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چكيده

در سکونتگاه های شهری و روستایی ،انسان ضمن برقراری روابط فرهنگی-اجتماعی با جامعه ،با محیط پیرامون خوود نیو در ارتبوا
متقابل بوده ،بر آن تأثیر گذاشته ،از آن تأثیر میپذیرد و این تعامالت طی زمان تغییرات مییابد .در همین راستا تحوالت روسوتایی در
حال وقوع در ایران ،در بلندمدت منظر روستایی را دستخوش دگرگونی می سازد .از آنجا که کارکردهای منظر روستایی درگوذر زموان
متنوعتر شده ،امروزه در ارزیابی آن عالوه بر کیفیتهای بصری ،ابعواد محویط زیسوتی و ارزشهوای فرهنگوی نیو موردتوجوه قورار
میگیرند .لذا واکاوی واکنشهای ایجادشده در پی تأثیرگذاری عوامل پیشبرنده در زمینهروسوتا ،راهگشوای درک بنیوانهوای منظور
روستایی و گامی به سمت دستیابی به منظر پایدار روستایی خواهد بود .روش ایون پوهوهش کیفوی بووده و هود آن یوافتن ردپوای
زمینههای وقوع فرایندهای منظرساز و واکنشهایی است که پیآمد آن به وجود آمده و اج ا و عناصر منظور روسوتایی را طوی زموان
شکل داده یا تغییر داده اند .با مراجعه به عرصه زندگی واقعی و بهرهگیری از نظریه زمینه ای و مشاهده مشوارکتی ،فراینودها ،واکونش
ذیاثران و پیامدهای مؤثر در ایجاد منظر روستایی تحلیل و مرحله به مرحله تبیین شدهاست .نتایج نشوان مویدهود منظور روسوتایی
فورگ بر ویهگی های بنیادینی از جمله« :برخاستن الگوی معماری بنا از فرم زمین و اقلیم»« ،غلبه باورها و عقاید بر شکل گیری منظر
روستایی»« ،تجانس و همگنی بافت روستا با زمینه»« ،شکل گیری منظر بر پایه امنیت» و «یکدستی و عدم تنوع منظور کشواورزی»
بناشده است.
كليدواژه

فورگ ،مشاهده مشارکتی ،منظر روستایی ،نشانگر ،نظریه زمینهای.

 .1سرآغاز

طبیعی پیرامو خیود هسیتن بی گونی ا کی کیاپال ()7891

مفهوم منظر عالوه بر خصوصیات عینی و ذاتیی مایا ب بی

کیفیتها روتتایی را در عجیت بود با طبیعت نهفت میدانی

احساس و ذهنیتی ک انسا از محیط خود دریافت میکنی

و غنا حسی کی در انسیا کیا مییگییرد را از مظیاهر آ

نیز وابسیت اتیت و در مجمیو بی کیا گییر ادرا و

برمیکمرد .ب بیا دیگر کیفیت منظر طبیعی روتتا و تنو هیا

ارزیابی فرد از فضا پیرامو مییانجامی  .بی اییت ترتیی

موجود در آ ک ویژگیها عینی ماا محسیو مییکیودب

منظر کهر یا روتتایی از طریق تجرب و در تعام انسیا

ب ارزیابی ذهنی انسا و فراهم آم

با محیط و در گذر زما آکاار و ادرا میکود و ب دنبال

میانجام (.)Paquette & Domon, 2003

حس تعلق او بی محییط

وجود عوام و متغیرها اصلیترب نمیود و بیروز میییابی

از دیگر تو منظر روتیتایی منظیر کیامالا کیاربرد

(.)Antonson, 2018; Brouwer et al., 2009; Nasar, 1989

بیوده کی بییا زنی گی و معیایت روتییتاییا عجیییت اتییت

منظرها روتیتایی برخواتیت و در تطیابق بیا محییط
* نویسن ه مسئول:

( )Porteous, 2013و باورهییاب نگییر هییاب تیینتهییاب و
Email: L.kowkabi@art.ac.ir

 435

دورة 54



شمارة 5



زمستان 8931

ارز هییا مردمییا یییی تییرزمیت را میینعاس میییتییازد.
بنابرایت ویژگی ها منظر روتتاییب م ار

ایییت پییژوهش رویاییرد اتییتقرایی داکییت و ه ی

آ

ملموتی اتیت

واکاو زمین ها وقو فراینی ها منظرتیاز بیرا ییافتت

از فعالیتها و عادات مردمی ک تاکت ک هانی و زمییت را

ویژگیها منظر روتتایی فورگ اتت .تعبییر اتیتراوس و

برا تأمیت نیازها خود توتع دادهب اتتفاده کرده و کا

کوربیت ( )7981از لزوم رفیتت بی عرصی زنی گی واقعیی

داده ان  .از آنجا ک ایت ویژگیها از ماانی ب ماا دیگیر و

انسا برا کاف واقعیت جریا ها در پ یی ههیا و اعمیال

از اجتماعی ب اجتما دیگر متفاوت اتتب هر تاونتگاهی

انسییانی کیی پیچییی ه و تنییو پذیرنیی ب گویییا ضییرورت

از هویتی خاص برخوردار خواه بیود (

;Motloch, 2000

ب کارگیر ایت رو

اتت؛ تیا بتیوا از مناتیبات متقابی

 .)Gorka, 2016; Rovai et al., 2016از ایییت ویژگییی

میا زمینی وقیو ب عمی (فراینی ) و پیامی ها آ اطیال

می توا در تحلی منظر روتتایی اتیتفاده کیرد و از طرییق

یافت .دریافت پاتخها و واکنشها مردم نسبت ب محییط

خوانش منظرب بی ارتباطیات بییت منظیر ذهنیی و ارزیابانی

ب در نیروها کا دهن ه و تأثیرگذار برمنظر روتیتاییب

روتتاناینا با آنچ ب عنوا منظر عینی روتتا نمود یافت و

تحلی رون ها منظرتاز و پیامی ها ناکیی از آ کمیی

قاب مااه ه اتت پی برد .از ایت رو تحلیی ویژگییهیا

میکن  .با ایت مق م برخی چالشها و تؤاالت ک در اییت

بنیادیت منظر روتتایی نیازمن مطالعات ژرفیانگر اتیت تیا

پژوهش وجود دارن عبارتان از:

بتوا زمین ها وقو ب کرایط علی و واکنشها ب وجیود

منظر روتتا فورگ تحت چ کرایط زمینی ا کیا

آمی ه در پیی آ هیا -کی بیر منظیر روتیتایی آ تییرزمیت

گرفت اتت؟ تحیوالت منظیر روتیتا فیورگ تحیت چی

تأثیرگذاردهب آ را کا داده یا متحول تاخت ان  -را کاف

کرایط زمین ا کی ت گرفتی اتیت؟ نیروهیا طبیعیی و

کرد ).(Butler, 2014

فرهنگی کا دهن ه منظر روتتایی ک امنی ؟ ویژگیی هیا

امروزه منظر تیاونتی روتیتاها و محییطهیا طبیعیی

بنیادیت منظر متأثر از زمین ک امن ؟

پیرامو آ دچار تغییرات عمیقیی کی هانی  .پیژوهشهیا
پائولیت گویا کی ی تر بیود اییت تغیییرات بی وییژه در

 .1-1منظر روستایی

(Pauleit et

مفهوم منظر نخست توصیف زمیت و بع جلوها تصویر

) .al., 2010درحالیکی «برخیوردار از منیابج جنگلیی» و

و نمایای از یی صحن مطرح ک ه و در طول زما تاام

«کیفیت زمیتها کااورز » ب تنهایی منبج اصیلی در قیر

یافت و در علومی مانن رواناناتی محییطب زیبیاییکناتیی

گذکت ب کمار می آم هب در قیر 17ب «ویژگییهیا کیفیی

محیط و اکولوژ تسر یافت اتت) .(Conzen, 2001طبیق

منظر روتتایی» منبج اصلی توتع منیاطق روتیتایی اتیت

ایت مفهومب منظر واقعاا طبیعی -کی از کوچیی تیریت تیأثیر

( .)Banski & Wesolowska, 2010; Domona, 2011اییت

فعالیتها انسانی ب دور بوده یا زمانی تحت تأثیر آ نبوده

و عملایرد منظیر روتیتایی و

باک ی  -بسیییار دکییوار اتییت ( .)Tilt et al, 2007منظییر

روتتاها دارا توا محیطی و پرجاذب اتت

موضو گویا تغییر نگر

عناصر مؤثر بر آ ها طی زما اتت .اما آیا تغیییرات منظیر

روتتایی آمیزها از پیون طبیعت با بافت روتتا اتیت کی

روتتایی در زمین ا ویژه و ب عنوا واکنای بیرا انطبیا

ترکیبی از جلیوههیا طبیعیتب عملایردب معیایتب تینتب

بهتر زن گی انسیا بیا محییط را داده اتیت؟ آییا عوامی

تانیی و هنر را نمایا تاخت ب ب گون ا ک پیچی گیهیا

بیرونی در کا داد یا تغیییر داد منظیر روتیتایی نقیش

طبیعی ب همراه رییتمب تایرارب تضیاد و تنیو در رنی هیاب

داکت ان ؟ در ایت صورت آیا میتوا ردپا ایت تغییرات را

اکاالب احجامب فرم ها و الگوهیا باعیه همیاهنگی میوزو

از خالل واکنشها مردم ب محیط جستجو کرد؟

ک ه و جذابیتی خاص را برا انسانی فراهم میآورد ک در

واكاوي ویژگیهاي بنیادین منظر روستایی ...
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لیال كوكبی

