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In the contemporary world, sites of cultural heritage play an important role in local development, but, 
in Iran, local culture does not seem to be very based on cultural heritage. Despite the tangible cultural 
richness of historical buildings and their distribution in the less developed and rural areas of the country, 
cultural legacy has not been considered as a desirable element of development yet. This study discusses 
the "historical home" of the people in the village of Kozj with an interpretive approach. It considers the 
interpretation of village houses desirable enough for the local development and the identification of 
local values. Historic houses are, in fact, the available precious heritage that can shed light on the past 
societies. The study deals with the experiences of the residents in the village through the hermeneuti-
cal interpretation of the historical architecture of the village. In this regard, the cultural landscape of the 
village is extracted and interpreted phenomenologically through small collections of data. Also, through 
the hermeneutic cycle, three stages of human life are identified and interpreted.
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Extended Abstract

1. Introduction

n the contemporary world, cultural 
heritage sites play an important role in 
local development. In Iran, however, lo-
cal development has not been based on 
cultural heritage. Despite the cultural 

richness of contemporary buildings such as those in his-

torical textures of cities and the dispersal of those build-
ings in less developed and rural areas of the country, cul-
tural heritage has never been considered as an important 
factor in the process of development. With respect to the 
specific nature of research in the field of archaeology, this 
study adopts a specific methodology to explore the issue 
of "house". As a case study, the historical houses in the 
village of Kazaj are interpreted to detect the unique as-
pects of life in the past. Historical houses are actually the 
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available documents that can provide valuable informa-
tion about the societies in the past. 

2. Methodology

This research uses the method of hermeneutic interpre-
tation to explore the historical architecture as well as life 
experiences regarding the concept ‘home’ in the village of 
Kazaj. In this context, using small sets of collected data, 
the cultural landscape of the village is descripted as a her-
meneutic phenomenon, and three stages of hermeneutic 
circles are extracted and interpreted.

3. Results

Kazaj enjoys a harmony of elements that is derived 
from the concepts of mythology and style. Houses in Ka-
zaj have a prelogical concept of architecture. The village 
is dwelled by creative people who are connected both to 
themselves and to the ecology. In such a situation, the co-
herence of humans with nature, other animals and plants 
makes life eternal. Based on the genealogy of the house in 
the village, there are three types of home and human life. 
After spending a long time in the caves, people began to 
think about other shelters. The first human houses were 
like a grave, a pit in the ground with some bedding which 
allowed the residents to relax on cold nights. The depth of 
the earth, like a cave, was for human beings and a victim 
of life. Cave-houses were made almost in the shape of a 
circle so as to maintain a sense of movement in life. Ar-
chaeological excavations have provided evidence for this 
kind of houses on the ancient hills of Sarab and Asiab in 
the west of Iran.

4. Discussion

The early houses were built in the form of excavated land, 
and something similar to a cave was arranged through 
the ceiling. Gradually, mud houses were also built. Land 
houses, or introverted houses, that resulted needed to pro-
tect their people. Therefore, light and air came to be the 
most important elements needed for mud houses, as they 
were for cave houses. Old houses have a square structure 
and one outlet. This kind of structure was meaningful 
just like the shape of a cave house. The main element in 
these two types of structure was the "cover”. Mud houses 
were intended to protect their human dwellers from air, 
soil, water and light, as the basic constituent elements of 
the world. In these houses, the roofs were placed on the 
top of each other for the sake of better illumination. The 
edges of this type of houses formed the sides of a cube. 
This kind of structure would better protect the residents’ 
belongings because mud is an insulator for heat and cold. 

In this way, man in a struggle with nature, dominated the 
earth and got settled in a certain place. He was able to 
build fixed dwellings and use his technical power to de-
velop them. Sunny houses, or extroverted houses, were 
the other development in the field of house construction. 
They were actually extroverted in the sense of being open 
and exposed to the sun. The remoteness and continuity 
of residence in the village of Kazaj is intertwined with 
the spirit and primitive nature of the village. Nowadays, 
the place is associated with the concept of sunny houses. 
These houses have clear windows and verandahs open to 
the outside world, providing an opportunity to view the 
world in full light and the infinity of the land. Interpreta-
tion of the houses in Kazaj provides information on the 
life experiences of the people there.

5. Conclusion

Investigation of house structures in Kozaj is the inter-
pretation of nature and traditions in different periods of 
human life, including cave dwelling, predation, animal 
husbandry in the period of earthen houses, and, ulti-
mately, cosmopolitan life in sunny houses. Each of these 
periods has resulted in a different set of life experiences 
that are quite evident from the nature and the houses in 
Kazaj. These life experiences actually depict three impor-
tant stages of human life that could extend to other parts 
of Azerbaijan province, Iran. The study of the village re-
veals a process of evolution from cave to house. This has 
given the place a land and air identity. Understanding this 
identity can contribute to making plans for rural develop-
ment in Iran.
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مقدمه
اززمان ازبحثتوسعه بهیکبخشمهم میراثفرهنگی
تبدیلشده غرب دنیای در بهویژه دوم جهانی جنگ پایان
است(Benavides, 2008: 1088).ازجملهمواردموردبحث،تعیین
نقشاساسیهویتمحلیوحقوقمحلیهاازمیراثفرهنگی
پایدار،میراث درجوامعفقیربودهاست.درپروژههایتوسعه
فرهنگیبهمثابهعنصرتوسعهایمطلوبتلقیمیشود؛بههمین
دلیلاستکهمیراثفرهنگی،حمایتودلگرمیبرایمأموران
دولتبودهوهمچنینبرایجمعیتهاومناطقمحلیکهحتی
دارایتاریخمکتوبنیزنبودهاند،عنصرتوسعهایمطلوبتلقی
بازسازی فرهنگی، میراث توسعهای پروژههای در است. شده
قدرتمندازگفتمانمحلیصورتگرفتهوبامشروعیتبخشی
پارادایم ازطریق وسنتی اصیل فرهنگهای و پتانسیلها به
توسعهکهنیازهایبومیبرایتوسعهرانیزدرنظرمیگیردبه

