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  كيدهچ
 تالش  مساكنمربوط به بررسي     قسمت اول  :اين مقاله از چند قسمت تشكيل شده است       

در اين بخش مساكن ابتدايي و سنتي تـالش توصـيف شـده و               .است در منطقه طوالرود  

 در بخـش ديگـر    . آن، مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت       » تغييرات تكنولوژيكي و فرهنگي   

 بـا تكيـه بـر اقتـصاد و منزلـت            تـالش ، سازمان مختلف عـشايري      سياسيقدرت  منشاء  

عـالوه  . اند و تغييرات ايجاد شده مورد بررسي قرار گرفته ساختار مادي قدرت    اجتماعي،

و نظام تعويض آن و موضوع افزايش قدرت در      تالش   عشايربين  چرخه قدرت در    بر آن   

مطالعـه مـواد اوليـه و      عالوه بر،ر ديگ بخشدر. دو دوره زماني با هم مقايسه شده است   

هاي سنتي، تغييرات ايجاد شـده در ايـن مـورد و علـل و عوامـل مـوثر در                كاركرد لباس 

هـاي   بخـشي نيـز بـه بررسـي ويژگـي         . دگرگوني و تغيير پوشاك برشمرده شـده اسـت        

و .  مـی پـردازد     اين گروه و قواعد مربوط به آن در دوره قبل و بعد از اسـكان               اقتصادي

هـاي مختلـف آن در        و دگرگوني جنبه   نظام خانواده و خويشاوندي   هاي   ه ويژگي باالخر

  .گيرد بين ساكنين تالش آخرين مبحثي است كه در اين مقاله مورد بررسي قرارگرفته مي

  .تالش، تغيير، فرهنگ، عشاير اسكان يافته :واژگان كليدي
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  لهئطرح مس
اي ذهنـي انـسان بـا امكانـات زيـست      هـ  فرهنگ به عنوان يك پديده، نتيجه و ثمره فعاليت        

باشد كه در طول تاريخ شكل گرفته و در پيشينه هر قوم و ملتـي ريـشه دارد و از                      اش مي   محيطي

نسل حاضر فرهنگ خود را از پيشينيان كسب نموده اسـت و            . شود  نسلي به نسل ديگر منتقل مي     

كنـد   هايي به آن اضافه مي ها را حذف و بخش    هاي خويش برخي از آن     با تكيه بر تجربه و آگاهي     

ها معموالً هماهنگي جهت پاسخگويي به نيازهـاي         علت اصلي دگرگوني  . سپارد  و به آيندگان مي   

بر همين اساس است كه در جوامع بشري تحول و دگرگوني فرهنگي وجـود دارد               . انساني است 

تند و بـه    ها اعم از مادي و غيرمادي با گذشت زمان در حـال تغييـر و سـازگاري هـس                   و فرهنگ 

با توجه به نكته فوق بـراي بررسـي ايـن        . شود  نظام فرهنگي جديدي ايجاد مي     ،تناسب اين تغيير  

هاي جديد و قديم در طول سه نسل در جامعه مورد مطالعـه الزم               تحوالت، نگاهي گذرا به نسل    

را تحليل است تا از اين طريق انواع تغييرات ايجاد شده را شناسايي كرده و نتايج و پيامدهاي آن              

 فرهنگي ايجاد شود و در وسياسي  ،تغييرات فرهنگي ممكن است در همه سطوح اجتماعي . كنيم

هـاي سـنتي    هايي در جامعه و فرهنگ آن نيز گردد و عمـده ارزش    برخي موارد موجب نابساماني   

خواهيم اين مـساله را       حال مي  .هم بشكند و باعث تاخر فرهنگي نيز گردد        حاكم بر جامعه را در    

دچار يك سلسله تغييـرات فرهنگـي شـده          مورد جامعه عشايري تالش در منطقه طوالرود كه          در

  . است مورد مطالعه قرار دهيم

  

  هاي تحقيق پرسش
شك سواالتي خاص كه در ذهن افراد مختلف و من جمله محقق ايجاد شـده بـه نـوعي             بي

هاي گونـاگون ايجـاد      هدفاالت با   ؤاين س . باعث حركت به منظور دستيابي به حقيقت امر است        

  :هاي تحقيق بدين قرارند  عمدة پرسش.گردد مي

ــ۱ ــاطق جلگــه   ـ ــالش در من ــشاير ت ــشين شــدن شــماري از ع ــا  يكجان اي و مجــاورت ب

هاي مختلف چه تغييراتي در عناصر فرهنگي مانند مـسکن، نظـام خـانواده، سياسـت،                 تكنولوژي

د آورده است؟ كدام عناصر و به چه علـت          اقتصاد، نقش زنان و ديگر آداب و رسوم آنها به وجو          

  اند؟ تغيير چنداني نکرده

هـاي نزديـك بـه جامعـه مـورد           اي با ويژگي    بيني تغييراتي كه قرار است در جامعه         پيش ـ۲
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  چگونه خواهد بود؟  مطالعه ايجاد شود،

هاي گوناگوني كه در جهت       سازگاري جامعه اسكان يافته تالش با شرايط جديد و روش          ـ۳

  گيرد؟ چگونه صورت ميوجود آمده است ه  با شرايط جديد بتطبيق

و ابزارهـا و    ) اعم از روسـتائيان و شهرنـشينان      (يکجانشينان اطراف خود     رابطه عشاير با   ـ۴

   آيا تضادهاي فرهنگي فاحش و تاثيرگذار وجود دارد؟؟هاي آن به چه صورت است تکنيک

  

  هدف، اهميت و ضرورت تحقيق
که از فرهنگ قـوم تـالش نـشأت         به انجام رسيده    اي    هاي ويژه  رتپژوهش فوق بنا به ضرو    

هـاي رفـع     با توجه به روابط خويـشاوندي، شـيوه  .گرفته و در تاريخ آن قوم و جامعه ريشه دارد         

 چنانچه ايـن عناصـر      ،نيازهاي مادي و معنوي، گويش، باورها، اعتقادات و آداب و رسوم خاص           

دند و بـه بوتـه تحليـل كـشيده نـشوند، مطمئنـاً روزي               فرهنگي و تغييرات آنها ثبت و ضبط نگر       

