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  ـ لباس زن تالش)١٣(شكل 

  
  باشِلق 

 همان شوال است كه بصورت چادري از جنس شال بر سر انداخته مي شود و تمام بدن را مي باشِلق،
باشِلق كلمه اي تركي است كه . پوشاند كه شبانان بر سر نهاده و در جلوي سينه يك دگمه براي بستن دارد

دوخته مي شود و باشِلق از هر نوع شال . است) پوشش اليِق سر(در زبان تالشي رسوخ نموده و به معناي 
  . معموالً حدود دو متر پارچه براي دوخت آن مورد نياز است

  . باشِلق مدافع شبانان در مقابل سرما و سوِز كوهستانهاي تالش استهمچنين 
   ١آِبند 

نام ديگر  اين .  تلفّظ مي شود٢)ِلچك(و در لهجه ماسالي و خوشابري ) آِبند(در لهجه اسالم، پره سر، 
آبند يك روسري چهارگوش .  مي گويند٤)سرلُواَ( است و مردم كرگانه رود آن را ٣)رواَره(لمي پوشاك به اسا

 به هم ٥)سنجخ(است به اندازة يك متر كه آن را در ِجلو بر روِي سينه آويخته، در قسمِت زيِر گلو با سنجاق 
 به زير گوشه سوم در پشت گردن اما اغلب زناِن منطقه دو گوشه جلوي پارچه را از دو طرف. وصل مي كنند

در برخي . بعد از آن گوشه ها را در باالي پيشاني در هم كرده گره مي زنند. برده از كنار هم رد مي كنند
  .  مي گويند٦)آبستَه دستمال ( مناطق نيز به آن

  
  بي جاِمه 

                                                 
١ aabend 
٢ lechak 
٣ roara 
٤ saralua 
٥ sanjakh 
٦ abasta dastamal 
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، مردم ميان ٣نبران خمشالوبه لهجه اهالي ع.  تلفّظ مي كنند٢، اين تن پوش را غالباً تونوكَه١يا پي ژامه
. درفارسي به آن تنباِن زير، جامعه دروني و زير جامه گويند.  نيز مي گويند٤كوه كرگانه رود به آن چخچر

  . جنس اين تن پوش بيشتر از پارچه هاي چيت نخي و پنبه اي بوده است
  نِد پارچه هاي بي جامه، بندزنان در گذشته در ب.  متر براي دوخت يك بي جاِمه است٢اندازة پارچه اغلب 

 استفاده كردند تا به هنگام كار و ٦)رزين( مي گذاشتند، بعدها از ِكشهاِي الستيكي و پالستيكي ٥)ِرشتَه(
بي جامه را غالباً با پيراهن رويي بلند كه از دو طرف چاك خورده مي پوشند، اما . تالش دست و پاگير نباشد

 از واژه هندي pyjamasانگليسي [پي جامه  . نيز پوشيده مي شود)  پاچامه(=در زير شلواِر چين چيِن بلند 
puyjama [٧نوعي شلوار گشاد كه زنان هند پوشند. فارسي آن پاچامه، اسمي است مركب   

 باشد و آن نوعي ٨)پوي جاما(پاي جامه يا پي جامه شايدازكلمه هندي : عالمه دهخدا در لغت نامه مي نويسد
پاجامه همان زير جامه، تَنبان، : شادروان دكتر معين مي نويسد.  كه زنان هندي پوشندشلوار گشاد است

پاجامه از اركان اصلي جامگان . شلوار و پاشامه است كه پيژاما در انگليسي از اين كلمه گرفته شده است
پاجامه (مخصوص  متر است كه از پارچه هاي رنگين و گلداِر ١٤ الي ١٢پارچه اين شلوار حدود . تالشان است

  دوخته) مال
  .مي شود

مردم اسالم، تالشدوالب و كوه نشينان تالش اين شلوار را در همه مراسم يعني عروسي و عزا به پا مي 
 و ٥٠ الي ٤٠تعداد چين هاي فشرده پاجمه هاي تالشي . كنند، زِن اسالمي در خانه هم پاجمه مي پوشد

ن حاشينه چين خوردة پاجِمه ها را با بندهاي دستباف زيباي زنان خانواده هاي متمكّ. گاهي بيشتر است
پوا (= تمام پاجمه ها به وسيله ليف و بندهاِي ابريشمي يا پشمي . ابريشيمي يا معمولي زينت مي دهند

  .  به زير شكم بسته و محكم مي كنند٩)ِرشته
  
   ١٠سِرق 

                                                 
١ pizama 
٢ tunuka 
٣ khamsholu 
٤ chakhchor 
٥ reshta 
٦ razin 

 .١فرهنگ فارسي معين، جلد  ٧
٨ puy jama 
٩ pu – a – rashta 
١٠ sareq 
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و در لهجه " جارشه" در لهجه خوشابر و) سرق(به لهجه پره سري، ارده جاني و اسالمي و كرگان رودي 
از . به نظر مي رسد سِرق همان ساِرق تركي مي باشد. ناميده مي شود ١عنبراني و ماسالي سارق و كمرِدبند

روزگار گذشته تا به امروز سارق يا سِرق محصوِل دسِت زنان و دختران اين مناطق بود، آنهم از پشم گوسفند 
مسو با طبيعت منطقه ـ ولي امروزه گذشته از نوع دستباِف اعالء از پارچه هاي با طرح و نقشهاي دلگشا و ه

  . مرغوب، گاهي معمولي بازاري و كاموايي تهيه مي شود
با توجه به اينكه شرايط محيطي و مناسبات شغلي حكم مي كند كه پوشاك با نوع آب و هوا و كار و 

بين ) ارتفاعات بلند كوهستان(اده از ساِحل دريا تا گيريه پيشه سازگار باشد، لذا استفاده از اين پوشاك س
سِرق را دوال و سه گوش به دور كمر و شكم . زنان و دختران جواِن كشاورز و دامدار معمول و متداول است

مادران دامدار و كشاورز در روستاها و كوههاي تالش از اين پوشاك براي بستن و محكم كردن . مي بندند
  .  خود استفاده مي كنندكودك در پشت

  
 پوشاك آقايان 

لباس مردان تالشي نيز از قسمتهاي مختلفي تشكيل شده كه در اينجا به ذكر چند مورد اكتفا شده 
 . است

  
  شلوار 

شلوار مردان تالش كه آن را شالر  مي گويند داراي دمپاي تنگ و اغلب به رنگ سياه ، شيري و فلفلي 
شالر  مي گويند داراي دمپاي تنگ و اغلب به رنگ سياه ، شيري و فلفلي اسشلوار مردان تالش كه آن را 

امروزه بعضي ازمردان مسن تر درفصل پاييزو زمستان ، در منزل و . جنس اين شلوار از پشم مي باشد.  است 
عمولي يا براي مراجعه به بازار داخل روستا،اين شلوار رامي پوشند اما هنگام مراجعه به شهر از كت و شلوار م

امروزه بعضي ازمردان مسن . نس اين شلوار از پشم مي باشد. كه مردان درشهر مي پوشند، استفاده مي كنند 
تر درفصل پاييزو زمستان ، در منزل و يا براي مراجعه به بازار داخل روستا،اين شلوار رامي پوشند اما هنگام 

  .پوشند، استفاده مي كنند مراجعه به شهر از كت و شلوار معمولي كه مردان درشهر مي 

 
  كاله 

 )نواحي كوهستاني هشتپر : مكان استفاده( كاله چالگيزي  يا چلگيزي كاله 

                                                 
١ kamar dabend 
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 كت  

شكل اين كت . ند ند استفاده مي كومردان تالش ازكتي به نام چوخا يا شكه كه ازشال دوخته مي ش
   سانتيمتر٧٠‐٨٠راي دوخت  گز و عرض شال ب١٢مقدارشال مصرفي . عمولي و داراي يقه برگردان است م

   .مي شود  ناميده باسلق درنقاط كوهستاني تالش، پوشش دامداران درفصل سرد . مي باشد

 
 پاي افزار  

كفشي كامال .  نوعي پاي افزار ازجنس چرم ساده است ،گفته مي شود» چموش « به فارسي  كهوموشچ
اما اينك كاربرد خود را به كلي از  مي كردند ،بومي كه بيشتر ساكنان مناطق كوهستاني گيالن ازآن استفاده 

  . ازامتياز هاي اين پاي افزار، سبكي و يكپارچگي آن است . دست داده است 
چموش دوزي در مناطق كوهستاني گيالن اهميت به سزايي داشته و اين اهميت را مي توان در نام 

  .  آن نشات گرفته است بعضي از روستاها يافت ،  زيرا نام روستاها ،از مشاغل غالب در
در الهيجان و » چارق دوزي محله «يا » ماسال و شاندرمن «در» چاموش دوزان «روستاهايي چون

  . يد اين نكته است ؤم» خانقاه ماسال« در » چاموش محله «
  : درتالش دو نوع چموش دوخته مي شد 

نام » مازرده « ه دوخته مي شد و  نوع نامرغوب آن كه از پوست دباغي شد»ختني « نوع مرغوب آن ) الف
   داشت 

به مرور زمان دوختن و استفاده از چموش ،از رونق  افتاد و نوعي ديگر كه از الستيك : زين چموش ر )ب
  . جاي آن را گرفت » رزين چموش «تهيه مي شد به نام 

  فعاليتهاي اقتصادي زنان در تالشـ ١٠
  درصد توليد اين ٦٠ل حجم زياد كار، زنان عهده دار در منطقه تالش كه زراعت برنج رايج است به دلي

. يكي ديگر از فعاليتهاي زنان روستائي تالش، مشاركت در امر پرورش و نگهداري دام است. محصول هستند
، توليد مرغ، )گاو، گاوميش، گوسفند و بز(مراحل مختلف پرورش مثل چرا، تعليف، مراقبت از دام، شيردوشي 

  . ، ماهي همواره برخوردار از كمك زنان بوده استبوقلمون، زنبور عسل
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  ـ زنان تالشي در حال شالي كاري)١٤(شكل 

  
 صنايع دستي و صنايع تبديلي تقسيم مي شود كه ذيالً به  :بطور كلي فعاليتهاي زنان در تالش به دو بخش

  . آنها پرداخته مي شود

  صنايع دستي) الف
 دستي كشور ما حاصل تالش زنان است كه زنان روستائي  درصد توليد صنايع٧٥طبق آمار و ارقام 

صنايع دستي بستگي به شرايط منطقه متفاوت است كه در منطقه تالش نيز بنا به  .عهده دار آن هستند
قالي، گليم، جاجيم كه مراحل مختلف كار شامل پشم . شرايط منطقه انواع صنايع دستي به چشم مي خورد

بر % ٩٠گرزي، گلوله كردن نخ، چله كشي، برپا كردن دار، بافتن تا بيش از چيني، شستن پشم، جالتجي، رن
از صنايع دستي ديگر دستي به پالس، زيلو، حصير، سبد، شال بافي، پوشاك محلي مي توان . عهده زنان است

 . اشاره كرد

  ـ زنان تالشي در حال انجام صنايع دستي)١٥(شكل 

 
  زن تالشي و هنرسبد و حصيربافي 

في و حصيربافي، به عقيدة بسياري از محققان، پس از سنگتراشي قديمي ترين صنعتي است كه سبدبا
اين صنعت منشأ بسياري از صنايع دستي ديگر از جمله پارچه بافي ، . انسان با آن آشنائي حاصل كرده است

  . گليم بافي، بامبوبافي، سفالگري و كوزه گري است
ف به عنوان ظرف استفاده مي شود و حصير براي پوشاندن كف و از سبد در اندازه ها و شكلهاي مختل

در گذشته زيرانداز و كف پوش روستائيان از حصير بود و امروز هم استفاده از آن در . سقف بكار مي رود
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حصيرهاي ساخت دستهاي هنرمند زنان تالشي طرحهاي هندسي دارند كه . بيشتر روستاهاي ايران رواج دارد
  . ي يك رنگ پديد مي آينداز بافت ني طبيع

  
  زنان تالشي و هنر نمدمالي 

اين صنعت از دورانهاي كهن تا امروز همواره .     نمدمالي يكي از صنايع دستي بسيار قديمي تالش است
نمد . در گيالن رواج داشته است بطوري كه امروز نمدمالي يكي از صنايع بومي اين سرزمين بشمار مي رود