اینمهمدستیافتهاند(Benavides, 2008: 1089).باوجودچنین
این از چندان کشور، فرهنگی میراث توسعهای، رهیافتهای
رهیافتهاالهامنگرفتهاست.غنایمیراثفرهنگیایرانزمین
از توانستهایم تاچهحد بااینوجود، نیست، پوشیده برکسی
میراثفرهنگیغنیملموسدرراستایتوسعه؛اعمازاجتماعی،
فرهنگیواقتصادیاستفادهنماییم؟پاسخبهاینپرسشقطعاً
درحوزهمیراثفرهنگیایرانچندانرضایتبخشنیست؟!بهجز
چندموردخاص؛همانندغارهایدستکندمیمند،ماسوله،ابیانه
واورامانکهتحتعنوانروستاهایفرهنگیتاریخیوروستاهای
در .(Eftekhari et al. , 2011) گردشگریمشخصشدهاند هدف
سایرنقاطدارایپتانسیلمیراثفرهنگیبرنامهوهدفخاصی
برایتبیینچشماندازتوسعهدرمناطقروستاییبرمبنایمیراث
فرهنگیصورتنگرفتهاست.رویکردیکهمیتوانستمیراث
رابهعنوانیکعنصرتوسعهمطلوبمیانمناطقدارایمیراث

1-استادیار،گروهباستانشناسی،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهمحققاردبیلی،اردبیل،ایران.
2-کارشناسارشد،علوماجتماعی،ادارهکلبهزستیاستاناردبیل،اردبیل،ایران.
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ومردممحلیساکندرحوزهاستقرارمحوطههایاچشمانداز
میراثیقراردهد(Choi and et al., 2010: 214).روستایکزجاز
توابعشهرستانهشجینخلخالاستاناردبیلازجملهروستاهایی
بابافتارزشمندتاریخیاستکهکارعلمیچندانیدرراستای
معرفیآنصورتنگرفتهاست.چشماندازروستایکزج؛باتوجهبه
امکاناتزیستی،فراخوانندهبرایسکونتانسانبودهاست.دهکده
سرسبزکزج320خانوارو1500نفرجمعیتدارد.باغداریو
دامداریوکشاورزیشغلعمدهاهالیاینروستااست؛عالوهبر
اینمردمروستادرانواعصنایعدستینیزمهارتدارند.روستای
کوهی تند دامنه در گردشگری نمونه روستای بهعنوان کزج
بهنام»بلداشی«درساحلشرقیرودخانهقزلاوزنواقعشده
است.نامروستایگردشگری»کزج«برگرفتهازکلمه»کزه«
یعنیچوبدستی)دگنگیاالآغاجی(است.اینروستابهعنوان
سکونتگاهروستاییمنفرددردهستانخورشرستمشمالیو
درارتفاعهزارو250متریازسطحدریاباموقعیتکوهستانی
دامنهایوبهفاصله17کیلومترازمرکزدهستانخورشرستم

)هشتچین(واقعشدهوتاشهرستانخلخال57کیلومترفاصله
این انسانوطبیعتدر تعاملمیان .)1 دارد)تصویرشماره
روستا،موجبشکلگیریمعماریخانههایمنحصربهفردشده
است.ویژگیهایبافتتاریخیروستایی»کزج«ظرفیتبالقوهای
رابرایتوسعهروستاییبرمبنایمیراثفرهنگیبهوجودآورده
است.بافتهایتاریخیزندهوارزشمندازعنصرجزئیبهنام
»خانه«شکلونظامیافتهاند؛درمکانهایکهتاریخمکتوب
ندارند؛خانههایتاریخیبهمثابهاساسیترینسازهتشکیلدهنده
رفتار بازسازی برای بهشمارمیروند. وهرمجموعهای تاریخ
 (Penelope,اولبایدخانهراشناخت انسانهایگذشتهاساساً
(1440 :2008.خانهدرواقع،بیانیمشروحازتجربهزندگیآدمیبا

توجهبهعناصرموجوداست.خانههایتاریخیوقدیمیچگونه
میتوانندمارابهگذشتهرهنمونسازند؟معماریاینخانههاچه
رازیرادردلدارد؟خانههایمحلی،باخودگویایچهاسراری
ازتاریخزندگیمیباشندکهامروزهمیتوانندبهعنوانکارکرد

توسعهایداشتهباشند؟

Constructor's Guide to the village of Kazaj, 2007:فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. موقعیتجغرافیاییروستا.مأخذ