اش در بستر زمان از يـاد خواهـد           خواهد رسيد كه قوم مورد نظر همراه با فرهنگ و جامعه سنتي           

در پـژوهش   . رفت و تاريخچه فرهنگي آن براي هميشه به دست فراموشي سـپرده خواهـد شـد               

منطقـه طـوالرود نـوع     ش درحاضر سعي شده عالوه بر شـناخت سـاختار فرهنگـي جامعـه تـال       

هايي كه در اثر گذشت زمان در نتيجه عوامل فرهنگي، اجتمـاعي، سياسـي،               تغييرات و دگرگوني  

مطالعـه خـط سـير     از طـرف ديگـر     .اقتصادي و اعتقادي در كل جامعه پديده آمده بررسي شـود          

فـوذ اشـاعه و     ها و مـسير ن     تغييرات و دگرگوني فرهنگي ما را ياري خواهد كرد تا در بررسي راه            

هـاي موجـود و بـه        ها و تفـاوت    ثيرات شباهت أو با نوع ت   برسيم  پذيري به نتايج مطلوب       فرهنگ

  .عبارتي تنوعات فرهنگي آشنا شويم

 بـدين   ؛ هدف ديگر اين تحقيق اسـت      ،هاي كاربردي مطالعه تغييرات فرهنگي      شناخت جنبه 

هـايي كـه    وجه به تغيير و دگرگوني    معني كه دستيابي به اركان و ابزارهاي توسعه فرهنگي بدون ت          

نتايج اين نوع مطالعـات بـدون ترديـد     . جامعه در بستر زمان تجربه كرده است ميسر نخواهد شد         

بـر همـين    . ريزي را به منظور توسعه فرهنگي، افزايش خواهـد داد           درصد موفقيت هرگونه برنامه   

شـناخت سـاخت فرهنگـي      ريزي با هدف توسعه فرهنـگ،         اساس از الزامات اساسي براي برنامه     

منطقـه   هاي اجتماعي رشد فرهنگ و عواملي كـه در ليـست تغييـرات در     و زمينه ها   تالشي جامعه

 .باشد طوالرود تأثير گذارند از ديگر اهداف اين پژوهش مي
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  چارچوب نظري
شناسان فرهنگي به آن معتقدنـد تغييـرات تـدريجي فرهنـگ             يكي از رويكردهايي كه انسان    

 تـدريجي    تحـول  هـا همـواره در حـال       شناسان، فرهنگ  لگوي پيشنهادي انسان  بر حسب ا  . است  

توان مراحل مختلف تغييـر       مي ،با پذيرفتن اين الگو   . دهد هستند كه طي مراحل پي در پي رخ مي        

پرداز ايـن الگـو مورگـان اسـت كـه بـراي تكامـل                ترين نظريه  برجسته. فرهنگ را شناسايي نمود   

وجه مشخصة اين   . تمدن را در نظر گرفته است      ري، بربريت و  گ فرهنگ انسان سه مرحله وحشي    

 تكامـل  ،گرايـان جديـد   تكامـل ). ١٣٧١(الگوها فرض تك خطي يا يك جهتي بودن تغيير اسـت         

ولف تكامل تدريجي را به صورت پيشرفت تراكمي هـم          . دانند   تدريجي را با دگرگوني برابر مي     

نبه كمي آن به معني ميزان انرژي مهار شده يـا            ج .دهد از نظر كمي و هم از نظر كيفي توضيح مي         

مدن اجزاي جديد فرهنگـي اسـت بـه         آخصايص جمعيتي است و جنبة كيفي آن به معناي پديد           

در تـاريخ   نيـز   بـا ايـن وجـود تـشابهاتي         . در خود ادغام كنـد     نحوي كه اجزاي قديم فرهنگ را     

دگرگوني فرهنگ نتيجه ضـرورت  شود كه    از آنجا ناشي مي   ها وجود دارند و اين تـشابهات         فرهنگ

هاي يكسان منجر بـه تـشابهاتي در         لذا فرآيندهاي انطباقي مشابه در محيط     . سازگاري با محيط است     

اين نحوه بينش نسبت به تكامل فرهنگ منجر به ارائـه بحثـي تحـت           .شود هاي مختلف مي   فرهنگ

ـ              عنوان بوم  ساني بـا محـيط خـود،       شناسي فرهنگي شده است با اين تصور كه انطبـاق جوامـع ان

 ).١٩٨٨نقل شده در الولس، (هاي رفتاري به خصوصي است  مستلزم وضعيت

همجواري  از نظريه    ،يافته منطقه طوالرود   غيير فرهنگي در جامعه عشاير اسكان     تبراي تحليل   

  .ماروين هريس استفاده شده است ماترياليسم فرهنگينظريه و  پذيري و فرهنگ

  پذيري فرهنگ  نظريه)الف

 نشيني پياده كنيم،   را در مورد عشاير اسكان يافته بعد از مرحله كوچ         نظريه  اگر بخواهيم اين    

پـذيري معمـوالً     فرهنـگ . را مـشاهده نمـود    تغييرات صورت گرفته    توان   مينيز  با نگاهي اجمالي    

پـس در    .هاي مختلف فرهنگي با هم تمـاس نزديكـي داشـته باشـند             آيد كه گروه   زماني پيش مي  

ولـي اغلـب     .هاي فرهنگي جديد، جامعه ديگر اسـت       چون اشاعه، منشاء جلوه   ميري ه پذ فرهنگ

برنـد كـه در آن يكـي از جوامـع در             پذيري را براي شرح حالتي به كار مـي         شناسان فرهنگ  انسان

  .رتمندتري داشته باشدد فرهنگ بسيار ق،يگراندتماس با 

  نظريه ماترياليسم فرهنگي) ب
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شناختي است كه بر اساس آن جوامـع انـساني           هاي انسان   نظريهسم فرهنگي يكي از     اليماتري

مجموعه ها پيش از هر چيز بايد از      آيند كه شناخت آن      فرهنگي به شمار مي    -هايي اجتماعي    نظام

 :١٣٨١ ،فكـوهي (كنند، انجام گيـرد     ها و شرايط مادي كه در آنجا زندگي مي          آن  محصوالت مادي 

٢٢٤(.  

