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  عشاير شاندرمن) ب

بخش شاندرمن از شمال به تالش دوالب، از جنوب به ماسال، از مشرق به گسكر و از مغرب به خلخال 
  معاش آنان از زراعت، گله داري و زنبورداري است و چون بيشتر ايشان رمه دار. محدود مي شود

 .مي باشند، هميشه به دنبال چراگاه در حال كوچ هستند

  )عشاير(ـ يك خانوادة تالشي )٥(شكل 
  

  
  عشاير ماسوله) ج

 ماسال، از سوي شمال غرب به. ماسوله، بخشي كوهستاني مي باشد كه در جنوب غربي فومن واقع است
عشاير اين . و از مشرق به فومن محدود است) زنجان(از غرب به خلخال، از جنوب به پشتكوه خمسه 

  :منطقه شامل سه ايل مي باشند
o مردم اين طايفه از اعقاب ايل بيگي ها و كالنتران ماسوله هستند:طايفه ايل بيگي . 

o ريزي هستند كه در زمان  طايفة ديگر ماسوله از اعقاب حاجي يوسف تب:اعقاب حاجي يوسف
حكومت كريم خان زند از تبريز به ماسوله كوچانده شدند و در استحكامات ماسوله به طايفة زند كه 

 . كريمخان آنان را بدانجا فرستاده بود كمك كردند

o مردم تيره عاليوند از بازماندگان مردي به نام حاجي حسن هستند و تيره :طوايف عاليوند و آستارايي 
 . يي نيز در مجاورت آنان زندگي مي كنندآستارا

o   
o  تالشي و لوازم زندگي آنان) چادر عشاير(ـ دو نما از يك پارو يا پارگاه )٦(شكل  
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  زبان تالشيـ ٥

زبان تالشي از زبانهاي ايراني شمال باختري و همريشه با زبانهاي كرانه خزر همچون گيلكي و مازندراني 
زبان تالشي در اثر همكناري با زبان تركي و گيلكي از آنها؛ به ويژه تركي . دارداست ولي با آنها تفاوتي آشكار 

  بررسي هاي موردي در مناطق تالش نشين شهرستانهاي صومه سرا و فومن نشان. ـ به شدت تأثير يافته است
ت بهره مي دهد كه روستاهاي گيلك نشين همسايه از واژگان تالشي يا نزديك به آن كه با گيلكي متفاوت اس

  . مي گيرند
در تالش . در ميان تالشان، گوناگوني زباني به نسبت تأثيرپذيري از ديگر زبانها به شدت وجود دارد

در تالش جنوبي، مناطق . شمالي مشخصاً چهار گويش آستارايي، لنكراني، ماسالي و لريكي ديده مي شود
ج دارد و در مناطق ماسال تا روستاهاي پيرامون آستارا تا ماسال يك گويش تالشي آميخته با تركي روا

پيرامون صومه سرا، فومن، ماسوله و شفت با زبان تالشي اصيل تري صحبت مي شود كه كمترين تأثير را 
اما تالشان كوچنده كوه هاي ديلمان و . پذيرفته و نايكساني اندك آن به گوناگوني آوايي محدود مي شود

تنها زبان موجود ميان تالشان كه همريشه با زبانهاي .  تالشان دارندالهيجان تفاوت گويشي فراواني با ديگر
شمال باختري نيست و به محدودة زبان تالشي رخنه كرده و به شدت به يكدستي آن آسيب رسانده زبان 

  . اين مسئله در تالش شمالي و در آستاراي جنوبي به شدت مشاهده مي شود. تركي است
 ذهن را به خود مشغول مي نمايد اين است كه آيا اين وسيله تكلم درمورد زبان تالشي موضوعي كه

  تاريخ ماد و در حواشي فصل ششم كتاب ياد شدهكتاب دياكونوف در . م. خاص، زبان است يا گويش؟  ا
  همچنين.  زبان تالشي ويژگي هاي صوتي اصلي را كه خاص زبان مادي بوده حفظ كرده است :مي گويد
ر هم تات ها و تالشان و گيلك ها و مازندراني ها به لهجه هايي سخن مي گويند كه در زمان حاض: مي گويد

امتياز ويژة اين لهجه ها كهنگي و . خود بقاياي زبان هند و اروپايي مي باشد كه در آغاز زبان ماد شرقي بوده
ي و پارتي و مهجوري تركيب اصوات مي باشد كه در بسياري موارد با زبان پارسي تفاوت داشته و با ماد

  . اوستايي مشابهت دارد
در بازسازي زبان مادي كه تا كنون : احسان يارشاطر محقق ايراني نيز در اين مورد چنين مي گويد