مروری بر ادبیات موضوع

پیشینه پژوهش

بهنظرمیرسددرمعرفیعلمیارزشهایمیراثفرهنگیبه
منظورتوسعهمحلیکههمزماناهدافتاریخی،اعتبارواصالت
وسندیتتاریخیوبحثهایمنطقیرادرراستایکشفو
بررسیهایعلمیتاحدامکاندنبالکند،کارشایستهایصورت
نگرفتهاست.باتوجهبهاینکهاینمقاله،مطالعهتفسیریخانهرا
بهعنوانجزءبافتتاریخیروستاییکزجموردمطالعهقرارداده
دراینراستابرخیازپژوهشهایمرتبطباخانهکهدرسایر
نقاطکشورانجامشدهاسترامرورمینماید؛بیشترپژوهشهای
انجامیافته؛درموردخانهوشکلگرفتنفضایآندردوبحث
اساسیساختهشدنخانهازتصوراتانسانوطبیعتپیرامونو
همچنینریختشناسیآنپرداختهاند.سرتیپیپور)2010(

این به روستایی« مسکن عنوان»پدیدارشناسی با مقالهای در
نکتهاشارهکردهاستکهتصورانسانهاازفضا،شکلمحیط
زندگیآنهارامیسازد.یزدانفرودیگران)2013(درمقالهای
باعنوان»فرهنگوشکلخانهمطالعهموردي:خانههایسنتي
شهرستانتنکابنورامسر«بهاهمیتعواملپیرامونیبرشکل
خانهوبافتروستاییتأکیددارند.خاکپور)2006(درمقالهای
باعنوان»ساختخانههایشیکیلیدرگیالن«برساختهشدن
روستارانتیجههمراهیانسانباطبیعتدانستهاست.داعی
و طبیعت حضور عنوان»رابطه با تحقیقی در )2014( پور
افزایشحستعلقدرخانههایسنتیایران«متذکرشدهاست
کهادراکمکانیماحصلتعاملانسانباعناصردرونمحیطی
،)2011( کرامتی ازنقطهنظر است. فضایی ساختار بستر در
ابیانهو متنیتخانهتوسططبیعتمتجسممیشود.شاکری
همکاران)2010(درتحقیق»بازشناسيخانهدرابیانه«نشان

»بهروزافخمیوهمکاران.تحلیلمیراثفرهنگیخانههایتاریخیروستایکزجبارویکردتفسیری«



25

 بهار 1398 . دوره 10. شماره 1فصلنامه پژو  هش های روستایی

میدهدکهخانهدرپیوستگیباسایرفضاهایروستاموضوعیت
با مقالهای در )2017( دیگران و رضوانی محمدرضا دارد.
اعتبارسنجیعواملوشاخصهایکیفیت و عنوان»شناسایی
با روستایی گردشگری مقاصد سازی برند در مؤثر محیطی
قومی منطقه )موردمطالعه: محتوا تحلیل روش از استفاده
فرهنگیاوراماناتدراستانهایکردستانوکرمانشاه(«مبنای
برندسازیبرایهرمقصدگردشگریراخصوصیاتوویژگیهای
منحصربهفردمحیطیاعمازابعاد،طبیعی،اجتماعیفرهنگی،
اقتصادی،کالبدیونهادیمیدانند.صادقصالحیودیگران
)2016(درمقالهایباعنوان»ارزیابیژئوسایتهایگردشگری
باروشفاسیلوسونیکوالس)مطالعهموردی:روستاهایبخش
برنامهریزی و سرمایهگذاری ساری(« شهرستان چهاردانگه
جامعرابرایحفظونگهداریمحوطههاالزمدانستهوتبیین
ارزشمند محوطههای حفاظتی نیازهای و علمی ارزشهای

زمینریختشناسیتوصیهکردهاست.

چارچوب نظری

باستان شناسی خانه

خانهوخانوادهدرشرقنزدیکباستانبهعنواناساسیترین
بنیادجامعه،نقشبسیارمهمیرادرفرهنگپذیریاعضاءخانواده
داشتهاست.مطالعاتباستانشناسیازخانهوخانوادهدرشرق
نزدیکباستانبهطورسنتیبرجنبههایمعماریومجموعه
ابزارهایخانگیبرایروشنمودنگروههایقومیوپیوندهای
خویشاوندیمتمرکزبودهاست.تحقیقاتحاضربیشترتمرکزخود
رابهبررسیموضوعاتمتنوعازقبیلتخصصهایصنایعدستی
وهنری،نقشهایجنسیتی،فرآیندتشکیلمحوطهوظواهرآن
وتفسیربقایایباستانشناختیخانهپرداختهاندوکمتربهنقش
توسعهایآنتوجهشدهاست.درحالیکهدرشرقمیانهبهویژه
ایران،خانهجاییبودکههنجارهایاجتماعییاددادهمیشد،
اینگونه میتوان میشد. بازنشر جامعه در و ایجاد هنجارها
استداللکردکهخانهوخانوادهپایهواساسشکلگیریفرهنگ
مادیومعنویتمدنهایادرواقعجسموروحتمدنهابهشمار
به پنجرهای وخانواده؛ میآمد.درروستایموردمطالعه،خانه
فعالیتهایروزانهمردمگذشتهاستوبهعنوانجامعهکوچکدر
دنیایبزرگیاستکهبایدباتأملشناخت.خانوادههادرروستاها،
بهعنوانعواملارتباطیمابینتئوریهایتغییراجتماعیومواد
فرهنگیعملمینمایند.باستانشناساندرحالیکهنمیتوانند
خانوادههارانیزحفاریکنند،بلکهآنهابایدبرداشتخودرا
ازآثارخانوادههاوفعالیتآنهاداشتهباشند.آنهاگذشتهرااز
طریقبقایاییفیزیکیفعالیتهاکهشاملساختارها،استقرارها
وتخریبوترکمنازلمحلیوخانههااستارزیابیمیکنند.
یکخانه،ساختارفیزیکیاستکهدرآناعضاءخانواده،زندگی،
کار،آسایشواستراحتمیکنند.اگرچهخانوادههامعموالًدارای
عالیقیهستندکهمحدودبهمحیطفیزیکیومعماریخانه

