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منظر بومی کرمان با تأکید بر منظر روستایی به عنوان 
میراثی در خطر*

سینا ناصری**
پژوهشگر دکتری معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیـده| امـروزه توجه به منظر روسـتایی به  عنوان بسـتری غنی و متشـکل از مؤلفه های شـناختی و هویتی 
اهمیـت یافتـه اسـت. در مطالعـۀ منظر، بازشناسـی ماهیـت و ارزش های مکانـی نقش تعیین کننـده ای دارند؛ 
به ویـژه هنگامـی که ایـن ارزش ها در معرض خطر تغییرات سـاختاری قرار  گیرند. منظر روسـتایی مجموعه ای 
از زیرسـاخت های مفهومـی اسـت کـه بـا کنـار هـم قرارگرفتن ایـن مؤلفه هـا به  عنـوان اجزای یک سیسـتم، 
هویـت و فرهنـگ روسـتا را متبلـور سـاخته و امکان خوانـش آن را فراهـم می آورد. امـا آنچه امـروزه به عنوان 
منظـر روسـتایی پدیـد آمـده اسـت، حاصـل نـگاه سـاده انگارانه و بی توجـه بـه جنبه هـای چیستی شناسـانۀ 

روستاسـت کـه به تبـع آن مغفول مانـدن چرایـی و ضـرورت حفظ روسـتا را به دنبال داشـته اسـت.
روسـتاهای اسـتان کرمـان به دلیل تنوع اقلیمی، فرهنگـی و هویتی، منظرهای متفاوتی را از جامعۀ روسـتایی 
ایـن اسـتان ارائـه می کند که معرف سـاختارهای اصیل روسـتایی هسـتند. تغییراتی که در سـاختار روسـتاها 
به ویـژه بعـد از اقدامـات نوسـازی و بهسـازی پـس از زلزله هـای چنـد دهۀ اخیر حاصل شـده اسـت، نتیجه ای 
جـز برهم خـوردن نظـام روسـتایی در سـطوح خـرد و کالن دربرنداشـته و ایـن مهـم را می تـوان بـه وضوح در 
منظـر بومـی ایـن اسـتان مشـاهده کرد. این نوشـتار که براسـاس مطالعـات کتابخانـه ای و مشـاهدات میدانی 
در سـفر پژوهشـی بـه اسـتان کرمـان و بازدیـد از روسـتاهای آن نگاشـته شـده، براین فرض اسـتوار اسـت که 
عوامـل متعـددی در تغییـر منظـر روسـتایی ایفـای نقش کـرده و روند تحـوالت را سـرعت بخشـیده اند. برای 
بسـط موضوع ابتدا به بررسـی ابعاد مختلف مفهومی روسـتا پرداخته و سـپس با بازشناسـی منظر روسـتایی و 

مؤلفه هـای آن، عوامـل تغییر دهندۀ سـاختارهای روسـتایی بیان خواهد شـد.

واژگان کلیدی| منظر روستایی، منظر کشاورزی، زیرساخت مفهومی، طرح هادی روستایی.

مقدمه| مفهوم روسـتا را می توان در دو بُعد بررسـی کرد؛ بُعد اول نگاه 
کاربـردی بـه مفهوم روستاسـت که بـا تعریف چارچوب مشـخص، آن 
دسـته از مجتمع های زیسـتی را که در این حیطه قرار گرفته از شـهر 
متمایز می کند. براسـاس تعریف مرکز آمار ایران: »روسـتا متشـکل از 
جمعیـت حداکثـر پنج هزار نفر اسـت که پایۀ اقتصادی خانوار سـاکن 

آن را دامداری یا کشـاورزی تشـکیل می دهد« )ایسنا،1394(.