  . ليده به دست مي آيد مصارف مختلفي از قبيل فرش، پوشاك، كاله و غيره داردكه از پشم يا كرك ما
بارانهاي مداوم و رطوبت زياد تالش موجب شده است كه ساكنين آن مخصوصاً روستانشينان بيش از 

روستائيان و جنگل نشينان و دامداران . مردم نقاط ديگر از نمد براي كف پوش و پوشاك استفاده نمايند
اين . از نمد باالپوشي تهيه مي كنند كه براي محفوظ ماندن از باران و سرما آن را به دوش مي افكنندتالشي 

برخي از چوپانان طح .باالپوش، شوال يا كپنك ناميده مي شود و در برخي از نقاط به دوشي معروف است
  . بيشتر سازندباالپوش را با روغن و چربي آغشته مي سازند تا مقاومت آن را در برابر باران 

  زن تالشي و دستبافتهاي ابريشمي، پشمي و نخي 
o زري بافي و ابريشم بافي در تالش نيز مانند ساير نقاط ايران سابقه اي  : دستبافتهاي ابريشمي

در دوره هاي كهن پوشاك پادشاهان و اميران از ابريشم تركيب مي يافت و اين سنت . طوالني دارد
نيز مرسوم بود چنان كه امراي مقتدر ديلمي و ديگر فرمانروايان، پارچه در دوره هاي بعد از اسالمي 

مي » شاهكارهاي هنر ايران«پروفسور آرثريوپ در . هاي ابريشمي را زيب پيكر خويش مي ساختند
  :نويسد

  كه بسيار سخت بافت و گران قيمت بود براي جامة پادشاهان و ايمران)زري(اين پارچه ها « 
تاريخ از بزرگترين فرمانروايان شمرده شده اند يعني امثال عضدالدوله وطغرل سلسله هائي كه در 

  ١».لب ارسالن و ملكشاه و سلطان سنجر به كار مي رفته استآبيك و 
پس از آن كه ابريشم چين به گيالن رسيد، بافندگان هنرمند گيالني با مهارت و تبحر و تجربه 

از آن . داشتند به توليد دستبافهاي ابريشمي پرداختندطوالني كه در بافتن پارچه هاي پشمي ونخي 
زمان تاكنون بافت انواع پارچه ها و منسوجات ابريشمي در نقاط مختلف گيالن به ويژه قاسم آباد و 

  . روستاهاي رودسر ادامه دارد

                                                 
  . شاهكارهاي هنر ايران، آرتر آيهام يوپ، ترجمه و اقتباس دكتر پرويز ناتل خانلري، ابن سينا، تهران ١
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o در نقاط مختلف گيالن مخصوصاً تالش از پشم گوسفندان دستبافتهائي نظير :دستبافتهاي پشمي 
جوراب، دستكش، شال گردن، بلوز و نظائر آنها عرض مي شود كه مورد استفاده اهالي به ويژه شال، 

  . در نواحي سردسير استان قرار مي گيرد
معموالً پشم گوسفندان را دوبار و بزها را . بيشتر بافتنيها از پشم گوسفندان منطقه تهيه مي شود

نتي پشم را رنگ كرده مورد استفاده قرارمي بافندگان خود به شيوة س. يك بار در سال مي چينند
  .    دهند، برخي نيز آنها را به رنگرزان حرفه اي و رنگرزيها مي سپارند

  
اين مصنوعات .زنان تالشي در تهيه انواع و اقسام پارچه ها، چادرشبها، جاجيمها و دارائيها مهارت دارند

  .ر بسيار ساده تهيه مي شودغالباً در كارگاههاي كوچك با استفاده از وسائل و ابزا
بافتن جوراب، دستكشن كاله، شال گردن و خورجين از پشم و نخ توسط زنان در غالب نقاط تالش 

عمده ترين مناطق توليد دستبافتهاي پشمي روستاهاي اطراف رودسر، الهيجان، فومن، صومعه . مرسوم است
ئي و ظرافت خاصي هستند بطوري كه از آنها جهت برخي از دستبافته ها داراي زيبا. سرا، رودبار و تالش است

  . تزئين  ودكور استفاده مي شود
اين . نوع مخصوصي از دستباف پشمي كه در مناطق سردسير و مرتفع تالش رواج دارد شال است

 .بافتن شال در دوره هاي مختلف مرسوم بوده است. دستباف سنتي به طرزي خاص ازپشم تهيه مي شود
. متداولترين آنها جوراب، دستكش و شال گردن مي باشند. شمي زنان تالش بسيار متنوعنددستبافته هاي پ 

اين دستبافته هاي پشمي  مخصوصاً جوراب، با چنان زيبائي و ظرافتي تهيه مي شوند كه بدون ترديد مي 
 زنده و نقشهاي سنتي جالب با رنگهاي. توان آنها را در شمار برجسته ترين صنايع دستي تالش قرار داد

  . قشنگ بر روي دستبافتهاي ظريف دوستداران هنر را مجذوب مي سازد
  .لطف و زيبايي جورابهاي دستبافت تالش بيشتر مديون نقش هاي جالب و سنتي آنهاست

براي زنان پير بافت اين پوشاكها پاسخي به نياز احساسي آنهاست، احساس مفيد بودن در واپسين 
آنها با صبر و حوصله زياد . يلة مفيد و جالبي براي سرگرمي و وقت كُشي درعين حال وس…سالهاي زندگي

رموز بافتن نقش و نگارهاي گوناگون را به دختران جوان مي آموزند و در اين راستا بايد گفت كه زنان پير 
ازدير زمان تاكنون عامل بقا اين هنر دستي و نقشهاي سنتي آن بوده صنعت بافتن پوشاكهاي پشمي و نخي 

تا زمان ما تقريباً هيچ طرح و نوشته اي در مورد نقشهاي متنوع اين . راعمالً به نسل بعدي منتقل مي سازند
نقشها و . دستبافته ها وجود نداشته وآموزش از طريق عملي و به اصطالح سينه به سينه انجام گرفته است

ه هاي تالش ديده مي شود يادآور تصاويري كه در حال حاضر بر روي جورابها و خورجينها و ساير دستبافت
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با اندكي دقت مي توان انواع گوناگوني ازنقشها و تصاوير سنتي را بر  . نقشها و تصاوير كهن اين سرزمين است
روي دستبافته اي امروز پيدا كرد، مثالً نقشهاي هندسي، شانه اي، شاخه اين سرخسي، طليبي و انواع ديگر  

دستبافته اي تالش، املش، عمارلون قاسم آباد و ماسوله مشاهده مي شود از نقشها و تصاويري كه بر روي 
  . عيناً يا با اندكي اختالف از نقشها و تصاوير كهن تقليد شده است

  
  زن تالشي و دستان معجزه گر آن در هنر گليم و جاجيم  

راي عرضه به در گذشته روستائيان تالش دستبافتهائي چون گليم، جاجيم، خورجين و نظائر آنها را ب
اين كاالها گهگاه به عنوان . بازار تهيه مي كردند و براي مصارف خانواده مورد استفاده قرارمي دادند

اما امروز بافندگان . فرآورده هاي اضافي در دادو ستدهاي پاياپاي ميان افراد محلي رد وبدل مي شد
  . جهت عرضه به بازار تهيه مي كنندروستاهاي تالش عالوه بر تأمين نيازهاي خود دستبافتهاي زيبائي 

برخي از بافندگان از پنبه . در تالش مادة اصلي دستبافتهائي نظير گليم، جاجيم و خورجين پشم است
در روستاها زنان اغلب با دوكهاي كوچك پشم مي ريسند و سپس آنها را به صورت . استفاده مي كنند

  نخ در
 شيميائي يا گياهي رنگ مي كنند و يا آن را به رنگرزي مي مي آورند و نخ را خود با استفاده از مواد

  . دهند

  ييلدتبصنايع ) ب
در بخش صنايع تبديلي نيز تبديل شير به ماست و ساير فعاليتهاي لبني همچون تهيه خشكبار، انواع 

  كه به تشريح برخي از آنها مي پردازيم. را مي توان نام برد... ترشيجات، مربا، سركه، رب و 
به ميان بنِد واسطه اي، براِي اولين بار پستانهاِي پرشير گوسفندان " اُجور"ز كوچ بهاره از پائين بند پس ا

استفاده دامدار از شير و محصوالت جانبي آن از اوايِل بهار تا . توسط زنان و مرداِن دامدار دوشيده مي شود
وسفند در حدود يك كيلو است كه از آن پنير ميزاِن متوسط شير روزانه هر گ. اواخر تابستان ادامه مي يابد

  . مي سازند
  
  ر ــپني 
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اولين روش اينكه يك برة يك : اين مايع به دو طريق بدست مي آيد. تهيه پنير احتياج به مايع پنير دارد
ن جا و در شيردان خود دارد، از آ) آغوز(الي دو روزه را ذبح مي كنند و شيري را كه بره از پستان مادر مكيده 

  . روِش دوم، تهيه مايع پنير از بازار است. برداشته و با اين روش سنّتي پنير بدست مي آيد
براي دوشيدن شير، گوسفندان را در يك منطقه كه بوسيله سيم توري ضخيمي محصور شده مي ريزند 

  . ده مي شونددوشي) بره(.و يكي يكي آنها را مي دوشند و بدينوسيله گوسفندان با عبور از گذرگاه 
 گوسفندان را مي دوشند ١٣ الي ١٤ و در فصل تابستان در حدود ١١ الي ١٢در فصل بهار حدود ساعت 

و سپس شير را از يك صافي پارچه اي يا تورِي نازك عبور مي دهند، بعد از گذراندن از صافي، به شير كه 
اين مخلوط بعد از مدتي مي بندد . ي كنندبا آب قاطي م) قَزَن(هنوز گرم است، مايع پنير زده و در يك ديگ 

را داخل ديگي كه روي آتِش اجاق است ريخته ) دلَمه(سپس با يك كاسه فلزي . مي گويند) دلَمه(و به آن 
بدست مي آيد، اين خمير را در ظروفي كه از جنس ) رِج( دقيقه نوع خمير به نام ١٥ الي ١٠ودر مدت زمان 

را مي گيرند و پنير باقي مي ماند و اين پنيِر ) ِجر(با فشاِر دست آب . ندچوپ و بشكل بشقاب است مي ريز
محلي مقوي تر از پنيِر ماشيني است، زيرا اوالً تالشها شير گاو و گوسفندان را مخلوط نمي كنند و چربي شيِر 

اين پنير، به . گوسفند نسبت به گاو زيادتر است و بدون گرفتن خامه شير، آن را به پنير تبديل مي كنند
ريخته و اليه به الي ) جمه پوس(پنيري را در خيك هايي از پوسِت گوسفندان . مي گويند) قاِلوا پنير(قالبي 

. از نمك سنگي در ميان آن مي ريزند تا پنير خوشمزه تر بوده و از نظر بهداشتي و دواِم بيشتر، تضمين شود
اين پنيرها يا در محل .  كيلو متغير است١١ي  ال٥ظرفيت هر خيك بسته به كوچكي و بزرگي پوست از 

قيمت پنير تازه از . فروخته مي شوند و يا اينكه توسط خريداراِن سنّتي محلّي در جلگه خريداري مي گردد
پنير تالش . پنير كهنه ارزان تر است زيرا پنير كهنه نمك سود شده و مدت زمان بيشتري سالم باقي مي ماند

 پس از تهيه پنير از آب باقي .. نشينان براي اقوام يا دوستان خود  در جلگه و شهر استبه عنوان سوغاِت كوه
البته در خلخال .  بدست مي آورند كه خميري نرم و خوشمزه است١نوعي محصول جانبي بنام لُور) جِر(مانده 

رفي پارچه اي ريخته  ولي تالشها آن را مستقيم مصرف كرده و يا نمك زده و در ظ از همين روغن مي گيرند،
  . مي گويند) تورق(مي كنند و يا در پوست نگه مي دارند كه به آن  آويزان
  
   ماست ـ دوغ ـ كره 

براِي اين كار . زنان دمدار تالشي صبح هر روز بعد از دوشيدن شير گاوها اقدام به تهيه ماست مي كنند
و با شير صبح روز بعد مخلوط مي كنند آن شيرها در صورتيكه شير كافي نباشد، شير  روِز قبل را نگه داشته 