نمیباشند؛بنابراینباستانشناسان،مردمشناسانومتخصصان
رفتارهای مورد در شواهدی دنبال به فرهنگی میراث حوزه
پختوپز،غذاخوردن،خواب،تولیدمثلوآنچهمربوطبهزندگی
روزمرههستمیباشندتاازاینطریق،تأثیراینمواردرادر
فرآیندهایتغییراجتماعیوگروههایاجتماعیمحلیارزیابی
اقتصادخانوادگیو نمایند.درسالهایاخیر،مطالعهاهمیت
تغییراتاجتماعینشانمیدهدکهاینعواملنقشبسیارمهمی
درتوسعهسیاسیواقتصادیومذهبیدرشرقنزدیکباستان؛
باستانشناسان امروزه بینالنهرینداشتهاست. ایرانو از اعم
برمبناینگرشجامعتالشوافریبهرویکردخانواده،ترکیب
معماریومجموعههاووسایلتشکیلدهندهخانوادهوفرآیند
شکلگیریمحوطههادارند.باستانشناسیخانهبهمطالعهدر
و فرهنگی اجتماعی، ساختارهای و رفتارها عملکردها، مورد
نسبتهای طریق از مرتبط مجموعه یا خانوادگی گروههای
.(Foster,2013: 3500) میپردازد آنها فعالیتهای و خانوادگی
خانهبهعنوانجانپناههموارهبرایبشرموضوعیتداشتهونوع
بشرازترتیبفضاهایداخلغارها،پناهگاههاویادردشتها

دستبهساختوایجادفضایمعماریخانهنمودهاست.

رویکرد تفسیری و توسعه محلی

زوایای میتواند باستانشناسی پژوهشهای خاص ماهیت
منحصربهفرداززندگیروزمرهیکخانوادهدرگذشتهراترسیم
فرهنگی میراث حوزه متخصصان و باستانشناسان نماید.
همچنینمیتوانندازاسنادتصویریوطرحونقاشیهازمانی
کهدردسترسهستند،برایتفسیراستفادهنمایند.متخصصان
حوزهمیراثفرهنگیباگردآورینسبتهایفرهنگیوتدوین
باورهاومفاهیمازگروههایمردمانمحلیبسیاریازروشهای
بازسازی،تفسیر از تاریخعمومیومحلی گذشتهرادرمورد
وارائهمینمایند.ابتدااینمسئلهدراواخرقرنبیستمصورت
گرفت،بهطوریکهبهدرکنقشدانشبومیدرتحقیقاتپی
بردند.ازآنپسبسیاریازمتخصصان،اطالعاتمنحصربهفردی
و تعامل پیداکردهاند. موارد وسایر افراد درخاطراتشخصی
همکاریبااعضایجامعهمیزباندرغنایپژوهشهاوتفسیر
آنهابسیارمؤثربودهاست.دانشباستانشناسیعموماًحفاری
وکاوشدرزیرزمینراتداعیمیکنداماکارشناسانمطالعات
کار به تاریخی دوره باستانشناسی بهویژه فرهنگی؛ میراث
به اشاره درواقع اصـطالح این میپردازند. نیز زمـین روی بر
بررسـیساختمانها،سـازههاوساختارهاودیگرآثارفرهنگی
ومیراثیاستکهبهحفارینیازندارد(Orser, 2008)؛همچنین
ازوجودومزیتاسنادشفاهیوکتبیگذشتهاستفادهمیشود
(B Lees,2008).تفسیروتوسعهمحلیوشناساییهویتمکانها،

به ارائه برای چندبعدی هویتهای اجتماعی، زندگی مناطق
جامعهمهمانومیزباندرواقعهدفاصلیرویکردتفسیریبرای
بازسازیهویتگذشتهاستکهقطعاً جامعهمحلیبهمنظور
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پیچیدهتر،چندجانبهوعمیقتریبودهودرعینحالبهمراتبنیز
ارزشمندتراست(Orser , 2010).توسعهتفسیریارزشبافتهای
تاریخی بافتهای با مردم دادن ارتباط و فرهنگی و تاریخی
بهوسیلهپویشوجریانگردشگریعالوهبراینکهمردمساکن
دربافتتاریخیروستاییرابهنگهداریوحفاظتازارزشهای
محلیترغیبمینمایدبلکهموجبتوسعهمحلینیزخواهدشد

.(Jameson,2008)