بُعـد دوم تعریـف روسـتا، مفهوم روسـتا را در »آبادی« متبلور دانسـته 
و این گونـه بیـان مـی دارد کـه: »روسـتا بـه عنـوان مجتمـع زیسـتی، 
جلـوه گاه بـروز حیـات خارجـی و حیـات اجتماعـی انسـان اسـت. به 
عبارتـی دیگـر ظهـور روسـتا هـم ارز بـا شـکل گیری سـکونت بـوده و 
بـه دنبال شـکل گیری مجتمع های زیسـتی و سـکونت گزینی انسـان 

مفهـوم آبـادی شـکل می گیـرد« )راهـب، 1386، 106(.
براسـاس ایـن تعریف اگر آبـادی را به معنای آبادانـی و بر پایۀ گزینش 
انسـان در ارتبـاط مسـتقیم بـا آب به حسـاب آوریم، حیات انسـان در 
گـروی ارتبـاط بـا آب و محیط پیرامون شـکل گرفته و رابطۀ انسـان و 
محیـط در روسـتا بر پایۀ رویکـردی تعاملی بنیان نهاده می شـود. این 
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تعامـل در مناظـری که منطبق بر بسـتر، ویژگی های بومـی و نیازهای 
جامعـۀ روسـتایی شـکل گرفته انـد، ارتباط بالفصلـی با کشـاورزی به 

عنـوان مؤلفۀ حیات اقتصادی روسـتا دارد.
منظر روسـتایی به  عنوان نمونۀ کامل تعامل انسـان با محیط پیرامون 
در جهت اسـتمرار حیات خویش، منبع شـناخت منظر بومی و بیانگر 
مؤلفه هـای هویتـی بـوده و معـرف شناسـه هایی از زیرسـاخت های 
روسـتایی اسـت2. اما ذهنیت امروزۀ ما نسـبت به روسـتا و تعریف آن 
بیش از آنکه بر شـناخت منطبق باشـد، فارغ از ابعاد چیستی شناسـانۀ 
آن بوده و مانند آنچه در تعریف کاربردی روسـتا به آن اشـاره شـد، در 

گـروه تعاریفی اسـت کـه در قالب اعـداد و ارقام قـرار می گیرند.
یکـی از دالیـل این عدم شـناخت، تغییـرات صورت گرفته در سـاختار 
منظر روسـتایی اسـت. در نتیجه هم شـناخت مفهوم اصیل روسـتا در 
تعاریـف مغفـول می مانـد و هـم به تبـع آن منظر روسـتایی بـه عنوان 
میراث هویتی نادیده انگاشـته می شـود. متأسـفانه تغییرات اعمالی در 
روسـتاهای اسـتان کرمـان بدون توجه بـه مفهوم چیستی شناسـانه و 
اصالـت روسـتا صورت گرفتـه و موجبـات تخریب پایه هـای فرهنگی و 
هویتـی آن را فراهـم کـرده اسـت کـه در ایـن حالت مناظر روسـتایی 
هیچ نشـانه ای از سـاختارهای هویتـی خویش ارائه نمی کننـد. عوامل 
متعـددی از جملـه بالیـای طبیعـی، سیاسـت های اعمالـی ماننـد 
طرح هـای هـادی روسـتایی و تغییر نگاه سـاکنان روسـتا، زمینه سـاز 
تغییـر نـگاه بـه مفهوم روسـتا و منظر بومی حاصل از آن شـده اسـت. 
به واسـطۀ درهم تنیدگـی عوامـل ذکرشـده و عـدم شـناخت کافـی از 
شـرایط موجـود، زمینه سـاز آن شـده که اقدامـات مدیریتی نادرسـت 
به جـای حفـظ میـراث ارزشـمند روسـتایی، بـه حـذف شـاخصه های 
هویتـی روسـتاها ختم شـوند. در این بیـن آنچه از میـان خواهد رفت 
پایه هـای فرهنگـی و هویتـی اسـت که طی سـالیان به عنـوان میراث 

ماندگار روسـتایی شـکل گرفته  اسـت.

