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The concept of behavioral settings, which is a branch of environmental psychology, means a stable be-
havioral pattern in place resulting from the interaction of the environment and human beings. There is 
entanglement between all components of the behavioral settings (body and behavioral patterns). This 
feature is called synomorphism. The present article examines the synomorphy components by reading 
the story of Khondasht written by Nasser Vahdati in the field of  Regional Novels as documents that 
contain a lot of information about lifestyle, climate, architecture, etc., and seeks to answer the follow-
ing two questions: 1. Which synomorphy components have the greatest impact on the formation of 
behavioral settings in Native homes? 2. How do these factors affect components of behavioral settings? 
The research method is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of data collec-
tion. The descriptive part is based on the documentary method and the case study. The analytical part 
is based on the method of integrated content analysis (quantitative and qualitative). The results of the 
study indicate that based on the case study, the learned reactions and the appearance of the environ-
ment are the most important synomorphy factors in the formation of behavioral settings in the native 
home of the case study. 
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Extended Abstract

1. Introduction

he concept of behavioral settings, 
which is a branch of environmental 
psychology, is a pattern of sustainable 
behavioral patterns in place, resulting 

from the interaction of the environment and human be-
ings. There is entanglement between all components of 
the behavioral settings (physical and behavioral patterns). 
This feature is called synomorphism. Writers, like paint-
ers, often interact with space, their position in understand-
ing communication depends on the use of the sense of 
sight and other keys used to convey varying degrees of 
proximity. So far, many studies have been conducted on T
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the familiarity with lifestyles in the physical spaces of na-
tive homes, Regional Novel as a document that contains 
a lot of information about lifestyle, climate, architecture, 
etc. has not been used for such a study so far. Thus, the 
study of literature may provide information in the field of 
space perception that can be used against other informa-
tion obtained from other sources of information instead 
of mere descriptions. The aim of this research is to open 
a new way for studying, recognizing and analyzing ar-
chitecture and related sciences by examining the obtained 
concepts and data, citing fictional literature and relying 
on interdisciplinary methods. The present article seeks to 
answer these two questions by examining the Synomor-
phy components and a case study of reading the story of 
Khondasht written by Nasser Vahdati in the field of Re-
gional Novel as a document that contains a lot of informa-
tion about lifestyle, climate, architecture, etc. How can the 
Synomorphy morphology of behavior and body in native 
homes be studied by analyzing and reading the semantic 
aspect of narrative literature? 2. Based on the reading of 
the story under study, which Synomorphy components 
have the greatest impact on the formation of behavioral 
settings in native homes?

2. Methodology

The research method is applied in terms of purpose and 
descriptive-analytical in terms of data collection. The de-
scriptive part is based on the documentary method and 
the case study. The analytical part, which is the reading 
of descriptions of Region Novel, is based on the method 
of combined (quantitative and qualitative) content analy-
sis. Also, this content analysis will be conducted with an 
interpretive approach and a combination of analogy and 
induction because it leads to data from the theory of initia-
tion and reference, but the collection of some evidence is 
empirical.

3. Results

Regardless of the type of activity, it can be said that in 
semi-open and closed spaces, the location and arrange-
ment of space can be much more effective in Synomor-
phy than in open spaces. They are cinematic. Synomor-
phic physical factors are more effective in the formation 
of behavioral camps in which livelihood activities take 
place and behavioral factors are more effective in the for-
mation of behavioral camps in which social activities take 
place.

4. Discussion

It seems that in general, the physical factors of Syno-
morphy have been more effective than the behavioral fac-
tors of Synomorphy in the formation of behavioral sites. 
The end of this process, on the other hand, is more in-
fluenced by behaviors that result from cultural teachings. 
We can study the components of behavioral settings such 
as body, time and users and their different features and 
characteristics and how they affect the formation of be-
havioral settings.

5. Conclusion

Due to the wide range of examples of Regional Novel, 
other sources of narrative literature in this climate and oth-
er climates can be used in future studies to provide more 
comprehensive reports. Another important point to note is 
that the strength and completeness of this reading depend 
entirely on the richness of the text being studied in rela-
tion to the descriptions in question. It should be noted that 
the issue of reading literature is even more complex than 
what has been said. Because the places, people, events, 
and images represented in literary texts may have no orig-
inal or "real" sequence in the world around us. But when 
we look at the literature of realism, it is assumed that the 
author of the work is a narrator of real places and spaces 
and events in his story, or that he has at least created his 
mental imagery under the influence of facts. The present 
study was conducted on a story from the Regional Nov-
els of Gilan. For further study, it is possible to comment 
on the behavior-body coordination of behavioral settings 
in native homes in different periods as well as other re-
gions by purposefully selecting appropriate samples and 
achieving theoretical saturation. Also, based on such a 
study and in the same way, we can study the components 
of behavioral settings such as body, time and users and 
their different features and characteristics and how they 
affect the formation of behavioral settings.
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مفهوم قرارگاه رفتاری شاخه ای از روان شناسی محیط است که حاصل تعامل محیط و انسان است. بین تمام مؤلفه های قرارگاه رفتاری 
ا بررسـي مؤلفه های  )کالبد ی و الگوهای رفتاری( د رهم تنید گی وجود د ارد. این ویژگی را هم ساختی )سینومرفی( می نامند. مقاله حاضر ـب
سینومرفی و مطالعه مورد ی خوانش از د استان خوند شت نوشته ناصر وحد تی د ر حوزه اد بیات د استانی - اقلیمی به منزله اسناد ی که حاوی 
اطالعات بسیاری د رباره شیوه زند گی، اقلیم، معماری و... است د ر پی پاسخ به این پرسش ها است: 1. کد ام مؤلفه های سینومرفی بیشترین 
تأثیر د ر شکل گیری قرارگاه های رفتاری د ر خانه های محلی را د ارند؟ 2. این عوامل به چه شکل و بر کد ام مولفه های قرارگاه های رفتاری اثر 
گذارند. روش تحقیق برحسب هد ف کاربرد ی و از حیث گرد آوری د اد ه ها از نوع توصیفی - تحلیلی است. بخش توصیفی مبتنی بر شیوه 
اسناد ی و مطالعه د ر نمونه مورد ی است. بخش تحلیلی با تکیه  بر روش تحلیل محتوای تلفیقی )کمی و کیفی( انجام گرفته. نتایج بررسی 
حاکی از این است که بر اساس استناد به مطالعه مورد ی، واکنش های آموخته شد ه و شکل ظاهری محیط مهم ترین عوامل سینومرفی د ر 

شکل گیری قرارگاه های رفتاری د ر خانه محلی مطالعه مورد ی هستند.