روش شناسی تحقیق
اینتحقیق،بهشیوهتفسیریازمکانوروشپدیدارشناختی
برایفهمبهترومواجههخالقانهترازروستایکزجانجامشده
آن در انسانها که میپردازد جهانی بررسی به لذا است.
غوطهورشدهوهستییافتهاند؛اینفرایندازامکاناتتحقیق
پدیدارشناختیهرمنوتیکاستکهبهعنوانروشیتفسیری
خانه .(Partovi, 2013) است قرارگرفته پژوهشگران موردتوجه
بهمثابهجهانیتانسانکهدالبرتمامیاعمالواموالانسان
استمقولهجهانشناختیازفهمتجربهوجودیاست؛یعنی
اینکهفهمانسانازکلعالمممکن،وابستهبهخانهاست.به
نظرهایدگر1،»قومشناسیتحلیلکافیازدازاینراپیشاپیش
همچونچراغوارهراهخویشمفروضمیگیردونیازمندپاالیش
هستیشناختیوتوجهبهوضعیتیاستکهبرایفردبدوی
مکشوفهاست«(Heidegger,2010).ازاینمنظر،هایدگرفهمرادر
خاللتجربهانسانازقصدمندیبهوجودخودوجهانمیداند.
اومیگوید،فهم)وبیانتفسیری(وجود)وشهودآن(،ازفهم
جهانپیرامونآنمیسراست.جهانپیرامونیکهازواقعشدگی
فرددرمیاناشیاءمتکثردرپیشرویاوقراردارد.شیوههای
مورد که تعامالتی و او نظر دقت فرد، داشتن متکثرسروکار
میتوان نظر این با .(Heidegger,2010) میگیرد قرار پردازش
گفتخانههاییروستاییبهمثابهوجودیتاریخمنددارایاسراری
هستندکهدرخاللتاریخطوالنیوازدلدیالکتیکبینطبیعت
وتجربهزیستهبرساختهشدهاند.بنابراین،محملاصلیمطالعه،
خانهوتجربهزیستهافرادیاستکهدرآنزندگیکردهاند؛تا
باشهودیعنیفهممنظورآنانازمعنایخانه،پیرامونولذاهم
فهمیانسانهاییاستکهدرآنزندگیکردهاند،میتوانبه
معنایخانهوخانوادهدرگذشتهدستیافت.لذا،علیرغمتحلیل
پدیدارشناختی،باروشهایمردمنگارانهازساکنیناینمحل،
تصاویرمکانوحضورهمدالنهدرمکانوبررسیهایتاریخی
آن در وزندگی خانه ذات درباره بحث به اسطورهشناختی، و
پرداختهشدهاست.درنتیجهبهصورتگشتالت،کلیتروستاو
حتیموجودیتآندرمکانیکهقرارداردراموردتوجهومطالعه
قرارداده(Sakolovsky, 2005)وسپسجزئیاتآنراباتأکیدبر
خانههایروستاییونمادهاوعالئممشهودآنموردمطالعهقرار
دادهاست.دربررسیاجزایتحقیقنیزنگاهتبارشناسانهبهشکل

1. Heidegger

گرفتنیابرساختخانهوپیدایشمفاهیمونشانههایبرآمده
است قرارگرفته موردتوجه آن تشکیلدهنده خاستگاههای از
الگویخانهروستایکزج اینراستا، (Sherrat، 2008، 206).در

نهبهمثابهانبوهیازخانههاوتجربهزیستهواحد،بلکهبهمثابه
خانههاوتجربههایمتنوعدرطولزماندیدهمیشود.درنهایت
تحلیلمنظرپیشرویروستایکزج،براساسدورهرمنوتیکیو
رسیدنازجزبهکلهمدرفهمتکتکتجربههایوجودشناختی
وهمدرفهمهارمونیکهمجواریتجربههایکزجموردتوجه

.(Heidegger, 2010)قرارگرفتهاست

یافته ها
چشم انداز روستایی

فضاییکهروستایکزجدرآنواقعاست؛چشماندازیا»منظر«
تلقیمیشود؛منظورازچشمانداز،تعاملانسانومحیطدریک
.(Afkhami,2018) است جغرافیایی محیط یک در زمانی دوره
این منظر ویژگی است؛ کرده اظهار »اسپیرن2« که همچنان
استکهحسشکلدهیهدفمنداحساسوزیباییشناسیو
نقشبندیدرتاریخرابهناظرالقاءکند(Spiron, 2008).روستای
کزج،منظریرنگآمیزیشدهاستکهدربرابرناظرخودنمایی
میکند.عنصراصلیاینخودنمایی،اجتماعخانههایساختهشده
برسینهکوهوبررویهماست.منظریکهصحنهپیشرویناظر
در)تصویرشماره2(راتشکیلدادهاست.دریکروستا،خانهها
عموماًسادهوهمسانهستند؛امادرروستایکزج،دونوعخانه
ازگذشتهبهجایماندهاستکهطراحیمتفاوتوزیبایآنها
موجبمیشودبهدقتنگریستهوبررسیشوند.تبیینمعناهاو
احساسهاینهفتهدرخانههایکزجمیتواندمارابهگذشتههای
تاریخی،رهنمونساخته،عاملتوسعهروستاوموضوعیبرای

سفرهایگردشگریباشد.

چشماندازروستاییکزج،توأمبابافتتاریخیارزشمنداست.
وجوددهکده،دروجوداینطبیعتبهنحوزمانبندیمحوو
قبل از آن فهم که است طبیعت این کل است.پس مستتر
قابلدرکاست(Sakolovsky 2005).طبیعت، تجربهزیستهآن
است تجربه و معنا از او تصور و آدمی توالی و مادرخالقیت
(Janker,2009)طبیعتحوزهتعدداشیاءاست.طبیعتازطریق

حالت بلندپایهترین در و تکاملیافته موجودات زندگی تجربه
خود،مثالاست«(Stace , 2002).ازاینروطبیعتمحصولهیچ
نوعذهنکرانمندینبوده،اماازقَِبلتجربهموجوداتنشانههای
روحرادرخودحملکردهوهوشمنداست(Inwood , 2010).به
نظرهگل،نمونههایاعالیطبیعت،آنگاهبهوقوعمیپیونددکه
ازمحلتجربهخرددرآدمیبهخردتبدیلشوند.صورتهای
است طبیعت خود فاعله قوه محصول کوه در عیان نشانهای
(Berya, 2008)طبیعت؛خاستگاهوعالمیاستکهفرصتنشانهها