بيشتر بر اساس آثار اين زبان در كتيبه هاي هخامنشي صورت گرفته است، اكنون مي توان بازماندة گويش 
توافق اصولي قواعد صوتي اين گويش ها با قواعد .  داشتهاي آذري در آذربايجان و تالش را نيز ملحوظ

  .صوتي مادي باستان، ادامة زبان مادي را در گويش آذري تأييد مي نمايد
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   تالش در قومموسيقيـ ٦
هر چند بيان موسيقي قوم تالش حكايت از ديرينگي دارد، ليكن تاكنون تاريخچه روشن و مشخصي 

ندي و به طور كلي ساختار ملوديك اين موسيقي قومي مبين قدمت و فرم، جمله ب. براي آن قيد نشده است
كه . آنچه امروزه به نام موسيقي تالش از آن ياد مي شود، به سه بخش كلي تقسيم مي گردد. اصالت است

 ).پرده ها( هواها ‐ ٣) تصنيف ها( ترانه ها ‐ ٢ دستون ها  ‐ ١: عبارت اند از 

  
تان پارسي است كه در فرهنگ ها نغمه، افسانه و آواز معنا شده معني لغوي دستون، دس: دستون ها   ‐١

مبتني بر فرم ) دستون(آواز تالش . دستون ها بخش مهم و معرف جنبه عام موسيقي تالش هستند. است
دستون ها در هر نقطه اي از ديار تالش داراي رنگ و حسن ويژه اي هستند و از نقطه اي . دو بيتي است

مثال دستون شاندرمن و ماسال با دستون .  محسوسي ميان آنها احساس مي شودبه نقطه ديگر فاصله
  .ي، اسالمي و گرگانرودي متفاوت استبتالشدوال و تالشدوال

  
در سرتاسر منطقه تالش ) از نظر كيفي(با وجود آنكه ترانه هاي تالشي در تنوعي چشمگير  : ترانه ها ‐ ٢

اين ترانه ها از نظر لحن و . اخته شده اند محدود مي باشندوجود دارند ليكن تعداد آنها كه تاكنون شن
به عنوان مثال ترانه .  جاي مي گيرند…مضمون در گروه هايي از جمله، حماسي، رزمي، كار، عارفانه و 

هيار هيار، مبارك با و آمان آمان به گروه . هاي لدوبه، گيرون گره، محمود به گروه حماسي تعلق دارند
له، كوكوبخونه و كاربشيمون نه نه به گروه ترانه هايي تعلق دارند كه زنان در مزارع مي بزمي و آمانه لي

  خوانند و باالخره
اين نغمه ها به . قطعه ايي چون باباطاهري، مولودنامه و زيارت نامه به صوفيان و اهل خانقاه تعلق دارند

مذهبي و اغلب به شكل گروهي اجرا مي وسيله دراويش پيرو طريقه قادريه و نقشبنديه، در اعياد و مراسم 
  .شوند

  
اين بخش .  گسترده ترين بخش موسيقي تالش، نغمات بدون كالم يا هواها و پرده ها هستند):پرده(هوا   ‐٣

   تقسيم…از موسيقي تالش نيز بر حسب مضمون به گروه هاي مختلفي چون وصفي، رزمي، بزمي و 
  .لش را اجرا مي كند ني استسازي كه اين بخش از نغمه هاي تا. مي شوند

  : عناوين برخي از آنها به اين شرح است. در منطقه تالش بيش از يك صد هواي مختلف شنيده مي شود
  …ريه پرده، شتره زنگ، پاييزه هوا، ورزا جنگ، دوشه ه وا، كيجه پرده و 
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  شرح كلي ريتم و ملودي در موسيقي تالش 

  
ويژگي هاي . بناي آوازهايي است كه دستون ناميده مي شونداساس و ساختار موسيقي اين منطقه بر م

  :ملوديك اين آوازها عبارت اند از
   با دو بخش فراز و فرود كه معموال در اجراها، روند حركت ملودي از فراز به فرود است، مشخص  ‐١

  .مي گردند
  . آوازها از نظر مايگي بيشتر در شور و ابوعطا قرار گرفته اند‐ ٢
وازها، تحريرهاي متنوعي به كار رفته كه در مقايسه با تحريرهاي آوازي در موسيقي رديف و به  در متن آ‐ ٣

  .ويژه در قياس با شيوه آوازخواني در عهد قاجار ، قابل تامل هستند
نمي باشد؛ بلكه ) تونيك( در بسياري از ترانه ها كه بر اساس گام شور ساخته شده اند، شروع از نت پايه ‐ ٤

  . از اجراها آغاز ملودي از درجه هفتم به درجه هشتم گام مورد نظر صورت مي گيرددر بسياري
به عبارتي موسيقي . از نظر ريتم نكته اي كه در ضرباهنگ ها ايجاد ويژگي نمايد، مشاهده نمي گردد