کلیدواژه ها: 
قرارگاه رفتاری، 

سینومرفی، خانه محلی 
روستایی، ادبیات داستانی 

-  اقلیمی، تحلیل محتوا

تاریخ دریافت: 30 آبان 1399
تاریخ پذیرش: 19 مرداد 1400

مقد مه 

مفهوم »قرارگاه رفتاری« که شاخه ای از روان شناسی محیط 
است، توسط بارکر1 مطرح شد، قرارگاه های رفتاری د ر حقیقت 
از هم ساختی میان رفتار و کالبد ایجاد می شود و بیان می کند 
که چگونه رفتاری خاص د ر زمانی خاص د ر یک فضای سه بعد ی 
شکل می گیرد (Lang, 2004: 130). با مطالعه قرارگاه های رفتاری 
د ر خانه های محلی د رمی یابیم چگونه یک فضا د ر یک زمان یا 
توالی های زمانی متفاوت به یک با چند قرارگاه رفتاری تبد یل 
می شد ه است (Thirumaran & Reshmi, 2017: 1). تاکنون، مطالعات 
بسیاری د ر زمینه آشنایی با شیوه های زند گی د ر فضاهای کالبد ی 
خانه های محلی انجام گرد ید ه که بیشتر به شیوه مطالعات مید انی، 
مشاهد ه، مصاحبه، پیمایش یا اسناد ی بود ه اند. اد بیات د استانی- 
اقلیمی به منزله اسناد ی که حاوی اطالعات بسیاری د رباره شیوه 
زند گی، اقلیم، معماری و... است تاکنون برای چنین مطالعه ای به 

1. Roger Barker

کار نرفته است. باتوجه  به این که نویسند گان تسلط بسیاری به 
محیط قصه شان د ارند و د انش فراوانی ارائه می کنند که اطالعات 
بسیار باارزشی عرضه می د ارند (Kush, 2017: 23). تحقیق مبتنی 
بر د استان فرصتی فراهم می کند تا به تجربه زند گی، جزئیات، 
افکار، خواسته ها و شیوه زند گی د ر زمان های د یگر د ست یابیم. 
همچنین اد وارد. تی. هال2 معتقد است ویژگی تصویرسازی و بیان 
جزئیات د ر اد بیات د استانی یکی از بهترین راه ها برای شناسایی 
فضاهای کالبد ی با شکل و بی شکل است. هال د ر کتاب »بعد 
برای  راه ها  بهترین  از  یکی  پنهان« متذکر می شود که چگونه 
شناسایی فاصله های فضایی و اد راک فضایی توسط نویسند گان 
اد بیات د استانی صورت گرفته است. متونی که از اد بیات برگرفته 
می شوند هرچند ممکن است مقد اری از مفاهیم اولیه و اصلی خود 
را از د ست بد هند، ولی مشخص می کنند که چگونه نویسند گان 
مهم  عامل  به عنوان یک  فاصله  کاربرد های  و  مفاهیم  با  بزرگ 

.(Hall, 2002: 23) فرهنگی رابطه برقرار می کنند

2. Edward T.Hall

1- د انشجوی د کتری، گروه معماری، د انشکد ه معماری و شهرسازی، واحد قزوین، د انشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.
2- استاد یار، گروه معماری، د انشکد ه معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، د انشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

3- استاد یار، گروه معماری، د انشکد ه معماری و شهرسازی، واحد قزوین، د انشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.

تبیین سینومرفی در قرارگاه های رفتاری بر اساس شیوه زندگی در خانه های محلی روستایی مبتنی 
بر خوانش از ادبیات داستانی - اقلیمی )مورد مطالعه: داستان خوندشت نوشته ناصر وحدتی(

لیال بیگم هاشمیان1، *مهرداد متین2، مریم ارمغان3
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و  د استانی  اد بیات  توصیفی  بررسی  ضمن  حاضر  پژوهش 
استخراج نشانه های مورد تفسیر، د ر پی پاسخ به این پرسش ها 

است:

1. بر اساس خوانش از د استان مورد مطالعه کد ام مؤلفه های 
سینومرفی بیشترین تأثیر را د ر شکل گیری قرارگاه های رفتاری 

د ر خانه های محلی را د ارند؟

2. این عوامل به چه شکل و بر کد ام مؤلفه های قرارگاه های 
رفتاری اثر گذارند؟ 

مروری بر اد بیات موضوع

پیشینه تحقیق

قرارگاه های رفتاری

آغاز گرایش های اکولوژیک د ر روان شناسی را به د هه 40 قرن 
بیستم و متأثر از لوین کورت3 از پیش گامان روان شناسی اجتماعی 
مد رن می د انند مقاله »اکولوژی روان شناسی« وی د ر سال 1944 
به بررسی فرصت ها و محد ود یت های محیطی به عنوان نخستین 
گام د ر فهم رفتار افراد یا گروه ها تأکید نمود. پس او راجر بارکر 
و هربرت رایت4 نگاه اکولوژیک به روان شناسی را د ر مقابل نگاه 
سنتی مطرح کرد ند و سپس د ر د هه 1950 د ر پایگاه تحقیقاتی 
مید وست آمریکا تحقیقی را آغاز کرد ند که نتیجه آن منجر به 
از مهم ترین نظریه پرد ازان  ارائه نظریه قرارگاه های رفتاری شد. 
است  ویکر«5  »آلن  بارکر  از  بعد  رفتاری  قرارگاه های  زمینه  د ر 
که نظریات او را تکامل می بخشد. آلن ویکر د ر کتاب »د ید گاه ها 
د ر مورد قرارگاه های رفتاری« بازتعریفی از قرارگاه های رفتاری 
ارائه می د هد، د ر د ید گاه جد ید نظم سیستماتیک قرارگاه رفتاری 
افراد  میان  روابط د وسویه بی شماری است که  و  تعامل  نتیجه 
شکل می گیرد (Wicker, 2005). جان لنگ6 د ر کتاب »بازنگری 
محیط  رفتاری«  علوم  و  عمل  و  معماری  نظریه  کاربرد ی: 
ساخته شد ه را مجموعه ای تود رتو از قرارگاه های رفتاری می د اند 
 (Lang & Moleski, بر د و د سته اند: 1. مکان ها و 2. رابطه ها که 
(2011. شمین گلرخ د ر کتابی به نام »قرارگاه رفتاری، واحد ی 

برای تحلیل محیط« به بررسی و تحلیل روان شناسی اکولوژیک و 
نظریه قرارگاه های رفتاری از د ید گاه بارکر، ویکر و لنگ می پرد ازد 
(Golrokh, 2012). آزاد ه شاه چراغی و علیرضا بند ر آباد د ر کتاب 

»محاط د ر محیط، کاربرد روان شناسی محیطی د ر معماری و 
شهرسازی« به مرور اند یشه های بارکر و ویکر د رباره قرارگاه های 
امید   .(Shahcheraghi & Bandarabad, 2015) می پرد ازند  رفتاری 
د ژد ار و همکاران د ر مقاله »بازشناسی مفهوم قرارگاه های رفتاری 

3. Lewin Kurt
4. Herbert Wright
5. Allen Wicker
6. John Lang

مروری بر تعاریف و ویژگی های قرارگاه رفتاری با تأکید بر مرور 
تحلیلی متن شوگن«7، با مروری بر اد بیات این حوزه و به ویژه 
مروری تحلیلی بر کتاب »قرارگاه های رفتاری« شوگن اقد ام به 
ارائه تعریف قرارگاه های رفتاری و اجزاء آن یعنی الگوی جاری 
رفتار، محیط، هم ساختی محیط و رفتار و غیره پرد اخته است. 
(Dezhdar et al., 2012). معصومه احمد ی و مریم فرهاد ی، د ر مقاله 

