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  مذهبی- گیري روستاهاي تاریخی عوامل مؤثر در مکان گزینی و شکل
  )استان اردبیل، مطالعه موردي: روستاهاي کزج و کلور خلخال(

 
  

** زاده هیر مهسا تقی،  * حسن فریدون زاده



  10/08/1393                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  05/08/1395                                                                                      تاریخ پذیرش مقاله:                                                            

    چکیده
گذار در مکان گزینی و استقرار اولیه روستاها است. مکان گزینی اولیه یک روستا نقش مهم  هدف از این پژوهش معرفی عوامل کلی تأثیر

گیري روستا روندي صعودي داشته،  صورت اصولی صورت گیرد، شکل گر مکان گزینی بها . تا داردو اساسی در سکونت اهالی آن روس
گیري هسته اولیه یک روستا عوامل متعددي دخیل هستند. این عوامل باید  بنابراین ساکنین از هر لحاظ داراي آسایش خواهند بود. در شکل

  هاي جدید و توسعه و گسترش کالبد روستا را براي توسعه آن فراهم آورند. هباشند که انگیزه ایجاد سکونتگا   گذار به حدي تأثیر
هاي موردي دو روستاي کزج و کلور در شهرستان خلخال، با برخورداري از بافتی  در راستاي بررسی عوامل مکان گزینی با بررسی نمونه

اند  تر گشته واسطه آن شاخص فت خود اماکن مذهبی دارند و بهمذهبی مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین روستاهایی که در با- تاریخی
ها در اطراف آن  گیري سکونتگاه زاده در یک بافت روستایی، نقش بسزایی در شکل شوند. حضور امام روستاهاي با بافت مذهبی نامیده می

االت پاسخ داده شود که سوالش گردید به این دهد. لذا در این مقاله ت خواهد داشت که ریشه در اعتقادات مذهبی آن مردم را نشان می
نقش منظرین مذهبی مؤثر بوده و وزن کدام عامل بیشتر است؟  -چه عواملی در مکان گزینی اولیه روستاهاي با بافت تاریخی : عبارتند از

ها، مراجعه به  منابع موجود در کتابخانهگیري از اطالعات و  در این راستا با بهره و ها در بافت روستاهاي استان اردبیل چگونه است امامزاده
پیمایشی و شیوه قیاسی  -از روش تحقیق تحلیلی استفاده   هاي مؤثر و با روستاهاي مورد بررسی، مصاحبه حضوري با اهالی، انجام کروکی

دهد که عواملی  ها نشان می ررسیپردازد. نتایج حاصل از ب گیري بافت این دو روستا می گذار در مکان گزینی و شکل عوامل تأثیر به ارائه 
لحاظ خاك غنی و آب و هواي مناسب، نمادهاي  همچون وجود توپوگرافی(امنیت)، منابع آبی، وجود پتانسیل اقتصادي زمین به

ورد هاي تحقیق در روستاهاي م گیري هسته اولیه روستا دارند اما طبق یافته زاده)، تأثیر چشمگیري در مکان گزینی و شکل مذهبی(امام
ها در این روستاها نسبت به دیگر عوامل بررسی شده از وزن باالیی  زاده) با تدقیق بر سابقه حضور آن مطالعه، عامل نمادهاي مذهبی (امام

ها در روستاي کلور  زاده هاي اعتقادي و مذهبی ساکنین در این آبادي هاست. فاصله قرارگیري امام برخوردار است که آن هم نشان از ریشه
زاده در مرکز روستاي کزج بافتی متمرکز را براي این روستا شکل  فتی خطی را در خزش روستایی سبب شده است و تمرکز وجود امامبا

  داده است.
  

  مذهبی، هنجار -کلیدواژگان: مکان گزینی، روستاهاي کزج و کلور، بافت تاریخی
  
عضو هیئت علمی معماري، آموزشکده فنی رازي اردبیل، دانشگاه  .ازي نظري معماري، پژوهشکده هنر، معماري و شهرسادانشجوي دکتر* 

     Hferidonzadeh@tvu.ac.ir .اي، ایران فنی و حرفه
  .ارشد معماري، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران دانشجوي کارشناسی** 
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  مقدمه   
سـاخت بـه سـه شـکل اساسـی بـا       -هاي انسـان  مکان

ــرتبط ــل  طبیعــت م ــان ســازي، تکمی ــد. نمای ســازي و  ان
سازي که وجوهی از فرایند کلـی اسـتقرار یـافتن     نمادین

هســتند و باشــیدن در معنــاي وجــودي کلمــه، بــه ایــن 
عملکرد مربوط است؛ باشیدن در مفهوم وجودي هـدف  

گزیند که  باشد/سکنی می معماري است. انسان زمانی می
بتواند خود را در یک محیط جهـت بخشـیده و سـازگار    

ــولتز،  ــا توجــه بــه     1391سازد(ش ). اســتقرار اولیــه ب
ــیل ــل و      پتانس ــه و تحلی ــک منطق ــود در ی ــاي موج ه

ی کـه یـک   در صـورت   گیـرد  هاي آن صورت مـی  بررسی
منطقه خالی از سکنه داراي پتانسیل کافی براي پـذیرش  

اي قابـل سـکونت گـزینش     عنوان منطقه ها باشد به انسان
سـکونت و     شود. پس از مکان گزینی روستاست کـه  می

شــود. در  مــیمحقــق گیــري هســته اولیــه روســتا  شـکل 
گیري هسته اولیه یک روستا عوامل متعددي دخیل  شکل

باشـند کـه     گـذار   ل باید به حـدي تـأثیر  هستند. این عوام
گسـترش کالبـد    هـاي جدیـد و    انگیزه ایجاد سـکونتگاه 

روستا را براي توسـعه آن فـراهم آورنـد. از جملـه ایـن      
توان به منـابع آبـی، منـابع اقتصـادي، عوامـل       عوامل می

.  مذهبی، عوامل تاریخی، توپوگرافی زمین و... اشاره کرد
مرکز آمـار   .ا ارائه شده استه تعاریف متعددي از روستا

اساس تعریف قـراردادي خـود روسـتا را چنـین      ایران بر
به سکونتگاهی کـه تولیـد غالـب آن     :تعریف کرده است

ثر پـنج  ککشاورزي و دامداري بوده و جمعیـت آن حـدا  
). در 1390شـود (زرگـر،    هزار نفر باشد، روستا گفته می
ضــور هــا داراي ســابقه ح میــان روســتاها گروهــی از آن

 هـاي منحصـر   دلیل ویژگـی  باشند که به چندصد ساله می
ها و شرایط اجتمـاعی، جغرافیـایی،    فرد اعم از ویژگی هب

از آثـار  .  انـد  سیاسی و ...ثبات و پایداري به خـود گرفتـه  
تظاهرات شیعی در ایران، یکی هـم احتـرام بـه خـانواده     

مکرم رسول اکـرم (ص) و فرزنـد ایشـان اسـت. تعـداد      
ها در روستاهاي ایران نباید خیلی کمتر از تعـداد   زاده امام

). بنابراین روسـتاهایی  118، 1390روستاها باشد (زرگر، 
واسـطه آن   که در بافت خود امـاکن مـذهبی دارنـد و بـه    

اند روستاهاي بـا بافـت مـذهبی نامیـده      تر گشته شاخص
شوند. همچنین وجود زیارتگاه در روسـتاها نشـان از    می

