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چکیده
شهر کامو و چوگان با حفظ ویژگی های روستایی پیشین خود یکی از سکونتگاه های تاریخی مهم در مرکز فالت 
ایران است. یکی از شاخص ترین وجوه فرهنگی این شهر، کشاورزی آن است که از معیشت غالب روستاییان منتج 
شده  است. کارکرد هویتی معیشت کشاورزی که بر الیه های متفاوتی از زندگی اجتماعی و فردی روستاییان اثر 
گذاشته  است منظری ویژه از روابط فرهنگی خلق کرده که تحت عنوان »منظر کشاورزی« قابل بررسی است. 
شناخت منظر کشاورزی کامو و چوگان از این جهت ضروری است که تصمیم های آینده برای حفظ و پایداری یا 
توسعۀ این منظر را سهولت و تدقیق می کند. با این وجود شناخت این منظر منوط به کشف »عناصر هویت بخش« 
یا نمادهای آن است که در طول سالیان متمادی توسط ساکنین آن در تعامل با طبیعت پیرامون به وجود آمده  
است. بنابراین این پژوهش در پی پاسخ به »چیستی عناصر منظر کشاورزی کامو و چوگان« است و با روش 
مطالعۀ موردی و تحلیل محتوا به ارزیابی داده های موجود می پردازد. به همین منظور در این نوشتار ابتدا عنصر 
منظر و منظر کشاورزی تبیین می شود و پس از آن عناصر منظر کامو و چوگان در سه دسته »اراضی کشاورزی«، 
»محصوالت کشاورزی« و »اجتماع کشاورزی« به تفصیل به بحث و معرفی گذارده می شود و در پایان براساس آن 

راهبردهایی به منظور حفظ و توسعۀ این عناصر معرفی و بیان می شوند.

واژگان کلیدی: کامو و چوگان، منظر روستایی، منظر کشاورزی، منظر مثمر، عناصر منظر. 

مقدمه
شهر کامو و چوگان که از به هم پیوستن دو روستای تاریخی 
با همین نام به وجود آمده  است1 بر دامنه های غربی کوهستان 
کرکس در شمال استان اصفهان با اقلیمی گرم و خشک قرار 
نیز  و  منابع آب کافی  به دلیل وجود  دامنه های کرکس  دارد. 
اعتدال شرایط اقلیمی و رویش انواع گیاهان بستر مناسبی برای 
استقرار روستاهای خودبسنده ای چون کامو و چوگان است. روستا 
به عنوان یک مجتمع زیستی دارای مؤلفه های منحصر به فردی 
است که آن را از پدیده های مشابه آن متمایز می سازد. مهمترین 
یا محیطي  را می توان »مکان  مؤلفه های تشکیل دهندۀ روستا 

طبیعي مانند موقعیت، وضع ناهمواري ها، آب و هوا و پوشش گیاهي«، 
»نحوۀ برپایي، دامنه و پیامدهاي حاصل از فعالیت هاي گوناگون 
گروه هاي روستایی«، »فضا یا چشم انداز خاصي که نتیجه و سمبل 
فعالیت هاي خاص انسان در مکان معین است. این فضا نمایانگر 
نحوۀ استقرار خانه ها، شیوۀ بهره برداري از منابع، روابط مالکیت، 
نوع و دامنۀ تولید و حتي چگونگي استقرار و جایگاه هر خانواده 
یا گروه در کل مجموعه یا اجتماع روستایي است« دانست )راهب، 
1384، 111(. با این حال ویژگی های فوق نمایانگر وجه کالبدی و 
فیزیکی روستا است و منظر روستا به عنوان مفهومی ادغام شده از 
عینیات و ذهنیات، شامل مفاهیمی گسترده تر است. منظر روستایی 
را می توان نتیجۀ سیر اندیشۀ ساکنین و متأثر از عوامل فرهنگی و 
کالبدی روستا دانست. هر روستا دارای محیط جغرافیایی ویژه ای 
است که در ارتباط با فرآیند زیستن و این هویت در مؤلفه های 
آن متبلور می شود. منظر روستایی برخالف اقتصاد مصرفی شهر، 
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بر پایۀ اقتصاد تولیدی شکل گرفته است. بر این اساس نظام 
کشاورزی به عنوان زیرساختی اقتصادی در روستاها مطرح بوده 
و ویژگی های حاصل از آن عالوه بر جنبه های اقتصادی و عامل 
فرهنگی ، بطن و بستری برای خوانش منظر کلی روستا به شمار 
می رود. وجه معیشتی کشاورزی در زندگی روستایی تا اندازه ای 
بارز است که شکل متمایزی از روابط معنایی و سوژه های فرهنگی 
را پدیدار کرده است که آنها را می توان در دسته ای مستقل -و 
زیرمجموعۀ منظر فرهنگی- با عنوان »منظر کشاورزی« مورد 
بحث قرار داد. چنان که شناخت مناظر به واسطۀ نمادهای آنان 
صورت می پذیرد، بنابراین برای شناخت منظر کشاورزی باید ابتدا 
نمادها یا عناصر منظر آن در کامو و چوگان شناخته شود. این 
پژوهش به دنبال شناخت و دسته بندی عناصر منظر کشاورزی 
کامو و چوگان ا ست و در آن ابتدا عنصر منظر و منظر کشاورزی 
را تعریف می کند، سپس با معیار قراردادن آن، به معرفی، توصیف 

و دسته بندی این نمادها می پردازد.