مبانی نظری
منظر روستایی، میراث ماندگار •

ویژگی های منظر روستایی، از دو جنبه قابل بررسی هستند:
- بُعـد اول ادراکـی اسـت کـه در خـالل آن تصویـر و شـاکلۀ کلـی 
روسـتا نمایـان می شـود. ایـن سـیمای کلی متشـکل از بسـتر زمین، 
آسـمان و افـق، می توانـد سـیلوئت )خـط آسـمان( و منظـر اولیـۀ 
روسـتا به شـمار آید. در ادامه، سـیما و سـاختار روشـن تر منظر روستا 
مشـاهده می شـود؛ سـپس در طی سلسـله مراتِب رسـیدن به روسـتا، 
مراتـع، مـزارع و باغ هـا، بافـت کلـی و جلوه های ظاهری ، سـاختمان ها 
و ترکیـب مصالـح عمـده شناخته شـده و برخـی اجـزای منظـر درک 
می شـوند )تقوایـی، 1392، 26(. ایـن نمایـش منظـر روسـتا، اولیـن 
تصویـری اسـت کـه بـرای معرفـی و شـناخت کلی بـه مخاطـب ارائه 
می شـود. تصویـر کلـی نشـان دهندۀ ابعـاد عینـی روستاسـت کـه در 
پیونـد با عوامـل متعددی مانند معیشـت، زیسـت و راه ارتباطی میان 

ایـن دو، شـکل گرفتـه  اسـت )تصویر1(. 

مؤلفه هایـی شـکل می دهنـد کـه  را  بُعـد دوم منظـر روسـتایی   -
نشـأت گرفته از بوم و هویت منحصربه فرد هر روسـتا هسـتند )تصویر 
2(. ایـن مؤلفه ها تحـت تأثیر عواملی چون اقلیم، مشـخصه های بومی 
و ویژگی هـای محلـی، در هـر پهنـه از اسـتان کرمـان متفاوت بـوده و 

تفـاوت و تنـوع میـان آنها، معـرف هویت کلی روستاسـت.
منظر روستایی و مؤلفه های سازندۀ آن  •

منظـر روسـتایی را می تـوان نتیجۀ سـیر اندیشـۀ سـاکنین و متأثر از 
عوامـل فرهنگـی و کالبدی روسـتا دانسـت. هـر روسـتا دارای محیط 
جغرافیایـی ویژه ای اسـت کـه در ارتباط با فرایند زیسـتن هویت یافته 
و ایـن هویـت در مؤلفه هـای آن متبلـور می شـود. منظـر روسـتایی 
برخـالف اقتصـاد مصرفی شـهر، بر پایـۀ اقتصاد تولیدی شـکل  گرفته 
اسـت. بر این اساس نظام کشـاورزی به  عنوان زیرساختی اقتصادی در 
روسـتاها مطـرح بـوده و ویژگی های حاصـل از آن عـالوه بر جنبه های 
اقتصـادی و عامـل فرهنگی ، بطن و بسـتری بـرای خوانش منظر کلی 
روسـتا به شـمار مـی رود. ارتبـاط کشـاورزی بـا زیرسـاخت ها و منابـع 
آبـی، بـه منظر کشـاورزی جهت بخشـیده و حیـات اقتصادی روسـتا 
و سـاختار کلـی شـکل دهندۀ آن تابـع سلسـله مراتبی از جهت گیـری 
و نحـوۀ حضـور آب اسـت. در بافـت سـنتی روسـتا منظـر کشـاورزی 
متشـکل از زمین هـای کشـاورزی بـوده کـه عـالوه بـر شـکل دهی به 
حیـات و معیشـت روسـتا، به  عنـوان مؤلفـه ای مؤثر بر نحـوۀ خوانش 
منظـر روسـتا مطـرح بـوده و نقـش بسـزایی در ادراک مخاطبـان از 
زیرسـاخت های اقتصادی روستا و سطح معیشـت آنان دارد. همچنین 
مناظـر کشـاورزی، مهم تریـن وجـه تمایـز منظـر ورودی روسـتاها، با 