ایییت محیییط قییرار میییگیییرد( .بیی ب 7981؛ نصییرب 7991؛

وابست ب منابج طبیعیی اتتبگسیتر

بورکهییارتب 7997؛ الاسییالن رب  .)7997در منظییر روتییتایی

کیانو هیا متیراکم جمعیتییی بی تیمت حومی و نییواحی

الگوها مختلفی از جملی الگوهیا منظیر طبیعیی روتیتاب

روتتایی پیرامو ب تب

از بیت رفتت فضاها باز و تیبز و

الگوها منظر کااورز و اتتقرار فضایی و الگوها منظیر

ایجاد تحوالت و تغییرات در منظرها طبیعی روتتا ب ویژه

قابی کناتیایی اتیت (کیوکبیب  .)7981رمیز

نواحی کوهستانی و کوهپای هیا حاصیلخیز و رود درههیا

بافت کالبی

معمار روتتایی ب بیا الیاده در ایت نات نهفتی اتیت کی

بییرویی کیهرها و

ک هاتت (کعبانیب  .)7991ع م وجود ضوابط منظر یا ع م

برا روتتانایتب تاختت خانی عبیارت از آراییش نیوینی از

توج ب آ گستر

گیتی و زنی گی اوتیت (الییادهب  .)7919اییت بافیت در طیی

بستر رودهاب اختالل چرخ ها طبیعی و تغییر منظر طبیعی

تالیا بسیار و در پاتخ ب رفج نیاز انسا (عملارد) و ارتباط

روتیتا را در پیی داکیت اتیت ( .)Domon, 2011حضیور

مستقیم انسا و طبیعت در مح روتتا کا گرفت و متایی

گردکگرا در مناطق روتتایی نیز رونق اقتصاد و پوییایی

بر ویژگیها جغرافیاییب توپوگرافی و تحیت تیأثیر عوامی

اجتمییاعی محیییط روتییتا را در پییی دارد امییا انسییا در

محیطی و اقلیمیب نو معیایت و کسی

درآمی تیاکنیت و

نحوه کاربر توتع یافت اتت .وح تب هماهنگیب تیادگی

تیاختوتیازها در حیرایم طبیعیی و

برخوردها متفاوت با طبیعتب ب محییط طبیعیی پیرامیو
خود ص مات جبرا ناپیذیر وارد تیاخت و تنیزل کیفییب

و زیبایی از رمزها اصلی معمار روتتایی ب کمار میآیی

ب هم خورد تعادل و کاهش جاذب آ را تیب

(اکرمی و تام ب  .)7981با توج ب تبعیت منظر روتیتایی از

(تقواییب .)7918

زمین ها طبیعی و فرهنگی و برخاتیتت از دانیش جمعیی و

مییکیود

ترویج الگوها غیربومی بیا تغیییر داد نگیاه و تیلیق
روتتاییا بر فرهن

بومی تأثیر گذاکیت ؛ بی عیالوه

بومیب رابط منطقیی کیا و عملایرد در آ قابی مایاه ه

کالب

بوده؛ از منطق ا ب منطق دیگر متفاوت و ابعیاد پایی ار در

الگوبردار از طرحها کهر و اتتفاده از الگیویی بیرا

آ ها نهفت اتت ).(Gorka, 2016

مناطق مختلف ب و لحاظ زمین اتتقرار روتتا؛ بی همیراه
بی توجهی طراحا ب هویت کالب

محیط و روح معمار

 .2-1شرایط زمینهای شکلگیری منظر و تحوالت آن

و ع ی م تسییلط طراحییا (عل ییالحسییابیب )7991ب همگییی

زمانی ک کرایط زمین ا روتتا و نظیامهیا حیاکم بیر آ

عواملی هستن ک تحوالت منظر روتتایی را رقم می زننی .

اعم از طبیعی و انسانی تغییر یاب ب تحوالت منظر روتیتایی

درحالیک بیا رجیو بی پیایین جوامیج محلیی مییتیوا

نیز پ ی ار میکون و میتوانن ب دگرگونی نظیام اتیتقرارب

معیارها مطلو

طراحی منطبق با نیاز و برخاتت از زمین

کا ب بافتب کییوه هیا تیاونتب تیاختوتیاز روتیتاب

را ب دتت آوردب متأتفان ایت موضو در اغل

وتعتب کمییت و کیفییت زمییتهیا منجیر کیود(

فراینی ها

Palang,

برنام ریز و طراحی فضاها زیست انسانی مغفول مانی ه

 .)2006عییواملی ماننیی پیاییرفتهییا نییویت در فنییو و

و در نتیجی ب برآینی عوامی فییو زمینی تضییعیف هویییت

تجهیزات تولی و بهرهبردار و افزایش تقاضیا اجتمیاعی

معمار و منظر روتتایی را مهیا تاخت اتت.

برا اتتفاده از آ هاب تغییر نگر هیا جامعی روتیتاییب
تغییرات کمی -کیفی منیابج طبیعیی در منیاطق روتیتایی و
معیات متای ب آ و تغییر تیاتت و ضوابطب تب

بیروز

تغییرات در منظر روتتایی ک ه اتت (.)Antrop, 2005
عالوه بر ایت درحالیک اقتصاد مناطق روتتایی کی ی اا

 .3-1تفسیییر منظییر از خیینش خییوا

یین هییای

ذیاثران
ب تعبیر الاسان ر هیر محییط ضیمت داکیتت کیفییت هیا
ارزکمن ب بازتابی از تمام واقعیتها کناخت ک ه خیویش
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بییوده و مؤلفی هییا عییالوه بییر اهمیییت خییودب در تعامی بییا

هماییارا ب7981؛ یوتییفی و هماییارا ب .)7981طیییی آ

یا یگرنییییی (الاسیییییان رب  .)7997از نگیییییاه او در

پژوهاگر با حضور در ماا مطالعاتی و ماارکت با جامع

پیچی ی گیهییا هییر محیییط مسییتلزم ایجییاد تییاختار از

پژوهشب پ ی ه ها را در فرهن ب زمینی و موقعییت طبیعیی

اطالعات ماخص و تاده ک ه اتت ک قادر باکی مسیائ

خود مااه ه کردهب واقعیت را میبین ب میکینود و تجربیی

را همساز با ذهت انسا ب تطوح قابی در تیو دهی .

میکنی (Trochim, 1999؛ مارکییال و رسس میتب .)7981

نوربرگ کولتز آباد (روتیتا) را صیحن رخی اد تیاونت

ایییت رو

مییار ژرانیی و

طبیعی انسا در راتیتا هوییت ییافتت و احسیاس تعلیق

دانیامن میردم کیناس فرانسو برا راهنمییا تحقیییق

داکتت ب ماا مییدانی (نیوربرگ کیولتزب  .)7991در اثیر

مردمنگار ب در مأموریتی ب مناطق ب و در قر  78مطرح

کنشها محیطیب رفتارهاب آدا
کخصیتی و رتوا فرهن

و رتومب پیسزمینی هیا

در طول زما ب ادراکیات ذهنیی

افراد کا میگیرد ک ابزار بسیار مهمی در معنیا بخایی
ب منظیر محسیو

نخسییتیت بییار از تیییو ژوز

ک هب اما هرودوتب ابیت بطوطی ب ادریسیی و ابیت خلی و
پیشتر رو ها ماابهی را ب کار میبردن (کریمی راما ب
 .)7987پژوهاییگرا بییا اهیی ا

متفییاوتی از رو هییا

مییکیود ( .)Motloch, 2000پیارادایم

مااه ه ماارکتی و تئیور زمینی ا بیرا تفسییر و در

طبیعییتگرایان ی جنباییی بییرا مقابل ی بییا دی ی گاه تیینتی

پ ی ه ها بهره برده انی  .وحیی

و همایارا ( )7981علی

پوزیتیویستی (اثباتگرایی) بیوده و بیر اییت فیرت اتیتوار

ع ی م تحقییق برنام ی ری یز کییاربر زمیییت در طییرحهییا

اتت ک واقعیتب چیز نیست ک هم افراد ب طور یاسا

پیانهاد را طی مصاحب بیا  71نفیر از مطلعییت بی رو

آ را مااه ه و تجرب کنن (فلیییب  )7981و پیرامیو آ

فو انجام و کرایط زمینی ا میؤثرب کیرایط تی اوم رونی

تخت بگوین (مطلق و فتحیب  .)7987بلا ب دلی تفاوت

حاضییر و پیامیی ها ناکییی از آ را کناتییایی کییردهانیی .