سؤال پژوهش
عناصر شکل دهندۀ منظر کشاورزی کامو و چوگان چیست؟ از 
قرائت منظر اراضی، محصوالت و اجتماع کشاورزی، به عنوان 

عناصر منظر کامو و چوگان چه راهبردهایي حاصل مي شود؟

فرضیة پژوهش
می رسد  نظر  به  کشاورزی،  منظر  نمود های  بررسی  براساس 
سه  در  را  کامو  کشاورزی  منظر  دهندۀ  تشکیل  عناصر  بتوان 
دسته »اراضی کشاورزی«، که به مکانیت و ویژگی های فرمی و 
فضایی اراضی کشاورزی کامو و چوگان می پردازد، »محصوالت 
کشاورزی«، که به وجه مثمر کشاورزی و باغداری مربوط می شود 
و شامل گونه های گیاهی مثمر چون تاک -به صورت فراوان- و 
درختان مفیدی چون صنوبر، بید و... است و همچنین »اجتماع 
روابط  بر  کشاورزی  منظر  تأثیرات  به  معطوف  که  کشاورزی« 

انسانی کامو و چوگان است، دسته بندی کرد.

روش تحقیق
با توجه به آنکه هدف کلی این پژوهش بررسی و مشاهدۀ تفصیلی 
ابعاد مختلف منظر کشاورزی کامو و چوگان و تفسیر داده های به 
دست آمده از آن با دیدگاهی کل گرا بود، روش تحقیق مطالعۀ 
انتخاب شد. منظر کشاورزی کامو و چوگان به  نمونۀ موردی 
عنوان یک سیستم که شامل عناصر و روابط فرهنگی ویژه ای 
است در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و سعی در درک 
اجزاء و فرایند های این نظام است. عموم داده های کیفی پژوهش 
به صورت میدانی و از طریق مشاهده به دست آمده که پس از آن 

با داده های کتابخانه ای تدقیق و ترکیب شده  است. 

عنصر منظر
درک منظر از خالل نماد ها یا عناصر تشکیل دهندۀ آن شکل 
می گیرد. به همین منظور برای فهم منظر به عنوان یک کل -در 
این نمونه منظر کشاورزی کامو و چوگان- باید نخست عناصر 
منظر آن را شناخت. لیکن تشخیص عناصر منظر خود منوط 
به شناخت مفهوم نماد یا دال است. دال )نماد( بر دایرۀ وسیع 
معنایی )مدلول( داللت می کند. نمادها ساختۀ وجدان عمومی 
جوامع و محصول تاریخ است. تکرار مفاهیم مترادف برای یک 
نماد و افزوده شدن تدریجی معناهای جدید به آن، »یک عنصر«، 
حوزۀ مفهومی گسترده ای را می سازد که مرز دقیقی ندارد و نماد 
بر همۀ آنها داللت می کند؛ لکن انتخاب معنای مورد نظر و درک 
و تدقیق آن بر عهده مخاطب است. دال، عنصر داللت کننده و 
بیان گر معنا و مدلول، محتوای آن است. در فرهنگ نشانه شناسی، 
دال و مدلول دو هویت جداگانه هستند که رابطه ای میان آنها 
برقرار است. استقالل دال و مدلول در نظام نشانه ها تأثیر اساسی 
در روش مدیریت و کنترل آن دارد. مدلول، مفهومی است که در 
طول تاریخ به یک نماد نسبت داده شده و ناظر امروز، که از ظرف 
خاطره ای گذشتگان بهره می گیرد، با بازخوانی آن به بخشی از 
مفاهیم گذشته و منتسب به آن دست می یابد. ادراک معنا در 
رابطۀ میان دال و مدلول، وابسته به دو چیز است: ذهن تاریخی و 
عقل. اگر مخاطب نماد، خاطره ای از مفاهیم مربوط به نماد خاص 
نداشته باشد، هرگز امکان فهم معنای آن پدید نخواهد آمد. عقل، 
فقط ابزار ایجاد رابطۀ میان نماد و خاطره مفاهیم است. فهم 
ارتباط میان این دو، از جنس ادراک وجدانی و حسی نیست، بلکه 
تنها به مدد عقل ممکن می شود )منصوری، 1389، 6(. عناصر 
منظر از جنس نماد هستند که بر مفاهیمی عینی-ذهنی داللت 
دارند. به همین جهت است هنگامی که از عناصر منظر کامو و 
چوگان سخن آورده شد، هم به موضوعات کالبدی اشاره می شود 

و هم ادراکات ذهنی مخاطبان آن مورد بررسی قرار می گیرد. 