ــ  ــاد و پیش ــدمت زی ــکونت در آن دارد  ق ــوالنی س ینه ط
ــدي،   ــاحی؛ مجی ــود   .)105، 1390(میرری ــابراین وج بن

ها در بافت روستایی خود بـه تنهـایی تقبـل بـار      زاده امام
  کشد. مذهبی و تاریخی روستا را به دوش می

  

  سواالت پژوهش
توان در سه دسـته   عوامل اصلی و طبیعی هر بوم را می

 عوامـل اقلیمـی،   .2، عوامـل انسـانی   .1بندي کرد:  تقسیم
، 1393امکانات مادي (ذوالفقارزاده، حصـاري،   عوامل.3

). حال با توجـه بـه موقعیـت قرارگیـري روسـتاهاي      31
کلور و کزج در محدوده مکانی خود، هسـته اولیـه ایـن    

ها در بافت روستاها، منـابع آبـی    زاده روستاها، وجود امام
 فــرد حــاکم بــر ایــن موجـود و توپــوگرافی منحصــر بــه 
االت زیـر  وهـا بـه سـ    روستاها در طی فرایند بررسـی آن 

چه عواملی در مکـان گزینـی    .1پاسخ داده خواهد شد:  
مـذهبی مـؤثر بـوده و     -اولیه روستاهاي با بافت تاریخی

نقش منظـرین امـامزاده    .2وزن کدام عامل بیشتر است؟ 
  ها در بافت روستاهاي استان اردبیل چگونه است؟

  شناسی تحقیق روش
پیمایشی بـا   -یاین پژوهش از روش تحقیق تحلیلدر 

اي بــراي  تکیـه بـر مطالعــه اسـناد و تحقیقــات کتابخانـه    
شناسایی متغیرهـاي مـؤثر در مکـان گزینـی روسـتاها و      
سپس با گـزینش دو روسـتاي کـزج و کلـور شهرسـتان      

ـ    خلخال به فـرد و   هدلیل برخورداري از بافـت منحصـر ب
یک منطقـه، ضـمن   خاص با الگوهاي مشابه کالبدي در 

ها در هر دو روستا و مشـاهده و  ربررسی هر یک از متغی
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تحقیق میدانی و برداشت از منطقه و مصـاحبه بـا اهـالی    
روستا پرداخته شده و در نهایت با استناد به این مطالـب  

هاي تحقیق مورد بررسی و  و تکیه بر روش قیاسی، یافته
   .تحلیل قرار گرفته است
  ی گزینی بافت روستاییگزینش بستر براي سکن
منظور در برگرفتن فعالیتی معـین   هر فضاي کالبدي به

هـاي اسـتفاده    هـا و خواسـته   و براي پاسخگویی به نیـاز 
آید. ساختار کالبـدي اغلـب روسـتاها،     کنندگان پدید می

هاي طبیعی، تحـوالت تـاریخی مکـان روسـتا و      ویژگی
و چگونگی توسعه فیزیکی آن، تلفیقی از عوامل طبیعـی  

مصــنوعی را بوجــود آورده اســت (حســام و همکــاران، 
روابط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی موجـود  ). 64، 1393

یان را یبـین ســاکنان وحـدت و یکپــارچگی بیشـتر روســتا   
را از روستاهاي دیگـر متمـایز    دنبال داشته و از این رو آن به

) نحـوه زنـدگی بشـر و    106، 1390سـازد (میرریـاحی،    می
اي دو تقســیم بــزرگ کــوچ نشــینی و     ســکونت او دار

اسـاس   نشینی است. استقرار انسان در کـره زمـین بـر    یکجا
ــرك و    ــه متح ــاکن نیم ــرك، مس ــاکن متح ــدگی در مس زن
مساکن ثابت استوار است. زندگی ثابت و ایجـاد ده همـراه   

). عـواملی  3-2، 1392شـود (شـیعه،    با کشاورزي آغاز می
وسـتا و جـذب   گیري هسته اولیـه ر  سبب مکانیابی و شکل

را هـا   شـوند کـه آن   جمعیت براي ایجاد مساکنی ثابت مـی 
  . )1ه شمار توان برشمرد (جدول اینگونه می

  معرفی روستاهاي مورد پژوهش
در پژوهش حاضر دو روستاي کزج و کلور شهرسـتان  
خلخال براي تحلیل و پژوهش در راستاي توجیه عوامل 

اسـت کـه   مؤثر در مکان گزینی روستایی برگزیده شـده  
ــیل  ــتا، داراي پتانس ــر دو روس ــه  ه ــی ب ــاي غن ــاظ  ه لح

هاي تاریخی و موقعیـت اسـتراتژي    برخورداري از جاذبه
باشند و جزو روسـتاهاي بـا هـدف     در محدوده خود می

 این موضـوع اند که  گردشگري استان اردبیل معرفی شده

همراه عوامل مـؤثر در مکـان گزینـی     در ادامه پژوهش به
  ).1 شماره (تصویر ئه شده استاار هر کدام به تفصیل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روسـتاي کلـور واقـع در     موقعیـت روسـتاي کلـور:   
کیلومتري جنوب مرکـز شهرسـتان خلخـال     25محدوده 

اي و در کنار رودخانه شاهرود واقع  در یک موقعیت دره
شده است. این روستا از سمت شرق به ارتفاعات تالش، 

عوامل مؤثر بر مکان 
 دلیل این عامل گزینی اولیه

 توپوگرافی بستر
با وجـود توپـوگرافی طبیعـی     امنیت در روستا

زمــین نــوعی حصــار را بــراي ســاکنان ایجــاد 
  کند. می

وجود منابع آبی در 
  .باشد حیات هر موجود زنده به آب وابسته می دسترس

 پتانسیل اقتصادي زمین
 (خاك مساعد)

ــروري و     ــاورزي، دامپ ــتاییان کش ــغل روس ش
کـه وابسـته بـه خـاك مناسـب      است باغداري 
  .باشد منطقه می

و هواي مطبوع آب آب و هواي مناسب هـم در زنـدگی و هـم در     
  کشاورزي و ... تأثیر چشمگیري دارد

 نمادهاي مذهبی
زاده) (وجود امام  

دلیل قدمت حضور خـود، روسـتا   ها به زاده امام
ه روستاي تاریخی قرار داده و رونـق  ررا در زم

  .کنند در روستا ایجاد می
د امتیازهاي اولیه براي بررسی وجود یا عدم وجو. 1ج  

.منبع: نگارندگان .مکانیابی در دو روستاي کزج و کلور  

کلـور در  کـزج و  ي هاموقعیت قرارگیري روستا .1 ت
  .کشور، استان و شهرستان اردبیل
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کوه آق داغ و از سمت شمال به کـوه  از سمت غرب به 
) ( مهندسـین  2ه شـمار  شود (تصویر دره دران منتهی می

  ).1، 1391مشاور آهون، 
 روسـتاي کـزج در دهسـتان    موقعیت روستاي کـزج: 

 خورش رستم شمالی از بخش خورش رستم شهرسـتان 
روسـتاي   خلخال از استان اردبیل واقـع گردیـده اسـت.   