انسا هاب واقعیت مورد مااه ه ب تفسیر افراد متفاوت بوده

حم جانی و هماارا ( )7981با بهرهگییر از نایان هیا

و ب ذهنییت و ادرا

هیر کیخص وابسیت اتیت؛ فراینی

متنی از ایت رو

بیرا کایف معیانی معمیار هورامیا

ادرا نیز از مجموع دادهها محیطی ک از ب و تولی هیر

تخت اتتفاده و با خوانش آ ب مثابی ییی میتتب مقیوالتی

انسا ب کمی تامان عصبی پیچی ه گیردآور ب تحلیی و

نظیییر :انسییجام فضییایی و حضییورپذیر فض یا را تیی ویت

پرداز

میکون ب کا میگیرد()Kaplan, 1987؛ بنیابرایت

کردهان  .پژوهای دیگیر بیا هی

تبیییت مفهیوم روتیتا

انسا برا معنابخای و تفسیر اطالعات محیطی ب تجار

خو

و دانش قبلی خود وابست اتت.

(کودکییا و نوجوانییا ) بییا نگییاهی جسییتجوگران ب محیییط

مطالع پ ی هها بیا رو

«نظریی زمینی ا » بی کمیی

در روتتا انبوه گیال انجام و طی آ جامع ه

پیرامو خود را توصیف و ترتیم کردهانی  .دانیش آمیوزا

برقرار دیالوگ با طیفی از افیراد و طیی تفیاهم ییا گیاهی

تطوح باالتر بیاتریت توج را ب اماانات و محیط کالبی

تقاب مصاحب کون ه و مصیاحب گیر کیرو مییکیود و در

روتتا و کودکا دبستانی توج بیاتر را ب طبیعت و محیط

کمتر دارن ب

داکت ان (کوکبیب  .)7981رحیمنییا و

روتتاهایی ک ق مت بیاتر یا تاریخ ماتو

پیرامو خود معطو

قادر اتت ب اطالعاتی دربارة موضو مورد مطالعی دتیت

هماارا ( )7981نیز با ه

یابیی ) .(Brouwer & martijn, 2009کیییوه «ماییاه ه

حفاظت و مرمیت و ییافتت راه هیایی بیرا انتقیال مییرا

ماارکتی» با ه
در مناتیی

نگیاه از درو بیوده و بیرا تفییسیر و
رفتیییار انسییا هاتییت (داناییگر مقیی م و

کناخت جنب ها کیاربرد

گذکت ب آین گا ب از ایت نظری اتتفاده کردهان .

واكاوي ویژگیهاي بنیادین منظر روستایی ...
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زن گی و با تجار

متفیاوتب مصیاحب کیون گا طییف و

 .2مواد و روشهای پژوه
پژوهش از نو کیفی و در بردارنی ه مطالعیات ژرفیانگر و

توزیج مناتبی از لحاظ کغ ب تطح توادب جنسییت و تیت

محقق محور اتت .ایت نو پژوهش قادر اتت معیانی کی

داکت و هر یی بی عنیوا نماینی ه گیروه خیود (کودکیا ب

افراد ب پ ی هها اجتماعی -فرهنگی مییدهنی را کایف

نوجوانا ب میانساال و تالمن ا ) درنظر گرفتی کی هانی و

اتیتفادهکی ه در

کغ آ ها دام ار و چوپیا ب کایاورز و باغی ارب کیارگر و

پژوهشب نظری زمین ا ب همراه مااه ه ماارکتی بیوده و

مطلعیییت محلییی مانن ی دهیییار و اعضییا کییوراب معمییار و

طی آ دادهها مرحل ب مرحل گردآور و تحلیی کی ه و

روحانی روتتا اتت .پانزده مورد مصاحب عمییق بی همیراه

کن (فرهنگیی و صیفرزادهب  .)7989رو

تفیسیرها نگیار

ک ه اتت.

مااه ه ماارکتی صورت گرفت و تا ح
اکبا نظر برت و ناات ج یی

ک پاتخهیا بی

از خیالل آ هیا قابی

 .1-2وع دادهها
رو نظری زمین ا بی دنبیال ییافتت پاتیخ هیاب عوامی و

اتتخراج نباک ب ادام یافت اتت.

فراین ها مورد نظیرب برخواتیت از زمینی و میتت جامعی

 .4-2تحلیل دادهها

محلی اتت و در آ ناان ها و آثار خیاص بیومی (اعیم از

نظرییی زمینیی ا در زمییره رو هییا اتییتقرایی اتییت و

بناها و صنایج)ب نمادها و تمب ها نیز ماننی تیایر اجیزا و

رهیافییت قیاتییی کیی بییا نظرییی هییا کلییی و

ویژگی ها مورد کاو

بیییرخال

قرار میگیرن (مارکیال و رسس متب

فرضی هایی برا آزمو تجربی کرو میکودب کار خود را

 )7981تا پژوهاگرا را ب در دانش بومی آ ترزمیت و

با مااه ه کرو و الگوهاب مضامیت ییا مقولی هیا عیام را

تحلی ی فراین ی ها قییادر تییازن  .دادههییا پییژوهش از دل

پیش مینه ( .)Glaser, 1978; Strauss, 2010نظری فیو

مااه ات ماارکتی و مصاحب با ذ اثرانی کی مسیتقیماا بیا
موضو مرتبط هستن اتتخراج ک ه؛ برا اییت منظیور بیا
برقرار دیالوگ (مصاحب عمیق) با تاکنا روتیتاب تیال
ک ه تا اطالعات غیرماتیو

و کیفاهی پیرامیو موضیو

پژوهش در دتترس قرار گیرد .در عیت حال تنهیا دادههیا
قاب مااه ه مورد توج نبودهب بلا پژوهاگر نگاه خود را
از واقعیات ظاهر ب درو روی ادها کایان ه و بی دنبیال
کاف حقیقت ناپی ا و پی برد ب مفهوم مسائ بودهاتت.
 .2-2شیوههای گردآوری دادهها
در پژوهش ضمت انجام مصیاحب عمییق (رتیمی ییا نیمی
تازما یافت ) و مااه ه ماارکتیب بیا مراجعی بی اتیناد و
منابج علمیب ترکیبی از منابج گردآور ک ه و بی عنیوا راه
معتبر برا دتترتی ب دادهها ب کار رفت اتت.
 .3-2جامعه آماری
برا اطمینا از کس نظرات ذ اثیرا در دورا مختلیف

روکی کال از تحلی مقایسی ا بیوده و از دادههیایی کی
ب صورت منظم در جرییا پیژوهش گیرد آمی ه و تحلیی
ک هان ب تاای میکود (اتیتراوس و کیوربیتب  .)7981در
ایت پژو

طی فراینی تحلیی داده هیاب از همیا نخسیتیت

مرحل پژوهشب دادهها ب صیورت تییستماتیی جمجآور ب
تپس خط ب خط و ب دقت خوان ه و ب کیوچاتریت جیز
ممات کاست ک هاتت .در ادام دادهها تفسیر و اصطالحاا
رمزگذار ک هان (کی ها تیطح ییی) .در مرحلی بعی
مفاهیم مااب در ارتباط با یا یگر قیرار گرفتی و رمزهیا
تطح دوم پ ی آم ه ان  .بی تی ریج در مرحلی رمزگیذار
گزینای خط اصلی داتیتا و مفهیوم اصیلی از دل دادههیا
اتتخراج و فرصت داده ک ه تا مفیاهیم نهفتی در دادههیا
خامب ب ت ریج و گام ب گام خیود را ناا ده تا پژوهاگر
را قییادر بی کاییف و توضیییح اینای در محیییط چ ی رو
دادهاتت تازد .رون پیژوهشب متایا از ابعیاد نظیر و
اجرا رو

پژوهشب در قال

ناا داده ک ه اتت.

می ل مفهیومی در کیا 7
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
منبع :نگارنده

 .5-2مطالعه موردی

برخی قل کوههاب ناان تنو زیستی بیاال منطقی بیوده و

فورگ روتتایی کوهپای ا ب تیاریخیب واقیج در اقلییم گیرم

پس از جمجآور ب بازار عرض میکود.