منظر کشاورزی
شهرهای  و  روستاها  مناظر  الینفک  جزء  کشاورزی  مزارع 
انسانی  سکونتگاه های  توسعۀ  و  حیات  زیرا  هستند؛  کوچک 
بدان وابسته است. برای هر روستا می توان چهار کارکرد اصلی 
»اجتماع«.  »امنیت«،  »معیشت«،  »سکونت«،  کرد:  بیان  را 
امتداد کارکرد سکونت قرار می گیرد و  کارکرد »معیشت« در 
یکی از اساس های یکجانشینی بشر در روستا شکل معیشتی 
وی است. معیشت روستاهای ایران عموماً بر پایۀ کشاورزی -و 
همچنین دامداری- است که سال ها شکل پایداری از زندگی را 
برای ساکنین آن فراهم می کرد )قاسمی، 1388، 221(. منظر 
کشاورزی شکلی از منظر است که نمادها یا عناصر منظر آن 
در ارتباط با »معیشت کشاورزی« شکل گرفته باشد. چنانکه 
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در مقدمه نیز آورده شد، مؤلفه های سازندۀ روستا هم عناصر 
کالبدی چون »مکان«، »نحوۀ برپایي«، »فضا« )راهب، 1384، 
111( است و هم مفاهیم هویتی و فرهنگی آنان است. اگرچه 
برخی از صاحب نظران آن را به عنوان مفهومی کالبدی آورده اند. 
برای نمونه »تیزوس« و »کولوری« آن را »محصولی بصری از 
مدیریتی اش«  سیستم های  و  زمین  در  انسانی  کاربری های 
آن  مارشال  و   )Kizos & Koulouri, 2006, 330( بیان کرده 
را »موزاییک های زیستی شامل زمین های کشاورزی، سکونت 
 Marshal,( »)نیمه طبیعی و زیرساخت های انسانی )مانند راه ها
365 ,2002( بیان داشته اند. ولی »سامه« در وصف روستا به مثابه 
منظر آورده  است: »انسان از طریق آبادی گزیدن -محیطی را در 
یک منظر محدود کردن- موقعیت خویش را در محیط طبیعی 
شروع می کند و با تکیه بر آن، به مبادله اندیشه ها، احساسات و 
فرهنگ خویش با همنوعان می پردازد. روستا در بستر خود، یک 
مرکز را نیز شامل می شود؛ مکانی که در آن زمین و آسمان برای 
آفرینش کلیتی پرجذبه، در کنار یکدیگر نفوذ کرده باشند. این 
مرکز با افشاء و پدیده آوری کیفیاتی که در لحظه حضور دارند، 
کانونی جهت تجلی حضور انسان در طبیعت برای ارائه یک منظر 
کالبدی را تشکیل می دهد. برای اینکه یک روستا بتواند در این 
سطح ظاهر شود، باید متناسب با دورنما، بر پیکرۀ پیرامون چیره 
شود. این همان کیفیتی است که شاید امکان فراخوانده شدن 
روستا تحت عنوان یک مقصد برای بازدید و گردش خودآگاه 
فراهم می سازد )سامه و سامه، 1393، 40(. »تقوایی« نیز آورده 
است: »بعد اول ادراکی است که در خالل آن تصویر و شاکلۀ 
کلی روستا نمایان می شود. این سیمای کلی متشکل از بستر 
زمین، آسمان و افق، می تواند سیلوئت )خط آسمان( و منظر اولیۀ 
روستا به  شمار آید. در ادامه سیما و ساختار روشن تر منظر روستا 
مشاهده می شود. سپس در طی سلسله مراتِب رسیدن به روستا 
مراتع، مزارع و باغ ها، بافت کلی و جلوه های ظاهری ، ساختمان ها 
و ترکیب مصالح عمده شناخته شده و برخی اجزاء منظر درک 
می شوند« )تقوایی، 1392، 26(. این نمایش منظر روستا، اولین 
تصویری است که برای معرفی و شناخت کلی به مخاطب ارائه 
می شود. تصویر کلی نشان دهندۀ ابعاد عینی روستاست که در 
پیوند با عوامل متعددی مانند معیشت، زیست و راه ارتباطی 
بعد دوم  )ناصری، 1397(.  این دو، شکل پذیرفته  است  میان 
منظر روستایی را مؤلفه هایی شکل می دهند که نشأت گرفته از 
بوم و هویت منحصربه فرد هر روستا هستند. این مؤلفه ها تحت 
تأثیر عواملی چون اقلیم، مشخصه های بومی و ویژگی های محلی، 
در هر پهنه از محیط متفاوت بوده و تفاوت و تنوع میان آنها، 
معرف هویت کلی روستاها است. این مشخصه های هویتی منظر 
در مصادیقی چون معماری، لباس و پوشش های محلی، مراسم 
و آئین های مذهبی و دیگر نمودهای هویتی بروز می یابد. آنچه 

باید مورد توجه قرار گیرد آن است که منظر روستا به عنوان یک 
کل غیرقابل تفکیک باید انگاشته شود که در آن تمامی مفاهیم 
ذهنی و نمودهای فیزیکی همزمان و یکپارچه ظهور می یابد. 
بنابراین هنگامی که از حفظ و توسعۀ منظر روستا سخن به 
میان می آید مقصود نگهداری و گسترش کالبد روستا به صورت 
تاریخی آن نیست، بلکه همراه آن باید زندگی جمعی روستاییان 
با تمام نمودهای فرهنگی اش نیز حفظ و اشاعه شود. به عبارتی، 
منظر روستا قابل تفکیک از زیست ساکنین آن نیست. بنابراین 
منظر کشاورزی کامو و چوگان یک کلیت است که از هم تنیدگی 
ویژگی های جغرافیایی این منطقه و سرگذشت تاریخی محیط 
امروز و دیروزش شکل گرفته  است.  با ساکنین  آن در تعامل 
مبرهن است که عناصر منظر کشاورزی کامو و چوگان نیز از 

دریچۀ گزینش ادراکی ساکنین آن قابل فهم است.  