منظر ورودی شـهرها محسـوب می شـوند.
شـاخصۀ دیگر شـکل دهندۀ منظر روسـتایی کـه در ارتباط مسـتقیم 
با زیسـت سـاکنان روسـتا تعریف می شـود، راه و منظر آن اسـت. این 
مهـم از چنـد جهـت در شـکل دهی بـه منظر اصیـل روسـتایی واجد 
اهمیـت اسـت. راه بـه  عنـوان تعریف کننـدۀ ورودی روسـتا، سـازندۀ 
تصویـر ذهنـی مخاطـب در اولیـن مواجهه با روستاسـت کـه در قالب 
نشـانه ها نقش آفرینـی می کنـد. به ویژه اینکـه راه در منظر روسـتایی، 
بـه عنـوان قـاب و نظرگاهی بـرای تماشـا و ادراک منظـر پیرامون نیز 

می کند. عمـل 
انطبـاق تصویـر ذهنی با هویـت تاریخی مـکان، گام اول خوانش منظر 
روسـتا بـوده و ادراک ناظـر از منظـر روسـتایی از خالل سلسـله مراتب 
فضایـی راه منتهـی بـه هسـتۀ اصلی روسـتا شـکل می پذیـرد. راه در 
روسـتا عـالوه بـر ارائـۀ افقـی کلی، معـرف نوع معیشـت سـاکنان آن 
نیـز هسـت. سلسـله مراتب جـداره و حاشـیۀ راه روسـتایی براسـاس 
تقسـیم بندی الیه هـای مختلـف اعم از زمین هـای زراعی و پـس از آن 
باغات شـکل گرفته و از این رو به  عنوان معرف اقتصاد روسـتا، شناخت 
کلی از ویژگی های معیشـتی و اقتصادی روسـتا ارائه می دهد. در واقع 
راه، نمـادی از نـوع معیشـت و ارتبـاط آن بـا زیرسـاخت های زندگـی 

روسـتایی است.
امـروزه راه روسـتایی در اسـتان کرمان صرفاً وظیفـۀ  ارتباط مکان های 
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تصویر1. مؤلفه هاي سازندۀ منظر روستا. مأخذ: عباس زادگان، 1392، 24.

 

 

  ثیرگذار بر منظر روستاأعناصر ت 
    

      
  عناصر انسانی   عناصر کالبدی مصنوع   عناصر طبیعی 

         
                         

 عوامل اقتصادی  عوامل سیاسی  عوامل فرهنگی  جمعیت        اقلیم  پوشش گیاهی  زمین  آب
                             

                     
        عناصر خرد  عناصر کالن       
                     
                        

منظر روستا از    
 انداز روستا چشم  دور ۀفاصل

منظر   به اطراف
 منظر   معابر

  هاانواع کاربری  عناصر متحرک  منظر کف  منظر بام  فضاهای باز

                             
                           
                            
          سیمای روستا ۀدریافت حسی عناصر شکل دهند      
                   
          گیری سیمای عینی ذهنی روستاتقسیم سیمای دریافتی و شکل     

 

تصویر2. ارتباط بالفصل زیرساخت های معیشتی و راه به عنوان عنصر ارتباط دهندۀ 
معیشت و زندگی در منظر روستایی، روستای راین، کرمان.  عکس: میثم خلیل پور، 

.1396

مختلف را برعهده داشـته و رسـیدن به مقصد دغدغۀ اصلی مخاطبان 
آن اسـت. مخاطبی که در مسـیر مؤلفه ای خاص برای ادراک نمی یابد، 
به واسـطۀ عـدم وجـود سلسـله مراتب فضایـی راه بـا نـوع جدیـدی از 
ارتبـاط راه با منظر کشـاورزی مواجه می شـود که بـدون درنظرگرفتن 
ویژگی هـای بومی اتخاذ شـده اسـت. در نتیجـه راه روسـتایی به مثابۀ 
راه در شـهر قلمـداد می شـود کـه در آن عناصـر طبیعـی و درختـان 
بی ارتبـاط با بوم زیسـت منطقـه در کنار عناصر تجددگرایانه و شـهری 