»عرصه کار فرد ی د ر کارگاه طراحي معماری به عنوان یک قرارگاه 
رفتاری کارآمد« به بررسي 12 د انشکد ه معماری از 10 کشور 
جهان پرد اخته. نتایج این پژوهش نشان می د هد تعریف عرصه کار 
فرد ي بنا به نیاز واقعي د انشجویان صورت گرفته و تأثیر مثبتي بر 
یادگیري و افزایش حس تعلق آن ها به محیط آموزشي می گذارد 

.(Ahmadi & Farhadi, 2016)

خوانش از اد بیات د ر رابطه  با معماری و روان شناسی محیط

د ر  هد فمند  مطالعات  به عنوان  را  زیر  مطالعات  و  تحقیقات 
برشمرد: د یوید هاروی8 د ر کتاب »پاریس،  این  رابطه می توان 
پایتخت مد رنیته«، با بررسی د قیق اد بیات، هنر، فضای شهری، 
سازمان صنعتی، سیاست و شیوه زند گی د ر پاریس از جزءبه جزء 
رمان های بالزاک9 و زوال10 شعر بود لر11 و نقاشی های د ومیه12 تا 
نظریه پرد ازی های سن سیمون13 و کارل مارکس14 د ر برهه 1830 
تا 1871، روید اد هایی که پاریس را از شهری با زیرساخت های 
شهری قرون وسطایی به د وره مد رن پرتاب کرد زیر نظر می گیرد 
د ر  معماری  و  »روایت  مقاله  د ر  سارا15  سوفیا   .(Harvey, 2014)

د استان های بورخس16«، به تحلیل رابطه موجود بین اد بیات و 
 (Sara, است  پرد اخته  معماری  و  د استان  د ر  روایت  به خصوص 
(2007. د ر این مقاله نویسند ه به رابطه مد ل های فضایی و نوع 

اد بیات بورخس و همین طور بررسی شیوه های د رک معماری، 
به وسیله د استان های او پرد اخته است. زینب تونا آلتاو17 و بهار 
د ورموز18 د ر مقاله »تجزیه وتحلیل آثار تاریخی: خواند ن »مرگ 
خیابان« از طریق اد بیات باالرد19 و نظریه »فاصله ازد ست رفته 
ترانکیک20« معتقد ند: معماری می تواند د استان اد بی را به عنوان 
ابزار مکمل برای تحقیقات معماری و شهری مورد استفاد ه قرار 
د هد (Tuna Ultav et al., 2015). سید محسن حبیبی، د ر کتاب 

7. Phil Schoggen
8. David W.Harvay
9. Honore De Balzac
10. Emile Zola
11. Samuel Butler
12. Honore- Victorin Daumier
13. Henride Saint- Simon
14. Karl Marx
15. Sophia P Sarra
16. Borges
17. Zeynep Tuna Ultav
18. Bahar Nur. Durmaz
19. J.G. Ballard
20. Trancik
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د ر   ،»)1332-1299( ایرانی  نوپرد از  شهر  نماد  شهر،  »قصه 
جستجوی رسید ن به نکات پنهان د ر تحول و د گرگونی شهر 
و چگونگی نووارگی ایرانی د ر البه الی سطور رمان ها، اشعار یا 
د استان های کوتاه است (Habibi, 2010). نرگس خالصی مقد م، د ر 
کتاب »شهر و تجربه مد رنیته فارسی«، چگونگی بازنمایی تهران 
 .(Khalesi Moghadam, 2013) د ر رمان فارسی را توضیح می د هد
زهرا تقوی فرد ود، با مقاله »بازنمایی فضای معماری ایران از مجرای 
تخیل فرانسوی، با تکیه بر نقد جغرافیایی«، با بررسی آثاری از 
چند نویسند ه فرانسوی قرن 18 د ر رویارویی با فضاهای معماری 
ایران از طریق واژگان احساسات و تجربه »من« نویسند گان و از 
خالل اد راک های متفاوت سوژه ها و همچنین بررسی فضا - زمان 
معماری د ر آثار نویسند گان انتخابی، این فضاها را توصیف کند 

 .(Taghavi Ferdoud, 2017)

مبانی نظری تحقیق

قرارگاه های رفتاری

د ر د هه 1950 گروهی از روان شناسان )راجر بارکر و گروهش( 
د ر پایگاه تحقیقاتی مید وست21 )آمریکا(، تحقیقی را شروع کرد ند 
که مهم ترین هد ف آن فهم این موضوع بود که چه چیزی بر 
رفتارهای انسان د ر محیط زند گی روزمره اش تأثیر می گذارد. آن ها 
متوجه رابطه د وسویه میان رفتار و محیط کالبد ی شد ند. این 
بحث د ر واقع تحت مقوله روان شناسی محیطی قرار می گیرد. 
د ر این میان »روان شناسی اکولوژیک«، پاراد ایم نوبتی از تأکید بر 
شخص به تأکید بر محیط ایجاد می کند که منجر به تبیین نظریه 
برای  پایه  واحد ی  رفتاری  قرارگاه  می شود.  رفتاری«  »قرارگاه 
محیط تعریف می کند که مرزهای زمانی و فضایی مشخصی د ارد، 
 (Golrokh, 2012: این واحد ها ترکیبی از »رفتار - کالبد« هستند
هستند،  عناصر  د ود سته  د ارای  رفتاری  قرارگاه های  همه   .2-9)

عناصر کالبد ی )به صورت ترکیبی مشخص از فضا، زمان و اشیاء( 
الگوهای رفتاری تکرارشوند ه و  و عناصری اجتماعی )به صورت 
مشخص مانند خواند ن، حرف زد ن،....( )تصویر شماره 1(. وجود 
هرد وی این د سته عناصر برای وجود قرارگاه رفتاری حیاتی است 

.(Golrokh, 2012: 16)

تصویر 1. همزیستی رفتار انسان با محیط د ر قرارگاه رفتاری. 
Shahcheraghi & Bandarabad, 2015: 41 :مأخذ

فصلنامه پژوهش های روستایی

21. Midwest

پارامترهایی که از نظر محققین شیوه زند گی را پوشش می د هد 
به طور خالصه شامل جهان بینی، خرد ه فرهنگ ها، رسوم زند گی، 
نوع اشتغال، سطح د رآمد، میزان تحصیالت و فعالیت های فرد ی 
مؤلفه های  باال،  پارامترهای  میان  د ر  بنابراین  است؛  جمعی  و 
»رسوم زند گی، فعالیت های فرد ی و جمعی، متغیرهای فرهنگی 
روابط  زنان،  وضعیت  حریم،  خانواد ه،  )ساختار  اجتماعی   -
خویشاوند ی و همسایگی، موقعیت و روابط اجتماعی(« د ر بررسی 
شیوه زند گی د ر فضای کالبد ی خانه می توانند مورد بررسی قرار 
گیرند. به نظر می رسد شیوه زند گی مجموعه ای کم وبیش منسجم 
از عملکرد های روزمره است که فرد آن ها را به کار می گیرد تا 
الگوهای جاری  او را برآورد ه سازد یعنی همان  نیازهای جاری 
رفتار د ر محیط (Rouhani et al., 2010: 134). از نظر پور د یهیمی  
نیز روش زند گی به انتخاب کیفیت های محیطی، کیفیت های 
اما  مربوط می شود.  فعالیت ها  انجام  و شیوه  فعالیت ها  زند گی، 
برای پی برد ن به مصد اق های عینی شیوه زند گی د ر خانه نیازمند 
پاسخ به این پرسش ها هستیم که مرد م چه فعالیتی را د ر جهت 
برآورد ه کرد ن نیازهای جاری خود د ر خانه انجام می د هند؟ و 
د وبریانوف22  ولیچکو  می د هند؟  انجام  چگونه  را  فعالیت ها  این 
جامعه شناس مؤسسه جامعه شناسی بلغارستان چهار عرصه برای 
سبک زند گی عنوان نمود ه است که به شناسایی این فعالیت ها 
کمک شایانی می کند. این عرصه ها عبارت اند از: 1- فعالیت های 
کاری 2- فعالیت های عمومی و سیاسی 3- فعالیت های فرهنگی 
 (Razavizadeh, 2005: 4- فعالیت های روزمره و بازتولید زند گی
و  باال  د ر  مؤلفه های ذکرشد ه  و  فعالیت ها  این  تطبیق  با   .115)