هر چند كه برخي گونه هاي موسيقي عرفاني و . تالش را مي توان تا حدودي موسيقي ملوديك فرض نمود
هبي از طريق صوفيان ترك نژاد و هنرمندان كرد مهاجر به اين منطقه آورده شده و  در مواردي تاثير مذ

و سرنا مالحظه مي ) ني چوپان تالش (در بخشي از نغمات سازي هللا  موسيقي گيلكي به ويژه گيالن بيه پس
يتي است كه آن را از شود؛ ليكن در مجموع موسيقي قوم تالش داراي ساختار و درونمايه مشخص و با هو

از جمله ايان ويژگي ها مي توان به موسيقي و نغمات . موسيقي ساير مناطق همجوار خود مجزا مي سازد
  مربوط به آن در قسمت داستانكهروايتي اشاره نمود، مانند تصنيف لدوبه، اين تصنيف حالتي رزمي دارد 

  : بعدي اين گزارش يعني
   آمده است"تالشهاتاريخ تالش در ادبيات شفاهي " 

  
  سازهاي متداول 

  )سورنا(و زرنا) ني لبك(، لبك)دف(، دپ يا دياره)ني(سازهاي رايج در منطقه تالش شامل؛ هللا
نيز رايج بوده است اما در حال حاضر در هيچ نقطه اي از تالش ) تنبور(ظاهراً در گذشته تنبوره  .مي باشند

ي هفت بند جايگاه ويژه اي در موسيقي تالش دارد و هنوز نيز در اين ميان هللا يا ن. اين ساز ديده نمي شود
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از آنجا كه اين سازها با نمونه هاي . مهمترين ساز در انتقال خصوصيات ويژه موسيقي تالش به شمار مي آيد
تنها تفاوت ني تالش نسبت . (مشابه خود در ساير نقاط ايران تفاوتي ندارند، از شرح آنها صرف نظر مي گردد

ني تالش و ني موسيقي سنتي به .  رايج در موسيقي سنتي، در تعداد سوراخهاي جلو لوله مي باشدبه ني
 .ترتيب داراي چهار و پنج سوراخ در جلو لوله مي باشند

    
ـ چوپان تالشي در حال نواختن موسيقي )٧(شكل 
  محلي

  ـ يك گروه موسيقي سنتي تالش در حال اجرا)٨(شكل 

  ياي با مضمون مل ترانه 
 حمود بهم

  ترجمه  ترانه 
  امشب اين مهتاب خيلي روشن است  شنارنه مانگه تاو خيلي رنگينه

  آمدند دنبال دلدارم، با هزار فريب آن را بردند  چمن ني يارشون برده هزار فندينه
  وضو گرفتم كه نماز بخوانم  دس نمازم كته نماز بخونم

  )دعا كنم(م با دل سوخته هنگام نماز نتوانست  قل هو اهللا باجم سوته دلينه
  ، گوسفند رفت بيامحمود  محمود به رمه شه

  صدوسي گوسفند است، صدوسي بره است  صدوسي گوسفند شه صدوسي گله وره ش
  شتر با بار رفت، يك چوب دستي داري صد من است  شترم بابارشه لسي دار صد منه

   ببرنداين را نتوانستند با رمه  برده بنو رمه نه محمود به رمه شد
  خواهر برايت بميرد محمود  خاال بمره محمود به

  نزديك دكان دعواست، خروس مي خواند  دوكني وري دواي محمودي لسي صداي
  چوب دست محمود صدا مي كند، محمود به باالخانه  حمود با باالخونه بواجه سوكله خونهم

   برايت نخ مي تابمنيمه شب من انتظار تو را دارم،  شبي نصفي نشتيمه چره رسي دريمه
  آخر برادرم به من نرسيد  نا اومه چمن برا
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بندي سري بره نه سياكشي دره نه همه شان برده 
  محمود به

در اين طرف راهي نيست بيا پايين از وسط دره 
  برو،همه را  بردند محمود

 
    ١هِلِخ: يك سنت موسيقايي 

 ارتباط عاطفي مخاطب با اجرا كننده آواز در واقع يك سنت موسيقايي تالشان است كه نماينده» خله«
و اجراي استادانه خواننده نقش ) هاي سروده شده با زبان تالشي دوبيتي(» دستون«زيبايي شعر يا . است

با شكل سنتي و اصيل آن تأثير بسزايي در شورانگيزي هرچه » خله«اجراي . بسزايي در بروز اين سنت دارد
اي كه انگار بخشي از آواز است اما توسط شنونده ارائه   به گونه،ننده داردبيشتر آواز و موقعيت اجرايي خوا

 دل كنده و با تو و آواز از مسائل اطراف : گويد  به خواننده مي در واقع كند  كه خله مي كسيآن .شود مي
 .كنم گذار تو سفر مي تأثير

