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  چكيده
منظـر  «هـاي بنيـادين       ترين ويژگـي    پژوهش حاضر با تأكيد بر مالحظات محلي، به بررسي و كنكاش مهم           

مـل فرهنگـي    پردازد و روابط بين عناصر كالبدي منظـر و عوا           در مناطق روستايي غرب ايران مي     » فرهنگي
هـاي ايـن      يافتـه . كنـد   بررسي مي » منظر فرهنگي روستايي  «مؤثر بر فضاهاي روستايي را در قالب مبحث         

گيري نوع خاصـي از منظـر در          دهند كه فرهنگ ساكنان روستايي در طول زمان سبب شكل           مقاله نشان مي  
در . شـود   ر فرهنـگ يـاد مـي      گردد، كه در اين مقاله از آن با عنوان منظ           هر منطقه از كوهستان زاگرس مي     

، دسـتخوش   »مالحظات فرهنگـي  «تحت تأثير   » بستر طبيعي زمين  «توان چنين بيان داشت كه        حقيقت مي 
در » هاي بنيادين منظـر فرهنگـي       ويژگي«شود و اين تغييرات به نوبه خود سبب بروز و ظهور              تغييراتي مي 

وش تحليلـي ـ توصـيفي را بـه عنـوان      در پژوهش حاضر، نويسنده ر. گردند روستاهاي منطقه زاگرس مي
اي   در بخش اول اين مقاله، نگارنده با انجام مطالعـات كتابخانـه           . روش علمي اين پژوهش برگزيده است     

هـاي هـوايي و تـصاوير     چارچوب نظري پژوهش را تدوين كرده است؛ و در بخش دوم با استفاده از نقشه     
بررسي، با استفاده از روش مشاهده مستقيم به ارزيابي  اي و همچنين با حضور در دو روستاي مورد            ماهواره

گيري منظر فرهنگي در روستاي وركانه و         ميزان تأثيرپذيري منظر روستايي از فرهنگ ساكنان و روند شكل         
  .شهرستانه در استان همدان در امتداد رشته كوه زاگرس پرداخته است

  
  .، بستر طبيعي، زاگرس، همدانمنظر فرهنگي، سكونتگاه روستايي، فرهنگ: ها واژه كليد

  
  مقدمه

فرد منظر روستايي در محدوده جغرافيايي زاگرس امـري خطيـر و ضـروري و در                  به  هاي ممتاز و منحصر     بازشناخت ويژگي 
دارد تا با تمركز بـر    هاي روستايي در اين منطقة وسيع پژوهشگر را بر آن مي            تنوع انواع سكونتگاه  . عين حال گسترده است   

هاي بنيادين منظر فرهنگـي را در ايـن منطقـه مـورد               ترين ويژگي   هاي روستايي زاگرس، مهم     اص از سكونتگاه  اي خ   گونه
  .بازشناسي و بازخواني قرار دهد

اي وركانـه و   در اين مقاله سعي بر آن است تا با تمركز و مطالعه بـر روي منظـر فرهنگـي در دو روسـتاي كوهپايـه                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * E-mail: aminrastandeh@modares.ac.ir 09183125642: نويسنده مسئول  



86 1388 ، بهار 67ي، شماره هاي جغرافياي انسان پژوهش  

از منظـر فرهنگـي در فـضاهاي روسـتايي ايـن دو سـكونتگاه ارائـه شـود و مفـاهيم          شهرستانه در استان همدان، الگويي  
  . پذير در اين دو مورد مطالعاتي بازشناسي گردد فرد و تعميم به هاي منحصر كننده و عمده و نيز ويژگي تعيين

و از سوي ديگـر،     هاي پژوهشي نگارنده است       ترين انگيزه   سو، فقدان مستندات پژوهشي در اين زمينه، از مهم          از يك 
هـاي روسـتاهايي در       بـه سـكونتگاه   ) تكنولوژي(تخريب منظر فرهنگي روستاهاي ايران بر اثر ورود بدون انديشه فناوري            

  .كند ترين تهديداتي است كه امروزه اكثر قريب به اتفاق روستاهاي كشور را تهديد مي زمرة مهم
 در مناطق شهري و به تبع آن در منـاطق روسـتايي در              مدرنيزاسيون و ايجاد تحوالت اساسي در شكل زندگي مردم        

هايي است كه همـواره بـه منظـر     منطقه زاگرس، كه خود تابعي از تغييراتي گسترده در سطوح ملي و فراملي است، از آفت         
بدين سبب، تـالش بـراي بازشناسـي        . سازد  شدت لطمه وارد ساخته است و مي        فرهنگي روستاهاي اين منطقه از كشور به      

عنـوان بخـشي از       هاي بنيادين منظر فرهنگي در اين مناطق گامي مؤثر در حفظ و حراست و احياي اين مناظر بـه                    گيويژ
  .شود ميراث فرهنگي و انساني و طبيعي كشور محسوب مي

  
  ها  مواد و روش

ي صـورت  هاي اين مقالـه براسـاس سـه منبـع اصـل      تحليل. ، توصيفي ـ تحليلي است  روش مورد استفاده در اين پژوهش
  :اند گرفته