                                                 
١ lur 
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سپس آن را دركناري مي گذارند تا سرد شود و هنگامي كه . را داخل ظرف بزرگي ريخته و مي جوشانند
 مي ١سرماِي آن به اندازه اي باشد كه دست را نسوزاند مقداري مايع كه همان ماست است و به آن خُومه

هشت الي . بعد از مراحل فوق آن را در جايي گرم مي گذارند. گويند اضافه كرده و با شير مخلوط مي كنند
  . دوازده ساعت بعد ماست بسته شده و آمادة مصرف است

بعلت عدم دسترسي مستقيم دامداران به بازار مصرفي، ماست كمتر بفروش رفته و بيشتر به مصرف 
ماست جايگاه مهمي را در رژيم غذايي خانواده هاي دامدار ايفا . ن كَرشه مي گيرندخانواده رسيده و يا از آ

  . كرده و جانشين مهمي براي مواد پروتئيني ماننِد گوشت و ماهي است
  

ماست را در داخل كوزه اي . از ماست استفاده مي شود) روئن( براي تهيه كره :تهيه كره به روش سنّتي 
 ريخته به آن آب اضافه مي كنند و با يك تكّه پوسِت ٤ يا دوشان٣ يا ِنرخَه٢ ِنرسفالي و بيضي شكل بنام

مي  ) سكوي استقراِر دوشان= ٥ِنراَشون(اين كوزه را روي . " دهانه تنگ كوزه را مي بندند)سلَه(گوسفند 
برگ خشك برنج پس ساقه و  (٦كولَش"را كه به شكل استوانه اي است از " ِنراشون. "گذارند و تكان مي دهند

  درست) از درو
براي " دوشان زني"و در ميان شاخه چوبي به ضخامت يك مچ دست قرار مي دهند در اوايل كاِر . مي كنند

را پس از هر چند بار تكان ) درپوش" (جوجوق" "دوشان"تخليه هواي داخل آن و جلوگيري از شكستن كوزه 
ا فاصله زماني كمتر و هرچند دقيقه يك بار اين عمل را انجام دادن دوشان بر مي دارند، ولي در اواخر كار، ب

  ٨. گويند ٧"آشنده "تكان دادن دوشان را . مي دهند
براي آزمايش . مي نامند" ِنر اَرشون"بر عهدة زنان است و دوشان زن را " دوشان زني"عمل كره گيري و 
  )" سوراخ تخليه هوا(وجو ِنرج"را درون ) چوب دوشان(ِنرچو " دوشان"كردن مواد داخل 

مي برند و با اين عمل مقداري از مواد به آن مي چسبد كه از راه مشاهده و يا چشيدن حاصل كار تشخيص 
كره تهيه شده را در ظرفي خالي كرده، آن را از دوِغ .  مي نامند٩اين عمل آزمايش را ِنر بيه. داده مي شود

  جدا
                                                 
١ khuma 
٢ nera 
٣ nerkha 
٤ dushan 
٥ neraashun 
٦ kulash 
٧ aashande 

  . ٣٥، ص ٣١تهيه كره به روش سنتي در اسالم، شهرام آزموده، گيله وا، ش  ٨
٩ nera baya 
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دوغ حاصل از . مي نامند) گلوله كره = ١روئَنَه گولَه(در مي آورند كه آن را مي كنند و به شكل ِگرد و كُروي 
براي انيكه بتوان محصول كره را چندين ماه نگهداري . "را نيز به عنوان نوشابه مصرف مي كنند" دوشان زني"

وب كرده و تبديل مي كنند و براي اين كار آن را به ماليمت ذ) زَرد روئن(كرد گاهي كره را به روغن زرد 
 كيلو كره يك كيلو روغن ٥/١از هر . مايع خميري شكلي را كه بدست مي آيد در كوزه نگهداري مي كنند

  . زرد بدست مي آيد
آب آن را با ريختن در يك كيسه پارچه اي : دوغ به نوبت خود براي تهيه محصوالت ديگري بكار مي رود

همچنين مي توان آن را در ظرفي فلزي . ت مي آورندبدس) كيسه ماست) (دوغ چكيده(ير مگرفته و نوعي خ
تا موقعي كه قسمت زياد آب آن بخار شود جوشاند و سپس آن را گرفته و اندكي به آن نمك مي زنند و 

زنان تالشي در هنگام تهيه  "٢.بدين ترتيب سوره يا شُر به دست مي آيد كه نوعي خمير با عطر دل انگيز است
   .شعري  را نجواكنان مي خوانند» ِنرِژه"ي كره با كوزه هاي سفال

  

  داد و ستد زنان تالشي )ج
زنان روستايي محصوالت دستي و كشاورزي و باغي خود نظير شال و جوراب و شال گردن و طنابهاي 

زنبيل و حصير و محصوالت باغي ماننِد سير و پياز و تخم مرغ، بوقلمون و غاز و  ،)٣الِفند(بافته شده از شال 
ك و خروس خود را به بازار آورده و به واسطه ها مي فروشند و دانه هاي كشاورزي و لباس و مايحتاج ارد

ضروري خود و خانواده را تأمين مي كنند و با تبديل اجناس توليدي خود به پول، عالوه بر داشتن قدرت 
رها را به تنهايي عامل دوام انتخاب مي توانند جنس دلخواه خود را تهيه كنند اگر جنبه اقتصادي تشكيل بازا

آن قلمداد كنيم باتشكيل نقاط متمركز شهري و تجاري دائمي اين بازارهاي هفتگي بايد از بين مي رفت، 
ليكن بازارهاي هفتگي به نوعي با زندگي مردم منطقه عجين شده كه جزء فرهنگ قومي درآمده، براي مثال 

ورز يا روستايي با هفته اي يك روز مراجعه به بازار عالوه بر از محسنات اين بازارها اينكه هردامدار يا كشا
صرفه جويي در وقت به انتخاب و خريد نيازهاي هفتگي پرداخته با آشنايان ديدار كرده و محصوالت خود را 

مردم عالوه بر اينكه تمام مايحتاج خود را در بازار مي يابند يك نوع تفريح و تنوع در زندگي . ارائه مي كنند
  . آرام روستايي خود احساس مي كنند

                                                 
١ ruanagula 

  . ١٣٦٧ ، شهريور٣٨٦طالش منطقه اي قومي در شمال ايران، مارسل بازن، ترجمه دكتر مظفر امين فرشچيان، انتشارات آستان قدس رضوي، ج دوم، ص  ٢
٣ laafend 



 ٣٣

  برخي آداب و رسوم رايج در مناطق مختلف تالشـ ١١
مي توان گفت رسم و رسومي كه در تالش رايج است، خيلي قديمي و ريشه در اخالق و معتقدات مردم 

زمانهاي  دارد كه هركدام بصورت فولكلوريك بيان كنندة نوعي از داستانها و اتفاقاتي است كه در اين منطقه
گذشته در تالش رخ داده اند و در حال حاضر از آنها فقط شعر يا داستان يا آهنگ و يا نامه اي به اشكال 

مراسمهايي چون نوروزخواني، حلواسازي، شب نشيني زمستاني، رسوم : مختلف به جا مانده كه عبارتند از
  . خاص عروسيها از قبيل ساختن بروم و خانچه و غيره

 
  بال از نوروز در شاندرمنرسوم استق 

مناطق مختلف كشورمان براي استقبال از نوروز و بهار در فرهنگ خود آداب و رسوم ويژه اي دارند كه 
  .هر كدام در نوع و جايگاه خود قابل تأمل و حائز اهميت است

  .يكي از موارد استقبال از فصل بهار در شاندرمن تالش، مراسم نوروزخواني است
عده اي از مردان  ،٢ناميده مي شود  ١دماه كه در تقويم و اصطالح محلي اين ماه حتي نوروزماهاز اوايل اسفن

كه جمعيت آنها حداكثر به جمع پنج نفري مي رسد، هرشب به در منازل اهالي محل مي روند و اشعاري را 
يعني . مي گيرداين قرائت به صورت جمع خواني و با صورت صورت . ٣در خبر دادن رسيدن بهار مي خوانند

يك نفر به عنوان سرخوان ابتدا اشعاري را قرائت كرده سپس بين يا دوبيتي ديگر و يكساني را دسته نوروزي 
در انتها بيت يا ابياتي هم در مدح و سالمتي صاحب خانه و اهل و . خوان بصورت جمعي با هم مي خوانند

 قرائت كرده و نوروزي خواني را به پايان مي عيال آن كه بيشتر بصورت دعاي خير براي اهل خانواده است
 و ميوه ٤»توكه توني«و يا حلواي » ضيابري«آنگاه پس از دقايقي انتظار صاحب خانه با طبقي از حلواي . برند

البته گاهي پذيرايي با پول نقد كه در . و تخم مرغ رنگ كرده به استقبال آنها رفته و از آنها پذيرايي مي كنند
  .  دادن به مناسبت خبردادن از آغاز فصل بهار است نيز صورت مي گيردواقع مژدگاني

                                                 
١ Navruza maa 

بدان دليل كه سرماي اين ماه ممكن است گوسفندان و " الغركش... . "ماه الغر كش و = مانند لَره كشَه ما . البته در تقويم محلي اسفندماه نامهاي ديگري هم دارد ٢
  . هاي ديگر استو اين تلف شدن بر اثر سرما در اين ماه بيش از ماه. دامهاي الغر را تلف نمايد

مانند بند راه بودن و يا تضمين و تهيه . ولي ايشان وظايف ديگري خواهد داشت. از دسته نوروزي خوانها يك نفر ممكن است در قرائت و خواندن نوروزي كمك نكند ٣
  . ي كه وظيفة حمل هدايا را به عهده داردكس.  است(kula baara kash)و از همه مهمتر كوله باره كش ). معموالً فانوس يا چراغ قوه دستي(روشنايي 

  . كه ويژة عيد نوروز در منطقه مي باشند...  دو نوع حلواي محلي ساخته شده از آرد برنج، شكر، مغز گردو و (tavaka tuni)ضيابري و توكه توني  ٤

  يقين دين محمد برقرار است  بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد

  غالم شاه مردانم شب و روز
  

  بحمداهللا كه آمد عيد نوروز
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پس . مي شوندابيات فوق ابياتي است كه توسط گروه در ال به الي شعر سرخوان در دو نوروزي خواني تكرار 

از پايان نوروزي خواني، نوروزي خوانان با دريافت هدايا و مژدگاني كه از صاحب خانه ستانده اند به طرف 
  .منزلي ديگر رهسپار شده و اين عمل تا سپيده دمان ادامه مي يابد

  
  ١كولوكولو چارشنبه 

ديرباز در منطقه رايج بوده از جمله آداب و رسوم ديگر منطقه شاندرمن تالش در آغاز فصل بهار كه از 
از نظر گاهشماري و تقويم محلي . است و اينك از رونق برخوردار است، مراسم كولوكولو چارشنبه مي باشد

  . بطور كلي آخرين چهارشنبه سال در روستاهاي شاندرمن به كولوكولو چارشنبه موسوم است
نگامي كه خورشيد غروب مي كند، هر عصر روز سه شنبه كه شب چهارشنبه آخر سال را پيش رو دارد، ه

خانواده از اهالي محل در جلوي منزل خود در يك خط مستقيم در جهت قبله در هفت نقطه، هفت پشته از 
  را در فاصله تقريبي نيم متر از هم مي چينند و سپس با آتش زدن آن پشته ها اهل ٣  يا مايزه ليو٢كلش

آنگاه . ان و نوزادان نيز به آغوش پشته هاي افروخته مي پرندخانواده از بزرگ و كوچك در حالي كه كودك
  : ٤همزمان با پريدن از روي آتش هاي افروخته اشعار زير را زمزمه و تكرار مي كنند

  (ayd ouma penshanba)عيد اومه پنشنبه   (kulu kulu charshanba)كولو كولو چارشنبه 

  (davlat baa)داولت با   (nagbat beshu)نگبت بشو 

 
همزمان با اين مراسم عده اي از نوجوانان نيز مشتي خاكستر را در پارچه اي مي ريزند و آن را به صورت 
گلوله درآورده و با سيمي از جنس مفتول محكم مي بندند و قطعه اي از همان سيم را به عنوان دسته رها 