عناصر منظر کامو و چوگان
• اراضی کشاورزی

مختلف  الیه های  بر  تأثیر  با  کشاورزی  منظر  می رسد  نظر  به 
زندگی انسانی مانند پایداری محیطی در روند تولید محصول 
و مصرف آن، مشارکت مردمی در مدیریت آن، طبیعت گرایی 
و داشتن حس تعلق به آن و به وجودآوردن منظری فرهنگی 
مؤثر است )شیبانی و صادقی، 1391، 14(. بنابراین اگرچه منظر 
کشاورزی بر بنیادی عملکردی صورت گرفته  است اما استمرار 
آن محیط فرهنگی تولید کرده که نقشی منظرین دارد. اراضی 
از  داد،  قرار  بررسی  مورد  می توان  مقیاس  دو  در  را  کشاورزی 
مقیاس کالن که به روابط میان اراضی و انتظام و ترتیب های 
آنکه در مقیاس  یا  آنها وجود دارد نگریست  ویژه ای که میان 
جزء، به ویژگی های فرمی و فضایی آنان توجه کرد. در مقیاس 
کل، درهم آمیختگی معیشت کشاورزی و زندگی روزمرۀ مردم 
روستا به حدی است که قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و تمامی 
کارکردهای روستا وابسته به وجود زمین های کشاورزی و فعالیت 
اهالی بر آن است. چنانکه منظر کشاورزی عالوه بر آنکه منبعی 
قابل اعتماد برای رفع نیازهای معیشتی است، به وجود آورنده 
نظام هویتی-اجتماعی نیز محسوب می شود )شرقی، مهدی نژاد و 
موالیی، 1395، 118-124(. با این حال »زمین های کشاورزی« 
در کامو از مقوله ای صرفاً عملکردی خارج شده، فراتر رفته و 
با  ارتباط  واجد ویژگی های ذهنی و هویتی شده است که در 
شهر نقشی منظرین می پذیرد. شکل اراضی کشاورزی مبتنی 
بر شیب و جنس زمین و همچنین نحوۀ آبرسانی -مسیل ها و 
آبراهه های طبیعی یا شیوه های آبیاری مصنوعی- است. از آنجا 
که کامو و چوگان بر دامنۀ بلندی های کرکس واقع شده  است، 
در طول اراضی آن شیب های متفاوتی وجود دارد. با توجه به آنکه 
اساس نظام آبیاری مبتنی بر تنظیم شیب است، در منظره ای 
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کلی اراضی کشاورزی به صورت زمین هایی با اشکال هندسی 
غیر همسان به نظر می رسد که هرکدام با شکلی منحصر به فرد 
بر شیب زمین فائق آمده اند. عالوه بر آن جنس زمین نیز در این 
مکان عامل تشخص است؛ چنانکه خاک حاصل خیز این دو روستا 
به دلیل وجود اکسید آهن به سرخی تمایل دارد. خاک سرخ رنگ 
کامو و چوگان عالوه بر آنکه بر رنگ بستر زمین های کشاورزی 
مؤثر بوده، به ابنیه گلی برآمده از زمین نیز رنگی منحصر به فرد 
داده  است. عامل دیگر چنانکه اشاره شد، نحوۀ آبرسانی است. 
منابع آب همواره اصلی ترین عامل در نحوۀ شکل گیری اراضی 
هستند. با توجه به آنکه آب اراضی کشاورزی توسط رودخانه کامو 
و رشته های قنات تأمین می شود، راستای حرکت طبیعی جریان 
آب بر روی زمین، به صورت بنیادین جهت گیری این اراضی را 
تحت تأثیر قرار داده  است. رودخانه کامو که از شمال شرقی به 
جنوب غربی جریان دارد همچون ستون فقراتی مزارع، باغات و 
نهالستان ها را که به صورت مستطیل هایی کشیده  شده در جهت 
شرقی-غربی هستند انتظام بخشیده  است )تصویر1(؛ اگرچه با 
تغییراتی که به صورت مصنوع در جهت رودخانه به وجود آمده 
است، شکل و کیفیات زمین های کشاورزی نیز دچار تحول شده  
است. در مقیاس جزء نیز، توجه به شکل هندسی و انتزاعی زمین 
کشاورزی در مقابل طبیعت غیر منتظم خود از تشخص های 
این  شاخصه های  از  دیگر  یکی  است.  فضاها  جزء  این  فضایی 
زمین های چهارگوش، تأکید بر اضالع آن از طریق ایجاد عناصر 
عمودی -دیوارک های چوبی یا گیاهان- به منظوره بیان حق 
لحاظ  به  هندسی،  گزینش شدۀ  محدودۀ  این  است.  مالکیت 
فضایی -چه از درون و چه از بیرون- کیفیت فضایی را به وجود 
می آورد که منحصر به طبیعت مصنوع یا کاشته شده است و 
با آنچه به صورت طبیعی در بیرون وجود دارد متفاوت است 
)تصاویر2و3(. از طرفی این مصنوع بشر با مصنوعات دیگری چون 
ابنیه و عمارت هایی که می سازد تمایز آشکار دارد. شاید بتوان 
این فضای بینابینی را یکی از شاخصه  های اصلی روستا دانست. 