قرار گرفته انـد )تصویر3(.
عامـل دیگـر شـکل دهندۀ منظر روسـتایی کـه مهم ترین وجـه تمایز 
آن با منظر شـهری به شـمار می رود، نحوۀ شـکل گیری سـاختارهای 
روستاسـت؛ سـاختارهای ارگانیکی که تدریجاً براسـاس مفهوم زیست 
و در ارتبـاط مسـتقیم با نیازهای انسـانی شـکل پذیرفته انـد و ماهیتاً 
مشـتق از اسـتخوان بندی و سـاختار شـهری هسـتند. خاسـتگاه این 
شـاخصۀ مهـم روسـتایی، در امتـداد زیرسـاخت هایی اسـت که پیش 

از ایـن به آنها اشـاره شـد.
عوامـل ذکرشـده کـه عـالوه بر وجـوه عینی پیونـد ذهنی سـاکنان با 

منظـر روسـتا را بـه دنبـال دارنـد، در منظر روسـتایی اسـتان کرمان 
دسـتخوش تحـوالت اساسـی شـده اند. در ادامه به بازشناسـی عوامل 

مؤثـر بر ایـن تحـول پرداخته خواهد شـد.

روش شناسی
پژوهـش حاضـر از نـوع کیفـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از مطالعـات 
کتابخانه ای و مشـاهدات میدانی در سـفر پژوهشـی به اسـتان کرمان 
در بـازۀ زمانـی 24 تا 28 آبان 1396 صورت گرفته اسـت. این مطالعه 
براسـاس ایـن پیـش فـرض صـورت گرفته کـه عوامـل متعـددی در 
تغییـر منظـر روسـتایی ایفـای نقش کـرده و روند تحوالت را سـرعت 
بخشـیده اند. بنابرایـن پژوهشـگر قصـد دارد تـا بـا اسـتفاده از مبانـی 
نظری استخراج شـده و مشـاهدات انجام گرفته این عوامل را شناسایی 

و توصیـف کند.
زلزله: بازخوانی و بازشناسی تغییر منظر روستایی کرمان •

تاریخچـه رخـداد زلزله هـای تاریخـی در اسـتان کرمـان و همچنیـن 
اهمیـت زلزله هـای اخیـر رخ داده در پیرامـون کرمـان همگی نمایانگر 
ویژگـی ایـن ناحیـه از نظـر لرزه خیـزی اسـت. در سـدۀ اخیـر کرمان 
بـه عنـوان مرکز زلزله هـای ایـران، شـاهد شـدیدترین زمین لرزه های 
کشـور بـوده اسـت. در سـال 1360 بـه فاصلـۀ کمتـر از دو ماه بخش 
وسـیعی از اسـتان کرمـان به لـرزه درآمده؛ زلزلـۀ اول به بزرگـی 8/ 6 
در مقیـاس ریشـتر بـه مرکزیـت شـهر »گلبـاف« رخ داد کـه موجب 
شـد ایـن شـهر به کلـی ویران شـود. امـا دومیـن زلزله که در ششـم 
مـرداد مـاه 1360 به وقوع پیوسـت، با بزرگی 1/ 7 در مقیاس ریشـتر 
شـدیدترین زلزلۀ اسـتان کرمـان و یکی از شـدیدترین زمین لرزه های 
ایران محسـوب می شـود. این زلزله که در نزدیکی روسـتای »سـیرچ« 
رخ داد به حـدی شـدید بـود کـه در جریان آن حـدود 85 درصد بافت 
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تصویر4. تحول منظر بومی روستا به  دلیل تفاوت مصالح بومی و مصالح جدید، 
روستای اسماعیل آباد، کرمان. عکس: میثم خلیل پور، 1396.