هريس مطالعاتي در زمينه اصـول و       .  است ١نگي ماروين هريس  سم فره الينظريه ماتري واضع  

شناسـي تـاريخي     نهـاي انـسا     پـردازي   هاي انساني انجام داد و دستي نيز در تئـوري          تغيير فرهنگ 

ماترياليسم فرهنگي تركيبـي از   .)١٩٨٩هريس،  (داشت كه ماترياليسم فرهنگي از اين نمونه است       

هاي فرهنگـي اجتمـاعي بـشري         نظام درراي شرح تحوالت    عالوه رفتار و فرآيند بروني ب      هماده ب 

هـا رفتارهـاي     هـا و شـباهت      شرح و تبيين تفاوت    نظريه اصلي اين     هدف .)١٩٦٨هريس،   (است

  .هاي انساني است گروه

هاي فرهنگي اجتمـاعي در سـه سـطح         رويكرد نظري ماترياليسم فرهنگي در مطالعه سيستم      

 .)۵۷: ۱۹۷۹هريس، ( گيرد انجام مي روساختار ـ٣ ساختار ـ٢ زيرساختار ـ١

شـود كـه هـر دو بخـش كـامالً بـه هـم                 زيرساختار به دو بخش تقسيم مي     : زيرساختار -١

هاي بكـار گرفتـه شـده جهـت توليـد و محـدود نمـودن تغذيـه و                     روش :توليد) الف .ندا وابسته

محدود هاي بكار گرفته شده جهت گسترش يا          تكنولوژي و روش   :بازتوليد) هاي ديگر ب    انرژي

  .)۲۲۵-۲۲۷: ۱۳۸۱ فکوهي،(كردن حجم جمعيت و توليد مثل 

شـامل  : اقتصاد خـانگي  ) الف .بخش وجود دارند   در بخش ساختار نيز دو زير      :ساختار -٢

در بازتوليـد    و نماينـد   همكاري مـي  يكديگر  شمار كوچكي از مردم است كه در بسياري موارد با           

اي   اقتصاد خانگي حـوزه   . و پرورش نقش دارند   پذيري و آموزش      قوانين، توليدات اساسي، جامعه   

.  فرايند اجتماعي كردن است    ،اش عالوه بر توليد و بازتوليد       گيرد كه وظيفه    خصوصي را در بر مي    

پذيري،    بزرگ يا كوچك بدون روابط عاطفي كه توليد قوانين، جامعه          يگروه: اقتصاد سياسي ) ب

تداوم سـاختارها در زيرسـاختار و       . دهند   در سطحي گسترده انجام مي      را ...آموزش و پرورش و     

 تمام اشكال مادي سازمان يافته مانند خانواده        ، اقتصاد سياسي  بنابراين. روساختار قابل تأمل است   

  .)همان(گيرد  در سطح كوچك و دولت در سطح بزرگ را در بر مي

 كـه : روساختار رفتـاري  ) الف .شود  اين بخش نيز به دو زيربخش تقسيم مي        :روساختار -٣

                                                 
1. Marvin Harris 
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شامل اشكال ماديت يافته ناشي از زيرساختار و روساختار ذهني است و گـستره وسـيعي چـون                  

 .گيرد ها و فنون عملي، بازي و سرگرمي را در بر مي  صنعت، موزيك، رقص، شعاير، آداب، روش     

ها، احـساسات و     هاي قبلي است و شامل ارزش       نهايي همه بخش    كه نتيجه : روساختار ذهني ) ب

  ).٥٢-٥٣: ١٩٧٩هريس،  (ها است سنت

نگريم بايد ابتدا به زيرساختار آن توجه         جامعه مي  وقتي به تغييرات روساختار يا ساختار در      

نمائيم و آن را بررسي كنيم ماروين هريس پديده كمونيسم در اروپاي شرقي را بـا ايـن پـارادايم                  

 )١٩٩٢هريس، (دهد  مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار مي

بينـي نظريـه ماترياليـسم        اصل جهـان  : ماترياليسم فرهنگي ) ايدئولوژيك(يني  ب  رويكرد جهان 

هاي فرهنگي اجتماعي بشري است كه بـر اسـاس آن            فرهنگي ماروين هريس خاص مطالعه نظام     

  .گيرد هاي فوق چهار مفهوم را در بر مي نظام

ها يـا     نيت كه پنداشت فرد بومي درباره ذه       مشاهده از درون   به معناي    (Emic) اميك) الف

  .شود رويكرد اميك به دو بخش زير تقسيم مي. شود رفتارهاي خود را شامل مي

  . اميك رفتاري كه شامل تبيين مشاهدات رفتاري است-١ 

 ).٣٢: ١٩٧٩هريس، ( اميك احساسي يا ذهني كه شامل تبيين احساسات است -٢ 

ذهنيت يا رفتـار فـرد      به معناي مشاهده از برون و پنداشت پژوهشگر از           (Etic)  اتيك )ب

  .شود رويكرد اتيك نيز به دو بخش تقسيم مي روش بررسي در. بومي است

   .اي رفتارهاي بيرون است  اتيك رفتاري كه به معناي تبيين مشاهده-١ 

  ).۲۲۶: ١٣٨١ ،فكوهي(  اتيك احساسي كه شامل تبيين ذهني از بيرون است-۲

  . روابط آنها با يكديگر و با طبيعت است كه شامل تمام حركات بدني ورويكرد رفتاري) ج

 كه شامل تمام افكار، احساسات، باورهاي انساني، روابط آنها بـا            رويكرد روحي و ذهني   ) د

  ).همان (ها است هاي ساير انسان يكديگر يا باورها و انديشه

تحليـل از    ها و سازماندهي جهت تجزيه و        ماترياليسم فرهنگي مجموعه داده    ،بر اين اساس  

 .برد كار ميه را براي مطالعه ب) هر دو(رون و از درون است و مشاهده اميك و اتيك بي

  .شود  بخش تقسيم مي چندبه ها بررسي اين

 نگارانه شناسي و قوم هاي قوم بررسي-۱

  گيري  هاي مربوطه به سنجش و اندازه شناختي و فعاليت هاي جمعيت  بررسي-۲
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  شناختي هاي باستان  پژوهش-٣