  تاريخ تالش در ادبيات شفاهي تالشهاـ ٧
. مي شود... مل داستانها، ضرب المثل ها،چيستان ها، شعرها، موسيقي هاوادبيات شفاهي هر قومي كه شا

در گذشته ها كه سطح اطالع رساني و . ن قوم استآوارد جايگاه حضور گوشه هايي از تاريخ مدر بسياري از 
ر لباس د نكات خاص تاريخي دندي تالش مي كردر مواردرگان قوم ز بد نبود تا اين حن تحصيل كردگادادتع
 دنها بسيار هم تا حال مفيآ البته روش دو ص. دگار سازندي ماندر اذهان نسلهاي بعد... وايت و مثل و شعر حك

نچه كه در آ زر وسعتي كوچكتر ادي بصورت شفاهي و زرج شاهنامه رودمي گويند حكايت من. بوده است
وسي با تالشي قدرت فرسا فرد. شد ايران سينه به سينه نقل مي زن روآشاهنامه درج شده در ميان جامعه 

  .  وردآم در ظنها را جمع و به نآتمام 
  .  ه استداد جاي در خودي نكات ريز و خاص تاريخ تالش را در مواردادبيات شفاهي قوم تالش هم 

  
  ر افسانه ها و اسطوره هاي تالشيدتاريخ تالش : الف

و شاهسونها دن را تا لآ و زمان  استده محموزبيات شفاهي حكايت مباردمهمترين نمونه از اين بخش ا
، اما محمود جواني غيور بوده كه با خواهرش در جايي ده اندو برد را لَده اي نام محمودگرچه ع. انسته اندد

خواهر را در منزل حبس مي كنند و . به خانه شان حمله مي كنند شاهسونها روزي .ه استزندگي مي كرد
  محمود از دور صداي ني خواهرش را.  آهنگي مي نوازد»ي هفت بندِن« خواهر با. را به غارت مي برندرمه تمام 

  مي شنود، متوجه مي شود كه بايد اتفاقي افتاده باشد؛ با شتاب خود را به خانه مي رساند و خواهر را آزاد

                                                 
١ Khele 
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اسطوره    ..پس از آن دزدان را دستگير و مجازات مي كند و اموال خود را از آنان پس مي گيرد. مي سازد
حمود در منطقه تالش عالوه بر قهرمان حماسي در يك حكايت قومي، نمادي از يك شخصيت ملي نيز به م

  .شمار مي آيد
  .موزدآدقت در حكايت مبارزه محمود با شاهسونها نكات خاصي را به ما مي 

و محمود يك قهرمان ملي . نها را به ياد داردآ رشادت و شجاعت برخي از فرزندان تالش كه تاريخ ‐ ١
  .محمود اسوه بزرگ مقاومت در برابر ظلم است. اسطورهاي بشمار مي رود

اگر به جاي . يام خطر را مخابره مي كندپبا اين كار .  شيوه جالب خواهر براي ياري گرفتن از برادر است‐ ٢
 ولي با اين كار جان هر دو را حفظ كرده است و اين. دبكشناو را ممكن بود  ،استفاده از ني داد ميزد

  .نشان دهنده دانايي اوست
گفته اند وقتي زبان از گفتن مي ايستد موسيقي . زبان موسيقي كه زبان جهاني است نياز به ترجمه ندارد ‐ ٣

  .نها با زبان موسيقي استآشنايي آغناي موسيقي تالشي بيانگر . سخن مي گويد
  ر ضرب المثلهاي تالشيدتاريخ تالش : ب

 قسمتي از فرهنگ يک قوم را تشکيل مي دهند و زاييده همان رفتار ضرب المثل ها، کلمات و عبارات
در اين عبارات کوتاه، گاه مفاهيم بلند و زيبائي نهفته است که هرکدام بيانگر دريايي از حقايق تلخ . روزانه اند

  . و شيرين جامعه اي هستند که در آن جامعه بر زبانها جاري و ساري اند
او با كاله سرخ : يند كه فالني دوستان زيادي دارد اصطالحا مي گوينددر اسالم وقتي بخواهند بگو

حال اين كاله اردبيلي كيست و چه ارتباطي با تاريخ تالش دارد؟ حضور تالشها در . اردبيلي دوست است
ارادات خاص تالشها به شيخ صفي اردبيلي سبب شده بود كه بعضي از . ثر بوده استؤتشكيل صفويه بسيار م

 الذ. قزلباشها با كاله قرمز از خاصان صفوي بوده اند.  محارم اسرار خاندان صفوي باشندوتالش جزصوفيان 
نها را دارند سبب آرزوي دوستي با آنهايي كه آنزديكي با . دوستي با كاله قرمزها، نوعي دوستي با صفويان بود