آنگاه پس از چندبار . آتش مي زنندسپس گلوله مزبور را آغشته به نفت كرده و . كننده در دست مي گيرند
رها شدن و فراز . تاب دادن و چرخاندن در هواي آزاد با شدت هرچه تمام تر به طرف آسمان پرتاب مي كنند

                                                 
١ kulu kulu charshanba 

٢ (kolash)ـ ساقه هاي خشك شدة برنج   
٣ (maayza live) بلوط ـ در اوايل فصل خزان و هنگامي كه هنوز برگ درختان زرد و نارنجي نشده و رو به ريزش مي رود، دامدران منطقه برگ درختان  برگ درخت

امها مي را به صورت زيبايي مي چينند و در دسته هاي قابل حمل دسته بندي مي كنند و در يك ارتفاع از سطح زمين قرار مي دهند و در فصل كمبود علوفه به تغذيه د
 .رسانند

/ نكبت و ناخوشي و بدبختي برود .) / البته با تغيير روزهاي عيد اين مصرع با نام همان روز خوانده مي شود(روز پنج شنبه است ) امسال(عيد / آتش، آتش چهارشنبه  ٤
  . دولت و خوشبختي و خوش احوالي به ما روي آورد
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و فرود اين گلوله آتشين كه چندين مرتبه هم تكرار مي شود منظرة زيبا و خاصي را در غروب آخرين سه 
  . دشنبه سال در محله شاندرمن بوجود مي آور

پس از پايان مراسم، صبح فردا معموالً خاكستر پشته هاي سوخته شده را جمع كرده، معموالً باغدارها و 
    ناميده مي شود١و دامداران هم در محوطه اي كه مندن يا ولر. مزرعه دارها در باغ و مزرعه خود مي پاشند

  .غات و حشم بدور خواهد مانددر اين خصوص عقيده دارند آفات و بليات از مزارع و با. مي پاشند
و قبل از طلوع آفتاب از نزديك ترين چشمه و يا رودخانه ) روز چهارشنبه(صبح روز كولو كولو چارشنبه 

حتي در برخي از موارد عده از جوانترها با مراد . آبي به منزل مي آورند تا افراد خانواده با آن استحمام كنند
 به رودخانه نزديك منزل مي روند و در آب سرد آن رودخانه چند بار همان چهارشنبه و قبل از طلوع آفتاب

در اين زمينه نيز آنان عقيده دارند كه اين آب تني در سالمت جسم و جان . غوطه خورده و آب تني مي كنند
  .ايشات تأثير مثبت دارد

ن شب توسط پدر از ديگر موارد آداب چهارشنبه آخر سال غرس نهال يا نهالهايي است كه در غروب هما
در اين خصوص عقيده بر اين است كه نهال مزبور رشد و نمو خوبي داشته . يا پسران خانواده صورت مي گيرد

 و در آينده نزديك محصول خوبي به

قدري از خاكسترهاي آتش چهارشنبه سوري در پاي ) چهارشنبه(البته فرداي آن روز .  بار خواهد آورد
  .  ريخته مي شود تا از گزند آفت نباتي مصون بماننداين نهالهاي تازه كاشته شده

از ديگر آداب چهارشنبه آخر سال در شاندرمن، صرف نوع غذايي است كه شب هنگام و به وقت شام در 
خصوصاً (يكي از اين غذاها كه حتي االمكان و حتماً بايستي سر سفره شام باشد . خانواده ها خورده مي شود

تاره از هفت نوع گياه خودرو و وحشي كه توسط دختران جوان يا مادر خانواده از . اشد مي ب٢تاره) در روستاها
باغ و بوستان چيده شده به شلك مطبوع و خوشمزه اي طبخ و پخته مي شود و براي صرف در شام كولو 

رشت البته خو. كولو چارشنبه سر سفره حاضر مي گردد و همراه با ماست و كره محلي يا هر دو ميل مي شود
: تاره در بقيه ايام سال نيز صرف مي شود ولي وجود آن در سفره دو زمان از سال حتي المقدور الينفك است

  . و دومي در شب كولوكولو چارشنبه) شب چله(يكي شب يلدا 
  معموالً پس از صرف شام مقداري ناچيز از برخي غذاها و به ويژه خورش تاره را در چند ظرف باقي 

چون عقيده بر اين است كه تهي بودن سفره بر اهل و عيال . رشته شب چهارشنبه تهي نبيندمي گذارند تا ف
  .خانواده شگون خوبي در پي نخواهد داشت و بالعكس

                                                 
١ (mandan) و (valar)ي وسيع و سرباز و دومي محوطه اي جمع تر و سرپوشيده مي باشند، به ترتيب براي استراحت و جمع آوري  دو مكان كه اولي محوطه ا

  . گوسفندان و بره ها مورد استفاده دامداران قرار مي گيرند
٢ taara 
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از جمله .  مي رسد(shava jira)پس از صرف شام نوبت صرف دسر يا به اصطالح محلي شوه جيره 
چند چيز ... ميوه هايي از قبيل سيب و پرتقال و شب جيره هايي كه در اين شب مصرف مي شود عالوه بر 

  .ديگر هم در سفره شَوه جيره كولو كولو چارشنبه خودنمايي مي كنند كه ويژه منطقه شاندرمن و تالش است
اين ميوه بسيار خوشمزه وحشي را در فصل پاييز پس از چيدن و تميز كردن در خمره هاي گلي : ـ ازگيل١

در آب نمك مي گذارند و دهانه آن را با قطعه اي پوست خشك شده گوسفند  ناميده مي شود ١كه نره
در شب كولوكولو چارشنبه ضمن صرف اصل ميوه ازگيل كه در اثر ماندن .  محكم مي بندند٢به نام سله

موجود هم با كاهو ميل مي ) آب نمك(در آب نمك در طي زمان بصورت پخته و ژله اي درآمده، مايع 
  .شود

  . كه در گيلكي خُج گفته مي شود هم مصرف مي شوند٣ِج  خ به نام ميوه هاي محليـ برخي از٢
اين اقالم از غالت كه در روزهاي گذشته بطور زيبا و خوشمزه اي . ٤ـ عدس، برنج و گندم بوداده شده٣

في توسط دختران جوان يا مادر خانواده تهيه شده در حالي كه با مغز گردو و برخي از نقل و نبات در ظر
  . مخلوط و تزئين گرديده است زينت بخش سفره شب كولوكولو چارشنبه است

 بروم و خانچه عروسي در تالش 

  همه سازين، قشنگه خانچه، بروم  يادش بخير قديمه رسم و رسوم

  عروسي به و شادي و جشن و سرور  تالشي كو هزار و يك شور و حال

  ر تالش ـ تصويري از يك مراسم عروسي د)١٦(شكل 

  

  
يكي از رسم هاي محل تالش كه در شهرستانهاي ماسال و شاندرمن و روستاها و ييالقات اطراف آن 
متداول بوده و هنوز هم در مواردي اندك در جاهايي به چشم مي خورد، در عروسيهاي تالش رايج بوده و 

                                                 
١ (nera)ه مي شود كوزه سفالي در اندازه هاي مختلف و تقريباً به شكل تخم مرغ كه بيشتر براي كره گيري از آن استفاد .  

٢ sala 
٣ khej 

 .بلكه نيازمند شگرد و مهارت خاصي است. البته تفت دادن هم راحت نمي باشد. اين غالت را در ماهي تابه خشك و بدون هرگونه روغن تفت مي دهند ٤
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 آمده اين مراسم مخصوص نواحي طبق تحقيقاتي كه بعمل. بود»  و خانچه١بروم«اصطالحاً معروف به بردن 
  .ماسال و شاندرمن بوده و در جاهاي ديگر تالش كمتر ديده مي شود

شرح ماجرا از اين قرار بود كه، چند روز مانده به عروسي، اقوام داماد به بازار هفتگي مي رفتند و با 
اين خريدها عبارت . دادندسليقة خاص خود كه معموالً زن خانه عهده دار اين امر بود، خريدهايي انجام مي 

سه متر پارچه خوش رنگ و چشم گير كه بطور معمول قرمز يا زرد پر رنگ بود، و در نگاه اول چشم : بود از
هر بيننده اي را خيره مي كرد، يك آينه آويز كوچك، يك جفت دستمال جيبي كه اغلب چهارخانه انتخاب 

. و زرد، انار و احياناً پرتقال و بسته اي سنجاق قفليمي شد، دو جفت جوراب مردانه و چند كيلو سيب سرخ 
يك كله قند، بسته اي چاي اعالي : عبارت بود از» خانچه«بود و ملزومات » بروم«اين اقالم از ملزومات 

در منزل هم . كوچك، شكالت و بيسكويت و بقچه اي زيبا و گلدوزي شده كه بعنوان روكش استفاده مي شود
 اُردكي را ذبح مي كردند، يا گاهاً بصورت زنده پيش كش مي كردند و اغلب حلواهاي و يا) خروس(مرغ محي 

  . دست ساز محلي نيز در كنار اين اقالم به چشم مي خورد
بعد از خريد و تهيه ملزومات، طريقه آماده سازي بروم به اين شكل بود كه يك روز قبل از عروسي مرد 

رختان محلي كه معموالً از چوب درخت انار استفاده مي شد، يك خانواده به جنگل مي رفت و از سرشاخه د
 متر كه در انتها سه يا چهارشاخه كوچك داشت، تهيه مي كرد و نوك ٥/١شاخه تقريباً ضخيم به طول 

شاخكها را با داس تيز مي كرد و بعد زنان منزل، با سليقه و هنرمندي خاص خود پارچه هاي خوش رنگ را 
چيدند و با سنجاق قفلي محكم مي كردند و سپس آينه و جورابها و دستمال جيبي ها را بدور آن چوب مي پي

سپس بر روي نوك تيز شده . بودند با سنجاق در اطراف بروم به پارچه نصب مي كردند» بقچه«كه معروف به 
 و چوب دسته دار كه يك شاخه در وسط و سه شاخه در اطراف داشت بترتيب يك سيب سرخ و زرد و انار

  پرتقال فرو
بدين ترتيب كه ابتدا سيني چوبي . بعد نوبت چيدن خانچه بود. مي كردند و در اين مرحله بروم آماده مي شد

يا مسي تهيه و بعد اقالم مذكور از قبيل كله قند، چاي، بيسكويت، حلوا و مرغ پر كنده و ديگر موارد تزئيني 
شده را روي آن مي انداختند كه بصورت يك هرم را داخل سيني مي چيدند و بعد بقچه سفيد گلدوزي 

بعد از مرحله آماده سازي، گام بعدي عزيمت بسمت منزل داماد بود كه آن هم مراسم . خودنمايي مي كرد
  .خاص خود را داشت

در اين مرحله، خانچه را يكي از زنان منزل كه معموالً مادر يا دختر بزرگ خانواده بود و خود نيز لباس 
احياناً اگر راه خانة داماد دور بود خانچه را بجاي سيني، . ا و موقري بر تن داشت، بر سر مي گرفتتالشي زيب

                                                 
١ borum 
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داخل زنبيلي حصيري مي چيدند تا راحت تر قابل حمل باشد و بروم را يكي از پسران و يا پدر خانواه بصورت 
ه اين دو مورد معموالً بيرقي كه نشانگر صلح و دوستي و شادي و شعف بود، در دست مي گرفت و همرا

گوسفندي هم به رسم پيش كش كه با حنا و رنگهاي گياهي ديگر تزئين شده بود و با طنابي دست بافت و 
اين منظره هم در جاي خود بسيار چشمگير . گلكاري شده مهر مي شد، بسمت منزل داماد حركت مي كردند

  . و جالب بود
   دست داشتند، به محل برگزاري عروسي نزديكوقتي اين كاروان كوچك شادي كه بيرقي هم در

اين . مي شدند، ياهللا مي گفتند و صاحب عروسي با خوشروئي به استقبال مهمانان از راه رسيده مي شتافت
برسم يادبود و يمن ) پدر و يا مادر داماد(لحظه، لحظة معناداري بود، چون فردي كه به استقبال مي رفت 

 نقد بصورت اسكناس يا سكه بود در حين تحويل بروم و خانچه و گوسفند قدم، تعارفي كه معموالً وجهي
اين هم انگيزه اي بود تا پسربچه ها در حمل بروم و ساير . پيش كشي، به حامل اين اقالم تقديم مي كرد