  برداري كشور؛ اي موجود در سازمان نقشه  و تصاوير ماهواره1:50000هاي هوايي  نقشه .1
 پژوهش ميداني و مشاهده مستقيم در محل؛ و  .2

  .ربط هاي ذي هاي دانشگاهي و سازمان استفاده از منابع نظري التين و فارسي موجود در كتابخانه .3
تـري در كـشورهاي       هـاي عميـق      نوپـا، داراي ريـشه      عنـوان علمـي نـسبتاً     بـه   » منظر فرهنگي «از آنجا كه مبحث     

منظـر  «يافته است، لذا در اين پژوهش با استفاده از منابع التين، ابتدا مباني نظـري و تعـاريف مختلفـي از مفهـوم                          توسعه
اوير و كتـب و مقـاالت       هـا، تـص     پس از آن، با استناد به نقشه      . صورت اجمالي مورد بازخواني قرار گرفته است        به» فرهنگي

گيري منظر فرهنگي در روسـتاهاي ايـران          مرتبط و همچنين با استفاده از مشاهده مستقيم در محل، عوامل مؤثر بر شكل             
  .در منطقه زاگرس با تأكيد بر دو روستاي وركانه و شهرستانه، شناسايي گشته است

  
  تبيين مفهوم منظر فرهنگي

منظـور آشـنايي و       بـه . اسـت » منظر متأثر از فرهنـگ بـومي      «معادل  » نظر فرهنگي م«طور كلي در اين مقاله اصطالح         به
معرفي ارتباط بين منظر و فرهنگ و نقش كيفي انسان در متأثر ساختن منظر پيرامون خويش، در ادامه به صورت مختصر                

  .شود پرداخته مي» منظر فرهنگي«به توصيف ارتباط بين منظر و فرهنگ انساني يا همان 
دان بازنشسته دانشگاه ويسكانسين، قدرتِ خواندن و بيان كردن و طراحي منظـر يكـي از                  قاد اسپيرن، جغرافي  به اعت 

هاي گرم    ساخت در جلگه    ها را قادر مي     همين توانايي بود كه انسان    . ترين استعدادهاي بشر در طول تاريخ بوده است         بزرگ
ليكن امروزه حيات انسان را، توانـايي وي     . سردسير سكني گزينند  دار و حتي در مناطق كامالً         هاي سايه   يا خنك، در جنگل   
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با استفاده از ابـزار منظـر، بـه         ). 33،  1384اسپيرن،  (كند    پذيري آن، تهديد مي      منظر، وراي ظرفيت    در تغيير شكل دادن به    
انسان عـالوه  . ، معنا كندعنوان ابزاري كارآمد و توانمند، انسان قادر است تمام آنچه را كه در پيرامون محيط زيست اوست           

دارد كـه عـواملي همچـون         اِكبو بيـان مـي    . بر اين توانايي، قادر است با فرهنگ خود بر عناصر كالبدي منظر تأثير بگذارد             
هاي انساني ـ و در يك كالم، فرهنگ ـ اهميت و قدرت تأثيرگذاري بـر     الگوهاي اجتماعي، آداب و رسوم، قوانين و سنت

وجود چنين بينشي در باب منظر و ارتباط آن با فرهنگ، اهميت توجه و پرداخـت بـه   ). Eckbo, 1969, 3(منظر را دارند 
نماياند كـه بازشناسـي منظـر فرهنگـي در            سازد و چنين مي     موضوع مهمي چون منظر فرهنگي را بيش از پيش هويدا مي          

  .حقيقت در زمره حوزه علوم انساني است
ولـي امـروزه    . انـد   ن منظر بوده و اين زبان را ديگر افراد نيز همـواره شـناخته             از سوي ديگر، انسان هميشه داراي زبا      

اكثر مـردم منظـر را   . برد و بخش اعظم آن را هم به فراموشي سپرده است           صورت ناقص به كار مي      انسان زبان منظر را به    
 شـناخت نـوع ارتبـاط بـين         با توجه به ايـن تفاسـير،      ). 29,30،  1384اسپيرن،  (كنند    صورت سطحي و محدود رؤيت مي       به
منظـر  «يـا   » منظـرِ متـأثر از فرهنـگ      «هاي روستايي گامي مؤثر در شناخت ماهيـت           در سكونتگاه » فرهنگ«و  » منظر«

و به تبع آن شناخت جامع از محيط بزرگي به نام جهان هستي اسـت كـه انـسان معاصـر، همچـون موجـودي                 » فرهنگي
  .زيد  ميسرگشته و خسته از جنگ، تهديد و تجاوز در آن

  
  گيري منظر فرهنگي در روستاهاي ايران عوامل مؤثر بر شكل

گيري منظر فرهنگـي روسـتاها در ايـران دخيـل             طور كلي عوامل تأثيرگذار فراواني در دو مقياس خرد و كالن در شكل              به
صورت مـستقيم يـا    ل بهاين عوام). 1386؛ وثوقي، 1384؛ وثوقي، 1384؛ ازكيا، 1383قادري، . ك.طور مثال، ن    به(اند    بوده