ــاع   ــا حــداکثر ارتف ــور ب ــر از ســطح 1500مزب ــا  مت   دری
ــدود  ــله ح ــز 5/17در فاص ــومتري از مرک ــتان  کیل دهس

ــتچین) و    ــتم (هش ــورش رس ــومتري 57خ ــز  کیل مرک
   ایــن (شــهر خلخــال) اســتقرار یافتــه اســت. شهرســتان

   فاقـد حـوزه   عنوان یـک سـکونتگاه منفـرد،    روستا که به
   باشــد، از موقعیــت کوهســتانی نفــوذ غیــر مســتقیم مــی
ــژه  ــوگرافی وی ــوده در دامنــه   اي و از توپ ــوردار ب    برخ
بلداشـی اسـتقرار یافتـه اسـت.      پر شیب کـوهی بـه نـام   

    چـــولی و ... از دیگـــر ارتفاعـــات داغیـــولی، ورگـــان
ــتا  ــون روس ــم پیرام ــه مه ــی ب ــمار م ــت   ش ــه باف ــد ک   آین
 قـزل اوزن  انـد. رودخانـه   نموده فیزیکی روستا را احاطه

   مهمتـرین جریانــات ســطح االرضــی  عنــوان یکــی از بـه 
   نطقه در فاصـله حـدود یـک کیلـومتري غـرب روسـتا      م

(معاونـت عمـران    )3شماره  (تصویر باشد در جریان می
  ).4، 1388روستایی، 

  
  
  
  
  
  

  
   

  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  سیماي ظاهري روستاهاي مورد مطالعه
سیماي ظاهري دو روسـتاي کـزج و کلـور شهرسـتان     

منظـر   .1خلخال از دو جنبه قابل بحث و بررسی است: 
  منظر داخلی. .2ارجی، خ

در نگاهی اجمـالی هـر دو روسـتا،     منظر خارجی: .1
هایی پلـه کـانی    خانه. کنند سیماي درونگرا را متجلی می

ها که حجابی  رو به مرکز روستا، احاطه شده در بین کوه
بین خود و نواحی اطـراف را ایجـاد کـرده بـا مرکزیـت      

ــه مکــان  هــاي  مــذهبی، کــه در هــر دو روســتا مرکــز ب
  زاده، مسجد) اختصاص داده شده است. ذهبی(امامم

هـاي معـابر،    نگاهی گذرا بـه جـداره   منظر داخلی: .2
ها، سنت پوشـش اهـالی، صـداي اذان     گنبدها و گلدسته

پخش شده از مسـاجد، حضـور افـراد بـراي زیـارت در      
هــا و... در نگــاهی خردتــر از منظــر خــارجی   زیارتگــاه

خاطب غریبه خـود  مذهب حاکم بر این روستاها را بر م
هاي مـذهبی   البته متناظر با مکان، کند بالفاصله منتقل می

ها) بحث تاریخ را که در ارتباط متقابـل بـا آن    (زیارتگاه
ایـن  به  دقتباشد مطرح نمود که در ادامه پژوهش با  می

  . مسئله پرداخته شده است
  بافت روستاها

هر دو روسـتاي کلـور و کـزج داراي بافـت منحصـر      
ایـن بافـت پلکـانی در هـر دو      .باشـند  پلکانی مـی  فرد هب

ــور    .2 ت ــتاي کل ــی از روس ــاي کل ــس از  .نم عک
  .1394، نگارندگان

  .1394 ،عکس از نگارندگان .کزجنماي کلی از روستاي  .3 ت

48 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 15

https://jhre.ir/article-1-946-fa.html


 
 

 
ره 

شما
16

0
 ♦ 

ان 
مست

ز
96 ♦

   
 

دلیل وجود ارتفاعات و توپـوگرافی موجـود در    روستا به
وجود آمدن منظر  باشد که باعث به بستر این روستاها می

فرد در بافت روستا شده است  و چشم اندازي منحصر به
که چشمگیري مضاعفی را براي این روسـتاها رقـم زده   

  ).4شماره  تصویر است (
دلیل اینکـه ایـن روسـتا از طریـق      در روستاي کلور به

ارتفاعات تالش و از سمت شرق با استان گیالن همسایه 
بوده و به گفته اهالی سـاکن در روسـتا بافـت پلکـانی و     

هـا را از بافـت پلکـانی و نحـوه      نحوه ساخت ساختمان
  ساخت روستاي ماسوله گرفته است.

  
  
  
  
  
  
  

 زدیـک بـه ناحیـه معتـدل    این روسـتا، آب و هـوایی ن  
ــه     ــود اینکـ ــا وجـ ــزري دارد و بـ   روســـتاهاي  ازخـ

اما نحوه ساخت و ساز بـام  د آی شمار می استان اردبیل به
باشـد، چـون یکــی از    صـورت شـیبدار مـی    هـا بـه   خانـه 

هـاي معمـاري بـومی منـاطق سـرد انتخـاب بـام         ویژگی
عنـوان عـایق    هـا بـه   مسطح و نگهداري برف بر روي بام

ــت (  ــی اس ــمایی، حرارت ــقف. )92، 1387کس ــاي  س ه
شیروانی کار شده ناشی از میزان بارندگی اسـت کـه در   

  بـا اسـتناد بـه ایـن نکتـه کـه        این روسـتا وجـود دارد و  
  دلیــل بارنــدگی زیــاد،  مرطــوب بـه  در منـاطق معتــدل و 

هـا تنـد اسـت     داراسـت و شـیب بیشـتر آن    ها شـیب  بام
ده ها به این حالـت کـار شـ    ) سقف87، 1387(کسمایی، 

  ).5شماره  (تصویر  است
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   تحلیل روستاها
گـذار در مکـان گزینـی     همانطور که بـه عوامـل تـأثیر   

روستاها اشاره شـد گـام بعـدي تطبیـق ایـن عوامـل بـا        
وجـود   روستاهاي مورد مطالعه و بررسی وجود یا عـدم 

وجـود هـر   . باشـد  ها در روستاهاي کزج و کلـور مـی   آن
گـذار   ر کیفیت زندگی ساکنان تـأثیر کدام از این عوامل د

و چند بعدي  کیفیت زندگی مفهومی پیچیده. خواهد بود
زمـان و مکـان،    هـایی چـون   لفـه ؤاست که تحت تأثیر م

دارد (رضــوانی و  هــاي فــردي و اجتمــاعی قــرار ارزش
چرا که هـر کـدام از عوامـل نـه      ،)5، 1389همکارانش، 

عد از استقرار تنها در مکان گزینی اولیه بلکه در مراحل ب
  . )2شماره  نقش خود را ایفا خواهند نمود (جدول زنی

اي کـه صـورت گرفتـه اسـت هـر دو       در تطبیق اولیـه 
هـاي اولیـه در تطبیـق     روستاي کزج و کلور داراي نشانه

در هـر  . باشـند  با عوامل معرفی شده در مکان گزینی می
دو روستا عنصر حیاتی آب، خاك مناسب، آب و هـواي  

تاریخی، توپوگرافی و  -هاي مذهبی جود مکانمساعد، و
 خورد، لذا تحقیقـات در  هاي ارتباطی به چشم می شریان

ادامه پژوهش، حاکی از این مسئله خواهد بود کـه کـدام   
 یک از این عوامـل در مکـان گزینـی اولیـه دو روسـتاي     

  کزج و کلور نقش اساسی ایفا نموده است.
  