  .اين شد كه بصورت مثل در تالش ماند
  
  ١ي و شرح آنهاپنج نمونه از ضرب المثلهاي تالش 

پنج نمونه از ضرب المثل هاي تالشي به لهجه تالشي شاندرمني است که در محاوره  آنچه در پي مي آيد 
  . اين امثال و ِحکَم از بار ادبي شيرين و بااليي برخوردار است. ها و گفتگوهاي تالشان، بسيار کاربرد دارد
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  ماستَه گُولَه واشَه ايجاره حساب مکَه 

  "محاسبه نکن) چراگاه رمه(=  ماست را به جاي اجاره بهاي علفچر �زکو" :يعني
مثالً . اين ضرب المثل زماني به کار مي آيد که از يک چيزي بخواهند در دو جاي متفاوت استفاده کنند

اگر صاحب کاري بخواهد پاداش يا مزد قبلي يک کارگر را بجاي پاداش يا مزد فعلي او محاسبه کند، اين 
و يا » علَفچر«که در تالشي اصطالحاً » چراگاه رمه«در تالش اجاره دادن . مثل کاربرد خواهد داشتضرب ال

 خود اجاره کرده رمةنقل است زماني مردي چراگاه يک زمين دار را براي . گفته مي شود، رواج دارد» واش«
 دوغ و دبةاهي چيزي مانند مستأجر هر وقت که به نزد مؤجر خود مي رفت به عنوان هديه و سوغاتي گ. بود

البته اينگونه سوغاتي و . يا ماست و يا قالب پنيري و يا چند کيلو پشم گوسفند را برايش سوغاتي مي برد
يک بار هم که به نزد مؤجر خود رفته بود به عنوان سوغات . هدايا در بين دامداران تالش بسيار مرسوم است

ه موقع محاسبه اجاره چراگاه رسيد، در حين محاسبه کردن، هنگامي ک. يک دبه ماست برايش برده بود
اما مؤجر . مستأجر دبه ماست اهدايي را پيشنهاد کرد که مؤجر براي قسمتي از بهاي اجاره به حساب آورد

 ماست را به جاي بهاي اجاره چراگاه ةپس بهتر است دب. آن که به عنوان سوغات بود: قبول نکرد و گفت
  . محاسبه نکني

  

 کَر وه، شُونَه خِله ده اَدررگي نَه و  

  "، با چوپان هم ِهي ِهي مي کند )بره را به گرگ مي دهد(بره را همراه گرگ مي فرستد : "يعني
اين ضرب المثل ويژه آدمهاي رندي است که در يک قضيه اي مي خواهند هر دو طرف موضوع را داشته 

معادل ضرب المثل فارسي . دو طرف به نفع خود سود ببرندباشند و مي خواهند با زيرکي رندانه اي از هر 
چون در . واژه خله در زبان تالشي به معناي ندا کردن با صداي بلند است. »شريک دزد و رفيق قافله«

جنگلهاي وسيع و پردرخت منطقه تالش گاهي نياز مي شود کسي که مثالً در باالي کوهي ايستاده با شخصي 
بدين ترتيب آن دو مي . استفاده مي شود» خله«در نتيجه از . صله دارد صحبت کندکه چندصد متر با او فا

اما گاهي هم ممکن است حيواني وحشي، به گله حمله . توانند اهداف خود را با خله به همديگر منتقل نمايند
 گله را در بهره مي برد و از خله اي استفاده مي کند که سگان» خله«در اينجا چوپان رمه هم از . ور شود

  . جهت حمله به مهاجم تحريک مي کند
  

  بلي بي روکي کو پيچ دوِئن  

  "را بايستي از هنگامي که هنوز سفت نشده پيچاند) شاخه نازک درخت(ترکه : "يعني
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اين ضرب المثل بيشتر براي چگونگي تأديب و تربيت . کنايه از تربيت پذيري انسان در خردسالي است
انطوري که ترکه نازک چوب آمادگي هر نوع پيچشي را دارد، ذهن و هوش و حواس هم. طفل به کار مي رود

در . کودک هم مهياي هر نوع پرورشي مي باشد و اين والدين هستند که در نوع و طرز پرورش او دخيل اند
منطقه تالش از شاخه هاي نازک و دراز و انعطاف پذير گياهان مختلف از جمله شاخه هاي نازک درخت 

، پرچين هاي خزانه برنج »٣چيپه«و » ٢پاري« براي بافتن انواع متفاوتي از امور بافتني مانند ساختن ١ريانجي
چون ترکه باريک گياهان پذيرش هر نوع پيچاندني را دارا هستند و . استفاده مي شود... و باغات، سبد بافي و 

  .دهنگامي که ضخيم شدند ديگر نمي توان آن را به شکل دلخواه پيچان
  

  اللَه کوکو مونُو  

  " الل شده استتةمانند فاخ" :يعني
اين ضرب المثل براي فردي که در سوگ عزيزي از دست رفته از بس که به ناله و زاري پرداخته و ديگر 