  و تحليل اطالعات بر حسب رويكرد اميك و اتيك تجزيه -٤

وهلـه اول نتيجـه تغييـر در      تغيير در زيرسـاختار جامعـه در  ،طبق مدل ماترياليسم فرهنگي

دارد تغيير    ماترياليسم فرهنگي اذعان مي    ،عالوه بر آن  . ارتباط جمعيت انساني با محيط خود است      

ي سازگاري با نهادهاي سياسـي و اجتمـاعي   كاركرد در بنيان مادي جامعه منجر به بروز تغييرات

  هـريس افكـار، ارزشـها و   .گردد مي) روساختار(آن  و ايدئولوژي مذهبي و غيرمذهبي) ساختار(

عبارتند از  انگارد كه  مي) مادي(هاي تطبيق با شرايط محيط  باورهاي مذهبي را وسايل يا فراورده

دربـاره    افكاري كه مـردم .ري و نظاير آنشكارگر، بيماشكاري و منابع غذايي موجود، حيوانات 

شوند كه آنها را  مي غذاهاي ممنوع، تربيت بچه و دين دارند، در واقع براي اين ساخته و پرداخته

كـافي  از اين كاركرد آگاهي  در محيط زيست انسان باقي نگهدارد، هر چند كه خود مردم معموالً

  ).١٩٨٧هريس، ( ندارند

  

   مورد مطالعهروش تحقيق و جامعة آماري
كـه البتـه    . اتنوگرافي استفاده شـده اسـت     نيز   كمي و كيفي و      هاي  از روش ،  در اين پژوهش  

مـشاهده، مـشاركت و مـصاحبه    . بيشتر اطالعات بدست آمده با روش كيفي امكانپذير شده است        

بـرداري از    بـرداري، سـياهه    ضبط صدا، عكـس، فـيلم     . اند بيشترين اطالعات را در اختيار گذاشته     

. اند  اطالعات مورد نياز ما را فراهم آورده       ،نامه زارها و اشياء فرهنگي بومي، و استفاده از پرسش        اب

شناسـي ماترياليـسم    ها كامالً منطبق با رويكـرد و روش  ضمناً سعي گرديد تا استفاده از اين روش  

ه شـده   ك و اميك انجام شود و در مرحله پاياني به تحليل اطالعات پرداخت            يفرهنگي در سطح ات   

  .است

 خانوار است كه تماماً به گروهي تعلق داشتند كه از ۹۰ آماري مورد مطالعه مركب از  جامعه

جمعيتـي حـدود    . انـد  مرحله عشايري و دامداري به مرحله اسكان و يكجانشيني انتقال داده شده           

  .اند را زنان تشكيل داده)  درصد۶۰( نفر كه بيش از نيمي از اين جمعيت ۷۲۰

 خانوار  ۹۰از ميان   .  كيلومتري جاده اسالم به هشپر قرار گرفته است        ۵ مطالعه در    محل مورد 

) همراه با ديگر افـراد خـانواد      ( نفر پسر هستند كه از اين تعداد         ۱۲۷ نفر دختر،    ۱۳۶مورد مطالعه   

  .اند  سال سن داشته۲۵ نفر باالي ۱۶۸ سال كمتر است و ۲۵ نفر از ۲۶۱سن 
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  جغرافيا
 كيلومتر مربع در    ٣٦٧٢با مساحتي بالغ بر     ) ن توجه به تقسيمات اداري    بدو( شهرستان تالش 

 .باالتر از تنگة سفيد رود قـرار دارد         در امتداد البرز در شمال غربي و       وانتهاي غربي استان گيالن     

از سـمت    جنوب به شهرستان فـومن و      غرب به استان اردبيل، از     از شمال به شهرستان آستارا، از     

 .شود سرا و از شرق به درياي مازندران محدود مي         هاي انزلي و صومعه    ستانجنوب شرقي به شهر   

شهرسـتان تـالش از دو قـسمت    . شـود  اين شهرستان يك چهارم سطح استان گيالن را شامل مـي  

: ١٣٦٧ بـازن، (باشـد    كيلومتر مـي ٩٢اي تشكيل شده كه طول نوار ساحلي آن  كوهستاني و جلگه

گـزارش شـده      %٨٣ميانگين رطوبـت      ميليمتر و  ٤/١١٥٥ر تالش   مقدار بارندگي ساليانه د   ). ٥-١

 ،منـابع آبـي منطقـة تـالش       . باشـد  گـراد مـي     درجة سـانتي   ١٥است و متوسط حرارت ساليانة آن       

  .باشد هاي زيرزميني مي ها و ديگر آب رودخانه

از جنـوب بـه بـاال ده، از          ،واقع شده اسـت   » حدسد«محل مورد مطالعه كه در محلي به نام         

هـاي تـالش    از غـرب بـه كـوه    ـ آستارا و از شرق به جاده تهران     ل به جاده ييالقي طوالرود،    شما

سـاكنين محـل    . كمتـر از يـك كيلـومتر اسـت        ) ـ هـشتپر   تهران(فاصله آن از جاده     . محدود است 

دام را فقـط بـراي مـصارف        . كننـد  اند و ديگـر كـوچ نمـي        تدريجاً در كنار جاده فوق ساكن شده      

  .كنند شخصي نگهداري مي

گـروه اول   . شـوند  سد از نظر مدت اسكان به دو گروه تقـسيم مـي            عشاير اسكان يافته حد   

 سال است كـه دامـداري را رهـا كـرده و در منطقـه اسـكان پيـدا                    ٢٥گروهي هستند كه بيش از      

هـاي ديگـر تغييـرات       بنابراين به علت طـوالني بـودن زمـان اسـكان نـسبت بـه گـروه                . اند كرده

اي كـه نـوع لبـاس و رفتارهـاي           شود بـه گونـه     هاي فرهنگي آنها ديده مي     چشمگيري در ويژگي  

گروه دوم كساني هستند كه حـدوداً در سـال     .كند  آنان را از عشاير تالش متمايز مي       ،شان فرهنگي

.  خانوار اسـت   ١٧و تعدادشان نزديك به      اند به صورت اجباري در منطقه اسكان پيدا كرده        ١٣٧٤

