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 رزن از نگاه عکس    

از سه واقع شده و  همدان در شمال استانمرکز شهرستان رزن است. شهرستان رزن  ،شهر رزن با جمعیتی حدود دوازده هزار نفر    

رستان ساکن نفر در این شه رکزی تشکیل شده است و جمعیتی حدود بر صد و پانزده هزاردرجزین و بخش م بخش سردرود، قروه

از توابع استان قزوین و از جنوب با شهرستان فامنین و از سمت شرق با  ،شهرستان رزن از سمت شمال به شهرستان آوج. هستند

ظر مختصات جغرافیایی، از نشود. شهرستان نوبران از توابع استان مرکزی و از سمت غرب به شهرستان کبودرآهنگ منتهی می

 بیسترود در غرب رزن و در فاصلۀ حدود ده کیلومتری و بخش سردحدود درجزین در شرق شهر رزن و در فاصلۀ بخش قروه 

 ما بین این دو بخش واقع شده است. شهر رزنبخش مرکزی و کیلومتری قرار دارد و 

. کندهای مواصالتی مهم غرب کشور با تهران بود از داخل شهر رزن عبور میهای اخیر یکی از راههمدان که تا سال _جادۀ تهران    

توان به سمت تهران و همدان حرکت کرد این جادّه باعث اهمیت آن شده است و با عبور از این جادّه میرار گرفتن شهر رزن کنار ق

امروزه، جاده کمربندی که در حال احداث است و از پلیس راه شروع و با دور زدن شهر و دو روستای ورقستان و خمیگان که نزدیک 

جمعیت چندانی نداشته است و در  های شصتشهر رزن تا سال توان به سمت تهران و همدان حرکت کرد.به شهر رزن هستند، می

کردند و به گفتند، زندگی میداخل روستا( می)« ایچیکند»شرقی رزن که به آن  چهل و پنج خانوار در قسمت جنوب ،دهۀ بیست

مسجد قدیمی تر شده است. اند، بزرگتر و گستردهزن مهاجرت کردهبه شهر راطراف مرور این شهر با ورود افرادی که از روستاهای 

دیوارهای آن فرو  قرار دارد و همچنین خانۀ اربابی که حیاط بزرگی دارد و« کندایچی» قسمتدر  شهر که امروزه بازسازی شده،

است، در قسمت قدیمی شهر واقع  رفتندر آهنی ورودی آن پابرجاست و خود خانۀ نیز در حال فرو ریختن و از بین ریخته است و 

. آرامستان شهر در های قبل وجود داشته که امروزه به طور کامل از بین رفته استای نیز در این قسمت در سالشده است و قلعه

وی این روبر در فاصلۀ سیصدمتری، شود،قروه قرار دارد و غّسالخانۀ قدیمی شهر که اکنون از آن استفاده نمی _کنار جادّۀ رزن

 گورستان قرار دارد. 

و با یران و از دریای مازندران شروع ها کشیده شده است و از شمال اتوسّط روس ای که از درون شهر عبور کرده،طرح اّولیۀ جادّه    

« اروس یلی»شود به همین دلیل افراد کهنسال به این جادّه مختلف به جنوب ایران و به خلیج فارس متصل می عبور از شهرهای

ی بر روی شود و پلریزی میشناسند. در دورۀ پهلوی این جادّه آسفالتالملل هم میگویند و آنرا را به نام جادّۀ بین)راه روس( هم می

ای و در کنار جادّه راهدارخانهشود گفته می« )سه پل« اوچ گوز»به آن  کهساخته شده است « سرهنگ چایی»رودخانۀ سرهنگ 

ت میدان شهدا در ورودی شمالی شهر از سمباقی مانده است. در کنار جادّه ای از آن که امروزه ساختمان مخروبه بودساخته شده 

غرب میدان به شهرک پاسداران و واقع است. شرق میدان به سمت مراکز اداری و  باالتر از این میدانتهران قرار دارد و بیمارستان 

های اخیر با اجرای طرح رفوژ که از شود. در ماهقسمت جنوبی به داخل شهر منتهی میو  شهرک جانبازانسمت شهرک فرهنگیان و 