وجود آورندة مناظري در سراسر سيماي سرزمين هستند كـه ارتبـاطي تنگاتنـگ بـا فرهنـگ سـاكنان ايـن         غيرمستقيم به 
. شـود   يـاد مـي   » منظر فرهنگي «در اين نوشتار از اين مناظر وابسته به فرهنگ و متأثر از آن، با عنوان                . ها دارند   سكونتگاه

شـكل ممتـاز و    ها، آداب و رسوم و شيوه زندگي مردم هر ناحيه، به            گيري جوامع و سنت     لمنظر فرهنگي براساس مدل شك    
  .ناشدني با زندگي مردم عجين گشته است نحوي تفكيك خاص همان منطقه بروز و ظهور يافته و به

اي تأمين  ه  برداري از زمين، مدل     توان بيان داشت كه عوامل مهمي چون آب، امنيت، نوع بهره            بندي كلي مي    در جمع 
گيري منظر فرهنگي ـ مؤثرند ولي در ايـران    هاي روستايي ـ و به تبع آن، شكل  معيشت و اقليم در ايجاد و تنوع سكونتگاه

عنوان عوامل اصلي برشمرد و ديگر عوامل را تـابعي از آنهـا تلقـي كـرد                   آبي و نبود امنيت را به       توان كم   در غالب موارد مي   
ترين عوامـل مـؤثر بـر تنـوع منظـر فرهنگـي در                شناسي روستايي، مهم    لي از ديدگاه ريخت   طور ك   به). 83،  1384وثوقي،  (

نـوع  ) 3(بنـدي، و   بـرداري و نظـام نـسق        نوع بهـره  ) 2(امنيت و ميزان دسترسي به آب،       ) 1: (اند از   روستاهاي ايران عبارت  
  ).83-86، 1384؛ وثوقي، 1386حجت، (معيشت و اقليم 

  
  نگيگيري منظر فره فرايند شكل

نگرانه و  اي كل گذراندند و رابطه   شان را در اجتماعات كوچك مي       تا قبل از انقالب فكري و فرهنگي رنسانس، مردم زندگي         
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  كـرد    بيني و مهار اشيا نبود بلكه درك معناي وجودي آنهـا كفايـت مـي                گاه پيش   هدف آنان هيچ  . معنوي با طبيعت داشتند   
گانه بين طبيعت، انسان و محيط زيـست او           گيري كرد كه ارتباط سه      گونه نتيجه   نتوان اي   بدين ترتيب مي  ). 24،  1382يو،  (

  .در قالب فرهنگ وي و مبتني بر شناخت و درك معناي وجودي عناصر پيراموني بوده است
  ، 1384اسـپيرن،   (براساس تعريفي شاعرانه، عناصـر اصـلي منظـر همانـا درخـت، رود، ابـر، كـوه و انـسان هـستند                        

گيرند و خود سبب تغيير در منظر و به           ة اين عناصر در نگاهي كلي در تعادلي پويا در طول زمان شكل مي             هم). 197-215
گردد كـه     رسد كه اين فرايندِ زماني به نوبه خود سبب ايجاد شكلي از منظر مي               نظر مي   به. گردند  تبع آن منظر فرهنگي مي    

بعـد  «گيري منظر فرهنگـي،      بنابراين در فرايند شكل   . بر آن نهاد  توان نام منظر فرهنگي را        دليل حضور انسان در آن مي       به
در ايجـاد ـ و سـپس تقويـت ـ      » گذر زمـان «تر موضوع  عبارت صريح عنوان شاخصي تأثيرگذار مدنظر است و به به» زمان

  .منظر فرهنگي نقش اساسي دارد
كه با آن در تناسـباتي   اي گونه بهاست،  » فرايندسازي بين طبيعت و فرهنگ انسان     «منظر فرهنگي در حقيقت حاصل      

 نقش ارتباطي بين طبيعت و انسان و محيط زيست او در  بنابراين نظريه،). Eckbo, 1969, 3(آميزد  متنوع و گوناگون مي
هـاي    شدني است، ضمن آنكه در اين توصيف، تناسب و در عين حال تنوع، از ويژگـي                 پذير و مطالعه    فرايندي زماني تعريف  

  نوبــه خــود تأكيــدي اســت مجــدد بــر مفهــوم فــضا در گــذر زمــان    قلمــداد شــده اســت كــه ايــن بــهمنظــر فرهنگــي
  ).1شكل (

سازد كه افراد معمولي به منظر فرهنگيِ سنتي تمايل و       ، به نقل از هويسل و ديگران خاطرنشان مي        )2000(هانزيكر  
وسيله همين منـاظر فرهنگـي        تگي دارند و به   دهند؛ و اين بدان خاطر است كه آنها با مناظر فرهنگي پيوس             رغبت نشان مي  

گيـرد و   شك منظر فرهنگي در طول زمـان شـكل مـي    بي). Solvia et al., 2008, 56-71(كنند  سنتي احراز هويت مي
  ).Hoisl, 1987; Hunziker, 2000(هاي انساني، فرايندهاي طبيعي و تأثيرات محيطي است  كنش فعاليت حاصل برهم