تصویر1. نحوۀ قرارگیری اراضی کشاورزی نسبت به جریان رودخانه کامو و چوگان. 
مأخذ: نگارندگان.

تصویر2. اراضی کشاورزی که توسط درختان بلند صنوبر یا عوارض طبیعی از 
عناصر  از  آورده اند،  وجود  به  شده  تقسیم  زمینی  و  شده اند  مرزبندی  یکدیگر 

منظر کامو و چوگان است. عکس: مرتضی همتی، 1397.

چنان  که اگر بپذیریم غالب شهرها مملو از عمارت های مصنوع، و 
طبیعت بیرون نیز خالی از تصنع و انتزاع بشر است، می توان این 
طبیعت گزیده و کاشته شده -در بستری از طبیعت بیرونی- را از 

عناصر منظر کشاورزی دانست. 
• محصوالت کشاورزی

زندگی  بی واسطه  ارتباط  از  نشان  روستایی  مناظر  نمودهای 
انسان با طبیعت و تشکیل یک »زیست بوم« دارد. زیبایی، که 
تجربه خصوصیات ادراکی و احساسی منظر با استفاده از تمام 
حواس است از راه منظر کشاورزی وارد زندگی مردم می شود 
نظر  نقطۀ  از  می یابد.  معنا  آنها  برای  مثمر  منظر  دریچه  از  و 
بر  آن  سودمندی  تأثیر  با  منظر  زیبایی  درک  نیز  اکولوژیکی 
انسان گره خورده است )شیبانی و صادقی، 1391، 10-15(. 
»ترتیب کاشت زمین های کشاورزی و نظام کاشت« در مقیاس 
کلی یکی از مهم ترین مؤلفه های شکل دهندۀ مناظر کشاورزی 
روستایی است. در آبادی های که به طور سنتی در ایران شکل  
شیوه  به  بسته  شهری  دانه های  قرارگیری  ریتم  می گرفته اند، 
تأمین آب شهرها به وجود آمده است و سه عامل آب، گیاه )باغ ها 
و مزارع( و بافت های معماری عناصر تشکیل دهنده شهر بوده  
است )شیبانی  و اساعیل دخت، 1394، 14(. زندگی کشاورزی 
نیز براساس نگاه کل نگر به وجود می آید. نگاه کل نگری که برای 
استفاده از منابع آبی یک سیستم تعریف کرده و زندگی حول 
آن شکل گرفته است. ارتباط کشاورزی با زیرساخت ها و منابع 
آبی، به منظر کشاورزی جهت بخشیده و حیات اقتصادی روستا 
و ساختار کلی شکل دهنده آن، تابع سلسله مراتبی از جهت گیری 
و نحوۀ حضور آب در زمین است. حضور آب از طریق آبراه ها 
-مسیل ها و شیارهای طبیعی- یکی از عوامل شکل دهندۀ منظر 
اراضی کشاورزی است. در شهر کامو و چوگان، مسیل آبی که از 
کوه کرکس سرچشمه می گیرد در ارتفاع باالتر، روستای کامو 
و در دامنۀ کوه روستای چوگان را سیراب می کند. با این حال 
نکته مورد توجه این است که این دو روستا برخالف نظم معمول 
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تصویر3. درختان صنوبر که به وفور در این محدوده ساخته شده اند و از قامت کشیده 
آنها برای مرزبندی و حفاظت باغات و مزارع و از چوبشان برای صنعت نجاری بهره 
برده می شود از عناصر منظر این محدوده است. برخی از ساکنین نام چوگان را 

مرتبط با حضور این گونه گیاهی تعبیر می نمایند. عکس: مرتضی همتی، 1397.

تصویر4. انگور از میوه های مشهور این خطه است که در صحنه های متعددی از 
زندگی روزانه ساکنین حضور دارد. عکس: مریم جلیلی، 1397.

سیستم کاشت کشاورزی )باغ- نهالستان- مزرعه(، نظام کاشت 
گیاهی متفاوتی دیده می شود که این موضوع خود موجب تمایز 
منظرین اراضی کشاورزی این محدوده شده  است. در کامو و 
چوگان به دلیل تحول و تناوب منابع آبی در طول زمان و همچنین 
جهت گیری متنوع حاصل از آن، ترتیب معمول کاشت کشاورزی 
متحول شده که خود موجب ادغام باغات، نهالستان ها و مزارع 
شده  است. یکی از نمودهای این مناظر سودمند، منابع خوراکی از 
ثمرات درختان است که در قالب میوه نمود پیدا می کند. میوه ها، 
نخستین منابع غذایی بشر، حتی قبل از تهیه گندم بوده اند. از 
شاخص ترین مناظر مثمر کامو و چوگان، »تاک و میوۀ انگور« است 
که عالوه بر وجه مادی دارای ارزش های فرامادی نیز شده است 
)تصویر4(. نمونه آن نمود انتزاعی آن در بر بدنۀ داخلی قسمتی 
از بنای امامزاده یوسف در قالب عنصری تزیینی است )تصویر 
5(. اما شکل دیگری از سودمندی در استفاده از سایه اندازی -و 
همچنین چوب- »درخت بید« در جوار رودخانه دیده  می شود 
که اگرچه اثر چندانی از رودخانه باقی نیست ولی می توان بید را 
به عنوان نمادی خاطره  انگیز از آن در ذهن آورد. نکتۀ قابل توجه 
اینکه در فرهنگ ایرانی اهمیت درختان صرفاً به جهت سبزینگی 
آنها نیست و بسیاری از درختان نماد و نشانه محسوب می شوند 
و هویت مکان را مشخص می کنند. تصویر درخت در آثار سنگی 
بناهای کهن و متأخر ایرانی، بی شک نشانگر موضوعی فراتر از یک 
فرم یا تصویر تزیینی است و به جایگاه تقدس و احترام می پردازد 
)صادقیان و مدنی، 71،1388(. درخت بید نیز به عنوان درختی 