  :اند روه ساده به شرح زير قابل تفكيكاهالي محل كالً به سه گ

 دامدار خودكفاي كوچنده -۱

  دامدار كوچك كوچنده -۲

  عشاير اسكان يافته -۳
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  داليل اسكان

  ؛ها و مراتع  ملي كردن جنگل-۱ 

  ؛ اصالحات ارضي-۲

  ؛)تخته قاپو كردن عشاير( اقدامات رضاخان -۳

هـاي    فروشندگي، فروشگاه (د   نفوذ فرهنگ و ساختار شهري از جمله روابط كاري جدي          -۴

  ؛...در ميان عشاير و) بزرگ و كوچك كاال

  ؛هاي فرهنگي جديد در ميان عشاير و افزايش درصد با سوادان  بسط نهاد-۵

  ؛ها  عدم توانايي مالي همراه با از دست دادن دام-۶

  ؛ورشكستگي عشاير -۷

  . طرح ساماندهي خروج دام از جنگل-۸

  

 تغييرات در مساكن
ني نه چندان دور كه چادرنشيني صورت مـسلط اسـكان در منطقـه را از دسـت داده                   از زما 

 در ،هـاي زيـستي روسـتايي    دهنـده مجموعـه   است، خانه به عنوان واحد و هـسته اوليـه تـشكيل        

تـر در بهبـود و تكامـل غالـب           گيري و انـسجام جوامـع روستانـشين و در سـطحي پـايين              شكل

در واقـع   .  نقش مهمي ايفا نمـوده اسـت       ،اي ساكن در آن   دي خانواره يهاي معيشتي و تول    فعاليت

تـر   خانه با مفهوم ويژه خود در روستا، فضايي است كـه امكـان اسـكان بهتـر و توزيـع صـحيح                     

كـه نـوع    سـازد، ضـمن آن   هاي توليـدي و معيـشتي را فـراهم مـي       عملكردها و گسترش فعاليت   

هـاي مرسـوم سـكونت در        ت و سنت   بسياري از خصوصيا   ،اي بارز  قرارگيري و كالبد آن به گونه     

ها را در سادگي و خالصه بودن        تجسم عيني اين ويژگي   . هاي موقت را حفظ كرده است      زيستگاه

هـا و عملكردهـاي      فضاي داخل، محصور نبودن آن، و گاه در يكجا جمع نمودن تمامي فعاليـت             

تري  هاي پيشرفته در نمونه. وضوح مشاهده كرده توان ب زيستي و توليدي در زير يك سقف را مي   

هـا وجـود دارد، بـاز هـم      تر و عناصـر بيـشتري در آن   ها نيز كه تقسيمات فضايي گسترده  از خانه 

اند و كليت كالبد واحـد مـسكوني بـه طريقـي             هاي مرسوم شباني نقش خود را حفظ كرده        سنت

عـداد  هاي مطالعه شده و محدود بودن ت       عدم وجود حياط محصور در اكثر نمونه      . شود متجلي مي 

هـا در كنـار يكـديگر در مقايـسه بـا             فضاها، سادگي حجم كـل واحـدها و نحـوه قرارگيـري آن            
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 غالب روستاها نيز عـواملي چـون        يدر بافت كل  .  حكايت از اين امر دارد     ،روستاهاي ديگر كشور  

گـردد تـا     ها و كمي جمعيت سـبب مـي        پراكندگي واحدها، محصور نبودن فضاي باز پيرامون آن       

  .اي را عرضه نمايند اي روستا بافت گسستهمجموعه واحده

بـه  . ها را به خود مـشغول سـاخته اسـت          همواره ذهن انسان  » مسكن«اي بنام    بنابراين مساله 

ـ        اي كه حتي براي ازدواج، تولد و         گونه تكيـه  . رسـد  نظـر مـي   ه  مرگ وجود اين پديده ضروري ب

اسـاس آن بـه مطالعـه        توان بر  كه مي هايي    نظريه ،بنابراين. است تغيير   اصلي در اين كار توجه به     

هــاي ماترياليــسم فرهنگــي مــاروين هــريس، كــاركردگرايي و  مــساكن تــالش پرداخــت، نظريــه

هاي خاصـي جهـت پاسـخگويي بـه           اين تغيير و دگرگوني با تكنولوژي      .باشند پذيري مي  فرهنگ

ي، تغيير فرهنگ را    تغيير تكنولوژ . نيازهايي بوده كه در هر دوره نسبت به دوره ديگر تفاوت دارد           

هاي ياد  از تئورياستفاده   ،اي مناسب  در اين صورت براي دستيابي به نتيجه      . آورد نيز به وجود مي   

كه مساكن نيز به نوبه خود بسته به شرايط خاص بايد پذيرفت و اين امر را الزم افتاده است شده 

  .اند  شدههاي تكنولوژيكي و فرهنگي ـ مكاني دچار تغييراتي در ويژگي زماني

هايي را در مسكن تالش مطرح كرد كه وابـسته بـه فرهنـگ مـردم                 توان ويژگي  رو مي  از اين 

در سـاخت مـسكن سـنتي تـالش ديـده          ...  از طرفي به كارگيري چـوب و سـفال و         . استتالش  

با اين مطالعه   . شود كه حكايت از تأثير محيط جغرافيايي در ساخت مسكن در اين منطقه دارد              مي

ها متأثر از شـرايط       تمام اين ويژگي   ،اي فني و تكنولوژيك دارد و در كل         كه مسكن جنبه   دريافتيم

  .باشد هاي مادي، فرهنگي، آداب و رسوم، باورها و اعتقادات منطقه تالش مي و ويژگي

توان دو شيوه اصلي زندگي دانست كـه         در بين عشاير تالش يكجانشيني و كوچندگي را مي        

شرايط مادي، فرهنگي .  نوع دوم با مسكن متحرك قابل تشخيص است      نوع اول با مسكن ثابت و     

بندي اثـر گذاشـته بـه طـوري كـه            و محيط شناختي از عوامل مهمي است كه بر روي اين تقسيم           

هاي تالش آب  جلگهداشته شده است زيرا  ترين محل براي ساخت مساكن       منطقه قشالقي مناسب  

كـه دائمـاً بايـد مـسكن     ( با مناطق كوهـستاني تـالش   و هوايي نسبتاً معتدل دارند و از اين جهت      