  
  
  
  

  ها و فضاهاي روستايي گيري منظر فرهنگي در محيط شكلفرايند . 1شكل 
   نگارنده:منبع             

  

هـاي روسـتايي مبتنـي بـر      دهند كه ارتباط و تعامل بين انسان و طبيعـت در سـكونتگاه              توصيفات ياد شده نشان مي    
ه اين ارتباطـات در     مجموع. گيري و تقويت و تثبيت آنها دارد        معيارهاي مشخصي است كه فرهنگ نقش بسزايي در شكل        

برداري از محيط پيرامون و نحوه تصرف،  اشكال و ابعاد مختلف كه نشانگر شكل زندگي، نحوه تأمين معيشت، الگوي بهره          
  . برداري از زمين برمبناي الگوهاي فرهنگي خاص است، منظر فرهنگي نام دارد تغيير و بهره

هـاي بنيـادين منظـر        تـرين ويژگـي     عي بر آن خواهد بود تـا مهـم        در ادامه با توجه به معيارها و تعاريف ارائه شده، س          
  .فرهنگي در دو روستاي وركانه و شهرستانه در منطقه زاگرس پژوهش و بازشناسي گردد

  عناصر اصلي منظر
 )انساني و طبيعي(

  شرايط محيطي
 )  اقليمي و جغرافيايي(

رخداد فعل و انفعاالت كالبدي و 
ها و فضاهاي  غيركالبدي در محيط

 روستايي در طول زمان

 منظر فرهنگي در هر گيري شكل
منطقه روستايي بر اساس شرايط 

 اي محلي و منطقه
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  مطالعات موردي
دليل انتخاب ايـن دو روسـتا       . اند  كوه زاگرس قرار گرفته       دو روستاي وركانه و شهرستانه، در استان همدان و در دامنه رشته           

اي منطقـه زاگـرس بـوده اسـت            مشابه با كليه روستاهاي كوهپايه      هاي نسبتاً   براي انجام مطالعات موردي، وجود مشخصه     
گيري منظر فرهنگي مورد  يك از دو روستا، هشت عامل اصلي تأثيرگذار در شكل در اين مطالعه، در هر). 3 و 2هاي  شكل(

انـد از اقلـيم،       اين عوامل كه عبـارت    . زندگي روستاييان بررسي شده است    توجه قرار گرفته و ارتباط آنها با فرهنگ و مدل           
روستايي، مـشاغل غالـب مـردم، طبيعـت پيرامـوني و            ) مورفولوژي(شناسي    برداري از زمين، ريخت     آب، امنيت، نظام بهره   

  .اند  ارائه گشته2 و 1هاي اجتماعي، در جداول  سنت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در غرب كشور موقعيت استان همدان . 2شكل       
  .1386برداري كشور،  هاي اوليه سازمان نقشه  نگارنده با اقتباس از نقشه:منبع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعيت دو روستاي وركانه و شهرستانه در استان همدان. 3شكل 
  .1386برداري كشور،  هاي اوليه سازمان نقشه  نگارنده با اقتباس از نقشه:منبع                  
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  هروستاي وركان
روستاي وركانه در جنوب شرقي شهرستان همدان و در امتداد جاده فرعي منشعب از جاده همدان به ماليـر قـرار گرفتـه                        

روسـتاي  . هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است        فرد آن، در سال     به  سبب بافت سنگي منحصر     اين روستا به  ). 4شكل  (است  
هاي سنگي بـا طبيعـت پيرامـون، داراي فـضاهايي      ها و باغ ـ خانه   حياطها، دليل تلفيق هنرمندانه خانه مذكور همچنين به
  ).5شكل (مدار است  دلنشين و انسان

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي فرعي و روستايي و منابع طبيعي پيرامون موقعيت روستاي وركانه، با توجه به راه. 4شكل 
  .1386برداري كشور،   سازمان نقشه1:50000هاي   نگارنده با اقتباس از نقشه:منبع          

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تلفيق معماري و طبيعت در روستاي وركانه . 5شكل 
   نگارنده:منبع        

  

 از ديرباز در انزوا قرار داشته اسـت و تنهـا راه ارتبـاطي آن يـك راه                    دليل موقعيت جغرافيايي خاص آن،      اين روستا به  
راي روستا به همراه داشته اما به اعتقاد نگارنده سبب حفظ فرم و   هايي را ب    اين انزوا گرچه محروميت   . فرعي روستايي است  

طور كلي در روستاي وركانه همچـون ديگـر روسـتاهاي واقـع در منطقـه                  به. فضاي روستا به حالت سنتي خود شده است       
اب گرديده  رنگ انتخ   منظور استفاده از انرژي حرارتي ناشي از تابش آفتاب، پوشش سطوح خارجي تيره              سردسير زاگرس، به  