2. Spiron
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. نماییازمنظرروستایکزج.مأخذ:نویسندگان،1396

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. نماییداخلیغارروستایکزجبهنام»کوالماین«.مأخذ:نویسندگان،1396

رابهآدمیدادهاست.انسان،چیزیاستکهازدستانخالقیا
درروشناییبیسایهنخستینبامداد،درخشانبیرونآمدهاست.
خاستگاههموارهپیشازهبوط،پیشازبدن،پیشازجهانو
زماناست،خاستگاهدرکنارخدایاناستوبرایحکایتکردن
 (Foucault,آنهموارهحکایتپیدایشخدایانخواندهمیشود
(2012.خدایانیهمچونزمین،آتش،آب،طوفانو...کهانسان

خودراپیداشدهازآنمیداندکهشواهدآنبرایاولینباردر
 (Giran, F.,& Lakeauاسطورههایبینالنهرینینمودپیدامیکند
(G, 2010.طبیعتروستایکزجومحیطپیرامونمناسببرای

زندگیانسانهایاولیهبودهاست.

تبارشناسی خانه های روستا

غار-خانه

انسانغارنشینهموارهدرتیررسمرگونابودیوتوالیهای
طبیعتونیازمندفضاییبودکهبتوانددرامتدادطبیعتبهزندگی
بپردازد.اودرجستوجویفضایبستهایبودکهخودرادرداخل
آنپناهدهدودرامانباشد(Homayun, 1974).شکلگیریتجربه
مستمّریاززندگیموجبحفظاوازدستمرگشدهواورا
زندهنگهمیداردورازاینجاودانگی،پنهانشدنانسانهای

اولیهازگزندبادومخاطراتدرغارهاوپناهگاههایطبیعیبوده
است(Bahar, 2012).دّرهکزجمناسببرایخاستگاهانسانهای
اولیهبودهکهدرغار»کوالماین«واقعدرنزدیکیروستایکزج
امروزیزندگیکردهوپسازاعصارطوالنیبهساختنخانهایبر
اساسفهمخودازموضوعیتوموجودیتخوداقدامنمودهاست

)تصویرشماره3(.

وجودغار»کوالماین«ترجمانیخوبازتجربهزیستهانسان
شکارگردردامنهکوهدر»غار-خانه«است.وجودمکانهای
متعددیبهصورتشیبدار،بادرختانوبوتههاینیمهانبوهدره
حاصلخیزونیمهجنگلیکزجرادرطولتاریخازآغازحیات
تاریخ طول در عوامل همین میدهد. جلوه اهمیت با انسان
میتوانستموجبشکلگرفتنتجربهزیستهانسانیوتوسعه
آنباشد(Qarashi, 2010).چشماندازکزج،موجبتجلیمعرفت
تجربهانسانیاست؛تجربهاومتکیبرغار-خانهوجستوجو
برایرفعنیازدرآنمحیطبودهاست.طبیعت،ازقِبلفهمانسانی
میسراست،غار»کوالماین«کهدرنزدیکیروستایکزجواقع
است؛نشانگانطبیعیپناهگرفتنوجایگزینشدندردلزمین
بودهوعینیت»غار-خانه«راپیشرویمحققترسیممینماید.
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خانهزمینی؛نخستینخانههایانسانهمانندگور،گودالو
بستریدرسطحزمینبودندکهپوششیبررویآنمیکشیدند
.(Rafi Far, 2002)تابتوانندشبهایسردرابهآرامشبگذرانند
زندگی مأمن و مأنوس انسان برای غار، زمین،همچون عمق
بود(Bahar, 2012).همچنینکلبههایا»خانههای«دیگریکه
میشودآنهاراهمچون»زاغه«تصورکردنیزوجودداشتندکه
باترکیبدرختانوبرگهاوبهشیوهگلریختنبررویاین
شاخوبرگهاایجادمیشد.بهاینترتیبفضایبستهایبهشکل
کلبهبهوجودآورند(Asgari Khangah,& Sharif Kamali, 2008).پس
اززاغههااولینخانههایگلیبهوجودآمد.پایینترینقسمت
تپهسیلککاشاننمونههاییازاینخانههایمدوررامشخص
آالچیقهای همچون مدور خانههای ساختهشدن میدارد.
عشایریکهاکنونموجوداست،بهدلیلفرمدایرهوارآنهنوز
.(Homayun, 1974)احساسحرکترادرزندگینگهداشتهبود
شواهدیازاینگونهمعماریدرمحوطههاییچونسرابوآسیاب

.(Malek Shahmirzadi, 2008)درغربایرانکشفشدهاست

از مجموعههایی در رو کوچ نیمه و رو کوچ جوامع ظاهراً
منازلمدورکوچکزندگیمیکردند(Flennery, 1999).حضور
درخانههایمدور،همزادباحرکتانسانوکوچنشینیاوبود.
ارسطونیزیکیازویژگیهایمهماشیاراوجودحرکتدرذات
.(Berya, 2008)آنهامیدانستکهباتغییروتحولآنهمزادبود
منظرمسکونیکزج،دارایبیانیازتغییروحرکتیاستکهدر
اوجآرامشوسکونخودرشدونمووهمچنینمرگواحیای
ساالنهخودراهمراهدارد.نشانهطبیعت،درعالممثالانسانی،
یادآورتجربهزیستهمکانوموجوداتودوروتسلسلیاستکه
اینتجربهرازمانمندومتحرکگردانیدهاست.آنچهازفیزیک
نسبیتعایدمیشود،ایناستکهاینحرکتبستهبهمختصات
مکانیثابتیاستکهنشانههایطبیعیدرآنجایگرفتهاند
(Rindler , 2011).پسازساختاولینخانهها،روستاهایواقعی