هاي شـیبدار در روسـتاي کلـور.     استفاده از سقف .5 ت
  .1394عکس از نگارندگان،

هـاي   نبـع:کروکی مپروفیل عرضی روستاي کـزج.   .4 ت
  .1394 نگارندگان،
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  کان گزینی اولیه روستاهابررسی عوامل مؤثر در م
  توپوگرافی طبیعی بستر

توان به بحث امنیت در  از مهم ترین عوامل سیاسی می
روستا اشاره کرد. چنانچه عامل امنیت در روسـتا وجـود   

وجـود  شد.  نداشته باشد زندگی در روستا مختل خواهد
توپــوگرافی مناســب و طبیعــی در بافــت روســتا باعــث 

در اطراف روسـتا توسـط    وجود آمدن یک نوع حصار به
کنـد.   مـی ایجاد شود که نوعی امنیت طبیعی را  ها می کوه

البته باید این نکتـه را در نظـر داشـت کـه در مکانیـابی      
روستاها یکی از عوامل مهمی که بایسـتی بـه آن توجـه    

هاي بزرگ منفـک شـده از    ها و سنگ کرد سقوط صخره
 ).108، 1391زاده،  (صـبري؛ فریــدون   ســتا هـا  دل کـوه 

هـا، ریشـه در    ها با کـوه  نشینی سکونتگاه ضمن اینکه هم
ایـران بـه عنصـر طبیعـی کـوه را نشـان        مـردم اعتقادات 

  .دهد و مختص روستاهاي مورد مطالعه نیست می
  

   توپوگرافی بستر در روستاي کلور
هـاي تـالش، آق داغ و دره    روستاي کلور توسـط کـوه  

براي روستا ان احاطه شده است. وجود این ارتفاعات رد
وجـود آورده و همچنـین    نوع بافت نیمه پلکانی بـه  یک

باعث ایجاد نوعی امنیت طبیعی براي روسـتاییان سـاکن   
تـوان گفـت در بحـث     در آن روستا شده است. پس مـی 

مکانیابی روستا عامل امنیت هم که یک عامل مهم است 
  ).6شماره  در این روستا دخیل بوده است (تصویر

  در روستاي کزجتوپوگرافی بستر 
عنـوان روســتایی بـا موقعیــت    روسـتاي کــزج نیـز بــه  

در دامنه پرشـیب   ،فرد کوهستانی و توپوگرافی منحصر به
کوهی به نام بلداشی و ارتفاعات دیگر داغیولی و ورگان 

وجود آمـدن   باعث بهگرفته است که این امر  قرارچولی 
نوعی محصوریت در بین ارتفاعـات بـراي ایـن روسـتا     

 تـأمین را بـراي ایـن روسـتا    امنیت قابل توجهی شده و 
  ).7شماره  (تصویر کرده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

بررسی وجود یا عدم وجود امتیازهاي اولیه براي  .2 ج
  .مکانیابی در دو روستاي کزج و کلور

ــ  .6 ت   ور. وجـود ارتفاعــات در اطــراف روســتاي کل
  .1394 هاي نگارندگان، کروکی منبع:

عوامل مؤثر در مکان 
  یگزین

  روستاهاي مورد مطالعه
  روستاي کزج  روستاي کلور

وجود ارتفاعات تالش،   توپوگرافی
  آق داغ و دره دران

وجود ارتفاعات بلداشی، 
  داغیولی و ورگان چولی

وجود منابع آبی در 
  قزل اوزن  رودخانه شاهرود  دسترس

رونق کشاورزي و   پتانسیل اقتصادي زمین
  باغداري

رونق کشاورزي و 
  باغداري

  آب و هواي مطبوع
آب و هوایی مناسب 
براي انجام کشاورزي 

  و باغداري و...

آب و هوایی مناسب براي 
انجام کشاورزي و 

  باغداري و...
عناصر نمادهاي 

  زاده) مذهبی(امام
زاده در  وجود سه امام

  بافت روستا
زاده در  وجود یک امام

  بافت روستا
  

ــزج  .7 ت ــتاي ک ــراف روس ــات در اط ــود ارتفاع    .وج
  .1394 هاي نگارندگان، کروکی منبع:
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  منابع آبی
این عنصـر حیـات بخـش از دو     ،در بررسی منابع آبی

تـأثیر آب  . 1توانـد مـورد بررسـی قـرار گیـرد:       منظر می
نقـش   .2عنـوان تـأمین زنـدگی بـراي ادامـه حیـات،        به

  رزش آن در ادیان.   قداست و پاکی آب و ا
انواع منابع آبی موجود در ایران متنـوع اسـت و    -الف
ها عبارتند از رودخانه، قنات، چشـمه، چـاه، آب    اهم آن

توانند در سیماي کالبدي  ها می باران و...که هرکدام از آن
هـا نیـز یـا در امتـداد      روسـتا . روستاها مؤثر واقع شـوند 

گیرند و یـا بـدون    یها شکل م ها و انشعابات آن رودخانه
پذیري از جهـت حرکـت رودخانـه بافـت خـود را       تأثیر

، 1391محمدي، حمیـد،   ؛(احمدیان، رضا دهند شکل می
ها حداقل سه نوع رودخانه  ) که در تفکیک رودخانه168
هایی که دائمی هسـتند و   رودخانه. 1توانیم نام ببریم:  می

ر همـوا  هـا در نـواحی نسـبتاً    قسمت اعظمی از بسـتر آن 
هایی  رودخانه.2، طور آرام جریان دارد یابد و به امتداد می

اي با غـرش و   که در بستر کوهستانی و شیبدار و صخره
هایی کـه سـطح آب    رودخانه. 3کنند،  جهش حرکت می

شـود   ها به تبعیت از جزر و مد دریا باال و پـایین مـی   آن
هـاي   هـاي مهـار آب   همچنین روش ).36: 1390(زرگر، 

داخــل بافــت  :ایی را در دو بخــش الـف سـطحی روســت 
کنند  دست روستا بررسی می حوضه آبریز باال: روستا، ب

  ).17: 1390(بدیعی،
  

شـمردند و   آب را محترم می ،پیشینیان ایران زمین -ب
را مقدس می دانستند و براي نظافت و پـاکیزگی   حتی آن

هــاي ناشــی از  و بهداشــت آب و جلــوگیري از بیمــاري
ــودگی آن دســت ــرده  آل ــوانین خاصــی وضــع ک ورها و ق

نیز  در اعتقادات اسالمی. )39:  1384بودند(صادق فربد،
ن آیـات  آدر قـر  .آب از اهمیت بسیاري برخوردار اسـت 

بسیاري با مضمون آب وجود دارد. از آن جمله خداونـد  
: از "کل شـی حـی   ءوجعلنا من الما"فرماید: در قرآن می

). 30انبیـا، آیـه    آب هر چیزي را زنده گردانیدیم (سوره
در دیــن اســالم اولــین شــرط در انجــام فــرایض دینــی 

  بــراي   طهــارت اســت و در برخــی اعمــال عبــادي    
یا مستحب اعـالم شـده    طهارت، وضو و غسل واجب و

است. آب همانگونه که موجب پاکی و طهارت ظـاهري  
هـایی کـه در آن نهفتـه و     انسان است به سـبب ویژگـی  

سبب پاکی روح انسان  حضور آن در اعمال واجب دینی
تـوان   ) لـذا مـی  52: 1392شود (افضل طوسی، مـانی،  می

تجدیـد   نقش آب در هر مذهبی، همواره تطهیـر و  گفت
حیات بوده و داراي قداست و پـاکی در دیـدگان ادیـان    

  باشد. مختلف می
   منابع آبی روستاي کلور 

با توجه به اینکه آب عنصري اساسی در ادامـه حیـات   
ــی ــر م ــد و بش ــه   باش ــک منطق ــبزي در ی ــا آب، سرس   ب