  ).6شكل ) (28، 1375؛ عزيزي، 1383قباديان، (و بافت روستا به هم فشرده است 
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هاي مختلف زمـاني،      اي روستاي وركانه در طول دوره       ها و تصاوير ماهواره     براساس مشاهدات ميداني و بررسي نقشه     
بندي كرد و توصيفي كلي از آنهـا          ه طبق 1گيري منظر فرهنگي در آن را در جدول           ترين عوامل مؤثر بر شكل      توان مهم   مي

  ).1جدول (به دست داد 
  
  
  
  
  
  
  
  

  . هاي سنگي با سقف مسطح در بافت به هم فشرده روستاي وركانه معابر باريك و ساختمان. 6شكل 
   نگارنده:منبع         

  
  گيري منظر فرهنگي در روستاي وركانه عوامل مؤثر بر شكل. 1جدول 

  تعابير موجود در روستاي وركانه  ظر فرهنگي گيري من عوامل موثر بر شكل
دليل قرار گرفتن استان همدان در منطقه كوهستاني و سردسير، روستاي شهرستانه نيـز               به  اقليم 

  .به تبع آن در اين ناحيه قرار گرفته است
  

شـكل   ايجـاد معـابر باريـك بـه       متراكم با    صورت مجتمع و نيمه    ، روستا به   به داليل اقليمي     روستايي )مورفولوژي(شناسي  ريخت
ـ   و بدون نقشه قبلي بر روي ارتفاع قرار گرفته و اين ارتفـاع بـه               )ارگانيك(اي    اندامواره  ةنوب

  .  هاي شديد در معابر شده است خود سبب ايجاد شيب
  

 ويژگي بارز طبيعت روسـتاي وركانـه        ،هاي ميوه و اراضي كشاورزي     تلفيق طبيعت بكر، باغ     طبيعت پيراموني 
  . تاس
  

 براي مصارف خانگي و     كنندة آب الزم    ، تأمين هاي عميق پرآب   وجود رودخانه دائمي و چاه      آب
  . استكشاورزي 

  
به دو دليل عمده قرار گرفتن در جاده فرعي و نيز اجراي طرح گردشگري روسـتايي داراي      امنيت

  .استامنيت بااليي 
  

كمـك    بـه  ،باغـدار هـستند   هـم    كـشاورز و برخـي       شان  كه برخي ها   صاحبان امالك و باغ     برداري از زمين  نظام بهره
  . كنند  از زمين امرار معاش مييبردار بهرهساكن در روستا از طريق كارگران 

  
  . كشاورزي، باغداري و دامداري سه شغل عمده در روستاي وركانه هستند  مشاغل غالب 

  
شكل بـسيار    ترين عامل فرهنگي است كه به     ثرؤسكونت چند خانواده در يك خانه بزرگ م         هاي اجتماعي  سنت

  .ثير گذاشته استأهاي روستايي ت محسوسي بر شكل خانه
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  روستاي شهرستانه
هاي آبرفتي حوالي روستاي اشتران       دره شهرستانه از زمين   ). 7شكل  (اي به همين نام واقع است         روستاي شهرستانه در دره   

ويسركان پس از گذر از چندين سكونتگاه روسـتايي در بلنـدترين ارتفـاع         شود و در امتداد جاده قديمي همدان به ت          آغاز مي 
  ).1386بنياد مسكن انقالب اسالمي، (گردد  منطقه به روستاي شهرستانه ختم مي

  
  
  
  
  
  
  

  هاي فرعي و روستايي و منابع طبيعي پيرامون موقعيت روستاي شهرستانه، و راه. 7شكل 
  1386برداري كشور،   سازمان نقشه1:50000هاي  اقتباس از نقشه نگارنده با :منبع                   

  

اي سرسـبز ايجـاد كـرده         يـك دره    اند، كه هر    هاي دره شهرستانه به عمق آن كشيده شده         شيارهاي متعددي از دامنه   
ة هـاي عمـد     جريان دارد و ارتفاعـات باالدسـت مـشرف بـه انتهـاي دره از زيـستگاه                » رود  خرم«در دره شهرستانه،    . است

اهالي روسـتاهاي دره شهرسـتانه عمـدتاً بـه          ). 8تصوير  ) (123،  1383گروسين،  (گردد    پرندگاني چون كبك محسوب مي    
  ).1386بنياد مسكن انقالب اسالمي، (هاي اين دره است  هاي باغ پردازند و خشكبار از جمله فرآورده زراعت و باغداري مي

  
  
  
  
  
  

  در روستاي شهرستانه) منظر فرهنگي(كنان دورنماي منظر متأثر از فرهنگ سا. 8شكل 
   نگارنده:منبع                  

  
طور كلي اقليم اين ناحيه از كشور شامل          به. از منظر اقليمي، اين روستا در ناحيه كوهستاني و مرتفع قرار گرفته است            

اين .  زياد برف در ارتفاعات است     همراه بارش بسيار    سرماي شديد در زمستان، دماي معتدل در تابستان، رطوبت كم هوا به           
آورد   روستا همانند بسياري ديگر از روستاهاي منطقه زاگرس در دامنه و اواسط كوهپايه اسـتقرار يافتـه و بـا مـصالح بـوم                       