درهزارههشتمپیشازمیالدبهوجودآمدندوانتقالازدوره
.(Homayun, 1974)شکاربهدورهزندگیروستاییبرداشتهشد
ساختنخانهوبنایمرکزی،بهتوسعهفکرانسانوافزایشبعد
بهمرکزیتبخشیدن انجامیدهودرنهایت معنویزندگیوی
میانجامد نیز آسمان و زمین پیوند و مقدس مکانهای به
(Mahmudi Nejadet al., 2008).انسباطبیعتازغارنشینیبه

کوچنشینیواسکانادامهپیداکردهوبشررادررویاروییمداومبا
فضاهایتازهقرارداد.خانهدائمیبرایشکارگرانوگردآورندگان
خوراککهمعموالًدرحالحرکتبودند،مفهومینداشتواز
گودالهایزمینوخانههایموقِتساختهشدهازشاخهوبرگ
گیاهاناستفادهمیکردند.یکجانشینیوکاشتگیاهانورام
کردنحیواناتوتولیدغذاباعثرشدتکنیکیدرامرخانهسازی
شد.درنتیجهخانههایاولیهمدور)کلبهها(دراثرازدیادجمعیت
واحتیاجمبرمبهفضایوسیعمبدلبهاتاقهایزاویهدارشدهو
اینزوایابهتدریجصورتقائمپیداکرد(Homayun,1974).نمونه

خانههایمتعلقبهدوراننوسنگیکهکفاتاقهایشباگچوخاک
 (Malekپوشاندهشدهاست،درگنجدرهکرمانشاهیافتهشدهاست
(Shahmirzadi, 2008.تاریخساختنخانه،تاریخهنرمندیانسان

است.خانههایاولیهبهصورتزمینهایحفاریشدهشکلگرفت
وچیزیشبیهبهغاروحفرهبودند؛تابهتدریجخانههایگلی
همساختهشد.خانههایگلی،حاصلجویندگیانسانهابرای
حفاظتازخودمیباشند.اینفرآینددرروستایکزجنمودعینی
یافتهوازغاربهخانهوازخانهبهخودآمدهووجودخودرا
مشمولزمینوهوادانستهاست)تصویرشماره4(.انساندر
جدالباطبیعت،برزمینغالبشدووجودخودرادرمکانی
مرکزیتبخشیدوهمچنینتوانستخانههارابیارایدوازقدرت
 (Asgari Khangah,&تکنیکیاشبرایتوسعهآناستفادهنماید
(Sharif Kamali, 2008.خانههایکزج،شکلکاملازمکعبدارد

کهبادیوارهایکلفتازنفوذهوایبیرونجلوگیریمیکند.با
گذشتزمانخانههاترکیبیشدهودارایاتاق،اتاقنگهداریدام،

مطبخوانبارواسطبلبهتدریجتوسعهیافتهاست.

خانه آفتابی )خانه-جهان(

خانههایبرونگرایاآفتابگیر،نوعدیگریازمعماریخانههای
ساخته »امروزیتر« اصطالح به که میشوند شامل را کزج
شدهاند.باوجوددیرینگیواستمرارسکونتدرروستایکزج،
نمایظاهریایننوعازخانههابراساسمقایسههایمحلیو
خبریقابلقیاسباماسولههستند)تصویرشماره5(.هرچند
روحوطبیعتبدویروستایکزج،حسیازآفرینشسکونترا
تداعیمیکنند.خانههایبرونگرایا»آفتابی«ازحسگفتمان
بانوروروشناییخلقشدهاستکهدارایپنجرههایآشکارو
ایوانهاییگشودههستند.ایوانمأمنآفتاب،آتشوتطهیراست،
اینتطهیرکهبرنفس،روانیاجانهمشاملمیشودوبرکالبد
 (Boyer,انسانهمداللتدارد،بهجوانشدگیوجودمیانجامد
(2012.دهیارورئیسشورایروستایکزجدرمصاحبهحضوری،

بخشی خانههایخود، بهسقف ما »پدران که داشتند اذعان
دیگراضافهکردهبودندتابتوانندازفضاهایرویخانهبهعنوان
ایوانیاستفادهکنند«.خانهآفتابیدرواقعمحصولرویکردیبود
کهمردمکزجدردورهمنتهیبهقرنبیستمداشتهاندهرچند
استفادهازایواندرمعماریایرانیدردورههایهخامنشیوبعد
.(Rezai Nia, &Lale, 2014)ازآنموضوعیبداههوموردتوافقاست
بهصورتتصادفیوباتوجهبهایوانداربودنخانه،درداخلخانه
یکیازاهالی،دررابطهبا»ایوان«گفتگوییصورتگرفت،اظهار
داشتند»پدرانشاندراینمکانمینشستندوازفضایخصوصی
یابهاصطالح وپوشیدهخانهبههمسایههانزدیکترمیشدند
عرصهعمومیدهکدهراشکلمیدادند«.همچنینایواندارای
کارکردهایاقلیمیواجتماعیاست.ازسوییایوانجلويتابش
مستقیمنوربهمنزلرامیگیرد؛فضايپشتآندرتابستان
خنکميماندودرفصولسرد،گرمایيکهدرروزتوسطایوان
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 بهار 1398 . دوره 10. شماره 1فصلنامه پژو  هش های روستایی