تصویر3. طرح کاشت جدید در جدارۀ راه و مسیرهای دسترسی روستایی بدون 
پیوند با مؤلفه های هویتی روستا، روستای تیکدر، کرمان. عکس: میثم خلیل پور، 

.1396

روسـتایی و خانه هـا به شـدت آسـیب دیـده یا تخریب شـدند )ایسـنا، 
1394(.  پـس از اتمـام عملیـات امـداد و نجـات، عملیـات نوسـازی و 
بهسـازی روسـتا آغاز شـد، امـا آنچه به عنوان میـراث زلزله در روسـتا 
باقـی مانـد، پدیدآمـدن نـوع جدیـدی از منظـر روسـتایی بـود کـه با 
سـاختار، سـازمان فضایـی و منظـر بومـی اولیـۀ روسـتا فاصله بسـیار 
داشـت. تخریـب گسـتردۀ حاصـل از بالیـای طبیعـی و تأثیـرات آن 
در منظـر به ویـژه مناظـر روسـتایی از یک سـو اجتناب ناپذیـر بـوده و 
از سـوی دیگـر دارای تبعـات گسـترده ای اسـت. فارغ از تلفـات جانی، 
بافـت روسـتا کـه دربرگیرندۀ نشـانه های هویتی و زیسـتی روسـتایی 

اسـت تخریب می شـود.
در اولیـن گام نوسـازی و بهسـازی، به واسـطۀ نیاز به بازسـازی سـریع 
و اسـکان حادثه دیـدگان، عملیـات اسـکان و بازسـازی بـا سـرعت باال 
و بـا همیـاری اشـخاص حقیقـی و حقوقی انجـام می پذیـرد. به دلیل 
اهمیـت باالبـودن سـرعت سـاخت و سـازها و کمبـود مصالـح، رونـد 
نوسـازی بـدون توجـه به ویژگی هـای بومی روسـتایی و انجام ترکیبی 
از مصالـح سـنتی و جدیـد صـورت می پذیـرد و ابنیـۀ جدیـد، شـکل 

متفاوتـی بـرای بافـت و منظـر بومی روسـتا رقـم می زند.
نکتـۀ حائـز اهمیـت آن اسـت کـه ایـن مسـئله نه تنهـا اجتناب ناپذیر 
اسـت، بلکـه به واسـطۀ  اهمیت نوسـازی و بهسـازی سـریع روسـتاها، 
تصویرفوق الذکـر بـه  عنـوان بخشـی از منظر روسـتاهای زلزلـه زده در 

اذهـان عمومـی نقـش بسـته اسـت )تصویر4(.
امـا پرسشـی کـه به وجـود می آید این اسـت کـه تصمیمات سـاکنان 
بعد از رهایی از بحران زلزله برای بازسـازی روسـتا بیشـتر تحت تأثیر 
عوامـل بیرونی اسـت یـا منطبق بر سـاختار هویتی و فرهنگی روسـتا 
انجـام می پذیرد؟ برای پاسـخ به این پرسـش به بررسـی سـایر عوامل 

تغییردهندۀ سـاختار روسـتا می پردازیم.
طرح های مدیریتی: هادی روستا یا مدل کوچک شهر •

طرح هادی روسـتایی دسـتورالعملی واحد به  عنوان مدل کوچک شدۀ 
طـرح جامع شـهری اسـت کـه از سـال1362 مطرح شـده و اعمال آن 
بـه  عنـوان ابزار مدیریت توسـعۀ روسـتایی در کشـور و ناظـر بر هدف 
کلی تجدید حیات روسـتا در ابعاد مختلف شـده اسـت )فریـدون زاده، 
1398(.  طرح هـای مدیریتی اعمال شـده در روسـتاها مانند طرح های 
هـادی روسـتایی،  بـا برداشـتی سـطحی نگر از سـاختارهای شـهری و 
بـدون توجـه بـه ویژگی هـای محیطـی، اقلیمـی، فرهنگـی و هویتـی 
روسـتاها و بـا شـعار زندگـی بهتـر و آسـان تر صـورت پذیرفته اسـت. 
اسـتفاده از مصالـح جدیـد و دسـتورالعمل های ساختمان سـازی بـا 
نگاهی شـهری، سـاختار ارگانیک روسـتاها را دسـتخوش تغییر جدی 
کـرده اسـت. بـا ایجـاد تغییـر در ذهنیـت سـاکنان روسـتا از محـل 
سـکونت و زندگی شـان، مناظـر روسـتایی بـه سـمت یک شکل شـدن 
سـوق  داده شـده و به سختی از مناظر شـهری قابل تشخیص هستند و 
این مسـئله زمینه سـاز حـذف مؤلفه هـای هویتی و فرهنگی روسـتاها 