همچنین موضوع مورد مطالعه که د ربرگیرند ه خصوصیات شیوه 
زند گی د ر خانه های محلی است می توان عرصه ها و مؤلفه های 
زیر را برای بررسی شیوه زند گی د ر مسکن محلی د ر نظر گرفت 

)جد ول شماره 1(.

بین تمام مؤلفه های قرارگاه رفتاری )کالبد ی و الگوهای رفتاری( 
وابستگی و د رهم تنید گی بسیاری وجود د ارد. بارکر این ویژگی را 
 (Shahcheraghi &  Bandarabad, می نامد )هم ساختی )سینومرفی

(101 :2015 )تصویر شماره 2(.

شکل د هند ه  عوامل  مهم ترین  را  عامل  هشت  بارکر،  راجر 
سینومرف )رفتار - کالبد( معرفی کرد ه است. 

از  برخی  می تواند  فیزیکی  چید مان  فیزیکی:  نیروهای   .1
الگوهای رفتاری را تحمیل کند و مانع از برخی د یگر شود یا ما را 

به انجام رفتاری تشویق کند.

2. نیروهای اجتماعی: مد یریت یک محیط می تواند ما را به 
انجام رفتاری تشویق کند یا از آن بازد ارد.

سازوکارهای  برخی  شک  بد ون  فیزیولوژیک:  فرایند های   .3

22. Velychko Dobryanov
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رفتاری د ر - مکان وجود د ارد که د ر واقع پاسخ فیزیولوژیک افراد 
به الزاماتی مکانیکی است که از ویژگی های ظرف کالبد ی غیر 

روان شناختی ناشی می شود.

قالب زد ن  از عوامل مهم د ر  4. شکل ظاهری محیط: یکی 
برخی  که  ایست  جبری  تأثیرات  د ائمی،  رفتاری  الگوهای 
شکل بند ی های فرمال موجود میان محرک ها که ناشی از ظرف 

کالبد ی غیر روان شناختی هستند، بر اد راک ما وارد می کنند.

5. واکنش های آموخته شد ه: یاد گیری این که رفتار مناسب برای 
یک سینومورف رفتار - کالبد کد ام است پیوسته انجام می شود. 
این یاد گیری از سنین کود کی آغاز می شود و متناسب با فرهنگ 

است.

6. انتخاب توسط افراد: افراد گاهی امکان انتخاب حضور د ر 
قرارگاه رفتاری و یا عد م ورود به آن را د ارند.

7. انتخاب به وسیله قرارگاه رفتاری: برخی قرارگاه های رفتاری 
پیش شرط هایی برای ورود به آن ها د ارند 

8. تأثیر رفتار بر ظرف کالبد ی: مسیرهای میان بر بین نقاط 
مختلف شهر به وسیله رفت وآمد شهروند ان شکل می گیرد از این 
 (Shahcheraghi & Bandarabad, 2015: 101; Golrokh, است  نوع 

(43 :2012 )تصویر شماره 3(.

د ر میان عوامل ذکرشد ه به نظر می رسد همان طور که قرارگاه 
رفتاری به د لیل قرار گرفتن د ر حوزه روان شناسی محیط ترکیبی 
از مطالعه د و مقوله رفتار و محیط است بنابراین هم ساختی این د و 
مؤلفه گاهی د ر گرو ویژگی های محیطی و گاهی د ر گرو عوامل 
رفتاری ایجاد می گرد د. د ر این صورت با تفکیک عوامل هم ساختی 
به د و حوزه رفتار و کالبد می توان د ریافت که د ر شکل گیری یک 
عوامل  یا  محیطی  و  فیزیکی  عوامل  مشخص  رفتاری  قرارگاه 

رفتاری مؤثرتر بود ه اند.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. اجزای سینومرف. مأخذ: مطالعات نگارند گان، 1399
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جدول 1. مؤلفه های شیوه زند گی.

مؤلفه هاعرصه هامتغیر

شیوه زندگی در 
مسکن محلی

فعالیت های مرتبط با کار فردی، خانوادگی، گروهی، شغل در خانهفعالیت های معیشتی  )کاری(
مهمانی، ارتباط با همسایگان، نحوه گذران اوقات فراغت جمعی، تفریحات گروهیفعالیت های اجتماعی

آداب ورسوم محلی، رسوم اعتقادی و فرهنگی و مذهبی، حریم، وضعیت زنانفعالیت های فرهنگی )آداب ورسوم(
فعالیت های مرتبط با خوابیدن، خوردن، تدارک وعده های غذایی و...فعالیت های زیستی

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: مطالعات نگارند گان، 1399                                                                                                   

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. مؤلفه های قرارگاه رفتاری. مأخذ: مطالعات نگارند گان، 1399
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اد بیات د استانی – اقلیمی

اد بیات د استانی - اقلیمی حوزه ای از اد بیات د استانی رئالیسم 
است که ویژگی مهم آن پرد اختن به عناصر محلی مشترک و 
از: فرهنگ مرد م،  تمایز بخش یک منطقه است که عبارت اند 
شامل معتقد ات و آد اب ورسوم، مشاغل و حرفه ها، شکل معماری 
منطقه، خوراک ها، پوشش ها و زبان محلی )واژه های محلی، لهجه 
و ساختار محلی زبان، ترانه ها و سرود ه های عامیانه( شیوه معیشتی 
و اقتصاد ی و تولید مرد م، مکان ها و مناطق محلی، طبیعت محلی، 
صور خیال و جنبش ها و تحوالت سیاسی و اجتماعی منطقه 
(Sadeghi Shahpar, 2010: 37) )تصویر شماره 4(. د استان اقلیمي 

د ر زبان التین معمواًل به نام رمان محلی یا ناحیه ای23 خوانـده 
می شود. اقلیم گرایي د ر د استان نویسی معاصر ایران به طورجد ی 
از د هه 1330 آغاز می شود و د ر د هه های چهل و پنجاه به اوج 

خود می رسد.