داليل مختلفي براي اين جانمايي وجود دارد كه        ). 9شكل  ) (31،  1383؛ پيرنيا،   34-36،  1382قباديان،  (احداث شده است    
هاي ناگهاني و محافظت در برابر بادهاي سرد منطقة           نها استفادة بهتر از نور خورشيد، محافظت در برابر سيالب         ترين آ   مهم
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گيري منظر فرهنگي در روستاي شهرستانه و تعابير مرتبط در ايـن              ترين عوامل مؤثر بر شكل       مهم 2جدول  . زاگرس است 
  ). 2جدول (گذارد  روستا را به نمايش مي

  
  گيري منظر فرهنگي در روستاي شهرستانه  مؤثر بر شكلعوامل. 2جدول 

  تعابير موجود در روستاي شهرستانه  گيري منظر فرهنگي  عوامل موثر بر شكل
دليل قرار گرفتن استان همدان در منطقه كوهستاني و سردسير، روستاي شهرستانه نيز              به  اقليم

  .به تبع آن در اين ناحيه قرار گرفته است
  

اي   انـدامواره شـكل    صـورت مجتمـع و متـراكم بـه         به داليل اقليمي و امنيتي، روسـتا بـه           روستايي)مورفولوژي(شناسي  ريخت
  .  و بدون نقشه قبلي شكل گرفته است)ارگانيك(
  

يان و اراضي كشاورزي كه براي توليد و كسب معيشت بالفاصـله پـس از    يهاي روستا  باغ  طبيعت پيراموني
  .در آغوش گرفته استرا هاي روستا  آغاز شده و ساختمانهاي روستا  اتمام ديوار خانه

  
 بارزترين تعبير موجود در اين زمينه اسـت كـه           ،رود ايجاد سكونتگاه در كنار رودخانه خرم       آب

  . دسترسي به منبع دائمي آب را فراهم ساخته است
  

تويـسركان و    استقرار روستا، وجود جاده فرعي همدان به         ة نحو عاملامنيت محلي با سه       امنيت
  .استتقويت فرهنگ مردم ساكن در روستا در حد مطلوبي 

  
كمك كارگران ساكن     به ، و برخي باغدار   ند كشاورز شان  ها كه برخي   صاحبان امالك و باغ     برداري از زمين نظام بهره

  . كنند  از زمين امرار معاش مييبردار  بهرهاز طريق ،روستادر 
  

  . و شغل عمده مردم روستاي شهرستانه استكشاورزي و باغداري د  مشاغل غالب
  

ثرترين عامل فرهنگي است كه به شكل بسيار محسوسي بر شكل           ؤتوجه به محرميت، م     هاي اجتماعي سنت
  .ثير گذاشته استأهاي روستايي ت خانه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   منظراي از تأثير فرهنگ بر آورد به عنوان نشانه گيري منظر روستايي با مصالح بوم شكل. 9شكل 
   نگارنده:منبع           
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  هاي تحقيق يافته
دهنده به منظر فرهنگـي در دو روسـتاي وركانـه و شهرسـتانه، در      شده در خصوص عوامل شكل با توجه به توصيفات ارائه   

يـك بيـان      طور مختصر داليـل بـروز هـر         شود و به    ترين اشتراكات منظر فرهنگي در اين دو روستا برشمرده مي           ادامه مهم 
در دو روسـتاي    » هاي بنيادين منظر فرهنگـي      ويژگي«توان تحت عنوان      ناگفته پيداست كه اين اشتراكات را مي      . گردد مي

  .اشاره شده مورد تأكيد قرار داد
  

  استقرار بر دامنه كوه
ن پنـاه از    طور كلي دليل اصلي استقرار اين دو سكونتگاه روستايي در دامنه كوه، گريز از خطر سيالب در دامنه و همچني                     به

هاي روستايي در ميانة كوه سبب حفظ ساكنان در برابر دو عامـل طبيعـي    قرار گرفتن خانه. بادهاي سرد در ارتفاعات است  
سازد تا كشاورزان و باغداران       ها در دامنه كوه اين امكان را فراهم مي          عالوه بر اين، قرارگيري خانه    . گردد  سيل و تندباد مي   

  .برداري كنند دست براي امور كشاورزي و باغداري بهره اييناز اراضي مناطق همواره پ
  

  استفاده از مصالح بومي
در . خـورد   سازي و ايجاد استحكامات مورد نياز به چشم مـي           در هر دو روستاي مورد مطالعه، استفاده از سنگ در ساختمان          

ـ     تر از اين دليل در دسترس بودن و استحكام باال ـ و مهم  اين روستاها سنگ به  از ديربـاز بـه    دو، تطابق بـا اقلـيم منطقـه 
آوايـي در سـيماي جـداره روسـتا نيـز             مصالح سنگي سـبب هـم     . شدت مورد توجه و نظر سازندگان بناها قرار داشته است         

شود و آن را در قالب شـكلي واحـد و             مورد اخير سبب ايجاد نوعي هماهنگي بصري در منظر فرهنگي روستا مي           . گردد  مي
آورد، نـشانگر نبـوغ سـاكنان در          اي بـوم    عنوان مـاده    استفاده از سنگ به   . دهد   در معرض ديد ناظران قرار مي      هم پيوسته   به