دیرزیست نقش مهمی در هویت بخشی به مکان را دارد. به عبارتی 
در روستای کامو، درخت بید به عنوان عنصری منظرین تعریف 
می شود. عالوه بر آن »درخت صنوبر« یکی دیگر از عناصر منظر 
شاخص کامو و چوگان است. ساکنین کامو با کاشت درختان 
صنوبر در اطراف زمین هایشان به بیان مالکیت اراضی می پردازند. 
گره خوردن مالکیت اراضی با موضوع تعلق بیانگر رویکرد عاطفی 
و احساسی از ارتباط انسان و مکاناست )جوان فروزنده و مطلبی، 
1390، 29(. عالوه بر آن فراوانی درختان صنوبر در شهر کامو و 
استفاده از از چوب این درختان در تمامی الیه های زندگی مردم 
گواهی بر این امر است که برای مردم کامو در واقع باری هویتی را 
شکل داده  است و به عنصری منظرین بدل شده  است. با این حال 
قرائت منظر محصوالت کشاورزی امروز کامو و چوگان بیانگر 
آن است که از فراوانی محصوالت درختان میوه، مزارع کشت و 
نهالستان ها کاسته شده  است. کاهش محصوالت کشاورزی نشان 
از تحول منظر کامو و چوگان تحت تأثیر کم شدن منابع آبی، 
مهاجرت ساکنین و عدم اهتمام ساکنین به حفاظت از منظر 

محصوالت کامو و چوگان دارد.
  • اجتماع کشاورزی

مراودات  براساس  زمان  طول  در  روستا  هر  اجتماعی  نظام 
اجتماعی ساکنین آن در طول زمان شکل می گیرد. شناخت 
روستا در بستر حیات اجتماعي ساکنین، گامي است در جهت 
شناخت مفهوم آن؛ چرا که شناخت ما از هر پدیده اي به درجه 
)حبیبي،  دارد  بستگي  پدیده  آن  فرآیندهای  از  ما  شناخت 
1378(. روستا از قدیمی ترین واحدهای اجتماعی و تشکیالتی 
 است که در آن گروه هایی از مردم روستایی برای همکاری در 
زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع 
یافته اند. انسان نخستین با رواج کشاورزي به زندگي یکجانشیني 
پرداخت و در پي آن مفهوم »سکونت« در بروز عیني خود موجب 
شکل گیري آبادي شد )راهب، 1384، 107(. بررسی منابع آبی، 
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تصویر5. ظهور انگور به صورت نقش تزیینی بر دیوار داخلی قسمتی از امامزاده 
یوسف. عکس: مریم جلیلی، 1397.

از دسته های مفهومی را معرفی کرد. راهبردها دستورالعمل هایی 
هستند که بر کلیت ها مترتب هستند؛ چنانکه نگرش راهبردی، 
نظریه  همچون  علمی  و  فلسفی  عام  دانش های  و  نظریه ها  از 
سیستم ها و نظریۀ توسعۀ پایدار و مانند اینها تأثیر پذیرفته است 
و بنابراین خصائل عام علوم فلسفی و اجتماعی را در خود دارد. 
با توجه به این مالحظات، رهیافت راهبردی به منظر کشاورزی 
کامو و چوگان صرفاً شیوه ای فنی و راهکاری عملی برای تهیه 
و اجرای طرح های توسعه شهری نبوده و هدف نهایی آن تأمین 
توسعۀ پایدار و اعتالی کیفیت زندگی در آن است )مهدی زاده، 
1385، 51(. بنابراین با شناخت منظر کشاورزی چوگان، به عنوان 
کلیتی که محصول نگرش عینی-ذهنی به عناصر آن است، باید 
بتوان راهبردهایی بیان کرد که متضمن توسعه و اعتالی پایدار 

منظرین آن است:
و  کامو  کشاورزی  منظر  توسعۀ  و  حفظ  کشاورزی:  اراضی   •
چوگان منوط به صیانت از ویژگی های زیستی و هویتی »اراضی 
کشاورزی« بوده که جنس، رنگ، شیب، جهت و قلمرو آن است. 
به این منظور هر اقدامی که در راستای حفظ یا گسترش اراضی 
کشاورزی صورت می گیرد، باید با اصل قراردادن جنس و رنگ 
سرخ خاک و در تطابق با شیب طبیعی کوهپایه ای صورت گیرد. 
عالوه بر آن نحوۀ آبرسانی طبیعی، جهتی شرقی-غربی به اراضی 
کشاورزی بخشیده  است که هرگونه توسعۀ آتی باید در راستای 
این جهت صورت گیرد. همچنین نحوۀ ایجاد قلمروی اراضی 