براي اين پرنده، . گفته مي شود» کوکو«، »فاخته کوهستان«در تالش به . صدايش در نمي آيد، کاربرد دارد
در گذشته هاي بسيار دوري، دختر جواني مادر، برادران و خوهران : نهاست بدين مضمون کهافسانه اي بر زبا

اين نامادري به بهانه هاي بي مورد با دختر جوان . خويش را از دست داده و اسير دست نامادري شده بود
ر مي دهد تا روزي که نامادري شير گوسفندان را دوشيده بود به دخت. بسيار بدسلوکي و بدرفتاري مي کرد
از آنجائيکه روي شير تازه دوشيده معموالً پر از کف مي شود، بعد از . براي جوشاندن روي آتش قرار دهد

نامادري همين امر را . اينکه شير به جوش آمد به تدريج کفهاي روي آن فروکش کرده بود و اثري از کف نبود
دختر !  شير را خورده ايهجويي کرده به اينکه تو همبهانه قرار داده با دختر بيچاره درگير مي شود و بهانه 

هم که ديگر از دست نامادري به ستوه آمده بود، در گوشه اي خلوت به درختي تکيه نموده و از خداوند 
از قضا . درخواست مي کند که که او را به شکل پرنده اي درآورد تا براي هميشه از دست نامادري رها شود

  ابدعاي او بالفاصله مستج
کوکو در سه ماه فصل بهار روي . شهرت دارد» کوکو«مي شود و او به شکل يک پرنده در مي آيد که به نام 

کوکو، شتي، : درختان با صدايي محزون، آوازخواني مي کند و آوازهايش شبيه ذکر و تکرار اين کلمات است
ده ام، آن کف شير بود که فروکش تالشان عقيده درند که او مي گويد من شير را نخور... . پتي، تي تي و 

                                                 
 . نام دارد» آسون دار«ری در زبان تالشی يدرخت انج ١
  . ا مراتع ساخته می شوديخانه موقتی چوپانان تالشی است که هنگام چرای رمه در جنگلها و » ا پارگاهي يپار« ٢
  )پارگاه(دِر پاری  ٣
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براي اين پرنده جنگلي آهنگي سوزناک در . منشاء اين ضرب المثل از اين افسانه محلي است. کرده بود
  . موسيقي تالشي وجود دارد که حکايت از بي کسي و در سوگ نشستن آن است

  

  ! ِپتار ِپتاره، ِبدا اَز ني چمن ِژني ِپتارم 

  "!رت است، بگذار من هم همسرم را غارت کنموقت غا) حاال که(: "يعني
مرد ساده . گويند زماني طراراني به دهي حمله کردند و همه دار و ندار اهالي آن ده را به يغما بردند

لوحي از اهالي آن ده، وقتي ديد اوضاع به هم ريخته است و همه چيز غارت مي شود، با خود فکر کرد براي 
هرچه فکر کرد چيزي به ذهنش نرسيد، . نماند ناگزير بايد کاري انجام بدهداينکه خودش هم از قافله عقب 

حاال که زمان، زمان غارت است : الجرم پيش خود گفت. مگر اينکه دارايي هاي زن خود را به يغما برد
و اين قصّه امروز ضرب المثل شده است براي آناني که زورشان به ! بگذاريد من هم زن خود را غارت کنم

 . خود را بر سِر خويشان خالي کنندهم نمي رسد و مجبورند عقدظال

  
  تاريخ تالش در شعرهاي تالشي: پ

قوم را ...نها عواطف و احساسات و آينه تمام نمايي است كه مي توان در آو شعرهاي محلي اقوام  ترانه ها
  . ترانه ها و شعرهاي محلي خالصه تاريخ و افكارو ادبيات اقوام هستند. ديد

در . نرا در شعرهاي تالشي ديدآته هاي تاريخي تاريخ تالش يكي از نكاتي است كه مي توان ردپاي نك
  :زير چند نمونه را مي توان ديد

  گونله شدون ويداشته سرداري سري  مجاهدين امين نري به نري
  اوري تا صبا صب دعوا تمومه  مجاهدين بره رجه بمونه

امروز / مجاهدين بياييد صف بمانيد/ گلوله انداختند به سر سردار/ مدند از راههاي اريبآ مجاهدين :يعني
  منظور از مجاهدين، جنگجويان نهضت جنگل به رهبري ميرزا بيت فوقدر . تا صبح فردا دعوا تمام است

اين شاعر گمنام از دشمني سردار . وچك خان جنگلي است و سردار هم سردار مقتدر تالشدوالبي استك
شاعر در . نها را به تصوير بكشدآو توانسته گوشه اي از درگيري بين . گاه بوده استآن جنگل مقتدر با مجاهدا