خای و از توابج کهرتتا درمیا خراتیا جنیوبی اتیت
(فرهن

 -منظر کشاورزی روستا -اطرا

فورگ را دکت ها

جغرافییایی درمییا ب  .)7999منظیر آ ترکیبیی از

وتیج با باغستا ها زرکی احاط کردهب ب طور ک منظر

کوهستا ب رودخان فصلی درمیا ب باغیات و بافیت روتیتا

روتتا از درو ب بیرو بی درختیا تیرا زرکیی خیتم

اتت (کا .)1

می کود (کا  .)9منابج آ

 -منظر طبیعی روستا -زیستگاه جیانورا و پرنی گانی

کایاورز کیام  1قنیات و

رودخان فصلی اتت .عم ه تریت درختیا بیاغی چن تیال

نظیر روباهب کغالب گیرگب کبیی و تیهیو و گیاهیا مرتعیی

بادامب زرکی و انگور اتت ک در نقاط روتتایی ب ویژه در

کوهستانی با غالبیت گون درمن اتت کی در تمیام ناحیی ب

کاخ ها آب ار رودخان دی ه میکود .تایر درختا کام :

کوهستا ها و کف درهها یافیت و

و محصیوالت زراعیی:

ب ویژه دامن ها پرکی
ب مصر

چرا دام میرت (گزار

طرح بهساز بافیت

توتب گردوب گالبیب زردآلو و تی
گن مب جوب ترهبار و چغن رقن اتت.

با ارز ب  .)7991وجود گون ها گیاها دارویی از جملی
بومادرا ب کتیراب گ زرد و ترکی در منیاطق کوهسیتانی و

شکل  .2نقشه روستاي تاریخی فورگ در مرز شرقی ایران
منبع :نگارنده بر مبنای نقشههای پایه ایران ،استان خراسان جنوبی و شهرستان درمیان

واكاوي ویژگیهاي بنیادین منظر روستایی ...
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 -منظر بافت

کاببت ی روستتا -کوچی هیا تنی ب

تاباط ها متع دب معمار کوهسیتانی و پلایانیب اییوا و
ورود ها تعریف ک ه بافت کالب

ایت روتتا تاریخی

را تاای میدهن  .گون ها معمار کویر ب کوهپای ا و
دکتی در تاخت بناها روتیتا مایاه ه مییکیود .نحیوه
اتتقرار اغل

خان ها ب صورت مجتمج بوده و برا تاخت

آ ها از مصالحی ماننی تین

و چیو ب خایت و چیو

(خانیی هییا تیینتی) و آجییرب آهییت و بلییو تیییمانی
(تاختوتازها ج ی ) اتتفاده ک ه اتت .مهمتیریت اثیر
تاریخی و کاخص روتتا قلع فیورگ (مییرزا رفییجخیا )
اتت ک یای از  71قلع بزرگ کاور بی کیمار مییرود و
ب و وجود پی رو صخره طبیعی تیاخت کی هاتیت .در
درو بافت تاریخی روتتا فورگ مجموع بناهایی ماننی

وجود داکت ب اکنو تنها موارد انگاتکمار باقی مان هان .
 .3یافتهها و تحلیل
منطبق با رو

پژوهشب گردآور دادههیا و تحلیی آ در

امت اد و ارتباط با یا یگر انجام ک ه اتیت .مصیاحب هیا
عمیق و ه فمن با تؤاالت بازب با ه

انجام و تا زمانیک پاتخها ب ح اکبا نظر برت ادامی
یافت ؛ همزما با مصاحب ب از رو

مایاه ه مایارکتی نییز

برا تامی پژوهش و تبییت فاکتورها عینی تاای دهن ه
منظر اتتفاده ک هاتت.

با ه

ورود و کاروانسراها روتتا فورگ در ارتباط بیا قلعی

دتیتیابی بی نظیر

طیف ها مختلف تاکنیت روتتا بی وییژه مطلعییت محلیی

 .1-3زمینههای پرس

حوتب حمام و م رت میرزاب م رتی علمیی ب دروازههیا

شده

کناتیایی فاکتورهیا ذهنیی کیا دهنی ه منظیرب

تیییؤاالتی حیییاو زمینیی هیییا و مباحیییه (جیی ول )7از

و حریم آ وجود داکت انی (رفیعیی وآزمیو ب  )7981کی
برخی از آ ها هنوز پابرجاتیت .مسیج جیامجب زیارتگیاه
پیرتبز در مجاورت جنو

درحالیک در آمیار تیال  7911تعی اد  11دتیتگاه قالیبیافی

کیرقی روتیتا و زیارتگیاه پییر

دوکنگا (خارج از روتتا) آثیار کیاخص روتیتا هسیتن .
بناها غیرمساونی روتتا کام دبستا ب م رت راهنمیایی
مخییتلطب کییورا اتییالمی روتییتاب دفتییر مخییابراتب خان ی

مصاحب کون گا پرتی ه و پس از آغاز بحیهب پژوهایگر
با درنظر داکتت ه

ب مبحه را ب صیورت موکیاافان بی

چالش کای ه اتت؛ ب گون ا ک پیس از طیرح مبحیه و
دریافت پاتخهاب تؤاالت مرتبط بیاتر از درو پاتیخهیا
اتتخراج و بحه ادام یافت اتت .مصاحب ها ضبط و پیس
از انجام هر مصاحب ب متت آ پیادهتاز و دادهها اتیتخراج

به اکتب حمام عمومیب نانوایی و مساج محالت اتت.
روتتاییا ب کایاورز ب دامی ار ب باغی ار و قالیبیافی
اکییتغال دارن ی  .قالیبییافی توتییط مییردا انجییام میییکییود و

ک ه؛ تپس در مراح بع دادههیا در کنیار یای یگر قیرار
گرفت ب مفاهیم توتع یافت و معنی بخای ک هان .

شکل  .3زوایایی از منظر روستاي تاریخی فورگ ،خراسان جنوبی
منبع :نگارنده
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جدول  .1برخی مباحث مطرح شده طی مصاحبه
تفاوت/ارجحیت روتتا فورگ با تایر روتتاها

نقاط دارا بیاتریت دی ب روتتا و اطرا
دافع  /جاذب ها روتتا
نقاط جاذ

جمعیت و ماا ها تفریحی روتتا

بهتریت منظره روتتا
تنو منابج طبیعی اطرا

روتتا

تنو جانور و گیاهی و میزا توج مردم ب آ ها
مراتج/چراگاههاب عرص ها جمج آور گیاها
دارویی
دتترتی ب تفرهها آ

زیرزمیت/آ ها تطحی

حفظ محیط زیستب وضعیت به اکت/دفج مواد

تأثیر تابشب وز

بادب بارن گی و رطوبت

دلبستگی ب روتتا و دالی آ

بر بافت
میزا مرغوبیت زمیت از دی روتتائیا و

رضایتمن

دالی آ
دتترتیها و مسیرها منات
اتتفاده از رو

و تانولوژ ج ی و
دالی آ

کاکت گون ها گیاهی متنو

از محیط روتتا و دالی آ

نگر

روتتائیا ب کهر

تأثیرپذیر روتتائیا از زن گی کهرناینی
ویژگیها اجتماعی -فرهنگی غال

و تأثیر بر

محیط روتتا

وتعت زمیتها کااورز آبیار و دیم

وضعیت هماار  /تعاو /ماارکت/کارگروهی

آبیار مزار و باغات

میزا پذیر  /مقاومت جامع در برابر تغییر و تحول

توج مردم ب محیط پیرامو خود

جهت فیزیای توتع روتتا و دالی آ
تفاوت/ترجیحات بافت ق یم و بافت

زائ /فاضال

نوتاز

زمیتها حاصلخیز و مرغو

فضاها جمعی و مراکز محل

آدا ب رتوم و آئیتها مذهبی و تأثیر بر بافت
روتتا
پایبن

 /تأکی بر مذه ب رتوم و آدا

و تأثیر بر

روتتا
معیات غال

در روتتا و تایر راهها کس

درآم

وضعیت اقتصاد درو زا /برو زا

منبع :نگارنده ،سؤاالت پژوهش
بی دلیی آکیینا نبییود جامعی محلییی بییا مباحییه علمییی و

متت مصاحب در کا ( )1و کا ( )1بیا ک ه اتت.
برا انتزاعی کرد دادهها خیامب آ هیا بی تی ریج بی

اصطالحات تخصصی منظرب تؤاالت ب طور مسیتقیم میورد
پرتش قرار نگرفت ب بلای زمینی هیا میرتبط بیا پیژوهش

مفاهیم تب ی ک ه ان (ج ول )1تا بتوا تیاختار کی در

ب طور تاده مطرح و مصاحب کون گا ب پاتخها و دالی آ

دل آ ها نهفت اتت را آکاار تاخت .اییت کیار بی کمیی

را بی زبیا خیود بیییا کیردهانی  .مطیابق رو ب از خییالل

ب کارگیر یی تیستم باز ک گذار ؛ تجزی خط بی خیط

صحبتها و واکنشها آ ها و قییاس پیوتیت بیا ادبییات

داده ها؛ تاخیص ناات نهفت و تخصییص کی بی هرییی

منظرب ناات کلی

و پاتخها نهفت در آ ب ک ها تب ی

و مرحل ب مرحل اتتقرا یافت ان .