بينـيم كـه     هـا مـي    ها از نوع شـيرواني را بـر سـاير گونـه            اخيراً غلبه بام  . تفاوت دارد ) جابجا شود 

مصالح به كـار رفتـه      . باشد اي از تجهيزات انساني در مقابله با طبيعت باراني و مرطوب مي             نمونه

كه از دوام و استحكام بيشتري در برابر رطوبـت و شـرايط             شوند   نيز معموالً از نوعي انتخاب مي     

شـود و     فضاهاي زندگي خانوارها محـدود بـه داخـل خانـه نمـي            . آب و هوايي برخوردار باشند    
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گيرنـد بـه طـوري كـه      هاي متعددي مورد استفاده قرار مي فضاهاي دروني و بيروني براي فعاليت    

اي  گوشهاند و بدين منظور      بهره  غذا بي  برخي مساكن حتي از وجود محل به خصوصي براي طبخ         

لذا در اين منطقه اتاق نشيمن مكاني اسـت كـه           .  يا اتاق نشيمن در نظر گرفته شده است        از حياط 

هاي مربوط به صنايع دسـتي       فعاليت. گيرد هاي مسكن مورد استفاده قرار مي      بيش از ساير قسمت   

باشـند امـا چنانچـه بـه          داراي تنور مي   گيرد و برخي از مساكن     زنان نيز در اين مكان صورت مي      

تحليل   در . به صورت اشتراكي خواهد بود     آن ازاي چند خانوار يك تنور موجود باشد استفاده از        

   :توان به موارد زير اشاره نمود تغييرات تکنولوژيکي مساکن تالش مي

حـدود گـرد    اي م  حال كه عشاير تالش در منطقه      :هاي قومي و فرهنگي عشاير تالش       ويژگي )الف

هـاي   آيند بايد در نحوه طراحي مسكن و ساير امكانات مورد نيازشان توجه خاصي به ويژگي               مي

راه حل سكونتي آنان با تدابير مسايل سكونت در جوامع شهري . آنان نمود ... قومي و فرهنگي و     

 خواهد   به دور از موفقيت    ها مسلماً  هاي آن  و روستايي تفاوت دارد و الگوبرداري محض از طرح        

  . بود

مشاركت در مفهوم گسترده به معني برانگيختن حساسيت مـردم    :  استفاده از مشاركت مردم    )ب

در . هـاي توسـعه اسـت      و در نتيجه به معني افزايش درك و توان آنها جهت پاسخگويي به طرح             

طراحي مساكن تالش بايد به اين نكته توجه داشت كه طـرح فـوق را بايـد بـا شـرايط زنـدگي،                       

 بنـاي   ،گ سنتي و روحيات عشاير تالش تهيه كرد چرا كـه در صـورت عـدم توجـه بـه آن                    فرهن

 .ساخته شده مورد توجه كافي واقع نشده و دستخوش تخريب و تغيير اساسي خواهد شد

ي حائز  تهاي توسعه عشايري تالش از جها      پارامتر پوشش گياهي در كانون    :  پوشش گياهي  )ج

تواننـد راهنمـايي بـراي ايجـاد فـضاي سـبز              ش طبيعي مـي   هاي پوش  باشند چون گونه   اهميت مي 

  . پيرامون مساكن در آينده باشند

واحدهاي مسكوني عشاير اسكان يافتـه تـالش را بايـد            : توجه به كاركردهاي متفاوت مسكن     )د

اي از فضاهاي زيستي و نيز فضاهايي دانست كه عمدتاً به كار توليـد و گـذران معـاش                    مجموعه

هاي نگهداري، تغذيه دام و فضاهاي جنبي آن          و در اغلب مواقع شامل محدوده      آيند عشاير در مي  

اين فـضاها بايـد     . توان آنرا فضاي توليدي مساكن عشاير تالش دانست        شوند كه به عبارتي مي     مي

. داراي روابط متقابلي با يكـديگر باشـند تـا در جـوار يكـديگر اسـتقرار يافتـه و سـاخته شـوند                   

وني، تعداد و تنوع فضاها، ارتباط متقابل و نحوه استقرار آنها در كنـار              گيري يك واحد مسك    شكل
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انـد و بـه همـين علـت در        هايي است كه از عوامل متعددي متأثر شـده         يكديگر داراي قانونمندي  

ها يا نقش و عملكرد واحـدهاي مـسكوني و همچنـين             طراحي مساكن عشايري توجه به ويژگي     

تصاص فضاهاي مناسب جهـت مقاصـد مختلـف معينـي از            اخ. عوامل موثر بر آن ضرورت دارد     

 .رود به كار مي... جمله استراحت، پذيرايي از ميهمان، طبخ غذا و توليد صنايع دستي و

هـاي درون و     شبكه ارتباطي موجود در هر منطقه به عنـوان جريـان          : ها  توجه به زيرساخت   )ح

. گـاهي آن منطقـه دارد      كونتگيري و توسـعه فـضاهاي سـ        اي، نقش موثري در شكل     برون منطقه 

گـاه   لذا از آنجا كه جاده از كنار اين سـكونت         . گاه دارد  ها نقش حياتي در توسعه اين سكونت       راه

هـاي   كند زمينه بهتري براي توسعه شبكه ارتباطي فراهم آورده و بـا توجـه بـه فعاليـت                  عبور مي 

يرامون ارزش اين جاده بيش از      اقتصادي، دامداري، كشاورزي و لزوم ارتباط آن با مراكز زيستي پ          

  .شود پيش نمايان مي

 با توجه به شيوه معيشت عشايري و حضور بيشتر اوقات آنان :سازي هاي مقاوم اعمال روش )خ

رطوبت بـيش   . در خارج از خانه عمالً موضوع نگهداري از مسكن مورد توجه قرار نگرفته است             

هـاي چـوبي ديـده       ا و آفـت در سـقف      ها، شكستگي قسمت تحتاني ديوارهـ      از حد پي ساختمان   

  .شود مي

  

  سلسله مراتب قدرت
در بين مردم تالش، معلوم ساخت كه بـه طـور كلـي سـه               ... انجام مصاحبات، مشاهدات و     