ادبیات اقلیمي به سبک ها و مکاتـب مختلـف قابل تقسیم بند ی 
اسـت. از میـان ایـن تقسیم بند ی ها شیری طبقه بند ی هفت گانه ای 
را بـراي ادبیـات اقلیمـي ایـران مطـرح می کند که عبارت است از 
سبک آذربایجان، اصفهان، خراسان، جنوب، شمال، غرب و مرکز 
(Rakei & Naeemie Hashvakie, 2016: 93). د ر این مقاله د استان 

)منطقه  ایران  شمال  اقلیمی   - د استانی  اد بیات  از  خوند شت 
این د استان د ر محد ود ه زمانی نهضت  انتخاب گرد ید.  گیالن( 
جنگل )1293(- تصویب قانون اصالحات اراضی )1340( روایت 
می شود و این بازه زمانی د قیقاً قبل از نفوذ مد رنیسم و تغییر 
د ر شیوه زند گی محلی است. همچنین حضور نظام اجتماعی 
اربابی - رعیتی د ر جامعه باعث ایجاد نوعی رابطه طبقاتی د ر 
جامعه کشاورزی و شهری این منطقه می گرد د. د استان خوند شت 
نوشته ناصر وحد تی د رباره زند گی خانواد ه ای رعیتی د ر این د وران 
د ر روستای لیش از توابع شهرستان سیاهکل است. انتخاب این 
د استان برای این مطالعه به این منظور صورت گرفته که نویسند ه 
د ر جای جای د استان به توصیف الگوهای رفتاری و شیوه زند گی 

د ر خانه محلی د استان پرد اخته است.

روش شناسی تحقیق

گردآوری  از حیث  و  کاربرد ی  برحسب هد ف  تحقیق  روش 
د اد ه ها از نوع توصیفی - تحلیلی است. بخش توصیفی مبتنی بر 
شیوه اسناد ی و مطالعه د ر نمونه مورد ی است. بخش تحلیلی که 
خوانش توصیفات از اد بیات د استانی - اقلیمی است با تکیه  بر روش 
تحلیل محتوای تلفیقی )کمی و کیفی( انجام گرفته. سیوفانگ و 
شنون24، تحلیل محتوا را یک روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی 
محتوای متون می د انند که از طریق فرایند طبقه بند ی منظم 
 (Hsiu Fang & مضامین یا الگوهای کد گذاری شد ه عمل می کند

23. Regional Novel
24. Hsiu Fang & Shannon

(Shannon, 2005: 1279. تحلیل محتوای کیفی تحلیل محتوای 

پنهان، یعنی معانی مستتر یا معانی ضمنی د ر د اد ه هاست که 
 .(Tabrizi, 2014: 109) د ر شنید ن و خواند ن اولیه مشهود نیستند
با تمرکز بر محتوای پنهان،  د ر روش تحلیل محتوای تلفیقی 
مفاهیم د ست می زند  و  واژه ها، جمله ها  به شمارش  پژوهشگر 
محتوا  تحلیل  این  همچنین   .(Ghaedi & Golshani, 2016: 57)

بود  خواهد  استقرا  و  قیاس  از  ترکیبی  و  تفسیری  رویکرد  با 
قیاسی است چرا که از نظریه )نظریه بارکر د ر مورد هم ساختی 
به د اد ه ها منجر می شود  آغاز و رجوع  قرارگاه های رفتاری(  د ر 
استقرا است زیرا گرد آوری برخی شواهد، تجربی است. د ر مرحله 
آماد ه سازی پرسش هایی پیرامون شکل گیری قرارگاه رفتاری د ر 
خانه های محلی با توجه  به مؤلفه های قرارگاه های رفتاری همچون 
مطرح  محیط  کالبد ی  ویژگی های  و  استفاد ه کنند گان  زمان، 
از متن د استان که حاوی اطالعاتی  گرد ید، سپس بخش هایی 
د رباره قرارگاه های رفتاری و مؤلفه های آن و همچنین نوع، شیوه 
و د الیل انجام فعالیت د ر کالبد فضا که منجر به ایجاد هم ساختی 
رفتار - کالبد د ر قرارگاه رفتاری و پاسخ هایی به پرسش های مطرح 
شد ه بود انتخاب گرد ید. د ر مرحله سازماند هی با خوانش متون، 
معانی پنهان )ضمنی( مستتر د ر متون انتخاب شد ه از د استان 
برای انتخاب کد های مورد نظر بر اساس مؤلفه های هم ساختی د ر 
قرارگاه های رفتاری به صورت تفسیری نگاشته شد. این تفسیرها 
توسط نگارند ه و با بهره گیری از مطالعه متن د استان و بررسی 
کلید واژه های موجود د ر متن و همچنین مطالعه منابع مستند از 
شیوه زند گی و فرهنگ مرد م گیالن و مصاحبه با افراد صاحب نظر 
و برخی از سالمند ان روستاهای فشتال، لیش و پاشاکی د ر منطقه 
سیاهکل که د وران د استان ها را تجربه کرد ه اند انجام گرفته است. 
این مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته با سؤاالتی د ر مورد 
شیوه زند گی، نوع فعالیت ها و د الیل و شیوه و زمان انجام آن ها 
صورت گرفته است. الزم به ذکر است این معانی )د ربرد ارند ه 8 
مؤلفه هم ساختی( بر اساس نظریه بارکر نگاشته شد ه اند. د ر پایان 
شمارش کد ها و تحلیل یافته ها منجر به ارائه گزارش گرد ید ه است 

)تصویر شماره 5(.

بررسی نمونه مورد مطالعه

از  د استانی   )2008( وحد تی  ناصر  اثر  د استان »خوند شت« 
زند گی  اساس  بر  است  گیالن  منطقه  اقلیمی  د استانی  اد بیات 
مرد م د ر سال های آغازین قرن حاضر روستای لیش د ر سیاهکل 
نوشته شد ه است. شرح خالصه د استان برشی از حد ود یک سال 
زند گی خانواد ه ای رعیتی د ر آن د وران است. نویسند ه با زاویه د ید 
سوم شخص به بازگویی قصه می پرد ازد. شروع د استان با شرح 
د لد اد گی پسر خانواد ه د ر پاییز یک سال شروع گشته و با شرح 
مراسم عروسی پسر د ر پاییز سال بعد خاتمه می یابد. بنابراین 
نویسند ه به شرح بسیاری از فعالیت های مختلف از شیوه زند گی 
این مرد م د ر چهارفصل سال پرد اخته است. پس از مطالعه کل 
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د استان د ر مرحله آماد ه سازی برای انتخاب بخش های مناسب 
از متن، جهت تحلیل همان طور که د ر روش تحقیق شرح آن 
رفت پرسش هایی پیرامون مؤلفه های قرارگاه های رفتاری همچون 
زمان، استفاد ه کنند گان، ویژگی های کالبد ی محیط برای شناسایی 
قرارگاه های رفتاری شکل گرفته د ر خانه د استان مطرح گرد ید. 
این پرسش ها شامل سؤاالتی از این قبیل اند: ا. چه فعالیت هایی 
و از چه نوعی د ر فضاهای کالبد ی خانه انجام می گیرد. 2. این 
فعالیت ها د ر کد ام فضاها انجام می گیرد. 3. د ر چه زمان هایی 
این فعالیت ها انجام می گیرد 4. این فعالیت ها توسط چه کسانی 

انجام می گیرد. برای این منظور ابتد ا فضاهای کالبد ی خانه که 
فعالیت هایی د ر آن ها صورت گرفته بود شناسایی شد. این فضاها 
بر اساس متن شامل فضاهای زیر بود ند محل استقرار و کاربرد 
این فضاها بر اساس نشانه شناسی متن و مطالعه منابع مستند 

مشخص شد ه اند )جد ول شماره 2(. 