کشاورزی با عناصر و مصالح طبیعی، باید حفظ و اشاعه شود.
• محصوالت کشاورزی: نظام منحصر به فرد مترتب بر محصوالت 
کشاورزی کامو و چوگان در دو مقیاس کالن و خرد باید شناخته 
نظام کاشت  بر  تمایز مترتب  و حفظ شود. در مقیاس کالن، 
محصوالت باید در توسعه های آتی رعایت شود. همچنین سه 
هویتی محصوالت  عناصر  اصلی ترین  و صنوبر  بید  تاک،  گیاه 
کشاورزی هستند و باید به عنوان پتانسیل های زیستی، اقتصادی 
و فرهنگی گسترش یابند و بر استفاده از آنان به صورت مستقیم 
اقتصادی( و غیر مستقیم )ثمرۀ فرهنگی(  )از ثمرۀ زیستی و 

بهره وری شود. 
• اجتماع کشاورزی: اسامی، مراودات فرهنگی و طبقات اجتماعی 
حاصل از ارتباط بی واسطه با طبیعت در طول سالیان ایجاد شده 
 است و نظامی از مجموعه ای از مفاهیم و خاطرات جمعی پدید 
آورده  است که در صورت بازتولید و مطابقت با زندگی امروز، 
را  چوگان  و  کامو  کشاورزی  منظر  هویتمند  توسعۀ  می تواند 

تضمین کند.

نتیجه گیری
زندگی روستایی با تأکید بر ارتباط پایدار بین زندگی انسانی و 
طبیعت شکل گرفته است. از بنیادی ترین شکل های معیشت 

این عنصر حیات بخش از منظر تأثیر آب به عنوان تأمین زندگی 
برای ادامه حیات می تواند مورد بررسی قرار گیرد. در طول قرن ها 
این آبراهه ها منبع کشف ها بزرگ کشاورزی بوده اند )لهسایی زاده، 
1382، 19(. با این بررسی ها در واقع شکل طبیعی زمین و تغییر 
کدهای ارتفاعی در محدودۀ مورد مطالعه، وجود روستا کامو و 
چوگان بر دامنه کوهستان  کرکس سبب شده تا سازمان فضایی از 
ساختار سلسله مراتبی دو سطحی برخوردار شود. به نظر می رسد 
در این نظام کشاورزی براساس عوارض طبیعی مانند حضور آب 
و کد ارتفاعی -قرارگرفتن روستای کامو در باال دست و روستای 
چوگان در پایین دست و روستای کامو در حکم کنترل کننده آب 
در این نظام- نظامی طبقاتی ایجاد شده و ذهنیتی در ساکنین 
این منطقه ایجاد کرده است که نمود آن در اسامی ساکنین این 
محدوده -با نام ها اربابیان، رعیت و زارعیان- رفتارها و مراودات 
اجتماعی شان هویداست )تصویر6(. بررسی نمودهای مختلف نظام 
اجتماعی دو روستا کامو و چوگان در زندگی روزمره و رفتارهای 
جمعی ساکنان آن که بیانگر شکل گیری ارتباطات اجتماعی آنان 
بر بنیاد نظام مالکیتی است، خود محصول یک منظر کشاورزی 
است که نه تنها تولید رفتار و احساسات فضایی ویژه ای برای 
ساکنان آن می نماید، بلکه در نگرش آنان به هستی پیرامون خود 
اثرگذار است. عالوه بر این سطح از تأثیرات، همچنین می توان از 
سطحی دیگر از اثرپذیری جامعۀ کشاورز کامو و چوگان سخن 
آورد. به طور نمونه نمود عناصر کشاورزی در نام گذاری کوچه  
باغ های این شهر با نام تاکستان 1، تاکستان 2 و... خود پیام از 
آگاهی خردجمعی ساکنین از عناصر منظر کشاورزی روزانه خود 

دارد.

راهبردهایی به منظور حفظ و توسعة منظر کشاورزی کامو 
و چوگان

و  چوگان  و  کامو  کشاورزی  منظر  عناصر  شناخت  منظور  به 
طبقه بندی آن در دسته های مفهومی، با هدف »حفظ و توسعه« 
منظر کشاورزی این منطقه، می توان مهم ترین راهبردهای هریک 
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محیطش  طبیعی  مؤلفه های  با  که  است  کشاورزی  روستایی 
همخوانی باالیی دارد. عناصر فرهنگی متمایزی در این گونه های 
فضایی مشاهده می شود که در دستۀ منظر کشاورزی قابل بررسی 
است. بر این اساس منظر کشاورزی ادغامی یکپارچه از عینیات 
کالبدی روستا در کنار مفاهیم ادراک شده اجتماع ساکن در آن 
است و بی توجهی به هرکدام از این دو وجه موجب مخدوش شدن 
منظر خواهد شد. بنابراین برای شناخت منظر کشاورزی کامو 
و چوگان ابتدا باید عناصر منظر آن شناخته شود. بر این اساس 
»اراضی  دسته  سه  در  روستا  دو  این  کشاورزی  منظر  عناصر 
کشاورزی«، »محصوالت کشاورزی« و »اجتماع کشاورزی« قرار 