  .جاي ديگر شعر رزمي خود نويد ظفر را داده است
  شوشل و سنگه سر امه چمن و بر  اميره ساسان به قزوين اره پير

  رزه گشتم پيره ايسبي اوي نچير  بورم ژه نيره اسپرزه خازه
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اسب من  جو نمي خورد / ييالق شوشل و باالي سنگه به يادم امد/  قزوين پير شدياميره ساسان در
  /گشت ييالق رزه را ميخواهم و شكار ايسبي اوي را/يونجه وحشي م ي خواهد

  .تاريخ اين دو بيتي به قبل از سال هزاره قمري مي رسدو بيانگر گوشهاي از تاريخ تالش است
   برده دبال بستهجوانن شون  خرابه بونيم انزله بسته

  تفنگشون پره پاتران دوسته  جوانن مندينه رجه ره رجه
تفنگ  به دست / اند صف به صف جوانها مانده/ جوانها را بردند دو بال بسته/ خرابه ببينم جاده انزلي را

  .دارند و خشاب بسته
ن آ به متن  گرچه تاريخ دقيقي براي زمان سرودن دستون فوق نمي توان ارايه داد اما با توجه

 بيانگرگوشه اي از تاريخ تالش است كه در ان گروهي از جوانان تالش را كه سربازاني جهت دفاع از تالش بوده
 . در حاليكه جوانان ديگر در دست و خشاب به كمر به صف ايستاده اند تا مبارزه كنند. اند به اسارت برده اند

   تالش تاريخي و طبيعيجاذبه هاي گردشگري ـ٨
ه تالش داراي پتانسيل بااليي در جذب گردشگر چه از لحاظ طبيعي و چه از لحاظ تاريخي مي منطق

هريك مناظر بديعي .. مناظر زيباي كوهستانهاي پوشيده از جنگل، سبزه زارها، ييالقات، رودخانه ها و . باشد
ذوق آورده و به خود  را سر بيننده ايرا در فصول مختلف سال بويژه در فصل بهار پديد مي آورند كه هر 

  جذب
 كوچ بهاره و زمستانة عشاير تالش صحنه هايي خلق مي شود كه بسيار  در زمانعالوه بر آن.  مي نمايد

  . ديدني و تماشايي است
  
  جاذبه هاي طبيعي 

سواحل درياي گيسوم و جاده  زيباي تالش مي توان به  طبيعيمناطق ديدني و گردشگاه هايجمله از 
 ، ستمسافران بسياري را پذيرا مي باشد كه هرساله بديع منظره اي بسيار دارايكه آن به  جنگلي منتهي
 ، شهر پره سر در بخش تالشدوالب و  مي باشد٧٠ باصفا و باطراوات كه تعداد آن بالغ برو ييالقات متعدد

  .  بسياري نقاط كه نام بردن تك تك آنها در اين مقال نمي گنجدآبشار ويسادار كه در آن قرار دارد و
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  ـ ييالق اوره هوني در تالش)٩(شكل 

  
روستاي شالماي ماسال از روستاهاي كهن و بسيار زيباي تالش است كه امروزه حجم زيادي از گردشگران و 

شاخه مولوم و شاخه ( در محل پيوست دو شاخه بزرگ رود ماسال اين روستا. زوار را در سال پذيراست
اين روستا داراي زيارتگاهي . مجموعه غارهاي اين روستا از ديرباز مورد توجه بوده است. قرار دارد) چسلي

دو رودخانه اي كه در اين روستا . است كه شديداً مورد توجه اهالي شهرستان ماسال و جاهاي ديگر مي باشد
  به هم 

استخرهاي طبيعي زيادي در اين رودخانه . مي رسند تابستان و بهار شناگران زيادي را به خود جلب مي كنند
  . ها وجود دارد

    
   جاذبه هاي تاريخي 

اكثر نقاط تالش داراي قدمت تاريخي و باستاني مي باشد و كمتر نقطه اي را مي توان يافت كه نشاني از 
كسي كه در منطقه شمال ايران به تحقيقات باستان شناسي پرداخت ژاك نخستين . تمدن كهن نداشته باشد
وي حاصل مطالعات خويش را در مورد تالش تحت عنوان تحقيقات باستان شناسي . دمرگان فرانسوي است

 ١٩٠٢ و ١٨٩٩حفريات  وي به همراه برادرش هانري در حوالي سالهاي . هيأت علمي فر انسه به چاپ رساند
  .تالش و نقاط همجوار ان در خاك آذر بايجان انجام شددر منا طق . م