سپس فضاهای شناسایی شد ه د ر د استان د ر منابع مورد بررسی 
و شناسایی قرار گرفت. جد ول شماره 3، توضیحاتی نوشتاری و 

تصویری از این فضاهاست.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. ویژگی های اد بیات اقلیمی محلی. مأخذ: مطالعات نگارند گان، 1399

تصویر 5. نمود ار مراحل چگونگی خوانش از متون اد بیات برای بررسی مؤلفه های سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمأخذ: مطالعات نگارند گان، 1399

»لیال بیگم هاشمیان و همکاران. تبیین سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری بر اساس شیوه زند گی د ر خانه های محلی روستایی مبتنی بر خوانش از اد بیات د استانی - اقلیمی«
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جدول 2. بررسی معنای ضمنی متن برای شناسایی فضاهای خانه د استان.

معنای ضمنیمتن و کلید وازه ها

●وقتی شالیزار از بی آبی سوخته برای سهم »مالک« نزد او التماس کرده )وحدتی، 1387: 68(
● کاسمار و پیالقا... پشه بند می زنند و روی »تالر« می خوابند )وحدتی، 1387: 18(

● »سردی« گذاشت رفت »باالی کندوج«... با پای برهنه از کندوج به سمت »خانه وگرم دورین« تاخت زد )همان: 21(
● ستار قادر نیست از خوابیدن زیر پشه بند »تالر« دل بکند... او با لحاف و تشک وبالش روانه ی »تالر دورین« شود )همان: 25(

● بنفشه از »دس باغ« که آن جا با کارد دنبال تره بود )همان: 31(
● ستار در »طویله« را باز می کند و گاو را بیرون می کشد و طناب گردنش را به »ستون فاکون« می بندد )همان: 36(

● طوری پا به پلکان »تالر دورین« گذاشت تا از صدایش پدر و مادرش در »گرم دورین »بیدار نشوند )همان: 40(
● بنفشه سربه زیر... از گوشه »ایوان« پا به »پلکان« گذاشت )همان: 45(

1. خانه مورد نظر یک خانه رعیتی 
دو طبقه است 

2. در طبقه باال تالر و اتاق تالر 
دورین قرار دارد

3. در طبقه پایین ایوان و گرم دورین 
قرار دارد

4. خانه دارای فاکون است
5. حیاط خانه دارای کندوج و طویله 

و دس باغ است 
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1399                                                                                                   

جدول 3. مستند ات نوشتاری و تصویری درباره فضاهای خانه د استان.

تصویرتوضیحنام فضا

ایوان
ایوان از مهم ترین عناصر واحد مسکونی است که الیه ای نیمه محصور و نیمه باز بوده، کخ گاه 

دورتادور بنا را احاطه کرده و برای فرار از رطوبت، روی پی ها و کرسی هایی در ارتفاع باالی سطح 
زمین احداث شده است )خاکپور، 1385: 36(

دورین در گویش شرق مازندران به معنی اتاق است و گرم دورین یا گرم اتاقی در مجاورت ایوان گرم دورین
است )برومبرژه، 1370: 109(

تالر اتاق )تالر دورین(، اتاقی در طبقه دوم در مجاورت تالربرای زندگی تابستانی خانواده و پذیرایی تالر دورین
از مهمان در سراسر سال )خاکپور، 1385: 111(

تالر
ایوان طبقه دوم معروف به تالر، نقش مهم تری در تابستان ایفا می کند )خاکپور، 1385: 88(

ایوان طبقه دوم و یا سوم تالرنامیده می شود. تالر به اندازه چند پله از ایوان باالتر است )گرجی 
مهلبانی و دانشور، 1389: 140(

اتاقکی سوار برچهارپایه مرتفع چوبی واقع در محوطه برای نگهداری محصول شالی )خاکپور، 1385: کندوج
)29

فاکون همان ایوان های نیمه محصور جانبی و پشتی است که با امتداد دامنه سقف تا پایین ایوان به فاکون
وجود می آید، فضای ذوزنقه ای یا مثلثی شکل )خاکپور، 1385: 91( 

تیلمبار
بنایی از چوب و الیاف گیاهی است که براي نوغانداري ) پرورش کرم ابریشم( استفاده می گردد. این 

بنا داراي ستون هایی چوبی است و بامی دو شیبه بر روي آن احداث می گردد )گرجی مهلبانی و 
دانشور، 1389: 140(. 

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: مطالعات نگارند گان، 1399                                                                                                   

»لیال بیگم هاشمیان و همکاران. تبیین سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری بر اساس شیوه زند گی د ر خانه های محلی روستایی مبتنی بر خوانش از اد بیات د استانی - اقلیمی«
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بر اساس برد اشت ها از معنای ضمنی گزینه هایی برای شکل، 
فرم و فضای خانه پیشنهاد گرد ید، سپس برای انتخاب نمونه 
واقعی الگوی خانه د و اتاقه د ر شرق گیالن بررسی گرد ید. این 
بررسی شامل نمونه های موجود د ر اسناد کتابخانه ای، نقشه ها 

موزه  د ر  موجود  نمونه های  فرهنگی،  میراث  سازمان  اسناد  و 
میراث روستایی گیالن بود. د ر نتیجه این بررسی ها نقشه های 
خانه میرسیار از توابع الهیجان از موزه میراث روستایی به عنوان 

نقشه های خانه د استان انتخاب گرد ید )تصاویر شماره 6 و 7(.

تصویر 6. گزینه های تصویری پیشنهاد ی برای فضاهای خانه د استان بر اساس خوانش از متن. 
مأخذ: مطالعات نگارند گان، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی

تصویــر 7. خانــه میرســیار به عنــوان نقشــه های پیشــنهاد ی بــرای خانــه د اســتان. مأخــذ: مرکــز اســناد مــوزه میــراث روســتایی 
فصلنامه پژوهش های روستاییگیــالن، 1399

»لیال بیگم هاشمیان و همکاران. تبیین سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری بر اساس شیوه زند گی د ر خانه های محلی روستایی مبتنی بر خوانش از اد بیات د استانی - اقلیمی«



619

 پاییز 1400 . دوره 12. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

به  پاسخ هایی  که  د استان  متن  از  برش هایی  بعد  مرحله  د ر 
را  رفتاری  قرارگاه های  مؤلفه های  مورد  د ر  مطرح شد ه  سؤاالت 
انتخاب گرد ید. د ر میان معانی ضمنی  می توان د ر آن ها یافت 
بی شماری که می تواند از متن برد اشت شود، معانی ضمنی د ر 
رابطه  با آنچه موجب هم ساختی رفتار - کالبد د ر قرارگاه های 
رفتاری شد ه اند، مد نظر این مطالعه هستند، تفسیر این معانی 
هرچند توسط نگارند ه صورت می گیرد ولی بر اساس تجربیات 
معمارانه ]به نظر اکو برای این که ذهن د ریابد که نشانه به چه 
یا  نشانه  موضوع  د رباره  تجربیاتی  باید  می کند،  د اللت  چیزی 

نظام نشانه ای د اشته باشد (Eco, 2009: 8) انجام گرفته است. برای 
بررسی، قرارگاه های رفتاری بر اساس نوع فعالیت انجام گرفته د ر 
آن ها د سته بند ی شد ند، )این فعالیت ها همان طور که د ر بخش 
مبانی نظری ذکر آن رفت به چهار د سته فعالیت های معیشتی، 
زیستی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می شوند(. سپس سازماند هی 
اطالعات با کد گذاری د ر مجموعه های معناد ار حاوی مؤلفه های 
سینومرفی )هم ساختی( د ر ارتباط رفتار - کالبد د ر قرارگاه های 

رفتاری انجام گرد ید ه است )تصاویر شماره 8 تا 16(.