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. نمایورودیخانهزمینی)درونگرا(وپالنداخلیآندرروستایکزج.مأخذ:نویسندگان،1396

گرفتهميشود،درهنگامغروبآفتاباینگرمابهمحیطاطراف
پسدادهميشودودرتعدیلدمامؤثراست.بنابرعقیدهشولتز3،
ایوان،آبوهوایمطلوبوطبیعتقابلاعتمادوتصورپذیربیرون
راتبدیلبهدرونمیکند(Schultz, 2012).قرارگرفتندرایوان،
چشماندازوسیعیازدرهرودقزلاوزندرپیشرویمردمساکن

3. Schultz

قراردادهوبهمثابهاشرافکاملبردرهاست.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. نما و برش از یک  خانه آفتابی )برون گرا( در روستای کزج. مأخذ: نویسندگان، 1396
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فصلنامه پژو  هش های روستایی  بهار 1398 . دوره 10. شماره 1

بحث و نتیجه گیری
تبیینوتفسیرقابلیتهاوپتانسیلهایجزئیوریزروستایی
درمیراثفرهنگیایرانچندانموضوعیتنداشتهوموردتوجه
قرارنگرفتهاست.برایتبیینواستفادهازپتانسیلمیراثفرهنگی
روستادرراستایتوسعهباید»میراثمردم«راموردتوجهقرارداد.
دراینمقاله»خانه«بهعنواناولیننهادبشروبهمثابهعینیت
میراثمردمموردتوجهومطالعهقرارگرفت.مطالعهخانههای
تاریخیمیتواندالگویروشنیازتحلیلخانهوخانوادهدرگذشته
راترسیمنمایدوبهمثابهپتانسیلبرایتوسعهروستاییبهکار
مردم تاریخی تفسیری،»خانه«های رویکرد با مقاله این آید؛
روستایکزجراموردمطالعهقراردادهوتفسیرخانههایروستایی
رارهیافتیمطلوبدرراستایتوسعهمحلیوشناساییارزشهای
محلیمیداند.باتوجهبهظرفیتهایگردشگری،بکربودنو
ماندن،مدلهایدیگرتوسعهروستاییهمانندگسترشفیزیکی
وساختوسازهایجدیدوصنعتیوتوسعهحوزههایکشاورزی
چنداننمیتواندبرایروستایتاریخیکزجونمونههایمشابه،
توسعهبهارمغانآورد.مدلمطلوبتوسعهچنینروستاهاییاز
خاللنگاهباستانشناختیوظرفیتهایانسانشناختیمیگذرد.
اینتحقیقاکتشافی،خانههاومنظرروستایکزجراظرفیتهای
میراثفرهنگیتلقیکردهوبهتوصیفزیباییشناسیاینوجه
ازروستابهمثابهدارائیهایفرهنگیآنبرایتوسعهاقدامنموده
است.توصیفوتفسیرهایکاربردی،تصویریدرذهنمخاطبان
میآفرینندکهمیتوانندعاملیبرایدرآمدزاییباحضورمخاطبان
وگردشگراندرمحیطروستاباشند.اینمقالهبافهممنظری

روستایکزجبیانیازتفسیردربارهکزجارائهکردهوعینیتو
خانههایتاریخیراتفسیرکردهاست.تفسیرکزج،گفتوگوبا
نشانههایطبیعتودیدننمادسازیانسانازتجربهزیستهاش
است.درنتیجهامتزاجافقمفسرباافقطبیعتصورتگرفتهو
منجربهخوانشطبیعتوخوانشسنتهایزندگیانساناعم
ازغارنشین،شکارگر،رامکردنحیواناتدردورهخانهزمینیو
درنهایتزندگیجهانوطنیدرخانههایآفتابیشدهاست.سه
گفتاراززندگیکهبهشکلگرفتنتجربهزندگیمشهوددرکزج
انجامیدهوکلوجزءطبیعت/خانههاراساختهاند)تصویرشماره

.)6

در انسان زندگی تجربه از بیانی کزج؛ روستای چشمانداز
از؛ اعم آنهست در آنچه هر و زمین آفتاب، باد، با گفتوگو
گیاهانوجانورانرابهنمایشمیگذارد.خانههایتاریخیکزج
درواقع،مفهومیپیشمنطقیازمعماریدارند.روستایکزج
دستآوردآفرینشانسانوپیوستناوبهطبیعتاست.نمایش
وتوالیسهمرحلهاززندگیمهمبشریدرخانه؛غار-خانه،
خانههایدرونگراوخانههایبرونگرادرروستایتاریخیکزج
مشاهده،خوانشوتفسیرشدهاست.خانههایآفتابیخوانش
جهانمدارانهازخانههایزمینیاندوخانههایزمینیخوانشی

زمینگرایانهازپناهگاهیعنی»غار«بودند.

تشکر و قدردانی

اینپژوهشباحمایتمعاونتپژوهشیدانشگاهمحققاردبیلی
انجامشدهاست.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 6. نمایه گفتارهای موجود از خانه در تجربه زندگی منظر کزج. مأخذ: نویسندگان، 1396
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