  شـود و   آید و کار و اشتغال را هم سبب مـی  وجود می به
  هـا در   تـرین تمـدن   اسـتناد بـه ایـن نکتـه کـه قـدیمی       با

 پـس  .)10: 1392(شـیعه،    انـد  کنار رودها شـکل گرفتـه  
ــی ــه  م ــت: آب ب ــوان گف ــی در   ت ــري اساس ــوان عنص   عن

تاي کنـد. در روسـ   مکانیابی یک روستا ایفاي نقـش مـی  
   نیز رودخانه شاهرود در کنـار روسـتا و در امتـداد    کلور

و از کنـار مـزارع و باغـات روسـتا       آن جریان پیدا کرده
ــور  ــه  .اســت نمــودهعب ــن رودخان ــه ازای    هــاي رودخان

باشد که در بسـتر کوهسـتانی روسـتاي کلـور      دائمی می
   وجــود آمــدن طبیعــت زیبــا و جریــان دارد و باعــث بــه

امتداد بافت روستا شده اسـت عـالوه    اي در خیره کننده
  در مـورد  شـده  ارائـه   بر این نکته بـا توجـه بـه مطالـب    

دیدگان ادیـان مختلـف بـا     ناپذیر آب از نقش و اثر انکار
  الزم بـه ذکـر اسـت      نظر بر جنبه طهارتی حاصـل از آن، 

توان مکان گزینی روستایی با بـار   نیز می  که از این زاویه 
نقش قداستی عنصر آب و حضور مذهبی را تحت تأثیر 
  آن در منطقه دانست.
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   منابع آبی روستاي کزج 
رواج تشیع در ایران و عمومیت پیـدا کـردن عـزاداري    
ساالر شهیدان، همچنـین تکـرار مـداوم وقـایع تـاریخی      

ت حضرت ابوالفضل العبـاس (ع)   دکربال و ماجراي شها
کـه در آن واقعـه جـان خـود را در راه رسـاندن آب بــه      

، سـبب شـد کـه آب همیشـه      نگان کربال از دست دادتش
براي ایرانیـان تقـدس بیشـتري یابـد و از جنبـه مـذهبی       

ــري،   ــود (خلعتبـ ــتري شـ ــت بیشـ ). 1387داراي حرمـ
گرفتـه   اي که در مجاورت روستاي کزج جـاي  رودخانه

باشـد. ایـن رودخانـه جـزو      است رودخانه قزل اوزن می
در مجاورت  آبیترین منبع  هاي دائمی و نزدیک رودخانه

نحـوي بافـت    که به روستا است. برخالف روستاي کلور
روستا با مسیر حرکتی رودخانـه شـاهرود عجـین شـده     

فاصـله از روسـتاي کـزج     رودخانه قـزل اوزن بـا   ،است
و بافت آن تحت تأثیر جهت  جریان یافته و شکل روستا

باشد ولی در ایـن روسـتا بـا روش     حرکتی این رود نمی
ــا اســتفاده از  مهــار حوضــه آب ــز باالدســت روســتا  ب ری

ها به  انشعابات آن و با ساماندهی این انشعابات در کوچه
اند. لذا بایـد اذعـان نمـود کـه      استفاده از آب آن پرداخته

تبـاط بـا نقـش مـذهبی     رآب در ایـن منطقـه در ا   وجود 
که همـه    باشد روستا و تقدس آب تحت تأثیر مذهب می

جریـان برگـزاري مراسـم     ساله در دهه محرم و صفر در
ــتا   ــن روس ــذاري در ای ــت گ ــزاداري و تش ــن   ،ع آب ای

  گیرد. صورت نمادین مورد استفاده قرار می رودخانه به
پتانســیل اقتصــادي(آب و هــواي مناســب، خــاك  

طـور رایـج بـر     معیشت و اقتصاد روستاییان بـه  مساعد):
گـذاري شـده    پایه دامداري و کشاورزي و باغداري پایـه 

 ایـران  کهـن  تمـدن  از ماندهي به جاي بقایا و است. آثار
 دهنـده  نشـان  سـیلک  و حصـار  تپـه  سـوخته،  مانند شهر

  از. اسـت  شـکار  و دامداري کشاورزي، بر زندگی مبتنی
  

ي روسـتاها  اولـین  محـل  عنوان به توان ها می مکان این
). در هــر دو 9، 1390پــور،  کــرد. (ســرتیپی یــاد ایــران

ی چـون منـابع آبـی،    روستاي کلور و کزج وجود عـوامل 
مراتع، خاك مساعد و آب و هوایی مطبوع، اقتصادي بـر  
مبناي کشـاورزي، باغـداري و دامپـروري شـکل گرفتـه      
است. همچنین باید به این نکته مهم نیز اشاره نمـود کـه   

ترین مصالح ساختمانی در روسـتاهاي ایـران    رایج ،خاك
هـاي گونـاگون از جملـه     است. از این مـاده در صـورت  

اسـتفاده   لح باربر، مصالح پرکننـده، مـالت و انـدود   مصا
یان در اطراف روستاي یمناطق، روستا بعضی در شود. می

شـوند کـه    خود موفق به کسب نوعی خاك طبیعـی مـی  
خواص فوق العـاده جالـب و کارآمـدي دارنـد (زرگـر،      

) لذا وجود خاك مساعد در منطقـه نـه تنهـا    203: 1390
بلکه در ساخت مسـاکن  لحاظ جنبه اقتصاد کشاورزي  به

  .نماید مینیز نقش خود را ایفا 
  این عامل مهمی است که در طـی سـالیان دراز نتیجـه   

صورت مساعد یا نامساعد  خود را بروز داده و خود را به
تـوان در   نماید. لذا این عامـل را بیشـتر مـی    جلوه گر می

گیري مراحل بعدي روستاها عاملی مهم دانست که  شکل
صادي مثبت روندي رو به رشـد را در بافـت   با ایجاد اقت

  روستا ایجاد کند.
  

  زاده) (امام عناصر نمادهاي مذهبی 
عنوان عنصـري مهـم در    هاي مذهبی به مذهب و مکان

میان مسلمانان و به خصوص روستاییان مطـرح اسـت و   
تـر از شهرنشـینان. هـر روسـتایی      در مواردي حتی قوي

ن مخصـوص  ممکن است با تعدادي سـاختمان یـا مکـا   
مذهبی شناسایی شود. در بسیاري از روستاها از این نوع 

ــان ــام   مک ــه ام ــذهبی از جمل ــاي م ــاجد،   زاده ه ــا، مس ه
  گاه سقاخانه و امثـال آن وجـود دارد   ها، تکایا و حسینیه
  ).118، 1390(زرگر، 
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  رنمادهاي مذهبی روستاي کلو
عنوان یک روسـتاي مـذهبی شـناخته     روستاي کلور به

  هــا و  زاده دلیــل ایــن مســئله وجــود امــام شــده اســت و
اي است که در این روستا قرار گرفتـه   مساجد و حسینیه

ــام  ــن روســتا وجــود ســه ام    (تصــویر زاده اســت. در ای
  ) و یــک  9شــماره   )، دو مســجد (تصــویر 8شــماره 

حسینیه، بافتی مذهبی را سبب شده است. بـا اسـتناد بـه    
  سـابقه حضـور    هـایی هسـتند کـه    ها مکان زاده اینکه امام