سپس صاحب عروسي، گوسفندان را به . وسايل از همديگر پيشي گيرند و به مادرشان در اين امر كمك كنند
صوصي كه براي اين منظور تدارك ديده بود، هدايت مي كرد و خانچه را به انبار منزل مي برد و جاي مخ

كه اغلب ) روبروي حياط(محتويات آن را در يك جا تخليه مي كرد و بروم را نيز در بلندترين جاي خانه 
محكم مي ) ِلمه(ب بود باالي بالكن خانه هاي تالش تعبيه شده بود، به چوبي كه به صورت افقي به ستونها نص

و اين بيرق شادي منظره خاصي به حياط و حال و هواي عروسي مي داد و تعداد بيشتر آن نشانگر رونق . كرد
اين پرچم يا پرچم ها از شروع عروسي تا پايان يعني آوردن عروس به خانة داماد در بلنداي خانه . عروسي بود

  .ري عروسي در آن محلاز دور جلوه مي كرد و تأكيدي بود بر برگزا
» بروم ها«نكتة جالب توجه ديگر اين بود كه پسربچه هاي زبر و زرنگ سعي داشتند بهره اي از آن 

اين مسئله در واقع در بين هم سن و . ببرند و تا حد امكان يكي از ميوه ها يا جورابها را از آن خود كند
  .سالهايشان يك زرنگي و امتياز محسوب مي شد

ن عروسي، صاحب عروسي بروم ها را باز مي كرد و اجزاي آن را جدا كرده و پارچه و جوراب پس از پايا
ها و دستمال ها و ساير ملزومات آن را مقداري به عروسي و بقيه را به اقوام نزديك به بمن قدوم نوعروس 

  .هديه مي كرد
  
  آداب ازدواج در جوكندان تالش 

   دختر؛ يكي از ريش سفيدان خانواده پسر به خانه دخترقبل از خواستگاري رسمي كردن از خانواده
 مي رفت و از خانواده براي انجام خواستگاري رسمي اجازه كسب مي كرد و پس از آن چند نفر از اقوام به 
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  خانة دختر مي رفتند و پس از اينكه توافقات الزم صورت گرفت يك روز خوب را براي روز عقدكنان تعيين
رپايي جشن خانواده پسر از چند همسايه و فاميل دعوت مي كرد تا كار پاك كردن برنج قبل از ب. مي كردند

  . و آماده كردن وسايل ديگر را انجام دهند) برنجي كه بايد در نهار روز عقدكنان پخت شود(
در گذشته ها . در روز عقدكنان خانواده هاي بستگان عروسي و داماد و همسايه ها دعوت مي شدند

اماد بعدازظهر روز قبل از جشن عقد كنان به خانه عروس مي رفتند و شب را در آنجا مي ماندند تا خانواده د
خانواده داماد براي عروس يك حلقه طال و يك گردنبند طال و يك دست . به كارها را به اصطالح رديف كنند

اجازه نداشت كه به خانه در آن زمان داماد . لباس تالشي و كفش و روسري حرير و يك شال قرمز مي خريدند
بعد از صرف نهار يكي از نزديكان داماد با اسب به نزد او مي رفت و او را براي . عروس بيايد و با او ديدار كند

خواهران داماد چند مجمع را با شيريني و ميوه و حنا و شمع آماده مي . نشستن در كنار سفره عقد مي آورد
. اي عروس او را در پشت يك جاجيم پنهان مي كرد تا كسي او را نبينديكي از فاميله. كردند تا شادي كنند

در قبل از انجام مراسم عقد يكي از زنان فاميل داماد، نزد . در آن روز عروس لباس تازه و تميز مي پوشيد
و شال . عروس خانم مي رفت و لباسهاي خريداري شده از طرف خانوادة داماد را به او مي داد تا بپوشد

عروس را با شادي به . را با سنجاق طوري بر سر عروس مي بستند كه صورتش ديده نشود) كالغه اي(ي قرمز
داخل اتاق مي آوردند و پس از مراسم عقد در اتاقي ديگر شادي مي كردند و داماد به خانة خود بر مي گشت 

ها مثل امروز در روز در گذشته . و حق ايستادن در كنار عروس را نداشت و حتي صورتش را هم نمي ديد
پس از يك ماه داماد به قصد پاگشايي در خانوادة عروس . عقدكنان هيچ كس هديه اي به عروس نمي داد

خانوادة داماد هم نان و حلوا مي پختند و در خورجين مي گذاشتند و داماد با دو نفر از . دعوت مي شد
. اندند و فرداي آن روز داماد دوباره بر مي گشتشام را در آنجا مي م. فاميلهاي خود به خانة عروس مي رفت

در گذشته دخترها و پسرها بدون ديدن همديگر ـ يا بدون اطالع پدر و مادر همديگر را مي ديدند ـ و به 
پس از مراسم پاگشايي اگر پدر عروس اجازه مي داد داماد مي توانست به . صالح پدر و مادر ازدواج مي كردند

و اگر اجازه نمي داد داماد تا بردن همسرش به خانة خود، حق رفتن به خانة .  كندخانه آنها رفت و آمد
  براي انجام عروسي يعني ده روز مانده به عروسي خانوادة داماد. عروس را نداشت

آنها بعداً براي درست كردن حلوا و نان هم . تني چند از زنان فاميل را براي پاك كردن برنج دعوت مي كرد
يك هفته مانده به عروسي براي انجام مراسم قيچي توئه يعني دوختن لباس عروس كه . دكمك مي كردن

خانواده داماد خريده اند به خانه عروس مي رفتند تا لباس عروس را براي دوختن به اصطالح قيچي بزنند و 
.  را مي بريدبراي اين كار عروس را در اتاق مي نشاندند و خواهر عروس با قيچي روسري سفيد حرير. ببرند

مادر عروس و داماد در آن زمان پنج تا ده تومان روي لباس عروس مي گذاشتند و پس از آن و تومان را به 
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يك روز مانده به عروسي خانوادة . خواهر عروس كه قيچي زده است مي دادند و بقيه پول هم مال عروس بود
ر و آرد را در بعد از ظهر قبل از عروسي به داماد يك گوسفند و پنج من برنج و مقداري روغن و عسل و شك

و سپس همه به جز يك ريش سفيد و يك نفر چايچي . همراه چند نفر از فاميل ها به خانة داماد مي بردند
. و از فرداي آن روز دو روز و دوشب در خانه داماد عروسي بود. كه در خانة عروس مي ماندند بر مي گشتند

خانواده عروس با يك نفر لباسهاي داماد را كه برايش خريده اند خانه داماد در شب هنگام روز اول عروسي 
و پس از اينكه . در جيب داماد پنج تومان پول و يك دستمال جيبي پارچه اي و جوراب مي گذاشتند. مي برد

 كه چمدان حاوي لباسها را به خانوادة داماد تحويل مي دادند، دو تومان از همان پول را به برادر عروس
  .لباسها را برده است مي دادند و او به منزل خود بر مي گشت

. پس از صرف شام آرايشگر محل كه دعوت شده بود تا صورت داماد را اصالح كند، كار خود را مي كرد
پس از اصالح صورت داماد كمي از موي سبيل او را كوتاه مي كرد و در مجمع شيريني مي گذاشت و خانواده 

مي كرد و هركدام به وسع خود بين دو تا پنج تومان پول به او مي دادند و در سيني مي داماد را صدا 
سپس لباس دامادي را به تن داماد مي پوشانيد و يك نفر را كه ساقدوش بود آماده مي كردند تا در . گذاشتند

 عروسي بود كه يك نفر مسئول گرفتن پول. در داخل منزل به جشن و رقص مي پرداختند. كنار داماد بماند
سپس پارچة قرمزي را كه روي آنها گذاشته بود . او يك سيني را پر از شيريني مي كرد و وارد مجلس مي شد

. در پيش دستي مي ريخت و جلوي هر كس مي گذاشتند) شكالت(كنار مي زد و مشت مشت از شيريني ها 
ت و پول عروسي را داخل پيش دستي مي هر نفر شيريني ها را بر مي داش. يعني يك نفر مسئول اين كار بود

. ولي پولدارها يا خوانين ده تا بيست تومان مي دادند. دادند    معموالً مردم تا پنج تومان پول مي. گذاشت
  .فرداي آن شب پس از صرف غذا براي رفتن به خانه عروس جهت آوردن عروس آماده مي شدند

دو اسب هم براي آوردن . سب خود مي رفتهركس كه قصد همراهي كاروان عروس را داشت با ا
خانوادة عروس هم عروس را با لباس . جهيزيه و يك اسب هم براي سوار كردن عروس با خود مي بردند

. كه به صورت و سرش بسته بودند آماده مي كردند) كالغه اي(تالشي و روسري حريري سفيد و پارچه اي 
جهيزيه معموالً دو عدد فرش و دو . عروس اجازه مي گرفتندفاميلها از خانوادة عروس براي بستن جهيزيه 

عدد صندوق كه وسايل خانه در داخل آن گذاشته شده بود و يك عدد بقچه و ده جفت جوراب محلي بافته 
از جنس ابريشم و ده جفت گيوه كه در داخل ) شوله بند(شده و ده جفت دستمال و ده جفت كمربند زنانه 

  صندوق يا بقچه
پس از بستن بارها بر روي اسب يك پسربچه را روي بارها مي گذاشتند و او از طرف داماد يك . تندمي گذاش

وقتي كه مي خواستند وسايل جهيزيه را از خانه خارج كنند به بچه ها انعام مي . تومان پول انعام مي گرفت
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چكمه شالر، شلوارمانندي . عروس را كه چكمه شالر يا چخ جور پوشيده بود بر اسب سوار مي كردند. دادند
پس از آماده شدن به . گشاد همانند شلوار كردي بود كه باعث مي شد عروس راحت بتواند روي اسب بنشيند

نان ها را در يك بقچه مي بستند و بعد پدر عروس . همراه عروس ده قرص نان را به خانه داماد مي فرستادند
سپس . ند قرمز مي بست كه به آن ِخيره نون مي گفتندهم يك قرص نان به كمر دخترش با پارچه شال مان

برادر عروس كه شال قرمزي به كمر خود داشت وارد اتاق مي شد و شال كمر خواهرش را باز مي كرد و شال 
يك كاله تالشي را كه بر . كمر خود را به كمر خواهرش مي بست و شال كمر عروس را به كمر خود مي بست

بار روي سر عروس مي گذاشت و به زبان تالشي مي گفت كه مادر هفت پسر سر خود گذاشته بود هفت 
خانواده و بستگان يك كاسه آرد و يك كاسه آب را بر روي برادر داماد مي ريختند تا شوخي كرده . باشي

 و برادر داماد بايد زرنگي مي كرد و از پنجره يا هر طريق كه مي توانست فرار. باشند و مي گفتند شگون دارد
  .كند تا چنين كاري با او نكنند

پس از آن خواهران و فاميلهاي داماد از پدر و مادر عروس كه با او خداحافظي و روبوسي كرده اند و در 
قبل از سوار شدن پاي عروس را سه بار  . حال گريه هستند اجازه مي گرفتند تا عروس را به خانه داماد ببرند

برادر داماد .  مي گذاشتند و بر مي داشتند؛ سپس سوار مي كردنددر سمت راست اسب روي ركاب زين اسب
سر اسب را مي گرفت و بستگان نزديك داماد در اطراف اسب در حالي كه همراه كاروان عروس بودند مواظب 

داماد از پشت . وقتي حركت مي كردند با شادي و رقص به طرف خانة داماد مي رفتند. عروس بودند تا نيفتد
هركس كه آن سيب را بر مي داشت به داماد مي داد و . يب را به طرف عروس پرتاب مي كردخانه يك س

  انعام 
وقتي كه عروس را از اسب پياده مي كردند پدر و مادر داماد با شادي مقداري ). حدود پنج تومان(مي گرفت 

 ريختند و اين كار با پول خرد را كه بهمراه مقداري برنج در كاسه اي ريخته بودند با دست روي عروس مي
پس از بردن . بچه ها و نوجوانها از آن پول بر مي داشتند و مال آنها بود. دعاي خير براي عروس همراه بود