شـده  است.
پـس از تخریـب کامـل برخـی از روسـتاهای اسـتان کرمان به واسـطۀ 

زلزله هـای رخ داده در سـال 1360 -ماننـد سـیرچ و گلبـاف- نیـاز بـه 
بازسـازی مجـدد از یک سـو و دسـتورالعمل طـرح هـادی روسـتایی از 
سـوی دیگـر، توسـعۀ روسـتاهای کرمـان را بـه  سـمت سیاسـت های 
شـهری و نـه برنامه ریـزی در مقیـاس روسـتا سـوق داد. ویرانی هـای 
ناشـی از زلزله ها در سـکونتگاه های روسـتایی این شـائبه را ایجاد کرد 
کـه مصالـح سـنتی از دوام کمتری نسـبت به مصالح جدیـد برخوردار 
هسـتند. بـر ایـن اسـاس شـکل و صـورت روسـتاها پـس از عملیـات 
نوسـازی و بهسـازی دسـتخوش تغییر شـد، اما آنچه به عنوان نتیجۀ 
طرح هـای هـادی در روسـتاهای زلزلـه زدۀ اسـتان کرمان باقـی  مانده 
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اسـت، رویکـردی اجبـاری بـا دیدگاه هـای شـهری اسـت که فـارغ از 
توجـه بـه شناسـه های اصیل منظر روسـتایی شـکل یافته اسـت. این 
طرح هـای مدیریتـی بـدون هیـچ مناسـبتی بـا نوع معیشـت روسـتا، 
سـاختار فضایـی آن و پیشـینۀ هویتـی و فرهنگـی در تمامـی ابعاد از 
جزئیات تا کلیات روسـتا را دسـتخوش تغییر کرده  اسـت. تغییری که 
بر مبنای دسـتورالعملی واحد، همسان سـازی را بیشـتر از توجه به بوم 
و بسـتر در دسـتور کار خـود قرار می دهد. ریشـۀ این تغییـرات را باید 
در تحت الشـعاع قـراردادن زیرسـاخت های معنایی روسـتا و به تبع آن 

تغییـر نـگاه و ذهنیت سـاکنان آن جسـتجو کـرد )تصویر5(.
سودای تغییر: وسوسۀ شهرنشینی در روستا •

سـومین عاملـی کـه باعـث تغییـر مشـخصه های هویتـی روسـتایی 
می شـود، تغییـر نـگاه سـاکنان روسـتا و گرایـش به زندگی شـهری و 
به طور خاص شهرنشـینی اسـت. سـودای تغییر روسـتا به شهر، امری 
اسـت کـه به طـور کلـی سـاختارهای اصیل روسـتایی را دسـتخوش 
تغییـر کـرده اسـت. در نتیجـه زیبایی شناسـی روسـتایی کـه تا پیش 
از ایـن منطبـق بـر مؤلفه هـای هویتـی شـکل می گرفـت، بـه امـری 