انجام ک هاتت .برا اطمینا از بررتیی کامی اطالعیاتب
تال

ک ه ح اکثر کی ها ممایت تایخیص داده کیون .

مفاهیم (ک ها تطح )7ب طبق هایی هستن ک از الگوهیا
 .2-3دگذاری باز (مبنا)

برخاتت از دادهها ریا میگیرن  .برا ک گیذار ب ضیمت

در نخستیت مرحل تجزی وتحلی ب متتها طوالنی و متع د

مقایس پایا گزارهها متت مصاحب با ادبیات نظر منظیر

مصاحب (دادهها خام) ب جمل ها (کوچییتیریت واحی )

روتتاییب مفاهیم معنیبخای و توتع یافت اتت.

کاست ک هاتت .بخش کوتاهی از جملی هیا حاصی از

واكاوي ویژگیهاي بنیادین منظر روستایی ...
لیال كوكبی
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" ...روستای فورگ در کل منطقه درمیان منحصر به فرد است...".
" ...هر محله برای خودش مسجد دارد .فقط جمعهها در مسجد جامع جمع میشویم...".
" ...اینجا کسی برای تعمیر خانهاش از وام دولتی استفاده نمیکند...".
" ...اینجا وطن ما است ،زندگی و دلبستگی ما همین جاست ،ما متعلق به این خاک هستیم...".
" ...در باغ که مشغول کار هستیم همان تفریح ماست..".
" ...گوسفندان را که برای چرا به کوه و دشت میبریم خودمان نیز گشتی میزنیم...".
" ...برای تفریح به پیرسبز میرویم...".
شکل  .4بخش كوتاهی از جمالت متن مصاحبه (مصاحبهشونده :مرد56 ،ساله ،كشاورز و عضو شورا).
منبع :نگارنده ،متون مصاحبه

 " ...به پیرسبز که میرویم ،هم زیارت است هم تفریح...".
" ...االن مرغوبترین جای روستا نزدیک جاده ورودی است ،چون فضا باز است..." .
" ...باغات و زمینهای نزدیک قنات هنوز سرسبز و آبادند...".
" ...کارگاههای قالی بافی که تعطیل شد ،باغستانهای زرشک بیشتر شدند...".
"...بین باغستانها دیوار نمیکشند ،مرز با نشانهای مشخص میشود...".
شکل  .6بخش كوتاهی از جمالت متن مصاحبه (مصاحبهشونده :زن43 ،ساله ،خانهدار).
منبع :نگارنده ،متون مصاحبه
جدول  .2نمونهاي از كدگذاري مبنا بر اساس بخش كوتاهی از جمالت متن مصاحبه

متت مصاحب

دادهها مصاحب

...روتتا فورگ در ک منطق درمیا منحصر ب فرد اتت...

منحصر ب فرد بود روتتا

...هر محل برا خود

مسج دارد...

تفایی مساج محالت
مسج جامج

...فقط جمع ها در مسج جامج جمج میکویم...
"...اینجا وطت ما اتتب زن گی و دلبستگی ما همیت جاتتب میا
وطتب دلبستگیب تعلق
متعلق ب ایت خا هستیم...
...در باغ ک ماغول کار هستیم هما تفریح ماتت...
...گوتفن ا را ک برا چرا ب کوه و دکت میبریم خودما نیز
گاتی میزنیم...
...اینجییا کسییی بییرا تعمیییر خانیی ا از وام دولتییی اتییتفاده
نمیکن ...
...برا تفریح ب پیرتبز میرویم...
...ب پیرتبز ک میرویمب هم زیارت اتت هم تفریح...
...اال مرغو تریت جا روتیتا نزدییی جیاده ورود اتیتب
چو فضا باز اتت...

مفاهیم نسبت داده ک ه
(ک ها تطح )7
حس ماا ب کیفیت منظر
نظام اجتماعی حاکم بر تازما فضاییب تأثیر مذه
در تقسیم محالت
عناصر کاخصب مذه ب اتحاد
تعلق ب ماا

چرا گوتفن ا ب کوه و دکت

معیاییتب منظییر کاییاورز ب ترکییی
تودمن
منابج طبیعییب معیایتب ارز هیا منظیر طبیعییب
تفرج
پایبن ب مذه ب مقاومت بی تغیییرب خصوصییت
غال جامع

پیرتبز

عناصر کاخصب گرد ب مذه

کار در باغ

نگرفتت وام

زیبییایی و

مرغوبیت خان ها نزدییی جیاده پاتییخ ب ی نیییازب تمای ی ب ی اتییتفاده از تانولییوژ ب
نوگرایی
ورود
دتترتی ب منابج آ ب الگو پراکنش زمیتب کیفیت
ترتبز باغات
...باغات و زمیتها نزدیی قنات هنوز ترتبز و آبادن ...
منظر
نزدیای ب قنات
تأثیرعوام بیرونی بر معیایتب تغیییر رو کسی
...کارگاهها قالی بافی ک تعطیی کی ب باغسیتا هیا زرکیی
درآم ب افزایش فاار بیر منیابج خیا و آ ب منظیر
تعطیلی کارگاهب افزایش باغات
بیاتر ک ن ...
کااورز
...بیت باغستا ها دیوار نمییکاین ب میرز بیا نایان ا مایخص
پیوتتگی فضاییب وتعت دی
ع م وجود مرز بیت باغستا ها
میکود...
منبج :نگارن هب متو مصاحب
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 .3-3دگذاری محوری یا سطح دوم

کام هر طبق ب تال

با مقایس مفاهیم (ک ها تطح نخست)ب ک ها مااب در

یا یگر بوده و نتیج نهایی یافتت مرکز (محورها یا ک ها

یی طبق بن

قرار دادهک ه و متناظر با هیر محیورب کی

بر تحلی و مقایس پیوتت طبقات بیا

تطح )1اتت .طی پژوهشب  91محور متمیایز کناتیایی و

ع د اختصاص یافت اتت .تفاوت ها و تضادهاب ک گذار

ک گذار ک ن ؛ بی دلیی محی ودیتب تنهیا دو محیور 71

هم زما و پیوتت در ایت مرحل را ک ب در عمیق پ ی ه

(ج ول  )9و محور ( 71ج ول  )1بیا ک ه اتت.

و تعمیق در آ میانجام ب ممات میتازد؛ با هی

تمیایز

جدول  .3نمونهاي از كدهاي باز (مفاهیم) و كدهاي محوري (محورها) -محور 11

دادهها مصاحب

مفاهیم نسبت داده ک ه

محورها

(ک ها تطح )7

(ک ها تطح )1

راه دتترتی

ارتباطات /تحر ماانی

مسیر کوهستانی

دتترتی /بستر تنگی و تخت /تازما حرکتی

کوچ ها باریی

دتترتی /بافت کالب

مسیر عریض ب تبی کهر

مقایس کهر و روتتا /نوگرائی /تغییر نگر

عرت باریی مسیرها ق یمی

الگو تنتی و ج ی  /تغییر نیازها

عرت وتیج ورود روتتا

تهولت دتترتی /دعوتکنن گی

مرغوبیییت خانیی هییا اطییرا

ورود

روتتا

71

تانولوژ  /مطلوبیت دتترتی /نوگرایی/
پاتخ ب نیازها فعلی

منبج :نگارن هب متو مصاحب و یافت ها پژوهش
جدول  .4نمونهاي از كدهاي باز (مفاهیم) و كدهاي محوري (محورها) -محور 12

دادهها مصاحب

مفاهیم نسبت داده ک ه (ک ها تطح )7

تبی ج ی معمار

نوگرایی/ترویج الگوها غیربومی
تغییرات /نوگرایی

تغییر بافت ج ی

پذیر

کیفیت پاییت بافت ج ی

عناصر غیر بومی /جاذب کمتر /بیتوجهی ب معمار بومی

محورها (ک ها تطح )1
71

منبج :نگارن هب متو مصاحب و یافت ها پژوهش

 .4-3دگذاری ا تخابی و مقوالت
ک گذار در تومیت تطح برا یافتت فراین (ادیی

قرار گرفت ان و تع اد محی ودتر طبقی بی نیام (کی ها
حیاج

انتخییابی تییطح  )9تاییای دادهان ی  .ب ی ایییت ترتی ی

کی

باقر ب  )7981و برقرار یاپیارچگی در کی ها و انسیجام

محورها متجانس و مفاهیم نزدیی ب هم اتتقرا یافتی و

طیی فراینی پیژوهش

ب طبقات مح ود و مرکز تر ب نیام «مقولی هیا اولیی »

نهایی ضرور اتت .ب اییت ترتیی

طبقات 91گان مرحل قب (محورها تطح  )1با یای یگر
مقایس و تحلی ک ه و ب صورت انتخابی در کنار یای یگر

تقلی یافت ان .
با ادام رونی پیژوهشب مقولی هیا اولیی نییز مجی داا

واكاوي ویژگیهاي بنیادین منظر روستایی ...
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لیال كوكبی

دتت بنی

کاهایب مقول ها اولیی (تیتو  )9نییز ادغیام و مقولی ا

کی ه و در انتهیا طبقیات مرکیز (مقولی هیا

گزینای) اتتخراج ک ه ان تا خیط اصیلی پیژوهش یعنیی

گزینای با عنوا «تجانس و همگنی بافت روتتا بیا زمینی »

«ویژگی هیا بنییادیت منظیر روتیتا تیاریخی فیورگ» را

(تتو  )1نمود یافت اتت.