جهيزيه به داخل خانه خواهران داماد سه مجمع را كه قبالً آماده كرده بودند و در آن شيريني و ميوه و حلوا 
ه مي گذاشتند برداشته و روي سر مي گذاشتند و مي رقصيدند و و حنا گذاشته بودند و روي آنها يك پارچ

  شادي
. سيني ها دست به دست مي گشت و خاله ها و ديگر زنان فاميل بر سر گذاشته و مي رقصيدند. مي كردند

وقتي كه عروس به خانه داماد مي آمد آشپز يك مجمع شام را آماده مي كرد و به اتاق عروس و داماد مي 
پس از اتمام عروسي همه فاميل . ا هم پنج تومان انعام در آن مي گذاشتند و شام را مي خوردندآنه. فرستاد

  به خانه خود
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مي رفتند و اگر از طرف فاميل عروس با عروس آمده بودند پذيرايي مي شد و آنها هم مي رفتند و فقط خاله 
ز سه روز چند نفر از فاميل دعوت مي پس ا. يا يكي از زنان فاميل به مدت سه روز در خانة داماد مي ماند

و قبل از صرف نهار عروس خانم با آفتابه و لگن برنجي براي پدر و . شدند و با شادي نهار را صرف مي كردند
به اين . سپس نهار را را با شادي مي خوردند. مادر آب مي ريخت تا دستهاي خود را براي صرف نهار بشويند

  . مي گفتند» چوشتَه خونَه«رسم كه حالت آشتي رسمي داشت 
  
  رسوم ازدواج در لوندويل 

پيران و .  سال پيش رسومي با سادگي تمام زينت مجالس عقد و عروسي در اين منطقه بود٣٠در حدود 
رسيد براي  صاحبان اصلي هر جشن بعد از اينكه مراسم سنتي خواستگاري به خوبي و خوشي به پايان مي

در آن دوره بر خالف . آميختند  آنان شكوه و متانت و سادگي را در هم مي.گذاشتند عقد و نكاح پا پيش مي
رسوم امروزي در هنگام اداي صيغه محرميت و اجازه از زوجين، ابتدا بزرگان و پيران كه فقط چند نفر آن زن 

ر يا رفتند و در حاليكه عروس پشت د  به خانه عروس مي‐كردند از خويشان نزديك داماد آنها را همراهي مي
  .گرفتند   ايستاد از او اجاره مي اي مي پرده

انداختند و هداياي از  در آن شب يك حلقه انگشتري بوسيله خواهر داماد يا مادرش به دست عروس مي
رفتند و  سپس از آنجا به خانه داماد مي. بردند  و حنا برايش مي‐  صابون‐ شانه‐ آيينه‐جمله يك دست لباس

  .گرفتند         از او هم اجازه مي
شد كه در آن روز برخالف مجالس امروزي كه  خوري برگزار مي بعد از چند ماه جشني با عنوان شيريني

هركس . شد شد با غذا كه برنج و خورشت بود از مهمانها پذيرايي مي با ميوه و شيريني از مهمانان پذيرايي مي
كدام از  نكته جالب اينكه در اين روز هيچ. ددادن با توجه به بضاعت خويش پولي بعنوان هديه به عروس مي

شد؛ او به خانه يكي از  چون جشن در خانه عروس برگزار مي. داشت        عروس و داماد نبايد در جشن حضور مي
  .ها مي رفت اقوام يا همسايه

ند و چادر بر پوشاند    رفتند و لباس نو به او مي بعد از پذيرايي از مهمانان چند نفر از نزديكان عروس مي
) دوعاق(انداختند كه به آن  بر سرش مي) پارچه قرمز رنگ مربع شكل(اي  كردند يك كالغه سرش مي

نواختند و پس از كمي پايكوبي و  نوازندگان آن زمان دنبك و ني مي. آوردند گفتند و او را به جشن مي   مي
  .شد شادي تمام مي
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كانات و وسايل الزم براي برگزاري عروسي را فراهم بعد از چند ماه كه خانواده عروس و داماد ام
در آن زمان رسم بود كه در يك شب هم در خانه عروس و هم در خانه . شد آوردند، اين جشن برگزار مي مي

  .شد در حاليكه امروزه اينچنين نيست داماد عروسي برگزار مي
اي از زن و مرد كه  دهشد از طرف خانواده داماد ع صبح روزي كه عروسي در شبش برگزار مي

شدند و مقداري برنج كه به حساب خودشان براي مهمانان شب  خويشاوندي نزديك با آنها داشتند جمع مي
گذاشتند و وسايل الزم براي پختن و آماده كردن غذا به  كافي باشد و يك گوسفند كه بر پيشانيش حنا مي

امروز به ندرت اين مراسم به اين شكل . ي همراه بودآوردند اين مراسم با دنبك زدن و پايكوب خانه عروس مي
بريدند و  گوسفند را سر مي) برنج=  برز‐گوسفند= پس(ناميدند  مي) پس برز(اين مراسم را . شود برگزار مي

  .كردند بريدند و براي شب غذا آماده مي در خانه داماد هم گوسفندي سر مي. پختند براي شب خورشت مي
در خانه عروس زنان . پرداختند وس و هم در خانه داماد به جشن و پايكوبي ميآن شب هم در خانه عر

مرداني كه فقط رابطه و . كردند هاي محلي و سنتي را همخواني مي زدند و ترانه گرداگرد عروس حلقه مي
از طرف خانواده داماد كسي در جشن . كردند خويشاوندي نزديك با عروس داشتند در اين شب شركت مي

آمد تا هنگام پوشيدن لباس عروس و دوعاق  كرد ولي يك زن از طرف آنها مي ده عروس شركت نميخانوا
  .داد اي حنا پول مي گذاشتند بايد به گذارنده كرد و در هنگامي كه دستان عروس را حنا مي كردن كمك مي

ساق (اد  در خانه داماد دو مرد يا پسر جوان يكي در طرف راست دام. كشيد ها طول مي جشن ساعت
كردند و تا  داماد را در هنگام پوشيدن لباس دامادي كمك مي) سوق دوش(و ديگري در طرف چپش ) دوش

كردند  هاي محلي همخواني مي در هنگام پوشيدن لباس دامادي زنان ترانه. ماندند پايان مراسم در كنارش مي
اختن و مردم شروع به رقص و پايكوبي ها شروع به نو شد نوازنده بعد اينكه داماد در ميان مردم حاضر مي

در هر عروسي پسر جوان يا هر . كشتي محلي از جمله مراسمي بود كه طرفداران زيادي داشت. كردند مي
شد آنها با صداي دست مردم و تنيك و ني نوازندگان با هم   مردي كه قوي بود در ميان جمعيت ظاهر مي

ه كسي آسيبي نرسد اين مبارزه به خاطر شادي و شد ب در اين مراسم سعي مي. گرفتند كشتي مي
به اعتقاد مردم در آن شب بايد آنقدر عروسي به طول انجامد تا خروسها بخوانند و . شد گذراني بر پا مي خوش

در انتهاي عروسي نوازندگان و خوانندگان بايستي تنيك و ني به تعريف و تمجيد . آمدن صبح را اطالع دهند
آوردند او بايد پولي به عنوان هديه در جلوي  خواني اسم هر كسي را مي ند و در حين ترانهپرداخت از داماد مي

  در پايان. گذشت داماد مي
رسيد داماد همراه با ساق  وقتي عروسي به پايان مي. گذاشت  ساق دوش داماد بايد دست داماد را حنا مي

  . عروس داشته باشدرفت تا داماد ديداري با  به خانه عروس مي دوش خود معموالً
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  .بردند تا عروسي سر بگيرد فرداي آنروز بايستي عروس را به خانه داماد مي
اي از مردان و زنان و  كردند و بعد از ظهر عده آنروز در خانه داماد نهار را هم از ميهمانها پذيرايي مي

البته هنگام  . رفتند ه دنبال عروس ميآراستند و همراه با آواز و تران  رام را مي خويشان در حالي كه اسبي كامالً
  .رفت رفتن به دنبال عروس داماد نبايد مي

شال سفيدي به كمر عروس ) اگر برادر نداشت عمويش(هنگام رفتن به دنبال عروس برادر داماد 
كرد سپس كالهي را كه بر  بستند كه برادر داماد بايد شال كمر خود و كمر عروس را با هم عوض مي مي

  .گذاشت  سه بار بر سر عروس ميسرش است
كردند و پشت سرش آب  پدر و مادر عروس بعد از دعاي خير براي عروس و داماد او را از زير قرآن رد مي

با عروس يك صندوق چوبي با يك دست رختخواب بود كه صندوق را در يك طرف اسب باركش . ريختند مي
س روي آن نشسته بود حتماً بايد افسار آن را اسبي كه عرو. بستند و رختخواب را در طرف ديگرش مي

گرفتند، عروس دوعاق كرده بعد از دعاي خير  اگر برادر نداشت دائي يا عمويش بايد مي. گرفت  برادرش مي
شد حتماً يك زن كه از نزديكان عروس بود  پدر و مادر با ساز و آواز پايكوبي همراهان راهي خانه داماد مي

كرد تا اگر براي عروس  يد پا به پاي اسبي كه عروس بر آن سوار بود حركت ميبا)  عمه‐ خاله‐ خواهر(
  .بردند در قديم اگر راه خيلي ناهموار بود عروس را پياده مي. مشكلي يا ناراحتي پيش آمد به او اطالع دهد

پاشيد سپس همگي  رسيد مادر داماد بر سرش كمي برنج و پول خرد مي وقتي عروس به خانه داماد مي
او بايستي در منطقه . داماد در اين روز جز اين لحظه حضوري نداشت. نواختند ها هم مي ايستادند و نوازنده مي

آوردند ساق دوش، سوق دوش و داماد هر سه در  وقتي عروس را به حياط مي. بود دوري از مردم و عروسي مي
سه سيب سرخ كه . ساختند  را آشكار مياند از جايي در اطراف خانه يا حياط خود حالي كه دست هم را گرفته

بطوري كه به او . شد شد بايد به طرف عروس پرتاب مي به وسيله ساق دوش و سوق دوش به داماد داده مي
قبل از هر چيز زني كه نزديك عروس ) ها به عروس نخورد شگون ندارد مردم معتقدند كه اگر سيب( بخورد 

مت را با دو دست بگير سپس افسار اسب را از برادر عروس گويد كه روي دو چش حركت كرده به او مي
گيرد داماد كه حتماً بايد رو به قبله  دهد و مردي كه افسار اسب را محكم مي گيرد و انعامي به او مي مي
كرد و خودش همراه ساق دوش و سوق  ها را پشت سر هم به سوي عروس پرتاب مي ايستاد بالفاصله سيب مي

ها را مردمي كه اطراف عروس جمع شده  شد، سيب گذاشت و تا شب نبايد پيدايش مي يدوش پا به فرار م
سيب اولي كه پرتاب . افتاد ها بين مردم دعوا راه مي و جالب اينكه گاه به خاطر اين سيب. گرفتند بودند مي

ه دست كس اگر سيب اولي ب. خوردند رسيد تا آن را مي   بايد به دست عروس و داماد مي شده بود حتماٌ
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شد  شد حتماً بايد از طرف خانواده داماد پولي به او پرداخت مي افتاد و او حاضر به پس دادنش نمي ديگري مي
  . خريدند و سيب را از او مي

اگر هم . رسيد ها به سوي عروس فاصله به قدري بود كه گاه سيب به عروس نمي در هنگام پرتاب سيب
  .شد د و موجب آسيبش نمياش آهسته بو خورد ضربه به عروس مي

كردند و مردم  ها شروع به نواختن مي بعد از اين جريان در حالي كه عروس هنوز روي اسب است، نوازنده
كردند  آوردند و وارد خانه مي بعد از چند ساعت عروس را از اسب پايين مي. پرداختند به پايكوبي و شادي مي

گذاشت و در هنگام وارد شدن عروس به   پاي راستش را ميدر هنگام وارد شدن به خانه ابتدا بايد عروس
گرفت و در اين هنگام پدر داماد يا برادرش بايد انعام و مزد  چي تنبك خود را روي سر عروس مي خانه تنبك

  .گذاشتند تا او برود نوازندگان را داخل تنبك مي
د و به او خوش آمد بگويند و هديه از  به خانه، عروس نبايد بنشيند تا پدر و مادر بيايننبعد از وارد شد