يـن سـه منبـع اصـلي        ا. شخصيت، مالكيـت و سـازمان     : كند مولفه دسترسي به قدرت را فراهم مي      

شخـصيت تـوام بـا     . تداخل با يكديگرنـد   قدرت هم مانند ابزارهاي قدرت، همواره در تركيب و          

كند و با ضميمه شدن سـازمان،        مالكيت و مالكيت همراه با شخصيت قدرت بيشتري را ايجاد مي          

كند و در بيشتر موارد      مالكيت همواره همپاي سازمان ابراز وجود مي      . شود ها افزوده مي   نيروي آن 

تر   ظاهراً مالكيت از همه مستقيم     از سه منبع قدرت   . شخصيت مسلط و مقتدري با آن همراه است       

با داشتن آن دست يافتن به قدرت يعني به زانو در آوردن يكي در برابر ديگري دسترسـي                  . است

به ابزارهاي قدرت، از طريق مالكيت هم، كاهش يافته است، نمونه آن انتخـاب شـوراها توسـط                  

   .آراء مردم است

در ميان مردم منطقه مورد مطالعه، اعتبار مالكيت آنقدر زياد بود كه بـه طـور ناخواسـته بـه                    
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 در  ،انديـشد  و مـي  ويـد   گ آنچه ثروتمنـد مـي    در اين منطقه،    . بخشيده است  صاحب آن قدرت مي   

اما هميـشه مالكيـت و ثـروت        . گذاشت ثير قطعي مي  أعقيده ديگران چون امري بديهي و مسلم، ت       

بايد گفت كـه تنـزل قـدرتي كـه از مالكيـت و              . ينده قدرت فرد يا افراد نبوده است      به تنهايي نما  

گرفت، بيش از همه، بر اثر پيدايي سازمان سياسي است اما درست نيست كه           ت مي أشخصيت نش 

يكي ديگر از سه منبع قدرت كه معموالً با مالكيت و كم و بيش با               . اهميت بدانيم  يكباره آن را بي   

  .باشد سازمان مي ها اهميت بيشتري دارد ت اما از هر دو آنشخصيت همراه اس

 سياسي منطقه تالش در گذشته به صورت رهبري واحد و اكنون به صورت شورايي سازمان

اصـوالً در گذشـته نفـوذ و    . شود اداره مي برگزيده در انتخابات سراسري و رسمي    افراد مركب از 

دان نزديـك، بـه ويـژه بـرادران و عموزادگـان و             قدرت سياسي افراد بستگي به اقوام و خويشاون       

تعداد همسايگان و باالخره لياقت و مهارت سياسي در جلب حمايت و تحـت تـاثير قـرار دادن                   

اي از ويژگيهاي زيـر را داشـته باشـد تـا قـدرت او                رهبر اليق كسي بود كه پاره     . ديگران، داشت 

نـام  را  مـوارد زيـر      )el(ت خان ايل    توان از عوامل مشروع سازي قدر      مشروعيت پيدا كند كه مي    

  :برد

  ها  ـ محافظت از منافع كلي ايل و تيره١

  ـ برقراري نظم داخلي٢

  ها  ديگر ايلها با درگيريـ حل و فصل ٣

  هاي كوچ ساالنه  ـ تنظيم برنامه٤

  ـ سازماندهي و مساعدت به اعضاي ايل ٥

  ـ نگهداري از مراتع دامداران ٦

  گيـ سابقه و پيوستگي خانواد٧

  ـ سن٨

  ـ بنيه مالي٩

  ـ ماليات١٠

ازدواج لزومـاً پيونـد     . هاي سياسي است   يكي از عوامل مهم تثبيت قدرت در تالش، ازدواج        

 يعني با در نظـر      .دو نفر از دو خانواده نيست، بلكه پيوند بين دو فرد از دو خانواده مناسب است               

 روابط دوستي و دشـمني      ،دهگرفتن خصوصيات اخالقي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي دو خانوا        
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ها فقط بـا     حتي برخي ازدواج  .  به وقوع پيوستن ازدواج اهميت دارد       در ها دو خانواده و طايفه آن    

ها باعث تثبيـت قـدرت و مـشروعيت آن در قلمـرو      اين ازدواج . گيرد ميصورت  اهداف سياسي   

ـ   كه طايفه  چون با اين كار احتمال اين     . شد تالش يا همسايگان آن مي     ا طايفـه ديگـر دشـمن       اي ب

 گـاهي   .توانـستند روي يكـديگر نفـوذ داشـته باشـند           ها مي  شد و بدين طريق خان     شود كمتر مي  

گرفـت و    ها صـورت مـي     تر كردن روابط دولت مركزي با ايل       هاي سياسي درصدد محكم    ازدواج

  .شد  اقدام ميها  تالشيبدين وسيله به دخالت در امور داخلي و سلسله مراتبي

كـه در   خـان در راس هـرم،  .  ساخت قدرت معمـوالً هرمـي شـكل اسـت       ،تالشدر ايالت   

  .دارد كه بيشترين ميزان قدرت را داشته است گذشته اختيارات وسيع داشت، قرار

هـا و     در راس طايفـه   كدخدا  : قرار دارند تر   در مقاطع نسبي ديگر هرم، روساي مراتب پايين       

ئيس خانواده است و چندين خانوار يك فاميل را         پدر ر . ها قرار دارند   ريش سفيدان در راس تيره    

هـاي   هاي بـسياري ميـان ايـل       كه شباهت  با آن . كند  آن را اداره مي     سفيد شريدهند كه    تشكيل مي 

تالش وجود دارد با اين حال اصطالحاتي كه در مناطق گوناگون آن براي توصيف پديده واحدي                

 واحد در طوايف گوناگون معاني متفـاوت        اي  رود، يكسان نيست يا برعكس، گاهي واژه       بكار مي 

 نظام سنتي ايلي تالش از بزرگترين واحد تا كوچكترين آن به شرح زير اسـت كـه                  ،بنابراين. دارد

  .در عشاير مختلف ايران اسامي گوناگون دارد

      خانوار    فاميل      تيره          طايفه    ايل

. راز از وضعيت نامناسب فـوق بـوده اسـت         اي جهت احت   در بين عشاير تالش تحرك وسيله     