دود پانصد متری سه راهی دمق که راه ورودی خیابان اصلی به دو قسمت تقسیم شده است. در فاصلۀ ح ،شوداین میدان شروع می

در سمت چپ خیابان  ،تر از این سه راهیدود پانصد متر پایینحدارد و در بخش سردرود به رزن است در سمت راست خیابان قرار 

هی قروه و درجزین ها از فاصلۀ میدان شهدا تاسه راها و بانکمغازه ،سه راهی قروه و درجزین واقع شده است. در اطراف این خیابان

سه راهی قروه و درجزین پر رفت و . ودرو وجود داردخهای تعمیر و فروش قطعات مغازهاز سه راهی قروه و درجزین  قرار دارند و بعد

واقع شده « امام حسین»در خروجی شهر به سمت همدان میدان شود. آمدترین مکان این خیابان است که باعث ایجاد ترافیک می

« ایچیکند»سمت جنوب شرقی که باالتر از بیرون از شهر و در ق شود.همدان شروع می _از این میدان بزرگراه رزناست و بعد 

  گیرد.است، تصفیه خانه ساخته شده است که جهت تصفیۀ آب فاضالب شهری مورد استفاده قرار می
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)رودخانۀ خشک( معروف است « قورو چای»و به نام  شودای که فصل بهار از آن آب جاری میشهر رزن از طرف شرق به رودخانه    

در تمامی فصول آب از آن  )رودخانۀ سرهنگ( که« رهنگ چاییس»ای دیگری به نامشود و از سمت غرب به رودخانهمنتهی می

ولی به دلیل حفر  ندو درختان بسیاری داشت ندها بسیار سرسبز بودهای گذشته این قسمتدر سال محدود شده است. ،جاری بوده

ها و به دلیل وجود این رودخانه. اندو نابود شده و از بین رفتههای زیرزمینی خشک های غیر مجاز و استفادۀ بیش از حد از آبچاه

چنین وجود جادّه، دلیل دیگری است بر اینکه شهر رزن به صورت همایجاد محدودیت جهت رشد شهر به سمت شرق و غرب و 

اکنون کردند و هم در این قسمت زندگی مید. به غیر از قسمت قدیمی شهر که ساکنان بومی به جنوب گسترده شو ولی از شمالط

چنین مسکن مهر ساخته شده است های فرهنگیان، جانبازان، پاسداران و هم، شهرکافراد بومی هستندنیز بیشتر ساکنان این بخش 

در شمال غربی شهر قرار دارند و سال شهرک فرهنگیان و شهرک جانبازان تند. ها ساکن هسافراد مهاجر بیشتر در  این قسمتو 

« قورو چای»تر است. شهرک پاسداران در شرق شهر واقع و به سمت های دیگر قدیمیساخت شهرک فرهنگیان نسبت به شهرک

 شامل چهار بلوک است.گسترده شده است و مسکن مهر در شمال شرقی و روبروی شهرک جانبازان قرار دارد که 

بی شهر به سمت همدان قرار ها در داخل شهر و پارک ملّت که پارک بزرگ شهر است در خروجی جنویحی و پارکمراکز تفر    

در کوچک بانوان  ای از پارک ملّت واقع شده است. پارکاستخر هم در گوشهای کوچک قرار دارد. دارد. در درون پارک دریاچه

 قرار دارد.قسمت مرکزی شهر 

بوعلی سینای همدان در خیابان اصلی در سطح شهر گسترده شده است. دانشکدۀ حسابداری دانشگاه و مدارس مراکز آموزشی     

ی از شهر به واقع شده است. دانشگاه پیام نور خارج از شهر در فاصلۀ دو کیلومتربان فرمانداری اقرار دارد و دانشگاه آزاد نیز در خی

این های پیش تعداد دانشجویان این دانشگاه نسبت به امروز بیشتر بود و هم اکنون تعداد دانشجویان سال تهران قرار دارد. درسمت 