  .منظور حفظ و ادامة حيات است گيري از منابع طبيعي به بهره
  

  بافت متراكم داخلي
مل اصـلي در ايجـاد بافـت        احراز امنيت در برابر اقوام مهاجم و مصونيت در برابر اقليم سرد و خشك منطقه زاگرس دو عا                 

پارچـه    اي متحد و يك     بافت متراكم معابر و فضاهاي عمومي، چهره      . متراكم با عرض معابر بسيار كم در اين دو روستاست         
  .را از اين دو روستا به نمايش گذاشته است

  
  )ارگانيك(اي  توسعه اندامواره

ريزي قبلي براي مديريت فـرم گـسترش          ونه برنامه گ  دهد كه هيچ    مدل گسترش كالبدي روستاهاي مورد مطالعه نشان مي       
. شـود  هاي طبيعي تعريف مي ها و محدوديت روستا وجود ندارد، بلكه مدل گسترش تابع نيازهاي ساكنان و برمبناي فرصت 

. طور مثال، لبه رودخانه، كوه، دشت، مرتع و هر عامل طبيعي ديگري ممكن است سبب محدوديت گسترش روستا گردد                به
وساز در آن منطقه از زمـين   تواند سبب تشويق روستاييان به ساخت    ديگر، عوامل ديگري چون استحكام خاك مي       از سوي 

  .روستا گردد
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  خودترميمي
هاي مختلف و در طول زمـان دسـتخوش    فضاهاي پر و خالي روستا بنا به نياز ساكنان محلي دگرگون گشته و به مناسبت        

كاشـت درختـان    . انـد   همگي با هدف بهبود وضعيت زندگي روسـتاييان اعمـال شـده           اين تغييرات   . اند  تغييراتي اندك شده  
طبقـه و مـواردي از ايـن          هاي يك   هاي مزاحم، افزودن بر طبقات ساختمان       انداز در معابر، تخريب ديوارها و ساختمان        سايه

نكتـه  . كند ياد مي» خودترميمي «دست همه مصاديقي بارز از فعل و انفعاالتي هستند كه نگارندة اين مقاله از آن با عنوان                
دست روستاييان، در برخي موارد منظر فرهنگي روستا را تهديد كـرده،              شده به   بارز در اين مورد آن است كه تغييرات اعمال        

  .و شكل و سيماي روستا و هماهنگي و اتحاد ظاهري و باطني آن را به مخاطره انداخته است
  

  حشو هاي حيات اتصال بالفصل با زيستگاه
وحش در ايـن   ارتباط انسان و حيات. پوشيدني نيست هاي جانوري چشم در هريك از دو مورد مطالعه شده، اهميت زيستگاه  

انسان با شكار پرنـدگان و      . آورندة منافعي دوگانه براي هر دو طرف بوده است          وجود  آميز داشته و به     روستاها حالت مسالمت  
دليـل نيـاز بـه ايـن جانـداران، از             مند شده و در مقابل به       ردن آنها، از منابع آنها بهره     برداري از حيوانات باربر و اهلي ك        بهره

  .هاي آنان محافظت كرده است زيستگاه
  

  ها هاي فرعي بين مزارع، اراضي كشاورزي و باغ راه
تايي ديگـر و    هاي روس   ها، سكونتگاه   منظور دسترسي به مناطق مختلف همچون مزارع، اراضي كشاورزي، باغ           روستاييان به 

انـد كـه تمـامي ايـن          شان نظير گورستان، اقدام به تعريف مسيرهايي مـشخص كـرده            همچنين مناطقي خاص از روستاي    
اند كه به منظر فرهنگي در دل   گونه نظمي نقوشي را بر روي زمين آفريده مسيرها با استفاده از خطوط منحني و بدون هيچ

ترين و  دهد و يكي از مهم سيرها جاي پاي انسان را در محيط طبيعي نشان مياين م. بخشد طبيعت بكر هويتي انساني مي   
  .هاي منظر فرهنگي در اين دو روستاست بارزترين ويژگي

  
  توليدگرايي

هـاي    وجود بـاغ  . توان آن را مشاهده كرد      اي است كه در منظر دوردست اين دو روستا مي           توليد محصول بارزترين شاخصه   
. هاي روستايي، دليلي قاطع بر ايـن ادعاسـت       ورزي و همچنين همجواري اين فضاها با سكونتگاه       ميوه و اراضي وسيع كشا    

سازي و مديريت منظر كشاورزي در روستاهاي وركانه و شهرستانه، نه براي تـزئين و تفـريح بلكـه بـراي                       طور كلي باغ    به
گونـه بيـان داشـت كـه در      توان ايـن  ميبدين ترتيب   . صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است        كسب معيشت و درآمد، به    

دليـل رفـع      كننده در كسب معيشت مردم دارد و مردم به          هاي روستايي مذكور، فضاي سبز پيراموني نقشي تعيين         سكونتگاه
وجود آورنده نوعي حس تعلق بـه زمـين           اين وابستگي مادي در طول زمان به      . اند  نيازهاي مادي خود به اين فضاها وابسته      