  .مال و منال و دارايي خود به او بدهند
بار  كردند و نكته جالب اينكه بايد سه اي را در اين هنگام به نام عروس مي در قديم معموالً  گاو يا گوساله

هاي محلي   ترانهنشستند و بعد از اين زنان ساعتي گراگرد عروس مي. كردند تا عروس بنشيند اين را تكرار مي
 .كردند را همخواني مي

  

  )شب ششم نوزاد(آيين سنتي شَشَه  
. اين آيين، مراسمي است كه براي نوزاد در شب ششم تولد او توسط خانواده و نزديكانش گرفته مي شود

در گذشته رسم بر اين بود كه بزرگ خاندان نام نوزاد را . در اين شب براي كودك نام انتخاب مي كنند
  .اب مي كرد اما امروزه اين كار بر عهدة والدين نوزاد مي باشدانتخ

بعد از نامگذاري يكي از افراد كه به اذان و اقامه تسلط كامل دارد و عمدتاً بزرگ خانواده مي باشد، در 
  .گوش راست نوزاد اذان و در گوش چپ او اقامه مي گويد

ا و بيدار نگه مي دارند تا نيروهاي اهريمني و در اين مراسم نوزاد را تا اواخر شب دست به دست، سر پ
سپس او را در گهواره گذاشته و مي خوابانند و در فرداي آن شب كودك را . پريان نتوانند به او آسيبي برساند

  .شستشو و غسل مي دهند
. از باورهاي رايج در اين زمينه اين است كه كودك تا چهل روز بايد از نيروهاي شيطاني محافظت شود

دارند كه توسط » دعا«يكي از راههاي جلوگيري و پيشگيري اين است كه از آمدن افرادي كه به اصطالح 
در صورتي كه چنين شخصي بخواهد نوزاد را  .دعانويس و طالع خوانها نوشته مي گردد، ممانعت بعمل آورند
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مي برند و بعد به همراه فردي كه مالقات كند، بايد در پشت در يا حياط خانه بماند و سپس نوزاد را به نزد او 
كودك را در آغوش گرفته وارد اتاق شده و يا جلوتر از آنها وارد شده و مي نشينند و سپس كودك را وارد 

 .اتاق مي كنند

  
  در تالش) ١دوك گاردوني(آيين مرده گيري  

 سپري شود مراسم چنين است كه در برخي نقاط تالش اگر كسي به سردرد شديدي گرفتار آيد و روزها
چنين شخصي را بايد به منزل زني كه . »مرده گرفته«و سردردش كاهش نيابد و مداوا نشود، مي گويند او را 

يعني بايد . بياندازد و علت گرفتاري او را بازگويد» دوك«مي كند ببرند تا » دوك گرداني«و » مرده گيري«
ا به چرخش درآورد و يك يك نام نياكان مردة نخ پشمي به دست گرفته و دوك را از نخ آويزان كند و آن ر

به زعم مرده گير، آنگاه كه دوك از حركت بايستد، همزمان خواهد بود با ذكر نام . شخص بيمار را از او بپرسد
. مرده اي كه بيمار را مورد غضب قرار داده است ـ چون مرده ـ را به فراموشي سپرده يا روح او را آزرده است

را به چرخش درخواهد آورد و زيرلب از روح نياي مرده نياز او را استفسار خواهد » دوك«ير بار ديگر مرده گ
آيا شخص . كرد و از مرده خواهد پرسيد چه درخواستي از خلف خود دارد و چرا او را بيمار ساخته است
حه براي او مريض در راه خشنودي جد يا جده مرده خود خيراتي نكرده است؟ آيا بر سر مرده نرفته و فات

از حركت خواهد ايستاد و مرده گير از زبان » دوك«در مقابل يكي از اين پرسشها ناگهان ... نخوانده است؟ و 
بيمار بايد سفره بگستراند، نذري دهد و شادماني روح مرده و رضايت او را موجب : مرده سخن خواهد گفت

ه را ببرند و براي او صلوات بفرستند و ذكر شود و ضمن گستردن سفره و مهماني دادن بايد مرتب نام مرد
اجراي آيين مرده گيري بايد در سحرگاه روزهاي . خير كنند و از خاطرات خود دربارة مرده سخن گويند

  .شنبه و چهارشنبه انجام گيرد
 مشت و برنج به اندازة يك(ـ برنج يا نان ٣ـ زغال، ٢ـ دوك ، ١: لوازم و اجناس مورد نياز اين آيين عبارتند از

شخص . براي قرار دادن وسايل فوق در آن) مجمع(ـ يك عدد سيني ٥ـ نمك، ٤، )نان به اندازة يك قرص
مرده گير، دوك را از نخ آويزان مي كند و آنگاه با خواندن سوره هاي فاتحه و اخالص و ذكر صلوات و نامهاي 

 سيني و در چهار جهت قرار داده مرده هاي شخص بيمار، دوك را از بين زغال، برنج و نمك كه در داخل
  شده

همانگونه كه اشاره شد به زعم مرده گير، آنگاه كه دوك از حركت بايستد، همزمان خواهد بود با . مي چرخاند
نام مرده اي كه بيمار را مورد غضب قرار داده است و بيمار بايد نذري از اجناس نهاده شده در سيني براي 

                                                 
١ duk gardoni 
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ا نمايد و تعيين نذر بدين صورت است كه هرگاه نوك دوك به سمت يكي از شاد و رضايت روح مردة خود اد
اجناس قرار گيرد، بايد بر سر گور شخص مرده شمعي بيافروزد و اگر به سمت نمك قرار گيرد فرد بايد از 

و براي آرامش و . انجام كارهاي بد و بي احترامي نسبت به روح نياي خود اظهار ندامت و بخشش نمايد
 . روح مرده قرآن بخواند و فاتحه بدهدرضايت 

 ـ بازيهاي محلي تالشان١٢

بازي هاي محلي در تالش سنتي بوده و مختص . گفته مي شود» ١مزا«عموماً در تالش به واژه بازي 
ولي يقيناً . البته ممكن است كه بازي هايي بدين گونه در نقاط ديگر ايران انجام شود. همين منطقه است

  .  وت هايي وجود داردمابين آنها تفا
  ): عالوه بر كشتي باوج و اسب سواري(برخي از بازي هاي سنتي تالش عبارتند از 

  )بازي با كاله (٢المزاـ ِك١
  )ِقش= بازي با كمربند  (٣ـ دالَه مزا٢
  )بازي با سنگ (٤ـ مايه مزا٣
  )بازي با چوب (٥ـ پيت مزا٤

  ـ پسران تالشي در حال بازي)١٧(شكل 

  

  
    ٦ـ دمه دمه٥
   يا اسكي نشسته روي چمن ٧رهـ كونِك٦

  .  به شرح سه بازي اول پرداخته مي شودتحقيقكه در اين 

                                                 
١ mezaa 
٢ kelaa mezaa 
٣ dala mezaa 
٤ maaya mezaa 
٥ pita mezaa 
٦ dome dome 
٧ kunkere 



 ٤٨

البته در تالش بازي هاي سنتي ديگري نيز رواج دارد كه هركدام از زيبايي و طراوت و شادابي خاص 
روسي همراه با رزم در كشتي در عروسي ها ـ خصوصاً در زمان هاي قديم ـ مراسم ع. خود برخوردار است

» تالشه شونه«باوج و اسب سواري بود كه هنوز هم در كوهپايه ها و مراتع سرسبزي كه نشيمنگاه تابستاني 
  . هاست كم و بيش مرسوم است

  
  زاالمكُ 

بازيگران، جوانان پسر و يا مردان . اين يك بازي دسته جمعي است و به صورت تيمي انجام مي گيرد
ابتدا در محوطه اي هموار و . در واقع اين بازي مخصوص مردان است. ز سي و پنج سال هستندپايين تر ا

در نقطة مركزي دايره مذكور .  متر ترسيم مي شود٠٠/٦ الي ٠٠/٤دشت مانند دايره اي به قطر تقريبي 
 كاله پشمي  متر در زمين كاشته شده و روي آن يك عدد٠٠/١ الي ٧٥/٠شاخه اي از چوب به ارتفاع تقريبي 

  .تالشي گذاشته مي شود
  در بازي) سر ِگري(روش يارگيري 

سردسته ها . تعيين مي شوند) سرگر(پس از انجام مقدمات بازي، دونفر از برترين ها به عنوان سردسته 
طرز . رو به روي هم قرار گرفته و از بين افراد حاضر در محوطة بازي يك به يك ياري انتخاب مي كنند

  : بدين صورت است كه ابتدا يكي از سردسته ها مي گويديارگيري 
  آستامون

  ريستامون: آنگاه دومي مي گويد
  خَميس ِگرم: دوباره سرگر دومي مي گويد

  كين را؟: دومي خواهد گفت
  علي را) مثالً: (و اولي پاسخ مي دهد

  ).مان نحوبه ه(آنگاه نوبت به دومي مي رسد كه از حاضران يكي را به عنوان يار برگزيند 
  

  روش قرعه كشي در بازي
كار يارگيري آنقدر ادامه مي يابد تا هركدام از حاضرين يار يكي از سرگروه ها گردد و بدين ترتيب دو 

يكي از تيمها بايستي بيرون دايره و . اعضاي هر تيم اصوالً از شش نفر تجاوز نمي كند. تيم تشكيل مي شود
بدين جهت براي اينكه تيم در . هر تيم ميل دارد كه بيرون دايره باشدمعموالً . ديگري درون آن قرار گيرد

براي اين كار از پيش تخته سنگ كوچكي و يا تراشه كوچك . مي كنند» خشك حيسِته«كجا قرار گيرد 
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را تهيه و يك طرف آن را عالمت گذاري مي كنند و معموالً هم آن طرف را با آب دهان ) تَالش تالشي(چوبي 
سپس يكي از سرگروهها از سرگروه ديگر مي پرسد كه كدام طرف را مي خواهد تا تيم او . ندخيس مي كن

) هوا(بيرون دايره قرار گيرد؟ و او هم يكي از طرفهاي نشانه را انتخاب مي كند آنگاه نشانه به سمت باال 
  ).مانند شير و خط با سكه(پرتاب مي شود 
  شيوه انجام بازي

در فاصلة تقريبي . از تيمها درون دايره و ديگري بيرون آن قرار مي گيرديكي ) خشكه حيسته(پس از 
تيمي كه داخل دايره قرار گرفته است، موظف .  متر از محل بازي نشانه اي از قبل قرار گرفته مي دهند١٠٠

تا تيم خارجي هم بايد مواظب باشد . است كه از كاله به شدت مواظبت كند تا توسط تيم بيروني ربوده نشود
  . ضربه پاي افراد تيم داخلي به پاي يك بازيگر خارجي، جاي تيم ها عوض مي شود

بدين صورت . نشوند» ميان بدل«عالوه بر اين تيم داخلي بايد مواظب باشد كه هيچكدام از بازيگرانش 
رد و كه ممكن است يكي از بازيگران خارجي از فرصت استفاده كرده از ميان بازيگران داخلي با سرعت بگذ

هيچ ضربه اي هم نخورد؛ در اين صورت بازيگر داخلي قيچي شده بايستي از دايره به بيرون رفته و منتظر 
الزم به توضيح اينكه فرد ميان بدل شده در همان گيم . باشد تا تيمش با بقيه بازيكنان بازي را ادامه دهند

  . حق بازي را نخواهد داشت
وسط دايره توسط بازيگري از تيم خارجي بدون ضربه خوردن از تيم اگر كاله قرار گرفته بر روي چوب 

داخلي ربوده شود، او و هم بازيهايش سعي كنند كه كاله را با سرعت به نشانه اي كه در صد متري قرار 
البته تيم داخلي هم حق دارد هر طور كه كاله را قبل از اينكه به نشانه تماس دهند از آنها . گرفته برسانند

د و اگر محقق شود تيم بيروني بازنده محسوب شده و بايستي درون دايره قرار گيرند و اگر محقق نشد و بگير
اعضاي تيم خارج دايره توانستند به موقع كاله را به نشانه تماس دهند، يكي از بازيگران كاله را زير لباس 
  خويش پنهان

ود مي كنند كه كاله را آنها دارند و با اين حالت مي كند و يارانش هم جملگي حالت او را داشته و طوري وانم
چنانچه با رعايت همه . به سرعت خود را به دايره مي رسانند و كاله را به داخل دايره بازي پرتاب مي كنند
خشك «سپس با خشك . شرايط تيم خارج دايره توانست كاله را به داخل دايره بازي پرتاب كند آنها برده اند