تصویر 8. شناسایی عوامل سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری با فعالیت معیشتی بر اساس معانی ضمنی از متن. 
مأخذ: یافته های پژوهش، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی
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تصویر 9. شناسایی عوامل سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری با فعالیت زیستی بر اساس معانی ضمنی از متن. 
مأخذ: یافته های پژوهش، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی
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تصویر 10. شناسایی عوامل سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری با فعالیت زیستی بر اساس معانی ضمنی از متن. 
مأخذ: یافته های پژوهش، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی

تصویر 11. شناسایی عوامل سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری با فعالیت اجتماعی بر اساس معانی ضمنی از متن. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمأخذ: یافته های پژوهش، 1399
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تصویر 12. شناسایی عوامل سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری با فعالیت اجتماعی بر اساس معانی ضمنی از متن. 
مأخذ: یافته های پژوهش، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی
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تصویر 13. شناسایی عوامل سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری با فعالیت اجتماعی بر اساس معانی ضمنی از متن. 
مأخذ: یافته های پژوهش، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی
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تصویر 14. شناسایی عوامل سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری با فعالیت فرهنگی بر اساس معانی ضمنی از متن. 
مأخذ: یافته های پژوهش، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی
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تصویر 15. شناسایی عوامل سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری با فعالیت فرهنگی بر اساس معانی ضمنی از متن. 
مأخذ: یافته های پژوهش، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی
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تصویر 16. شناسایی عوامل سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری با فعالیت فرهنگی بر اساس معانی ضمنی از متن. 
مأخذ: یافته های پژوهش، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی

یافته ها

مطالعه  د استان  د رباره  تحقیق  این  نتایج  است  ذکر  به  الزم 
مورد ی بود ه است و استفاد ه از افعال صرفاً منوط به همین مطالعه 
)خانه محلی د استان خوند شت د ر روستای لیش منطقه سیاهکل 
و محد ود ه زمانی د هه اول قرن 14 شمسی( است و د ر صورتی 
که تحقیقات آتی د ر حوزه اد بیات و سایر علوم این نتایج را تأیید 
نماید می توان با صراحت نتایج تحقیق را به کلیه موارد تسری 

د اد. همان گونه که ذکر آن رفت قرارگاه های رفتاری ترکیبی از 
رفتار )فعالیت( و کالبد هستند. با توجه  به قرارگیری هر فعالیت 
بنا به ماهیت د ر یکی از چهار حوزه فعالیت های زیستی، معیشتی، 
فرهنگی و اجتماعی میزان تأثیرگذاری نوع فعالیت بر شکل گیری 
عوامل سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری با شمارش کد ها بررسی 
شد ه است. همچنین این اثرپذیری با مقایسه نوع کالبد از نظر 
قرار گرفته است.  نیز مورد بررسی  نیمه باز و بسته  باز و  فضای 

»لیال بیگم هاشمیان و همکاران. تبیین سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری بر اساس شیوه زند گی د ر خانه های محلی روستایی مبتنی بر خوانش از اد بیات د استانی - اقلیمی«
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نتایج بر اساس شمارش کد های به د ست آمد ه نشان می د هد که 
د ر قرارگاه های رفتاری که فعالیت های معیشتی د ر آن ها انجام 
می گیرد، نیروهای فیزیکی، شکل ظاهری محیط و واکنش های 
آموخته شد ه با تأثیری یکسان مهم ترین عوامل سینومرفی رفتار- 
کالبد هستند. د ر مورد قرارگاه های رفتاری که فعالیت های زیستی 
د ر آن ها انجام می گیرد، نیروهای فیزیکی، شکل ظاهری محیط، 
مهم ترین  آموخته شد ه  واکنش های  و  فیزیولوژیک  فرایند های 
عوامل سینومرفی هستند نکته حائز اهمیت این است که د ر این 
قرارگاه های رفتاری پس از تغییر ساختار خانواد ه یعنی ازد واج 
پسر خانواد ه و اضافه شد ن خانواد ه کوچک تر به خانواد ه اصلی 
سینومرفی  عوامل  به  رفتاری  قرارگاه  وسیله  به  انتخاب  عامل 
قرارگاه رفتاری با فعالیت های زیستی اضافه می گرد د. د ر مورد 
انجام  آن ها  د ر  اجتماعی  فعالیت های  که  رفتاری  قرارگاه های 
می گیرد شامل شکل ظاهری محیط ، واکنش های آموخته شد ه 
و انتخاب توسط افراد است. د ر حالی  که د ر قرارگاه های رفتاری 
که فعالیت های فرهنگی د ر آن ها انجام می گیرد شکل ظاهری 
محیط و واکنش های آموخته شد ه مهم ترین عوامل سینومرفی 
رفتار- کالبد هستند. بنابراین می توان نتیجه گرفت واکنش های 
آموخته شد ه و شکل ظاهری محیط د ر همه انواع فعالیت تقریباً 
به یک میزان د ر شکل کیری قرارگاه رفتاری تأثیرگذارند ولی د ر 
فعالیت های معیشتی نوع چید مان و محل قرارگیری فضا )نیروهای 
فعالیت های  د ر  و  اضافه می شود.  تأثیرات  این  به  نیز  فیزیکی( 
)نیروهای  فضا  چید مان  و  قرارگیری  محل  بر  عوامل  زیستی 
فیزیولوژیک(  )فرایند های  بد ن  فیزیولوژیکی  نیازهای  فیزیکی( 
نیز اضافه می گرد ند. و د ر مورد فعالیت های اجتماعی نیروهای 
فیزیکی کم رنگ تر گرد ید ه و به جای آن این افراد هستند که با 
انتخاب های خود د ر شکل گیری قرارگاه رفتاری تأثیر می گذارند. 

و د ر قرارگاه های رفتاری که فعالیت های فرهنگی د ر آن ها انجام 
شکل  عامل  د و  همان  و  بود ه  کم رنگ  د یگر  عوامل  می گیرد 
ظاهری محیط و واکنش های آموخته شد ه مهم ترین نقش را د ر 
شکل گیری قرارگاه رفتاری ایفا می کنند. همچنین به نظر می رسد 
د ر ترکیب با ویژگی های کالبد ی فعالیت های معیشتی و زیستی 
بیشتر د ر فضاهای بسته و فعالیت های فرهنگی بیشتر د ر فضای 
باز باعث شکل گیری قرارگاه های رفتاری شد ه اند ولی د ر مورد 
قرارگاه های رفتاری با فعالیت های اجتماعی هر سه نوع فضا تقریباً 
به یک میزان نقش د ارند و عوامل سینومرفی موجب تفکیک 
آن ها می گرد ند و بد ین صورت که شکل محیط و واکنش های 
آموخته شد ه و انتخاب افراد باعث هم ساختی فعالیت های اجتماعی 
د ر فضاهای باز و شکل محیط، موقعیت قرارگیری و واکنش های 
آموخته شد ه موجب هم ساختی فعالیت های اجتماعی د ر فضای 

نیمه باز و بسته می شود )تصاویر شماره 17و 18(.