  تـوان   پـس مـی  . گـردد  می  ها به چند صد سال قبل بر آن
  هـا را عنصـر اصــلی در    زاده در ایـن روسـتا وجـود امـام    

  حسـاب آورد، چـرا کـه بافـت      مکان گزینـی روسـتا بـه   
هـا کشـیده    زاده قدیمی روستا نیز در حد واسط این امـام 

هـا و بـه    هـایی کـه در دل کـوه    شده است و بیشتر خانه
ها واقـع   زاده پلکانی هستند در حد واسط این امامحالت 

  شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  نمادهاي مذهبی روستاي کزج
عنوان یک روسـتا بـا اکثریـت اهـالی      روستاي کزج به

را سنی نشینان  % اهالی آن65سنی نشین است که حدود 
ها را شیعه مذهب تشکیل داده اسـت. وجـود    % آن35و 

ه یکی از نوادگان امـام موسـی کـاظم (ع)    زاده (بارگا امام
 ) و وجود مسجد آل یاسـین (تصـویر  10شماره  (تصویر
وجود آمدن فضـاي   )، در بافت روستا باعث به11شماره 

زاده جایگـاه   مذهبی در روستا شـده اسـت. وجـود امـام    
وجود آوردن جـو مـذهبی در روسـتا دارد،     واالیی در به

روستا، اهالی دیگر  شود عالوه بر اهالی چرا که باعث می
ها هم براي اداي نذر و زیارت به آن روسـتا تـردد    روستا

دلیـل   زاده در بافت روستا بـه  کنند و همچنین وجود امام
زاده در روستا نوعی بافت تـاریخی بـه    قدمت وجود امام

دهد و عاملی اصلی و درجه یک در مکـان   آن روستا می
  رود. شمار می گزینی اولیه این روستا به

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .1394نگارندگان،عکس از  .امامزاده روستاي کلور .8 ت

  .1394، نگارندگان مسجد روستاي کلور. عکس از .9 ت

  .1394،نگارندگان از. عکس کزجامامزاده روستاي  .10 ت

  .1394،نگارندگان . عکس ازکزجروستاي  مسجد .11 ت
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  خزش بافت
گیـري هسـته اولیـه     عد از مکان گزینی روستا و شکلب

ازدواج  روستا با افزایش جمعیت روسـتا، مهاجرپـذیري،  
هاي جدیـد در روسـتا بـه تـدریج بافـت       و ساخت خانه

کنـد. در صـورت مسـاعد     روستا شروع به پیشرفت مـی 
 مراحـل بعـدي   بودن شرایط اولیه و مکان گزینی بجا در

 شود. برپـایی  اقدام به توسعه فیزیکی در بافت روستا می
 ارتبـاط  هـا در  گزینی آن مکان و روستایی هاي سکونتگاه

 عوامـل  ایـن  کـه  باشـد  می اکولوژیکی-عوامل محیطی با
 سـازمان  و سـاختار  گیري در شکل زیربنا و پایه عنوان به

 هاي گیري ویژگی شکل باشند. همچنین می مطرح فضایی
 ارتبـاط  در روستایی هاي سکونتگاه ارکرديک -ساختاري

 هـاي  هـا پیوسـتگی   کـه آن  اسـت  عوامل این تنگاتنگ با
، 1394دهنـد (عزیزپـور،     می سازمان ناحیه، در را فضایی

در اکثـر   .توسعه در فرایند رشد نهفتـه اسـت   مفهوم .)106
ــه      ــتایی رابط ــعه روس ــان، توس ــرفته جه ــورهاي پیش کش

ي نظیـر فراینـد اقتصـادي،    با فرایندهاي سـاختار  تنگاتنگی
اجتماعی، سیاسی، فرهنگـی، مـدیریتی و زیسـت محیطـی     

. رشـد و توسـعه   )Herrmann. Osinski. 1999, 95(دارد 
بـه   جوامع انسانی بـر حسـب زمـان و مکـان و بـا توجـه      

ــتایی،  ــاهاي روسـ ــی در فضـ ــت بخشـ ــت و فعالیـ  زیسـ
ریزي روستایی و توسعه روستایی مفهـوم و مصـداق    برنامه

بـین توسـعه    رابطـه  .)54، 1391کند (پورطـاهري،   پیدا می
یک رابطه متقابـل   فیزیکی و امکانات اقتصادي و اجتماعی

باعـث توسـعه امکانـات و     است، چرا که توسـعه فیزیکـی  
سیسـات باعـث   أاین امکانات و ت  سیسات شده و متقابالًأت

مهاجرت، افزایش نرخ رشد جمعیت و در نهایـت توسـعه   
  ).160، 1384شود (حبیبی؛ پوراحمد،  فیزیکی می

  در روستاي کلوربافت  جهت خزش
مطـرح   همانطور که در بحـث مکانیـابی اولیـه روسـتا    

واسـط بـین    کردیم بافت اولیـه روسـتاي کلـور در حـد    

مکـان   میـان  فاصله موجـود  .ها قرار گرفته است زاده امام
امتداد طـولی از ورودي   ها که در یک زاده قرارگیري امام

اند دلیلی بـر   روستا واقع شده ترین نقطه روستا تا انتهایی
خـزش بافـت روسـتایی مطـابق بـا       پیشرفت و توسعه و

صورت طـولی   )، به12شماره  تصویر(کروکی ارائه شده 
اي که گسترشی خطی و طولی را بـراي   گونه باشد به می

 بـر تـأثیر وجـود    سـبب شـده اسـت کـه عـالوه      روستا
  هـا در ایـن گسـترش طـولی وجـود منبـع آبـی        زاده امام

  تـــوان عـــاملی دخیـــل در ایـــن راســـتا   را نیـــز مـــی
ــت     ــت حرک ــدي جه ــل بع ــی در مراح ــود. ول ــر نم   ذک
ــه     ــتا و ب ــی روس ــمت خروج ــه س ــتا ب ــزش روس   و خ

ــا خلخــال   ســمتی   اســت کــه جــاده ارتبــاطی روســتا ب
ــود ــ وجـ ــتا و بـــا    دارد. یعنـ ــه روسـ ــا ورود بـ   ی بـ

  هـایی بـا بافــت    سـمت مرکـز روسـتا خانـه     حرکـت بـه  
  نوســـاز وجـــود دارد و بـــا حرکـــت از     جدیـــد و

ــتا  ــز روس ــه مرک ــام   ب ــزارع و ام ــمت م ــه  زاده س   اي ک
ــمت ــت      در قس ــه باف ــه ب ــرار گرفت ــتا ق ــایی روس   انته
  شویم. نزدیک می کهن روستا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
خزش بافت روستاي کلور. منبع: برداشت میدانی  .12 ت

  .1394،نگارندگان
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  در روستاي کزج بافت جهت خزش
هسته اولیه روستاي کزج در حول مسـجد آل یاسـین   
شکل گرفته اسـت و بـا گذشـت زمـان محـالت دیگـر       
(محالت خرمنلر، پیرلر، دره دران، آشاقی باش، یوخاري 

  اند. باش) در حول آن شکل گرفته
طور کلی سه دوره رشـد و توسـعه بـراي روسـتاي      به

  کزج مطرح شده است:
: گســترش 1341قبـل از اصــالحات اراضــی در ســال  

روستا تا اصالحات اراضی در اطراف هسته اولیه روسـتا  
مشتمل بر محالت یوخاري کوچه، آشاقی کوچه و پیرلر 

  بوده است.
بعد از اصالحات اراضی تا انقالب اسالمی: روسـتا در  
جهت شمال و شرق گسترش یافته است و محالت دره 
دران و خرمنلر و آشاقی کوچه و سـمت جنـوبی محلـه    

  گسترش یافته است.یوخاري 
  

از انقالب اسالمی تا کنون: بعد از انقالب اسالمی توسـعه  
در محلـه پیرلـر    خصـوص  روستا بیشتر در جهت غربی و به

  ).13شماره  تصویر( و شرقی (محله خرمنلر) بوده است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زاده و مسجد در مرکـز روسـتاي کـزج     قرارگیري امام
طـولی را در خـزش   برخالف روستاي کلور که امتدادي 

بافت روستایی ایجاد کرده بود؛ بـافتی متمرکـز را حـول    
  هسته اولیه روستا ایجاد نموده است.