آکاار تیازن  .بی اییت ترتیی

در انتهیا رونی پیژوهش

مقول ها اتتقرار یافت در قال

 1مقول اصیلی گیزینش و

در مجمو با توج بی یافتی هیا پیژوهش حاصی از
کاربست نظری زمین ا و مااه ه مایارکتیب ویژگییهیا
بنیادیت منظر روتتا تاریخی فورگ طی رونی پیژوهش و

اتتخراج ک هان .

در رون

در ج ول  1بخای از ک ها ادغیام کی ه تیطح دوم
(ک ها 79ب  77و  )71ب دلی ماابهت و نزدیایی مفهیوم
انتخییا

مااب ج ول  1هم محورها و مقوالت اتیتقرا

یافت و در نهایت در قال

و تجمیییج ک ی ه (تییتو تییوم) و تحییت عنییوا

 1مقولی اصیلی اتیتخراج و در

ج ول  1ناا داده ک ه اتت.

مقول ها اولی نایا داده کی ه اتیت .تیپس در نظیامی
جدول  .6مقوله گزینشی «تجانس و همگنی بافت روستا با زمینه» حاصل از استقراء مرحله به مرحله مفاهیم ،محورها و مقولههاي اولیه

مفاهیم یا ک ها باز
(تطح )7

محورها
(تطح )1

ریتم/هماهنگی/تنو

77

تنو کاربر /تنو بصر /غنا بصر

77

منظر طبیعی و مصنو

79

ترکی

یاپارچگی/اجزا منظر

79

دی باز /ک نگر /پیوتتگی/کاش بصر

79

پیوتتگی منظر /تنو  /تبایت

79

انسجام فضایی /کاش بصر

79

بافت ارگانیی /ترکی

اجزا /تجانس /یاپارچگی

عناصر کاخص معمار بافت/منظر بافت کالب

71
71

مقول ها اولی

مقول ها گزینای

(تطح )9

(تطح )1

تنو منظر و کاش بصر
تجانس و همگنی
یاپارچگی منظر و تاای ک واح

بافت روتتا با زمین
(مقول )9

ترکی

منظر طبیعیب بافت کالب

و منظرکااورز

منبج :نگارن هب متو مصاحب و یافت ها پژوهش
جدول  .5مقوالت اصلی (گزینشی) حاصل از جمعبندي و استقراء تدریجی همه كدها ،محورها و مقوالت اولیه پژوهش

ردیف

مقول ها گزینای

7

برخاتتت الگو معمار بنا از فرم زمیت و اقلیم

1

غلب باورها و عقای بر کا گیر منظر روتتایی

9

تجانس و همگنی بافت روتتا با زمین

1

کا گیر منظر بر پای امنیت

1

یا تتی و ع م تنو منظر کااورز

منبج :یافت ها پژوهش و تحلی

 675

دورة 54



شمارة 5



زمستان 8931

 .4-4فرایندها و روابط علل و معلولی پدیدهها
در رو

ب عنوا نمون مقول  9از ج ول  1با عنوا «تجانس بافیت

مااه ه مایارکتی و نظریی زمینی ا بیرا در

روتییتا و زمینی » کی یاییی از ویژگیییهییا بنیییادیت منظییر

عمیق خط اصلی پژوهشب فراین ها کا دهن ه پ ی هب از

روتتا فورگ اتت انتخا

طریق جستجو عوام تأثیرگیذارب واکینش هیا و پیامی هاب

 .)9اما ایت ویژگی بنیادیت منظر روتتایی فیورگ طیی چی

زمین وقو و ت اومب زنجیره ها علت و معلولیب کی ت و

فراین ها و کرایط زمین ا نمود یافت اتت؟ (کا .)1

و تحلی کی ه اتیت (کیا

کرایط آ ها تحلیی و تفسییر مییکیود .در اییت پیژوهش

شکل  .7مقوله تجانس بافت روستا و زمینه بهعنوان ویژگی شاخص منظر روستاي فورگ
منبع :نگارنده

شکل  .8نمودار تحلیل فرایند یک از پدیدههاي نمود یافته در منظر روستاي فورگ (تجانس بافت روستا با زمینه)
منبع :یافتههای پهوهش

واكاوي ویژگیهاي بنیادین منظر روستایی ...
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لیال كوكبی

 .4بحث و تیجهگیری
روتتا فورگ دارا عناصیر منظیریت وییژها اتیت کی

همسو با او در تحلی ایت ویژگی بنیادیت منظر روتتا

هویت آ را کا بخای ه و منحصر ب فرد تاخت اتیت.

فورگب از خالل مااه ات ماارکتی و کاربست نظریی

یافت ها پژوهش ناا می ده منظر اییت روتیتاب هماننی

زمین ا ب ردپا وح ت را در الگوهیا معمیار تیی

برخی دیگر از روتتاها بومی و تاریخی در جهیت پاتیخ

بناهاب بخش ها مختلف بافت روتتا و در نحوه تقسیم

ب نیازها تاکنیت و در برهم کنش کام با زمینی خیود را
نمایا تاخت اتت .تحلی ها حاص از کاربسیت نظریی
زمین ا در ایت پیژوهشب هیم پیونی
اقلیمب مرزها تیاتی و میذه

بسیتر جغرافییاییب

را در کیا گییر منظیر

روتتا ناا می ده ب طور ک ردپیا هیر ییی از اییت
عوام را میی تیوا در بافیت کالبی

و در ترکیی

آ بیا

طبیعییت پیرامییو ماییاه ه و در خییالل بیییا و واکیینش
روتتاناینا واکاو و تفسیر کرد.
نتییایج پییژوهش ناییا میییدهیی کیی حاصیی تلفیییق
«زیست بوم و فرم زمیت»؛ «معیات و اقتصاد»؛ و «فرهن

و

مییذه »ب در کییرایط زمین ی ا اتییتقرار فییورگ ب ی عنییوا
روتتایی مرز ب ویژگی ها بنییادینی را در منظیر آ رقیم
زده اتت ک ب کمی کاربست نظری زمینی ا در قالی
مقول زیر قابی دتیت بنی

1

هسیتن  .آ هیا عبیارتانی از:

خوانایی و جهتییابی را تقوییت مییکنی  .در نگیاهی

محالت می توا دنبال کرد .با حرکت بر بامها بی هیم
پیوتت خان هاب ک گاه تب ی بی حییاط خانی ا دیگیر
میکودب خیود را در ارتفیاعی پیاییتتیر از جیا قبلیی
مییابیم .ایوا ها در نقاط مختلف بافت دی ه میکون و
ب عنوا تنها گاودگی ها بافت فارده و در هم تنی هب
چاییمهییا نظییارهگییر ب ی وتییعت دکییت پیرامییو و
باغستا ها زرکی را ت اعی میکنن  .برا بهرهمنی
ح اکثر از زمیت در بستر تنگی کوهستا ب تیاختار
عمود در تاخت بنا و بافت دنبال ک ه کی پیامی آ
لغزی

خان ها ب رو هم و درهم تنی گی بافت اتتب

ب طور ک گاهی تاخیص مالایت هیر خانی دکیوار
اتت .تعبی فضیا تیاونتی بیر تیاباط از یییتیو و
اختصاص انتها صخرها بنا ب آغی از تیو دیگیرب

«برخاتتت الگو معمار بنا از فرم زمیت و اقلییم»ب «غلبی

تامی کنن ه حلق ها بهیره منی

باورها و عقای بر کا گیر منظر روتیتایی»ب «تجیانس و

تخت زمییت و توجیی فایردگی بافیت مسیتقر بیر آ

همگنی بافت روتتا با زمین »ب «کا گییر منظیر بیر پایی

اتت .پیس از آنای قلعی موقعییت نظیامی خیود را از

امنیت» و «یا تتی و ع م تنو منظر کااورز ».