  :در اينجا به ذكر چند مورد از آثار باستاني اين منطقه مي پردازيم
  
 در روستاي ليسار منطقه هيره دشت يا دشت آتشـ ) صلصال(وف به دژ سلسال  معرليسار قلعه 

  نزديك

اسماعيليان و داراي سيستم   كيلومتري تالش ، اين دژ از قلعه هاي مهم دوران١٥نومندان واقع در 
  .پيشرفته اي در آن زمان بوده است

تاريخي آن مربوط به دوره ، كه قدمت )عميد السلطنه  ( خان سردار امجد كاخ قشالقي نصراله 
هشت  (اين كاخ به صورت هشت بر. يكي از جلوه هاي مهم تاريخي تالش مي باشد . مي باشد  قاجاريه
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اين كاخ در داخل شهر . از همين جا گرفته شده است  هشتپر ساخته شده و بنا به روايت نام) ضلعي
  .تالش واقع گرديده است

 
واقع  اولر آق اين كاخ در روستاي مريان ،)عميد السلطنه (ييالقي نصراله خان سردار امجد كاخ 

و ) مربوط به دوران مادها ( آتشكده  گرديده، عالوه بر آن وجود قبرهاي سه طبقه در اطراف خرابه هاي
بقاياي مردعلي بيل در قلب طبيعت زيبا وكم نظير، چشم انداز مناسب براي عالقه مندان و گردشگران 

  .طبيعي مي باشدو  تاريخي

ـ كاخ ييالقي سردار امجد در آق )١٠(شكل 
  اولر

 
   واقع گرديده و ساخت اولر قآ  اين حمام در يكي از باغ هاي روستاي مريانقديمي آق اولر، حمام 

  .مي باشد )  سال قبل٥٠٠حدود ( آن مربوط به دوران صفويه 

  ـ حمام قديمي مريان ـ آق اولر)١١(شكل 

  

دينا (گت مشهور است در كنار رودخانه مسجد سفيد كه در گويش تالشى به اسپى مز، اسپى مزگت 
بعضى . جاى گرفته است) تالش(هاى انبوه و در بين راه مواصالتى انزلى به هشتپر  در ميان جنگل) چال

اى به خط كوفى ساخت اين  با توجه به وجود كتيبه .نامند مى) مسجد عبداللهى(و نيز) آق مسجد(آن را 
مصالح به كار رفته در اين بنا آجر گچ ساروج گل و  .دهند مسجد را به اوايل دوره اسالمى نسبت مى

اى ديگر نقاط گيالن متفاوت است و حالتى مسطح  هاى خمره سفال بام اين منطقه با سفال. سفال است
با توجه به بقاياى اين . سطح بيرونى بنا با گچ اندود شده و وجه تسميه بنا به همين علت است. دارد



 ٢١

عرض اين دهليز . نا متشكل از رواق ميانى و دهليزهايى در اطراف بود ساختمان احتماال پالن ب
گوش و در  هاى رواق به صورت هشت پايه.  متر است٧٠/٥سانتيمتر و ارتفاع آنها از كف حدود ٣٤٠

 .ها طاق هاللى شكسته وجود دارد قسمت فوقانى پايه

 
فومن در روستاي  لي شهرستانمتعلق به دوره سلجوقيه كه برفراز ارتفاعات جنگ » رودخان قلعه 

رطوبت .  متر دارد١٥٠٠طول   برج و بارو و ديواري به٦٥ هكتار مساحت و ٦/٢رودخان ساخته شده و 
و پوسيدگي آنها شده، اما با اين حال در  الي ديوارهاي قلعه بيش از حد هوا باعث رويش گياه در البه

 .است هاي ديگر، سالم مانده مقايسه با قلعه

  ـ قلعه رودخان در فومن)١٢(شكل 

  
   نقاط زيارتي 

برزگ قرن هشتم هجري بنام محمود شاه   مدفن يكي از عرفاي)شاه ميلرزان(بقعه شادميلرزان  
   سرا  روستاي خطبه١٦واقع در كيلومتر  دينوري

  ال تربه نواقع در روستاي) ع( از نوادگان امام موسي كاظم بقعه آقا سيد احمد نال تربه 
    واقع در مركز شهر) ع( يكي از نوادگان امام موسي كاظم يدبقعه سلطان س 
  سرا واقع در روستاي خاله) ع( از نوادگان امام موسي كاظم بقعه سياه علم خاله سرا 

  لباس سنتي تالشي ـ ٩
  پوشاك بانوان 

هر رنگ لباس ها با توجه به سن و سال . لباس سنّتي زنان تالشي بسيار زيبا و داراي شكل خاصّي است
براي بانوان جوان لباسهايي با رنگهاي زنده، گُلدار و شاداب و براي خانمهاي مسن تر . شخص انتخاب مي شود

مطالب زير پيرامون لباِس زنان تالش به . لباسهايي با رنگهايي سنگين، يا يكدست و ساده انتخاب مي شود
 .تفصيل توضيح مي دهد