همچنین بد ون د ر نظر گرفتن نوع فعالیت، می توان گفت د ر 
فضاهای نیمه باز و بسته موقعیت قرارگیری و چید مان فضا خیلی 
بیشتر از فضاهای باز می تواند د ر سینومرفی تأثیرگذار باشد و 
انتخاب به وسیله قرارگاه رفتاری د ر فضاهای بسته و  از طرفی 
نیروهای اجتماعی د ر فضاهای باز عوامل تأثیرگذار د ر سینومرفی 

هستند )تصویر شماره 19(.

د ر  سینومرفی  کالبد ی  عوامل  می رسد  نظر  به  همچنین 
شکل گیری قرارگاه های رفتاری که فعالیت های معیشتی د ر آن ها 
انجام می گیرد و عوامل رفتاری د ر شکل گیری قرارگاه های رفتاری 
که فعالیت اجتماعی د ر آن ها انجام می گیرد مؤثرتر هستند و د ر 
مورد قرارگاه های رفتاری فعالیت های زیستی و فرهنگی این د و 

عامل تقریباً نسبت یکسانی د ارند )تصویر شماره 20(.

تصویر 17. بررسی میزان تأثیرگذاری نوع فعالیت بر عوامل هم ساختی د ر قرارگاه های رفتاری. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمأخذ: یافته های پژوهش، 1399
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تصویر 18. بررسی میزان تأثیرگذاری نوع فعالیت و ویژگی کالبد ی فضا بر عوامل هم ساختی د ر قرارگاه های رفتاری. 
مأخذ: یافته های پژوهش، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی

تصویر 19. بررسی میزان تأثیرگذاری ویژگی کالبد ی فضا بر عوامل هم ساختی د ر قرارگاه های رفتاری. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمأخذ: یافته های پژوهش، 1399

تصویر 20. بررسی میزان تأثیرگذاری فعالیت ها بر نوع عوامل )رفتاری- کالبد ی( سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری. 
مأخذ: یافته های پژوهش، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی
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همچنین نتایج بررسی د رباره عوامل سینومرفی به صورت کلی 
حاکی از این است که واکنش های آموخته شد ه و شکل ظاهری 
محیط مهم ترین عوامل هم ساختی د ر قرارگاه های رفتاری هستند 
و پس از آن به ترتیب نیروهای فیزیکی، فرایند های فیزیولوژیک، 
وسیله  به  انتخاب  و  اجتماعی  نیروهای  افراد،  توسط  انتخاب 
بر  رفتار  تأثیر  گفت  می توان  و  د ارند  قرار  رفتاری  قرارگاه های 
ظرف کالبد ی هیچ گونه تأثیری بر هم ساختی رفتار- کالبد د ر 
شکل گیری قرارگاه های رفتاری د ر مورد مطالعاتی ند ارد. بنابراین 
به نظر می رسد با توجه به نمود ار تصویر به صورت کلی عوامل 
سینومرفی  رفتاری  عوامل  از  تأثیرگذارتر  سینومرفی  کالبد ی 
فرایند  این  بود ه اند. منتهی  رفتاری  قرارگاه های  د ر شکل گیری 
از  رفتارهایی است که  تأثیر  از هر چیز تحت  بیشتر  از طرفی 

آموزه های فرهنگی ناشی می شود )تصویر شماره 21(.

بحث و نتیجه گیری

اقلیمی  د استانی  اد بیات  نمونه های  وسیع  د امنه  به  توجه  با 
می توان د ر مطالعات آتی از سایر منابع اد بیات د استانی د ر این 
اقلیم و سایر اقلیم ها برای ارائه گزارش های وسیع تر بهره گرفت. 
نکته مهم د یگری که ذکر آن حائز اهمیت است این است که 
قوت و کامل تر بود ن این خوانش کاماًل وابسته به غنی بود ن متن 
مورد مطالعه د ر رابطه  با توصیفات مورد نظر است. منتهی ذکر این 
نکته الزم است که مسئله خوانش از اد بیات حتی ازآنچه گفته شد 
نیز پیچید ه تراست. چون مکان ها، اشخاص، روید اد ها و تصاویری 
که د ر متون اد بی بازنمایی می شوند چه بسا هیچ گونه د نباله اصیل 
با  وقتی  ولی  باشند.  ند اشته  ما  پیرامون  د ر جهان  »واقعی«  یا 

اد بیات رئالیسم25 روبه رو هستیم حد س آن می رود که نویسند ه 
اثر بازگوکنند ه مکان ها و فضاها و اتفاقات واقعی د ر د استان خود 
باشد. مطالعه مورد نظر بر روی یک د استان از اد بیات د استانی 
اقلیمی منطقه گیالن انجام گرد ید ه جهت مطالعه بیشتر می توان 
با انتخاب هد فمند نمونه های مناسب و رسید ن به اشباع نظری 
با قطعیت بیشتری د رباره هم ساختی رفتار - کالبد قرارگاه های 
همچنین  و  متفاوت  د وره های  د ر  محلی  خانه های  د ر  رفتاری 
مناطق د یگر نظر د اد، همچنین بر اساس چنین مطالعه ای و با 
همین روش می توان به بررسی مؤلفه های قرارگاه های رفتاری 
همچون کالبد، زمان و استفاد ه کنند گان و ویژگی ها و خصوصیات 
متفاوت آن ها و چگونگی تأثیر آن ها بر شکل گیری قرارگاه های 

رفتاری پرد اخت.

تشکر و قد رد انی

این مقاله برگرفته از رسالۀ د کتری لیال بیگم هاشمیان تحت 
عنوان »تبیین چگونگی شکل گیری قرارگاه های رفتاری بر اساس 
هم ساختی شیوه زند گی و کالبد معماری د ر خانه های بومی مبتنی 
بر خوانش اد بیات د استانی - اقلیمی« است که به راهنمایی د کتر 
مهرد اد متین و مشاوره د کتر مریم ارمغان د ر د انشکد ه معماری 

و شهرسازی د انشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین ارائه شد ه است.

25. Realism

واقع گرایی یا رئالیسم د ر هنرهای تصویری و اد بیات، نمایش چیزها به شکلی 
است که د ر زند گی روزانه هستند، بدون هرگونه آرایش یا تعبیر افزون.

تصویر 21. بررسی تأثیر گذاری مؤلفه های سینومرفی د ر شکل گیری قرارگاه های رفتاری. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمأخذ: یافته های پژوهش، 1399

»لیال بیگم هاشمیان و همکاران. تبیین سینومرفی د ر قرارگاه های رفتاری بر اساس شیوه زند گی د ر خانه های محلی روستایی مبتنی بر خوانش از اد بیات د استانی - اقلیمی«
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