دتت دادهب مصالح آ بعضاا در تاخت خان ها بی کیار

هر یی از ایت ویژگیها بنیادیت در ادام مورد بحیه
قرار گرفت ان .
« تجانس باف
صا

حی اکثر از بسیتر

رفت اتت؛ کاربرد مصیالح مایاب تای ی کنن ه همگنیی
بافت اتتب همیا طیور کی الگیو مناتی

روستا و زمینه» -خان هیایی بیا تیقف

و حجمهیا ماعبیی بی گونی ا بیر گیرد قلعی

مصالح نیز در همگنی و ع م اغتاا

اتیتفاده از

بصر مؤثر اتت.

ع م وجود پوکش گیاهی و درخیت در حییاط خانی هیا

تاریخی حلق زدهان ک گویی تپی ا هن تی یافتی در

ب دلی نبود خا و تختی زمییت بی همیراه محی ودیت

مجاورت تپ ا طبیعی تجسم یافت اتت .ب اییت ترتیی

منابج آ ب عوام دیگیر بیودهانی بیر یا تیتی بافیت

«پیون منسجم بافت روتتا بیا زمینی »ب منظیر روتیتایی

افزودهان  .با ایت همی ب علییرغم تنیو در معمیار بنیا و

هماهنگی را بی وجیود آورده اتیت کی در عییت تنیو

تلفیقی بود آ ب ایت تنو ن تنهیا خ کی ا بیر وحی ت

داکتت وح ت را ب وضوح نمایش میده  .هماهنگی و

منظر وارد نیاوردهب بلا تجلی منظر روتتایی بی صیورت

بی تعبییر آنتونسیو ()1179

کلیتی میوزو و منسیجم را کیاه یم کی از همی زواییا

یاپارچگی بافت کالبی

ب وجود آورن ه وح ت و انسجام منظر روتتایی بوده و

جلوهگر اتت.
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شمارة 5

« برخاستن ابگوی معماری بنا و باف



زمستان 8931

از فرم زمتین و

« یک ستی و ع م تنوع منظتر کشتاورزی» -در بسیتر

اقلیم» -ویژگی بنییادیت دیگیر اتیت کی در هوییت

تنگی روتتاب انباکت خا فقط در قسمتها همیوار

بخای ب منظر روتتا مؤثر بودهاتت .تطابق یافتت بافت

و کم کی

دکت اماا پذیر اتیت .وتیعت باغیات و

روتتا با طبیعتب بافتی ارگانیی را ب وجیود آورده کی

تنییو محصییول درگذکییت بیاییتر بییودهب امییا طییی

توانست بقا و تازگار خود را در طیول تیاریخ حفیظ

خااسالی هیا پیی درپییب کیم آبیی و خایی کی

کنی  .ردپییا اییت ویژگییی منظیر روتییتایی را بایی در

رودخان ها فصلی و قناتها روتتا  -ک ب مصر

«منطبق کرد جهت و زاوی چرخش بنا بر اتاس تابش

مزار و باغات میرتی  -را کیاه یم .بی دلیی وجیود

خورکییی و جریییا بییاد»ب «تمییایز الگوهییا معمییار

فاصییل از روتییتاب باغییاتی کیی بیی قنییات نزدیاترنیی

وابستگی ب ارتفا و کی

زمیت» و «کاربرد کییوههیا و

مصالح بوم آورد» جستجو کرد .روتتاییا بیا میدارن

ک «ب دلی وز

باد و ت اوم ترماب خان هایمیا را بی

ترتییبزترن  .از تییویی در پییی تغییییر تیاتییتهییا
صادرات فر

و تعطیلی کارگاه ها قالی بیافیب میردم

ب کااورز رو آوردهانی ؛ بیا افیزایش تقاضیا آ

تمت آفتا میتازیم تا از بیاتریت اتیتفاده از تیابش

آبیار ب کمبود آ بیاتر نماییا کی ه .در اییت کیرایط

را ببریم» .با توج ب اتتقرار روتتا بر دامن و پیرامیو

زمین ا ب واکنش روتتاییا جایگزینی ت ریجی درختا

قلع تاریخیب کاه چرخش بناها تحیت تیأثیر جهیت

باغی قبلی با درختیا دارا نییاز آبیی کیم -از جملی

تابش بر دامن جنوبی تپ هستیم .ب عالوه توتع بافیت
در امت اد کای گی کوچ ها عمیود بیر کیی
دتترتی ها اصلی ب فرم پلاانی و هماهن

بیوده و
با کیی

زرکی -ک در کرایط اقلیمی و کمآبی تیا

مییآوردب

بوده اتت .نتایج مصاحب ناا میده با تا ی کمبود
آ ب دور آبیار درختا از  9روز (ب طور عیاد ) بی

قرار گرفت ان و دتترتی ب حیاط از در ورود گیاهی

 71روز و گاهی  91روز تقلی یافت ب در نتیج عالوه بر

با گذر از تع اد پل اماا پذیر اتت .در نقاط مرتفیج

یا تتی و ع م تنو ب کمییت و کیفییت محصیول هیم

روتتاب خان ها برونگرا با معمار پلایانی و فایردهب

تحییت تییأثیر قرارگرفت ی ب لییذا ان یاییی

کاخص معمار کوهستانی و کوهپای ا اتت؛ اما ایت

جایگزیت بیرا تیأمیت درآمی و ادامی حییات روتیتا

تنها الگو تاخت بنا در فورگ نبودهب بلای هیمزمیا

ضرورت دارد.

خان ها حیاط مرکیز درو گیرا -کیاخص معمیار

راهاارهییا

« غلبه باورها و عقای بر شکل گیری منظر روستایی»-

کویر  -نیز وجود دارد؛ هما طیور کی خانی هیایی بیا

در واکاو ویژگی ها منظر روتتا فیورگب ازخیالل

فضا زیسیتی در ییی جبهی ب دارا بیالات و اییوا -

پاتخها و واکینش هیا مصیاحب کیون گا ب بی وجیود

کاخص معمار دکت و جلگ  -در قسمتهیایی کی
کی

زمیت ب تمت دکت کای ه میکودب وجود دارد.

عوام ثانوی ا مانن پایبن

ب اصول حاکم بر اجتما

و مقی بود ب آمیوزههیا دینیی و کیرعی  -ویژگیی
جامع  -پی می بریم ک ردپیا خیود را بی طیور

یافت ها پژوهش گوییا تخلیی برخیی از خانی هیا

غال

نامساع از لحاظ دریافت تابش و نور و تهوی  -ناکیی

غیرمستقیم بر منظیر فیورگ گذاکیت انی  .کیا گییر

از رطوبت باال -در قسمت ها فارده و مرکز بافیت

تاختار محالت بر مبنا فضا-ماا و الگوها کالب
نمیاد

و کوچ آ ها ب تایر قسمتها مساع روتیتا از اییت

تابج تاختار اجتماعی -انسانی اتیت کی میذه

جنب اتت؛ ک پاتخی برا تازگار بهتیر بیا اقلییم و

مهمی از آ ب کیمار میی رود .بی تعبییر لیین ()7881

انطبا با محیط اتت.

کناتایی محل ها بی دلیی داکیتت برخیی خصوصییات

واكاوي ویژگیهاي بنیادین منظر روستایی ...
لیال كوكبی

ماتر

محقق میکود و وح ت بافت کالب

قادر بی

بر تسلط قلع بر ک روتیتاب مییتیوا در جیا جیا

تب ی مح وده ا ب محل اتیت .نتیایج اییت پیژوهش

بافت روتتا واکیاو کیرد .چنیا کی در قسیمتهیا

همسو با نظر او ناا دهن ه هویت خیاص و تایخص

ق یمی بافت روتتاب گذرهاب داال ها و مسیرهایی قابی

محل ها در برگزار مراتیم جمعییب میذهبی و آیینیی

مااه هان ک از لحاظ عرت و دتترتی قابلیت اتتتار

اتت و نمود آ را در ماا ها عمومی (مرکز محل و
گذر اصلی) میتوا دی  .هر محل مسج

مجیزا دارد

و مخفیی کی

در کییرایط امنیتییی را بی ذهییت منتقی

میکنن  .ایت اجزا اگر چ امروزه نقا عملارد خیود

ک مورد اتتفاده تاکنا آ محی اتیت امیا روزهیا

را از دتت دادهانی ب امیا گوییا ویژگیی پراهمیتیی در

جمع هم در مسج اصلی (جیامج) جمیج مییکیون .