  . زي از نو شروع مي شودديگري با» حيسته
  

  شرايط بازي
  : برخي از شرايط كالمزا عبارتند از
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  .ـ نشانه بايد ثابت باشد١
ـ فردي كه كاله را ربوده مي تواند در فاصلة بين راه دايره تا نشانه همچنان كه در حال فرار است كاله ٢

  .را به يكي از يارانش بدهد
كه تشخيص مي دهد كاله به نشانه اصابت مي كند آن را به ـ بازيگر ربايندة كاله مي تواند از جائي٣

  .سمت نشانه پرتاب نمايد
ـ در صورت اصابت كاله به نشانه، تيم داخلي بايستي موقتاً با تيم رباينده كاري نداشته باشد تا آنها با ٤

  .هم مشورت كنند كه براي بازگشت، كاله به كدام يك از اعضاي تيم سپرده شود
ناطق تالش ديده شده گاهي هريك از افراد تيم بازنده مجبور است يك نفر از افراد تيم در برخي از م
معموالً اين مسافت . خود سوار كند و او را تا مسافتي يكي دو مرتبه حمل نمايد) پشت(برنده را به كول 

  .فاصلة مابين نشانه و دايرة بازي است
و با طراوت منطقه پذيراي مردان شجاع تالشي در فصل تابستان هنگامي كه ييالقات سردسير، زيبا 

است؛ عصرگاهان كه جمله جوانان در منازل تخته پوش خويش به استراحت مشغولند، با پيشنهاد برخي از 
آنها بقيه هم جمع شده و در ميداني هموار و سرسبز به بازي كالمزا مي پردازند كه بسيار ديدني و جذاب 

و رزم را تمرين مي كنند تا هميشه براي نبردهاي زندگي از آمادگي جسمي آنان در اين بازي، حماسه . است
  .و روحي قوي و پرصالبتي برخوردار باشند

  
  دالَه مزا 

در اين بازي هم از دايره اي با همان ابعاد و بازيگراني با همان تعداد . است» كالمزا«هم مانند » دالَه مزا«
. با اين تفاوتها كه در اين بازي از كاله و نشانه خبري نيست. شودو طرز يارگيري به همان شكل استفاده مي 

بلكه به تعداد بازيكنان داخل دايره كمربند وجود دارد و هريك از بازيكنان موظف است كه از يك كمربند به 
در اين . بازيگران بيروني هم بايستي مواظب باشند كه دچار ضربه پاي داخلي ها نشوند. شدت مواظبت كند

  .است» كالمزا«زي هم قوانين مانند با
اما در اين بازي چنانچه كمربندي توسط يك بازيگر بيروني ربوده شد او حق دارد با آن كمربند به 

البته ضربات كمربند . بازيكنان داخلي حمله برد و يا از آن براي گرفتن و تصاحب كمربندهاي ديگر بهره گيرد
  .ان داخلي اصابت كندهم بايستي به پايين تر از كمر بازيكن

وقتي همه كمربندها توسط بازيكنان بيروني ربوده شد، بازيكنان داخلي ضمن تالش براي از ميدان به در 
با بردن (پس از پايان بازي . كردن تيم خارجي ناچار مي بايست دقايقي هم ضربات كمربندها را تحمل كنند
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شيوه حمله . ديگري مانند قبل ادامه مي يابد» يستهخشكه ح«دوباره بازي با ) و يا باختن يكي از تيم ها
  . كردن بازيگران برنده توسط تيم بازنده در اين بازي نيز رواج دارد

در داله مزا جوان تالشي مي آموزد كه چگونه رزم و مقاومت را توأم در زندگي به كار گيرد و در برابر 
  . ياوردهرگونه سختي و شدائدي قد علم نموده و سر تعظيم فرود ن

  
  مايه مزا 

البته ديده شده كه دختران به اين . اين بازي اغلب در بين نوجوانان اعم از دختر و پسر انجام مي شود
اين بازي به صورت نشسته در داخل اتاق و يا بيرون از خانه انجام مي . بازي عالقه بيشتري نشان مي دهند

در هنگام بازي ممكن .  فندق است گرد به اندازةوسايل بازي فقط پنج عدد سنگ كوچك صيقلي و . گيرد
  .گفته مي شود» مايه«است به هر يك از سنگها نام خاصي بدهند و به مجموع اين پنج عدد سنگ 

. روش بازي در هر دو صورت به يك شكل است. مايه مزا به دو صورت تيمي و انفرادي انجام مي گيرد
  .آنچه در پي مي آيد شكل انفرادي آن است

  
  يوه انجام بازيش

او در آغاز بازي، مايه را جلوي ديگر . پس از شير و خط كردن، يكي از بازيكنان بازي را آغاز مي كند
قبل از اينكه . آنگاه يكي از مايه ها را به انتخاب خويش برداشته و به هوا پرتاب مي كند. بازيگران مي پاشد

سنگهاي ولو شده در زمين را برداشته و در گوشه اي بازيگر بايستي يكي از . سنگ پرت شده به زمين برسد
در صورتيكه سنگ معلق در هوا به زمين برخورد .  قرار دهد و در همان حال سنگ پرت شده را در هوا بربايد

او موقتاً از دور بازي كنار گذاشته مي شود و نفر بعدي بازي را به . كند و بازيگر نتواند آن را با سرعت بربايد
  .ي كه آمده آغاز كرده و ادامه مي دهدهمان شكل

  
  مراحل انجام بازي

  :اين بازي در پنج مرحله انجام مي گيرد
به اين . ـ در مرحله اول بازيگر آنقدر اين كار را انجام مي دهد تا تك تك سنگها را از روي زمين بردارد١

بازيگر . ته مي شودگف» يك به يك«مرحله چون سنگها يكي يكي از زمين برداشته مي شود، مرحله 
بايستي در ضمن برداشتن مايه ها از روي زمين مواظب باشد كه نه دست و نه هيچ كدام از سنگ ها به 

  .هم برخورد نكند
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ـ در مرحله دوم وقتي بازيكن يكي از مايه ها را به هوا پرت كرد، بايستي مايه هاي روي زمين را دو تا دو ٢
  .گفته مي شود» دو به دو«به اين مرحله . ق در هوا را نيز بربايدتا برداشته و در همان حالت سنگ معل

مرحله سه به «اين مرحله . ـ در مرحلة سوم ابتدا سه تا از سنگها و سپس سومين سنگ برداشته شود٣
  . ناميده مي شود» سه

بازيگر كارآيي نام دارد هر پنج سنگ را به اختيار با يكي از دستها كه براي » اَكَه«ـ در مرحله چهارم كه ٤
آنگاه سنگ . بيشتري دارد در مشت خود مي گيرد و يكي را به هوا پرتاب و بقيه را بر زمين مي گذارد

در همان حال زماني كه سنگ در . پرتاب شده را در هوا ربوده و دوباره بدون مكث به هوا پرتاب مي كند
ند و بالفاصله دوباره سنگ معلق هوا معلق است بقيه سنگهاي ولو شده در زمين را يك جا جمع مي ك

  . در هوا را با همان دستي كه سنگها را جمع كرده و هنوز در دستش باقي اند، مي ربايد
  نام دارد، آغاز» مرحله عروس« وقتي چهار مرحله مذكور با موفقيت به پايان رسيد، مرحله نهايي كه ـ ٥

شست و مياني يكي از دستانش را طوري بازيگر انگشتان : شرح مرحله عروس بدينگونه است. مي شود
بر زمين قرار مي دهد تا به شكل طاق درآيد و در همان حال انگشت نشانه را بر روي انگشت مياني 

  سوار
بعد بازيگر ديگري يكي از . آنگاه تمام مايه را با دست ديگر جلوي طاق ايجاد شده مي پاشد.  مي كند

. ير طاق دستي مشكل تر است را به عنوان عروس انتخاب مي كندمايه ها را كه معموالً رد كردن آن از ز
آنگاه . شخص بازيگر يكي از مايه ها ـ غير از عروس ـ را به انتخاب خود برداشته و به هوا پرتاب مي كند

قبل از اينكه سنگ پرتاب شده به زمين برسد بايستي سه مايه باقي مانده را تك تك از زير طاق دستي 
البته او مختار . ط بر اينكه هيچكدام از مايه ها و نيز دست بازيگر به عروس برخورد نكندمشرو. بگذراند

است كه اينكار را با بيش از يك ضربه و يا فقط يك ضربه انجام دهد و همه مايه ها ـ حتي عروس ـ را 
يا همه را گاهي هم بازيگر مقابل شرط مي گذارد كه مثالً بايستي تك تك و . يكجا از اطاق عبور دهد

  .يك جا از اطاق دستي عبور دهي
ـ معموالً بازيگر و بازيگران بازنده كف هر دو دست خويش را به روي زمين گذاشته به صورتي كه پشت ٦

در اين موقع بازيگر و يا بازيگر برنده در حاليكه يكي از مايه ها را به هوا . دستهايشان كامالً باز باشد
ه مايه در هوا معلق است مي تواند يك يا دو نيشگون از پشت دست پرتاب مي كند در فاصله اي ك

  . حريف بازنده بگيرد و اين كار براي دقايقي ادامه پيدا مي كند
  . به پايان مي رسد و دور بعدي بازي آغاز مي شود" مايه مزا" از بازي محلي دوربدين شكل يك 
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  ـ كوتاه و خواندني از تالش١٣
 از با ارزش ترين اسبهاي دنيا هستند و در خارج از ايران داراي قيمت اسبهاي اصيل تالش كه يكي 

 . زيادي هستند، سخت ترين و كشنده ترين و سرگردان ترين زندگي را در فصل بهار دارند

شاندرمن است كه اسب هاي » دشته«يكي از جايگاه هاي مهم اسب هاي اصيل تالش منطقة ييالقي  
 . بقات اسب دواني يكه تازندتيزروي دشته در عروسي ها و مسا

ويژة جنگلهاي خزري هستند و در ) كوچي(، للكي لرگ )انجيلي(آسون دار : گونه هاي درختاني چون 
 .هيچ جاي ديگر دنيا يافت نمي شوند

خاك جنگلهاي تالش از غني ترين خاكهاي جنگلي شمال كشور است و زادآوري طبيعي جنگلهاي  
 . لكاري مصنوعي و مكانيكي را بسيار پايين مي آوردگيالن و بويژه تالش نياز به جنگ

 . براي سواري، گاري و باركشي استفاده مي كردند) گنز(در زمان تيمور، تالشا از گوزن  

بخصوص آيينهاي دين زرتشتي؛ مانند . باورهاي ديرين آرياييها به وفور در بين تالشان رواج دارد 
جنگل و درخت، آب ". كيالكا چاله"د، سوي چراغ، آتش و احترام فوق العاده و سوگند به ماه و خورشي

در تالش كمتر قله اي مي . روان، بركت نان و شير و بخصوص حرمت نهادن مكانها و قله هاي بلند
 .اوري، مولوم، ماما چره، الماس و خنديله پشت: مثل. توان ديد كه امامزاده اي به آن نسبت داده نشود

  رتباطي ايران و اروپا از طريق گيالن براي مدتهاي مديدي نظاميان تالشتأمين كنندة امنيت شاهراه ا 
 .بوده اند

كاوشهاي باستان شناسي در تول تالش نشان مي دهد زنان تالش سه هزار سال پيش در مسائل  
 ).٦/٨/٨٣اعتماد، (حكومتي و نظامي مشاركت داشته اند 

ي براي آرايش گيسوي زنها و مردها يك دو هزار و پانصد سال پيش، در هر كشوري و گاهي هر شهر 
 .منسوب به ماسال تالش بود) مسلي(يكي از مدهاي آن زمان . مد مخصوص وجود داشت

اردشير پادشاه ايران با سيصد هزار پياده و ده هزار سواره به جنگ كادوسيان مي رود ولي شكست  
 ).ستان، مرحوم پيرنياتاريخ ايران با(خورده و استقالل كادوسيان را به رسميت مي شناسد 
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 .١٣٧١ـ انتشارات اطالعات ـ تهران ـ " نظري بر جامعة عشايري تالش"عبدلي، علي ـ   .٥
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