایداری 
اکوسیسـتم، عملکردهـا و فرایندهـا و هماهنگی حداکثـری با محیط 
 طبیعی، سـبب پیدایش ارزش های نمادین و بسـتر فرهنگی برخاسته  
از محیـط  طبیعـی شـده  اسـت. مجموعـه اقدامـات طبیعت بنیـان و 
برنامه ریزی های مبتنی بر بسـتر اکولوژیک و پیوسـتگی هرچه بیشـتر 
سـاکنان بـا محیط،  یک سیسـتم انسـانی-طبیعی ایجاد کرده  اسـت. 
مکانیابـی روسـتا، کاربری اراضی منطبق  با بسـتر طبیعی، دسترسـی 
 به منبع آب، مقیاس مناسـب، اسـتفاده از فرم هـای بهینه در الگوهای 
سـاخت، مدیریـت صحیـح و ارائـۀ راهکارهـای طبیعت بنیـان بـرای 
سیسـتم آب، نظـام کاشـت متناسـب  با شـرایط اقلیمـی و ... از جمله 
مصادیـق شـناخت و دانـش بومـی مردمان کامو اسـت کـه در نتیجۀ 

فهـم اصـول بـه ِخرد محیطـی آنان انجامیـده  اسـت )تصویر 9(. تصویر 8. فرم فشردۀ مسکن و نظام کاشت اقلیمی. عکس: آرزو خانمحمدی، 1397.
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تصویر 9. نقش عناصر طبیعی در شکل گیری ِخرد محیطی در روستای کامو براساس بسط مدل سیستم دانش بومی و سلسله مراتب تفکرسیستمی. مأخذ: نگارندگان.

پی نوشت ها
* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی »گردشگری منظر بومی کامو« است که در 
سال 1397 در پژوهشکدۀ نظر و به سرپرستی »دکتر سیدامیر منصوری« انجام 

شده است.
1. اولین تحقیق در زمینۀ سکونتگاه ها در سال 1958 در پی طرح علم سکونتگاه های 

.(Xie, Zeng & Li, 2014) انسانی توسط ُدکسیادیس انجام  شد
و  )حوضچه ها  یخچالی  سیرک های  و  کوهستانی(  مناطق  )فرسایش  دره ها   .2
کانون های تغذیه یخچال ها( لندفرم های حاصل از یخچال ها هستند )حمیدیان و 

همکاران، 1395(.
2. رقم دمای دامنه های کرکس براي دورۀ یخچالي گذشته 4-3 درجه برآورد شده 

که با متوسط دماي کنوني منطقه،20-18درجه )یمانی و همکاران، 1386؛ اِلِرس، 
1372( همخوانی نداشته و داللت  بر پدیداری این منطقه بر اثر فرایند یخچالی 

دارد. 
4. همانند زمین لرزه های 1778 م. کاشان، 1844 م. قهرود، زلزلۀ سال 982 ه.ق. در 
دورۀ صفوی و زلزله هایی در سدۀ یازدهم و دوازدهم )قائدرحمتی و فاضل، 1392؛ 

نیکوهمت، 1358(.
5. با آغاز فصل زمستان، بیشتر بادها از سمت شمال غربی می وزند، درحالی که باد 
غالب در دیگر فصل ها از ناحیۀ شمال شرقی و به صورت بادهای گرم و غبارآلود است 

)گزارش سازمان هواشناسی، 1398(. 
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