  

  ها تجزیه و تحلیل یافته
با توجـه بـه اینکـه ایـن دو روسـتا جـزو روسـتاهاي        
ــوده و از   شــاخص و شــناخته شــده در ســطح منطقــه ب
روستاهاي با هدف گردشگري سازمان میـراث فرهنگـی   

گیـري   هـا شـکل   توان گفت کـه در آن  ند، پس میباش می
هاي بعدي مدیون  صورتی بوده است که پیشرفت اولیه به

  باشد. مکانی گزینی درست در گام نخست می
روستا  گیري هسته اولیه از جمله عوامل اولیه در شکل

مـذهبی،  -تـاریخی  عوامـل   به عواملی چون منـابع آبـی،  
هاي  راه-دسترسیعوامل سیاسی و فاصله از شهر(امکان 

هـا مـؤثر    در مکـان گزینـی آن   ارتباطی) که ممکن است
 ها دخیل بوده است اشـاره  توسعه آن نبوده اما در الگوي

بـه تحلیـل و بررسـی ایـن عوامـل در       و ایـن مقالـه   شد
مذکور پرداخـت کـه نتـایج حاصـله بـه ایـن        روستاهاي

 توپـوگرافی: ازجملـه عوامـل   . 1بوده است کـه:   صورت
اهمیـت   داراي کـه در مکانیـابی روسـتایی   مهـم   سیاسی

 باشد. عوامل طبیعی یکی بحث امنیت در روستا می است
ایـن   باشـد. از جملـه   از دالیل ایجاد امنیت در روستا می

طبیعـی   توان بـه وجـود کـوه در بسـتر     عوامل طبیعی می
کامـل توسـط    طـور  روستا اشاره کرد. روستاي کلـور بـه  
کــه اغ احاطــه شــده ارتفاعــات تــالش، دره دران و آق د

وجـود آورده اسـت.    بـراي کـل روسـتا بـه     نوعی حصار
وجـود ارتفاعـات    دلیـل  همچنین در روستاي کزج نیز به

در پیرامـون روسـتا    بلدداشی، داغیولی و ورگـان چـولی  
آمده اسـت کـه    وجود آن به حصار طبیعی حول امنیت و

روستا در بـین ایـن ارتفاعـات واقـع شـده اسـت. پـس        
 را نیز و امنیت حاصله از آن ین ارتفاعاتتوان وجود ا می
مهم و اساسی در مکانیـابی هسـته اولیـه     عاملی عنوان به

را یکـی از دالیـل اصـلی     آن توجه قرارداد و روستا مورد

منبـع: برداشـت   . خزش بافت روستاي کـزج  .13 ت
  .1394،میدانی نگارندگان
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  . همچنـین قرارگیـري ایـن    دانسـت  اولیه روستا مکانیابی
هـا و در بـین ارتفاعـات باعـث      روستا در دامنه کـوه  دو

   در ایـن روسـتاها شـده اسـت     گیري بافت پلکـانی  شکل
بـه   که بافت پلکانی نیـز نـوعی امنیـت را بـراي روسـتا     

وجـود   منابع آبی: در روسـتاي کلـور  . 2آورد.  ارمغان می
  نقـش بسـزایی    باشـد  منبع آبی که رودخانه شاهرود مـی 

توسعه مراحـل بعـدي    در مکان گزینی اولیه روستا و در
 (کشـاورزي،  لدر ایجاد اشتغا تأثیر مهمی روستا داشته و

و سرسـبزي در ایـن روسـتا داشـته      زراعت)و  باغداري
  تـــوان  مـــورد روســـتاي کـــزج نمـــی اســـت. امـــا در
قزل اوزن را یک دلیل منطقـی در مکـان    وجود رودخانه

  اولیه روسـتا دانسـت، چـرا کـه روسـتا در کنـار        گزینی
   رودخانه واقع نشـده و بـا فاصـله از ایـن رودخانـه      این

  جهـت آن گسـترش نیافتـه اسـت.     واقع شده است و در
خــاك و مناســب  يپتانســیل اقتصــادي (آب و هــوا .3

   مســاعد): در هــر دو روســتاي کــزج و کلــور باغــداري 
بـوده   عنوان یک شغل پایه و اصلی مطرح و کشاورزي به

  آب  تـوان وجـود منـابع آبـی،     دلیل این مسـئله را مـی   و
  آن  و هــواي مناســب و همچنــین خــاك حاصــلخیز    

گیـري   از شـکل  اي که اگر پس گونه ن کرد. بهمناطق عنوا
  شــد مراحــل  نمــی هســته اولیــه، اقتصــاد اهــالی تــأمین

پـس ایـن    .گرفـت  انجـام نمـی   گیري روستا بعدي شکل
گیــري  عوامـل اساسـی در شـکل    تـوان از  عوامـل را مـی  

  مراحل بعـدي روسـتا دانسـت و نـه در مکانیـابی اولیـه       
  تاي کلـور  عوامل مـذهبی: هـر دو روسـ   . 4این روستاها.

ــزج از ــام   و ک ــه ام ــاکن متبرک ــود ام ــت  وج   زاده در باف
ــته و   خــود ــر افراش ــد ب ــا گنب ــه ب    برخــوردار هســتند ک

  مـزین   هاي مزین به نقوش هندسـی اسـالمی و   جداره با
  روسـتا   فضـاي روحـانی بـه هـر دو     هـاي قرآنـی   به آیه

ــام   ــود ام ــت. وج ــت،  داده اس ــک باف   نقــش زاده در ی
   

ــري ســک بســزایی در شــکل   آن  هــا در اطــراف ونتگاهگی
ــردم    ــذهبی م ــادات م ــه اعتق ــه ریش ــت ک ــد داش    خواه

ــه  ــی آن منطق ــان م ــام   را نش ــن ام ــذا ای ــد. ل ــا زاده ده    ه
   عنوان یـک قطـب اساسـی و مهـم نقـش بسـزایی در       به

گیري هسته اولیه در ایـن روسـتاها    مکان گزینی و شکل
ــتا      ــن روس ــات ای ــه حی ــه در ادام ــمن اینک ــته، ض   داش

ــذ در بحــث ــاي ج ــاد  ه ــراي ایج   ب گردشــگر و زوار ب
  در بافت دخیل بوده اسـت. همچنـین بـا اسـتناد      پویایی
 دلیـل  زاده در یـک مکـان بـه    نکته که وجـود امـام   به این

ــه   ــث ب ــود آن باع ــدمت وج ــابی    ق ــدن بازت ــود آم   وج
ــراي آن روســتا خواهــد شــد و روســتا را از   ــاریخی ب   ت