منظر روتتا فورگ هستن و ضمت هویت بخایی بی

نتایج مصیاحب هیا نییز ارتباطیات اجتمیاعی مناتی

و

روتتاب از گذکت تیاتی و تاریخی آ حاایت دارنی ؛

همبستگی آ ها با یا یگر را ناا میده  .آ ها بنا بی

آ ها پاتخی معماران و برهمکنای هستن کی تیاکنا

اصول کرعی از دریافیت وام هیا بهیره دار خیوددار

برا حفظ امنیت خود در زمین جغرافیایی و بیا لحیاظ

کردهان ؛ ایت ویژگی غال

جامعی میانج از تغیییر بناهیا

مناتبات تیاتی زمان خود در پییشگرفتی بودنی  .در

ب واتط دریافت وام ک هاتت .علیرغم وجود پنجره و

همتنی گیب تی اخ بناهیا مجیاور و ارتبیاط آ هیا از

ایییوا در جییا جییا بافییتب هییی بازکییویی در دیی

طریق حیاط و پات بامب قابلیت دتترتی و حرکت بیت

مستقیم نیست و دتت ان ازها با ارتفا ماخص بیرا

بناها مجاور ب صیورت ارتفیاعی نییز گوییا وجیود

حفظ محرمیت و در عیت حال اماا دی یییطرفی از

مسیرها مخفی و تهولت خروج یا اختفیا در کیرایط

درو ب بیرو بناب در بالاتها و فضا کوچی-حییاط
نیم طبق  -پیشبینی ک هان .
فورگ در موقعیت مرز بر تپ ا ک مار

بحرانی بودهاتت .گستر
اطرا

« شکلگیری منظر بر پایه امنی » -کا گیر روتتا
بر دکیت

و چیرخش ممتی قلعی بی

قلی بی همیراه بیرجهیا متعی دب منظیر غالی

روتتا فورگ را تاای مییدهی کی تقریبیاا از همی
نقاط درو روتتا و از فاصل زیاد بییرو روتیتا قابی

اتتب اماا تسلط و دی کام ب دوردتت و اتیتقرار

مااه هاتت .در مجمو باوجود ک قلعی و الحاقیات

قل نظیامی را فیراهم آوردهب اییت موضیو بنیا اولیی

آ امروزه عملایرد اصیلی خیود را از دتیت دادهب امیا

کا گیر روتتا را رقم زده اتت .ب طور کی قلعی

همچنا ب عنوا مناأ کا گییر و تاریخچی روتیتا

قلع تاخت کی ه و فعالییتهیا درو آ کیا گرفتی ب

مطییرح بییوده و عنصییر کییاخص هییویتی آ محسییو

تپس بافت روتتا ب ت ریج تاخت کی ه اتیت؛ قلعی ب

می کودب ب طور ک بسیار روتتا فورگ را ب قلع

تنهییا عام ی دفییاعی در منطق ی ا مییرز و در تهییاجم

تاریخی آ میکناتن و گردکگرا زیاد را بی خیود

افغا هاب ناحی ا امت برا تاخت روتیتا بیودهاتیت.

میکن .

جل

پاتخگویی بافت ب نیاز تاکنا (حفظ امنیت) را عالوه
منابع
ادی
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حاج باقر ب م .و هماارا  .7981 .رو ها تحقیق کیفیب انتاارات بار

.

اتتراوسب ا .و کوربیتب ج .7981 .مبانی پژوهش کیفیب فنو و مراح تولی نظری زمین ا ترجم  :ابراهیم افاارب انتاارات نار نی.
اکرمیب غ .و تام ب رضا .7981 .تأمالتی بر بافت و معمار روتتاییب جهاد داناگاهی قزویت.
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زمستان 8931

ب انتاارات داناگاه کهی بهاتیب تهرا .

الاسان رب  .7997 .معمار و راز جاودانگیب ترجم  :مهرداد قیومی بی هن

الیادهب م .7919 .اتطوره بازگات جادوان ب ترجم  :بهمت ترکاراتیب نار قطرهب تهرا .
ب ب س .7981 .منظرب الگوب ادرا و فراین ب ترجم  :بهناز امیتزادهب انتاارات داناگاه تهرا

.

بورکهارتب ت .7997 .هنر مق سب ترجم  :جالل تتار ب انتاارات ترو ب تهرا .
تقواییب ح .7918 .میرا
حم جانیب .ب بایزی

فرهنگی -طبیعی و گردکگر ب دوفصلنام صف ب .19-11 :91
ب  .و تحابیب ج .7981 .مطالع کیفی داللتها معنایی معمار هوراما تخت از منظر ناان کناتیب بیاغ نظیرب

.11-11:)79(11
داناگر مق مب گ.ب بحرینیب ح .و عینیفرب  .7981 .تحلی اجتما پذیر محیط کالب

متأثر از ادرا طبیعت در محیط انسیا تیاختب

ناری هنرها زیباب .91-11 :11
رحیمنیاب ر.ب قرائتیب م .و زمانیفردب  .7981 .کاربرد نظری زمین ا در پژوهش ها میرتبط بیا دانیش بیومی حفاظیت؛ رویایرد بیرا
پات اکت میرا

فرهنگی ناملموسب دانش بومیب -719:)99(1

.711

رفیعیب م .آزمو ب ز .7981 .قلع میرزا رفیجخا فورگ :پایگاه حاومتی مرزبانا کر قهستا ب بیرجن  :نار چهار درخت.
کعبانیب  .7991 .برنام ریز تبزراه :تلفیق تفرج و حفاظت از منظر کهر نمون مورد رود دره درک  -تهرا ب فصلنام
علیالحسابیب م .7991 .کن وکاو در کیفیت طراحی روتتاییب فصلنامة آباد ب :11
فرهن

علوم محیطیب .77

.77-1

جغرافیایی آباد ها کاور) 7999( .ب اتتا خراتا جنیوبی :کهرتیتا درمییا ب انتایارات تیازما جغرافییایی وزارت دفیا و

پاتیبانی نیروها مسلحب 18ب تهرا

.

فرهنگیب .ا .و صفرزادهب ح .7989 .رو ها تحقیق در علوم انسانی با نگرکی بر پایا نام نویسیب ناکر :براین پویش.
فلییب ا .7981 .درآم

بر تحقیق کیفیب ترجم  :هاد جلیلیب نار نیب تهرا

.

کوکبیب ل .7981 .تحلی ادرا ذهنی دانش آموزا روتتایی از مفهوم «روتتا خو » با اتتفاده از رو کناتی کیفیب مطالعی میورد
روتتا انبوهب دومیت همایش برنام ریز و توتع پای ار روتتایی در ناحی جنوبی دریا

خزر.

کریمی راما  .م .7987 .مااه ه ماارکتی در تحقیقات اجتماعی در «مجموع مقاالت رو ها تحقیق کیفی در پژوهشها اجتماعی»ب
ناکر :مرکز تحقیقات اتتراتژییب ص
گزار
مارکالب

.998

طرح بهساز بافت با ارز  .7991 .روتتا فورگ خراتا جنوبیب بنیاد مسات انقال
.ب رسسب م .و گرچتب

فرهنگیب تهرا  .رو

تحقیق

 .7981 .رو

تحقییق کیفییب ترجمی  :علیی پارتیاییا و تی محمی اعرابییب دفتیر پیژوهشهیا

کیفی.

مطلقب م .و فتحیب س .7987 .رو
مرکز تحقیقات اتتراتژییب ص

نظری زمین ا

GTMب مجموع مقاالت رو ها تحقیق کیفی در پیژوهشهیا اجتمیاعیب ناکیر:

.911

نصرب س.ح .7991 .انسا و طبیعتب ترجم  :عب الرحیم گواهیب دفتر نار فرهن

اتالمیب تهرا .

نوربرگ کولتزب  .7981 .مفهوم تاونت :ب تو معمار تمثیلیب ترجم  :محمود امیریاراحم
وحی

برجیب گ.ب نوریا ب

اتالمی.

ب نار آگ .

 .و عزیز ب م.م .7981 .کناتایی عل ع م تحقق کاربر ها پیانهاد در طرحها توتع کهر اییرا

با اتتفاده از نظری زمین ا ب هنرها زیباب 1 :)7(11

.71-
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... واكاوي ویژگیهاي بنیادین منظر روستایی
لیال كوكبی

 ت ویت م ل مفهومی حاص از تلفیق دانش بومی و نویت بیا اتیتفاده از نظریی بنییانی در احییا ب.7981 . ب

 و گل. ازکیاب م.یوتفیب ج

.97-1 :)91( 8 حفظب نگه ار و بهرهبردار از منابج طبیعی با رویارد پساتوتع ب مطالعات جامع کناتیب
Antonson, H. 2018. Revisiting the “Reading Landscape Backwards” Approach: Advantages, Disadvantages, and Use of the
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