سـلیقه ای و تقلیـدی از شـهر بدل شـده اسـت )تصویـر 6(.
ایـن رخـداد در روسـتاهایی کـه در نزدیکـی کالنشـهر کرمـان قـرار 
گرفته انـد با شـدت بیشـتری انجام شـده اسـت. مـردم روسـتاها فارغ 
از درنظرگرفتـن مؤلفه هـای طبیعـی و بـا نگاهـی بـه زندگی شـهری، 
نه تنهـا پذیـرای این زیبایی شناسـی جدید و سـلیقه ای شـده اند، بلکه 
در تمامـی ابعـاد، زندگـی روسـتایی را به این سـمت سـوق می دهند. 
هرچنـد برنامه های مدیریتی ماننـد طرح های هادی روسـتایی در این 

تغییر نـگاه بی تأثیر نیسـتند.

نتیجه گیری
منظر روسـتایی معاصر اسـتان کرمان را می توان نتیجۀ سیاسـت های 
نادرسـت مدیریتـی، عوامـل بیرونـی و بی توجهـی بـه توسـعۀ درون زا 
دانسـت کـه فـارغ از مؤلفه هـای فرهنگی و هویتـی روسـتایی و بدون 
هیچ نشـانه ای از معیشـت و سـطح اقتصاد روسـتا به  عنوان نمودهای 
هویتـی آن، شـکل گرفته اسـت. ایـن مهم نتیجـۀ تغییر سـاختارهای 
اساسـی روسـتایی و ابعـاد مختلـف فرهنگـی و معیشـتی اسـت. ایـن 
رونـد تـا جایـی ادامـه یافتـه اسـت کـه منظـر روسـتایی کرمـان، بـه 
نـام توسـعه یافتگی و در قالـب طرح هـای روسـتایی هیـچ نشـانه ای از 
مؤلفه هـای هویتـی خویـش ارائـه نمی کنـد. تغییـرات ایجادشـده در 
پـی یـک عامـل طبیعـی ماننـد وقـوع زلزلـه اجتناب ناپذیـر می نماید 
امـا رخدادهـای پس از آن سیاسـت گذاری نادرسـتی اسـت که هویت 
روسـتا و منظـر آن را کـه حاصـل تعامـل عوامـل فرهنگـی، زیسـتی، 
اقتصادی و معیشـتی اسـت، هدف قرار داده و به ورطۀ نابودی کشـانده 
اسـت. سیاسـت های بازسـازی و نوسـازی بـدون توجـه بـه اصالـت 
روسـتایی، رهاوردی جز تخریب سـکونتگاه های روسـتایی و منظر آنها 
نداشـته و نمود آن در برهم خوردن سـازمان و سـاختار ارگانیک روستا 

قابل مشـاهده و بازشناسـی است.

تصویر5. حضور مصادیق زندگی شهری در روستا به  عنوان نمادهای جدید منظر 
روستایی، روستای سه کنج، کرمان. عکس: میثم خلیل پور، 1396.

تصویر6. به کارگیری مصالح نوین و شیوه های ساخت شهری به گونه ای نامرتبط با 
میراث منظر روستایی، استان کرمان. عکس: میثم خلیل پور، 1396. 

نتیجـۀ  عوامـل ذکرشـده از جملـه بالیای طبیعـی، دسـتورالعمل های 
مدیریتـی و تغییـر نگـرش سـاکنان روسـتا، پدیدآمـدن منظـری از 
روستاسـت کـه در هیچ یـک از ابعـاد، پیونـدی با سـاختارهای قدیمی 
روسـتا و منظـر آن برقـرار نسـاخته و بـر ایـن اسـاس خوانشـی به نام 
روسـتا و منظـر روسـتایی در مخاطـب شـکل نخواهـد داد. در صورت 
عـدم تغییـر نگرش به روسـتا به مثابـۀ میراثی غنی و فرهنگـی و ادامۀ 
رونـد حاکـم بـر سیاسـت های نوسـازی و بهسـازی در زلزله خیزتریـن 
پهنۀ کشـور، دیری نخواهد پایید که از هویت منظر روسـتایی اسـتان 

کرمـان چیزی برجـای نخواهـد ماند.
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