 پس هـر دو روسـتاي   .تاریخی ارزشمند خواهد کرد بعد
 -تـاریخی  عنـوان روسـتاهایی بـا بافـت     کلور و کزج بـه 

ــده   ــناخته شـ ــذهبی شـ ــد. مـ ــله .5انـ ــهر فاصـ   از شـ
  رسـد   نظـر مـی   هـاي ارتبـاطی): بـه    راه -(امکان دسترسی

روسـتاهاي مـورد    که این عامل در مکـان گزینـی اولیـه   
  عنـوان عـاملی مهـم     بـه  مطالعه نقشی نداشته اسـت، امـا  

روستایی آشـکار   بعدي پیشرفت نقش خود را در مراحل
  حـاکی از خـزش    کـه مشـاهدات   چنـان آن ،ساخته است

ــه  ــتایی ب ــد   بافــت روس ــه در بع ــوده ک   ســمت جــاده ب
  بــا اســتناد   حــادث شــده اســت. از اصــالحات ارضــی

  میـدانی و  هـاي  به مطالب فـوق الـذکر کـه بـا برداشـت     
  تحقیــق و پــژوهش بــر روي اطالعــات حاصــله ایجــاد  

  بـراي مکانیـابی   شده اسـت و معرفـی عوامـل کلـی کـه      
  اولیه روستاها در ابتداي مقاله معرفـی شـده و بـا توجـه     
به این مسئله که تمامی این عوامـل در هـر دو روسـتاي    

  تـوان تـأثیر ایـن     کلور و کزج قابـل مشـاهده اسـت مـی    
گیـري   شکل عوامل را در مراحل مختلف مکانیابی اولیه،

 هاایـن روسـتا   در خزش بافـت روسـتایی   هسته اولیه و
  .مشخص کرد 3اساس جدول شماره بر
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  نتیجه
عنوان عوامـل   عوامل ارائه شده را به،  اطالعات حاصله

. انـد  گیري هسته اولیه روستا معرفی کرده دخیل در شکل
هـاي   و تـأثیر متقابـل عامـل    3 شـماره  جدول توجه بهبا 

گیري هسـته اولیـه و خـزش     مؤثر بر مکان گزینی، شکل
  توان اذعان کرد که: ها، می حیات آنناشی از ادامه 

در بررسی عامل منابع آب و نیاز به آن بـراي اصـل    -
  مکــان گزینــی در روســتاهاي مــورد مطالعــه، روســتاي  
  کزج این نزدیکی و در دسترس بودن را رعایـت نکـرده   

  بــرداري کــرده  عنــوان نمــادي از قداســت آن بهــره و بــه
ــه   ــتا ب ــن دو روس ــی در ای ــابع آب ــذا من ــوان  اســت. ل   عن

  ها نیست. عامل قطعی در مکان گزینی آن
رسد عامل اقتصادي زمـین در مکـان گزینـی     نظر می به -

روستاهاي کزج و کلور نقـش کلـی و عـام داشـته کـه در      
شـود و ممکـن    دیگر روستاها نیز این وابستگی مشاهده می

است اگر به جاي مکان فعلی این روستاها، محـل دیگـري   
 داشت. ن وابستگی وجود میشد، ای نیز انتخاب می

هـاي روسـتایی،    داشتن آب و هواي مطبوع در بافت -
 را ها آن یک نگاه ارباب رعیتی به روستاهاست که شهري

گزینند. لذا با ایـن   مکانی براي تعطیالت آخر هفته بر می
هاي روستایی عمـدتاً   توصیف، آب و هواي مطبوع بافت

ي مـورد  از قدیم وجـود داشـته و منحصـر بـه روسـتاها     
 باشد. مطالعه نمی

گیري اولیه روستا بـه شـرط    انتخاب مکانی براي شکل
داشتن امنیت و یا دسترسی به شهرها نیز شرایط فوق را 

گیر بـوده و دومـی در    صورت عام و همه دارد که اولی به
هاي معاصر براي دسترسـی بـه شـهرها و امکانـات      دوره

و عمـالً   بهداشتی و آموزشی و غیره کاربرد داشته اسـت 
توانـد   گیـري ایـن روسـتاها نمـی     گزینی و شکل در مکان

 ظ گردد.اکننده لح تعیینعنوان عامل  به
 نظـر  اما با توجه به جدول فوق، عامل مهمی کـه بـه   -
اولیه و  گیري هسته گزینی، شکل رسد در هر سه مکان می

دخالـت دارد،   خزش بافت هر دو روستاي کلور و کـزج 
بـا برخـورداري از    ده) اسـت کـه  زا عناصر مذهبی (امـام 

با توجه بـه قـدمت    اماکن مذهبی متعدد در درون بافت،
در کنـار هـم بـراي     مـذهبی را -حضورشان بار تـاریخی 
حاکم بر روسـتاها از دو   مذهب. روستاها رقم زده است

 بررسـی  بـه سـهولت قابـل    منظر داخلی و خـارجی نیـز  
ی هـاي دیگـر مـورد بررسـ     عالوه بر این، عامل .باشد می

خاك، آب و هوا، امنیت و غیـره، بـه    منابع آب، همچون
زاده) در مکـان   موازات عامل مهم نمادهاي مذهبی (امـام 

گیــري هســته اولیــه و همچنــین توســعه  گزینــی، شــکل
  بــوده اســت.مــؤثر فیزیکــی (خــزش بافــت) روســتاها 

در مکان  بایست در کنار عوامل متعدد ذکر شده لذا می   
آبـی، عوامـل    ستا از جملـه منـابع  گزینی اولیه این دو رو

پررنگتر عوامل مـذهبی   مذهبی وعوامل سیاسی به نقش
هسته اولیـه   گیري گزینی، شکل زاده) در مکان (وجود امام

مراحل تا به امـروز اشـاره کـرد     تمامو توسعه روستا در 
را براي حضور روستاهاي بـا منظـر    ترین دالیل که جامع
کـه فاصـله   اي  ونـه گ رقم زده اسـت بـه   مذهبی -تاریخی

 ها در روستاي کلور بافتی خطی را در زاده امام قرارگیري
زاده  امـام  خزش روستا سبب شده است و تمرکز وجـود 

پذیري روستاهاي کلـور و کـزج در مراحـل     تأثیر .3 ج
  .گیري از عوامل مختلف مختف شکل

گیري  شکل  مکان گزینی  عوامل مؤثر
  هسته اولیه

فت خزش با
  روستایی

  کزج  کلور  کزج  کلور  کزج  کلور

  ×  ×  ×  ×  -  ×  وجود منابع آبی در دسترس
  ×  ×  ×  ×  -  -  پتانسیل اقتصادي زمین

  ×  ×  ×  ×  -  -  آب و هواي مطبوع
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  زاده) عوامل مذهبی(وجود امام

  -  -  ×  ×  ×  ×  عوامل سیاسی(امنیت)
 فاصله  از شهر(امکان

   دسترسی)
  طیهاي ارتبا راه

-  -  ×  ×  ×  ×  
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براي این روسـتا   در مرکز روستاي کزج بافتی متمرکز را
 ها در بافت زاده عدم وجود امام در واقع .شکل داده است

در  شده ارائهها و مطالب  این روستاها با توجه به بررسی
و چنین جهت  طول پژوهش حاضر بی شک هسته اولیه

ــعه ــاد    توس ــه ایج ــورد مطالع ــتاهاي م ــراي روس اي را ب
  کرد. نمی
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