گرفتند و توصیف شدند. در اراضی کشاورزی »زمین کشاورزی« و 
تکنیک های »ترتیب کاشت زمین های کشاورزی و نظام کاشت«، 
در محصوالت کشاورزی، سه گیاه سودمند »تاک )انگور(«، »بید« 
و »صنوبر« و در اجتماع کشاورزی »نظام ارباب-رعیتی« که در 
تسمیه و رفتارهای روزمره و طبقات اجتماعی ساکنین نیز اثرگذار 
است، معرفی شدند )جدول1(.  عناصر ذکر شده که هویت منظر 
کشاورزی کامو و چوگان وابسته به آن است به عنوان مؤلفه های 
تمایزبخش و تشخص دهنده می تواند در راهبردهایی که به منظور 
حفظ و توسعۀ منظر کشاورزی این مکان تنظیم می شوند، مؤثر 

باشد.

شاورزی کامو و چوگان
عناصر منظر ک

مصادیقدسته بندی

جنس زمین: جنس زمین نیز در این مکان عامل تشخص است؛ چنانکه خاک حاصل خیز این دو روستا به دلیل الف. اراضی کشاورزی
وجود اکسید آهن به سرخی تمایل دارد.

شیب زمین: از آنجا که کامو و چوگان بر دامنه بلندی های کرکس واقع شده  است، در طول اراضی آن شیب های 
متفاوتی وجود دارد. با توجه به آنکه اساس نظام آبیاری مبتنی بر تنظیم شیب است، در منظره ای کلی اراضی 
کشاورزی به صورت زمین هایی با اشکال هندسی غیر همسان به نظر می رسد که هرکدام با شکلی منحصر به فرد 

بر شیب زمین فائق آمده اند.

جهت: با توجه به آنکه آب اراضی کشاورزی توسط رودخانه کامو و رشته های قنات تأمین می شود، راستای حرکت 
طبیعی جریان آب بر روی زمین )شمال شرقی-جنوب غربی(، به صورت بنیادین جهت گیری این اراضی )شرقی-

غربی( را تحت تأثیر قرار داده  است.

طبیعت گزیدۀ محصورشده: اگر بپذیریم غالب شهرها مملو از عمارت های مصنوع، و طبیعت بیرون نیز خالی از 
تصنع و انتزاع بشر است، می توان این طبیعت گزیده و کاشته شده را از عناصر منظر کشاورزی دانست. شکل غالب 
این طبیعت کاشته شده در روستا به صورت محدوده از زمین که با درختان عمودی و جداره های چوبی به چشم 

می خورد.   

کاشت ب. محصوالت کشاورزی سیستم  معمول  نظم  برخالف  روستا  دو  این  کاشت:  نظام  کشاورزی،  زمین های  کاشت  ترتیب  )کالن( 
کشاورزی )باغ- نهالستان- مزرعه(، نظام کاشت گیاهی متفاوتی دیده می شود که این موضوع خود موجب تمایز 

منظرین اراضی کشاورزی این محدوده شده  است.

)خرد( محصوالت کاشت، تاک: از شاخص ترین مناظر مثمر کامو و چوگان، تاک و میوۀ انگور است که عالوه بر وجه 
مادی دارای ارزش های فرامادی نیز شده  است. نمونۀ آن نمود انتزاعی آن در بر بدنه داخلی قسمتی از امامزاده 

یوسف در قالب عنصری تزیینی است.
بید: درخت بید در جوار رودخانه دیده  می شود که اگرچه اثر چندانی از رودخانه باقی نیست ولی می توان بید را به 
عنوان نمادی خاطره انگیز از آن در ذهن آورد. همچنین از چوب این درخت برای ساخت ابزار و محصوالت چوبی 

بهره می برند.
صنوبر: ساکنین کامو با کاشت درختان صنوبر در اطراف زمین هایشان به بیان مالکیت اراضی می پردازند. عالوه بر 
آن فراوانی درختان صنوبر در شهر کامو و استفاده از از چوب این درختان در تمامی الیه های زندگی مردم مورد 

توجه است.

ایجاد نظام طبقاتی )به نوع ارباب رعیتی(: به نظر می رسد در این نظام کشاورزی براساس عوارض طبیعی مانند ج. اجتماع کشاورزی
حضور آب و کد ارتفاعی -قرارگرفتن روستای کامو در باال دست و روستای چوگان در پایین دست و روستای کامو 
در حکم کنترل کننده آب در این نظام- نظامی طبقاتی ایجاد شده  است و ذهنیتی در ساکنین این منطقه ایجاد 
کرده است که نمود آن در اسامی ساکنین این محدوده -با نام ها اربابیان، رعیت و زارعیان- و رفتارها و مراودات 

اجتماعی شان هویدا شده است.

جدول1. طبقه بندی عناصر منظر کشاورزی کامو و چوگان، مأخذ: نگارندگان
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پی نوشت 
1. اگرچه امروزه این مجموعۀ زیستی با عنوان شهر شناخته می شود، ولی شاخصه 
قابل توجه آن حفظ ساختار روستایی پیشین است که آن را از همنوعان خود متمایز 
می نماید. پررنگ بودن این ویژگی پژوهشگر را مجاب می کند تا شناخت روستا را از 

حوزۀ پژوهش منظر شهری، به منظر روستایی سوق دهد.
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