  .اي كامالً غيرمادي نيز به خود گرفته است هبوده كه جنب
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  پوشش محلي ساكنان
گونه كه بسياري از پژوهشگران علوم انساني و اجتماعي معاصر معتقدند، نحوه لباس پوشيدن افراد و آگاهي آنان به                     همان

در ). 64،  1386بيكن،  (بخشد    اي است كه معنايي خاص به فضا مي         زمينه، پديده   شان با توجه به پس      هاي    نقش متغير لباس  
هاي محلي اسـتفاده   روستاهاي وركانه و شهرستانه، ساكنان نسل قديم به ميزان بيشتر و جوانان به ميزان كمتري از لباس        

هاي سنتي روستايي نسبت به مـردان همـسال خـود     در بين نسل جوان روستايي نيز ميزان استفادة زنان از لباس       . كنند  مي
  .بيشتر است

  
  گيري   نتيجهبندي و جمع

عنـوان دو   دهد كه منظر فرهنگي در دو روسـتاي وركانـه و شهرسـتانه بـه       هاي اين مقاله نشان مي      نظري اجمالي به يافته   
شدت مفهوم عملكردگرايي را      اي در منطقه زاگرس با تأكيد بر استان همدان به           شاخص مطالعاتي براي روستاهاي كوهپايه    

. كنـد    حقيقت است كه در منظر فرهنگي روستاهاي يادشده، فرم از عملكرد پيـروي مـي               دهندة اين   گردد و نشان    آور مي   ياد
دهد كه فرهنگ سـاكنان در ايـن دو منطقـه در طـول      در منظر فرهنگي اين دو روستا نشان مي      » پيروي فرم از عملكرد   «

  . نهاده استتاريخ معطوف به عملكردگرايي بوده و اين خود به مرور زمان بر منظر اين دو روستا تأثير
هـا، تقـسيم اراضـي     هاي ميوه در ارتباطي معنادار با خانه      هاي فرعي با استفاده از خطوط منحني، وجود باغ          احداث راه 
هاي   ويژه رودخانه   صورت متراكم و فشرده در كنار منابع آب به          ها به   هاي هندسي منظم، استقرار سكونتگاه      كشاورزي با فرم  

ها، قرارگيري سكونتگاه در ارتفاعي مناسـب بـراي مـصونيت از     تع وسيع در نزديكي سكونتگاهها و مرا  دائمي، وجود چراگاه  
هـاي   سازي، استفاده از لباس خطرهاي ناشي از سيالب و همچنين دوري از بادهاي سرد، استفاده از مصالح سنگي در خانه             

، مزرعه، باغ و زمين كشاورزي با هـم و          محلي، توجه به امر توليد در كشاورزي، همجواري معنادار عناصري همچون خانه           
اي با    ترين عواملي هستند كه منظر فرهنگي كليه روستاهاي كوهپايه          ساخت، عمده   ارتباط تنگاتنگ عناصر طبيعي و انسان     

  .كنند فرم كلي دو روستاي وركانه و شهرستانه را در امتداد كوهستان تاريخي زاگرس تعريف مي
گيـري منظـر فرهنگـي روسـتايي در           دهد كه عوامل مؤثر بر شـكل        روستا نشان مي  مطالعة صورت گرفته در اين دو       

چنين تعبيـري روشـن   . و فرهنگي ـ اجتماعي است ) بيولوژيك(شناختي  منطقه زاگرس داراي ابعاد مختلف كالبدي، زيست
ها با طبيعـت      تگاهدهي به محيط زيست خود، و چگونگي برقرار ساختن ارتباط بين سكون             سازد كه نقش انسان در شكل       مي

دهـي بـه    تـرين عامـل در شـكل      ها، مهم   هاي طبيعي در مناطق همجوار با سكونتگاه        مندي از مواهب و ثروت      و نحوة بهره  
قدر مسلم آن است كه     . آيد  شمار مي   منظر فرهنگي و مشخصات ممتاز آن در هر ناحية خاص و تمايز آن با ديگر نواحي به                

 اجتمـاعي و     ط با منظر فرهنگي در اين منطقه، با توجه به كليه ابعاد كالبدي، فرهنگي،             هاي مرتب   انجام مطالعات و پژوهش   
سـازي و بازسـاخت       منظور باززنـده    هاي عملياتي و اجرايي در روستاها به        اقتصادي، راهگشاي روند انجام هرچه بهتر پروژه      

شـك چنـين اقـداماتي سـبب          بـي . ي خواهد بود  گيري منظر روستاي    هاي مؤثر بر شكل     آنها با تأكيد بر كليه ابعاد و شاخصه       
سازي   هنگام مرمت و باززنده     كاهش تخريب بافت اصيل روستايي و جلوگيري از تغيير در سيماي كلي روستاهاي كشور به              

  .بخشي به آن خواهد شد بافت آنها و همچنين تقويت فرهنگ محلي بوميان و روح
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