. هستند کردستان استانشود و بیشتر دانشجویان از پذیرش میدر دانشکدۀ مدیریت فقط دانشجویان مرد کمتر شده است. دانشگاه 

شود و در کنار این کتابخانه مدارس در شهرک فرهنگیان بزرگترین کتابخانۀ شهر محسوب میقلی شوندی کتابخانۀ مالحسین

های اند و همچنین خانهو در کنار یکدیگر ساخته شدهزاده تر در خیابان صباغاند. مدارس قدیمیمتوسّطۀ اول و دوم قرار گرفته

های این مدارس بنا شده بودند. امروزه تعداد کمی از این خانه سازمانی که سقفشان شیروانی است و ساختی قدیمی دارند در کنار

 است.سازمانی باقی مانده 

 بیرون از شهر و بعد از عبور از پلیس راه و در فاصلۀ دو کیلومتری از پلیس راه شهرک صنعتی و کارخانۀ آرد و پنیرسازی و دیگر     

 ها قرار دارند. کارگاهها و کارخانه

دوران گذشته و قبل از آنکه شهر گسترده شود به غیر از در های کشاورزی رزن از شمال به جنوب گسترده شده است و زمین    

های کشاورزی بوده سازی صورت گرفته، زمینها ساختمانها که امروز در آنکندایچی که محل سکونت مردم بوده است بقیۀ قسمت

ی کشاورزی که فاصلۀ بیشتری از شهر داشتند به صورت دیم کشت هاانگور بوده است و زمین ها زیر کشت باغو بیشتر این زمین

  های آبی و کشت وجود ندارد و کشاورزی دیم هم اندک است.. امروزه زمینشدندمی

بیشتر ساکنان این شهر غیر اند و های دیگر به شهر رزن مهاجرت کردهتر شده است و مردم از مکانبعد از انقالب شهر گسترده    

های دیگر ها بیشتر از قسمتو فروش و ساخت و اجارۀ خانه در شهرکشود. خرید ها ساکن میبومی هستند و معموال در شهرک

پرداخت نیاز است و هر  ماه نیز به حداقل ده میلیون پیشها در شهرکمتر اجارۀ خانۀ مسکونی به متراژ پنجاه و برای است شهر 

امّا قیمت خانۀ مسکونی در قسمت کندایچی و سه ر اهی دمق به سمت  ،ششصد هزار تومان باید اجاره بها پرداخت شودحدود 
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کسانی هستند که یا کارمندان ادرات دولتی و  ،هاست. بیشتر افرادی که در رزن ساکن هستنداز بقیۀ مکان به نسبت کمتر ،همدان

 حقوق ماهیانه ثابت و درآمد مشخصی دارند. 

اند، هایی که در این مسیر واقع شدهاند و بیشتر مغازههای خودرو از سه راهی قروه به سمت همدان گسترده شدهتعمیرگاه    

ر دارد و پمپ گاز در بیرون از شهر در مسیر قرااین اند. پمپ بنزین هم در دادهی خودرو را تشکیل فروش لوازم یدکتعمیرگاه و مغازۀ 

و در کنار این پمپ  نرسیده به شهر و قبل از پلیس راه رزن وجود دارد ،فاصلۀ حدود دو کیلومتری قرار دارد و پمپ بنزین دیگری

  ساخته شده است.و تاالر بنزین مجموعۀ مسافرتی 

از برای ایجاد ارتباط و تدریس ت دولتی و مدارس و در اداراد کننهم صحبت میسی فارحّلی ترکی است ولّی مردم به زبان زبان م    

زبان  در مدارس آموختند و بعد از آنزبان ترکی را می ها، اوّلخانوادههای پیش کودکان در شود. در دههزبان فارسی استفاده می

گفت و گو با زنان و  برای. ندآموزمیقبل از زبان ترکی ها کودکان زبان فارسی را در بیشتر خانواده شد ولی امروزفارسی آموخته می

 شود.در محاورات روزمره استفاده میاز زبان فارسی  کودکان بیشتر

    شود.مانند دیگر شهرهای ایران در رزن نیز برگزار می ،هاعید نوروز و سایر مراسم و جشن    
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