 آنان با مقاومت در برابر كنترل سياسي حاكمان يكجانشين، از بارهاي سنگيني چون              اين كه يعني  

كه ( خطر سلب حقوق از مراتع، آب، و اراضي كشاورزي            و جستند ماليات و باجگيري دوري مي    

 كـه معمـوالً پـس از برقـراري          خطري. كردند را از خود دور مي     )براي يكجانشينان وجود داشت   

كرد تـا بخـشي    آمد و توليدكننده روستايي تالش را مجبور مي  تسلط سياسي خارجي به وجود مي     

رو منطقـه در شـرايط       البته بايد متذكر شد كه عشاير كوچ      . از محصول خود را به يك مالك بدهد       

زنـي   گله. د نداشتند زندگي سنتي خود، امنيت فردي و مالي بيشتري از همسايگان يكجانشين خو           

  . داد اي بخش مهمي از زندگي آنان را تشكيل مي هاي بين قبيله و مخاصمات و جنگ

  پوشاك

غييراتـي شـده    تهاي پوشاك در طي سه نسل دچـار      و ساير ويژگي    ها، جنس   ها، نقش   طرح
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 چون  از عوامل مختلفي  . توان ديد   زنانه و مردانه مي   ) پوشاك(اين تغييرات را در دو بخش       . است

اما مسأله مهم اين است كه      . عنوان علت تغيير ياد شده است     ه  ها ب  آب و هوا، كار و پيشه و جنگ       

هـاي قبلـي تفـاوت دارد و بـر همـين       دوره در هر دوره مادة بكار گرفته شده در تهيه پوشاك بـا 

ب استفاده از اين مواد شده است و به تناس         هاي مختلف فرهنگي براي    اساس باعث ايجاد ويژگي   

اغلب مواقـع علـت     . ها درمورد لباس تغيير نموده است      يشناسي فرهنگي تالش   اين تغييرات، روان  

هـاي قـومي همـسايه بـوده      اولية جديد همجواري با گـروه   تغيير مادة اوليه و بدست آوردن مواد      

جنس كت و شلوار مردان در . باشد شلوار مردان عشاير مي مثال محرز در اين مورد كت و. است

امـا در دورة بعـد از   . انـد  كـرده  بوده كه خودشان آن را توليـد مـي   ن قبل از اسكان از پشميدورا

 ي سـنتي هـا   كت.بافي است هاي كارخانجات مختلف پارچه از پارچه اسكان جنس كت و شلوار

ايـن تغييـرات كوتـاه     يكـي از . اند دارند ولي به مرور زمان دچار تغييراتي گشته رواج امروزه نيز

. )هـاي غربـي بـه ايـران آغـاز شـد       با ورود كتška  (كوتاه شدن جوخا يا شكه. ستا شدن آن

شـكل آن   و يـك نـوع كـت كـه مـواد اوليـه      . زه، دو نوع كت در منطقه طوالرود رايج است  وامر

 "شـكه "و دومـي  ) فرهنگي ماترياليسم(نمايند  وارداتي بوده و نسل جوان بيشتر از آن استفاده مي

. نمايد ها متمايز مي يتالش ديگر ها را از تالش و دامداران آن است و آنكه نماينده فرهنگ خاص 

اما به مرور زمان جليقه جايگزين كـت   نمودند  گذشته زنان نيز مانند مردان از كت استفاده مي در

رسـيم   پس در اين بخش به اين نتيجه مـي . دانست ها را بايد در تزئيني بودن جليقه علت آن. شد

يكـسري از  . سـت ا  بودهخاصعواملي ثير أتحت تها  يتالش ت يا جوخا در نزدكه تغيير شكل ك

گردد و بخش ديگر نيز با تكامل تكنولوژي و           برمي هاي بيگانه  فرهنگ اين عوامل به همجواري با    

خاصـي نيـز در    اين عمل خود باعث گرديده عقايـد . مستقيم دارد هاي استفاده از مواد ارتباط راه

نـشينان   ي اسكان يافته با جلگـه ها  تالشيدر اثر همجواري. باشد ها رايج يشمورد كت در بين تال

اي، اين شكل پوشـاك   هوايي در اثر حركت از كوهستان به نواحي جلگه تالش و تغييرات آب و

 .اند نابودي است و در برخي موارد پالتوهاي شهري جايگزين آن شده حال به مرور زمان در

لبـاس كنـوني زنـان      . سل دچار تغييرات چشمگيري شده است     لباس زنان نيز در طول سه ن      

بـداع  از نظـر زمـاني مقـدم بـودن ا          اما. شباهت بسياري با لباس زنان عشاير شاهسون دارد        تالش

 استفاده از جنس ظريف   . ها و بالعكس، مشخص نيست     توسط زنان تالش بر آن     گونه از لباس،   اين

تـالش   امروزه زنـان عـشاير    . هاي زنانه شده است    تهيه لباس زنانه باعث تغييراتي در لباس       جهت
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گردانـي   رمـه  پوشند و علت اصلي آن تغيير شغل از هايي به رنگ كدر و يا خشن نمي ديگر لباس

خـود رسـيده    هاي زنانـه بـه حـداقل    تعداد متعلقات لباس. به كشاورزي يا دامداري ساكن است

تنبان فقط در مراسـم      اين كه كرده است و يا     مثالً جليقه زنان تالش بيشتر جنبة تزئيني پيدا         . است

هـاي سـنتي     پوشـيدن لبـاس    نسل جديد گرايشي به   . شود  خاص مانند عروسي و عزا پوشيده مي      

   .نمايند هاي مد روز شهري استفاده مي جاي آن از لباسه ندارند و ب

 بعـد از  شود رنگي تند دارند امـا  هايي كه در بين عشاير قبل از اسكان ديده مي بيشتر پارچه

كـرده و رنـگ    ها نيز تغييـر پيـدا   مرحله اسكان بر اثر تغيير شرايط محيطي و فرهنگي رنگ لباس

لباس زنان، بيشترين تغيير را از      . بين عشاير اسكان يافته پيدا كرده است       روشن جايگاهي ويژه در   

هـا   سهنـوز هـم ايـن لبـا       . ها در نزد زنان عوض نشده است       تركيب لباس  اما. سر گذرانده است  

تـر شـده     روسري سـاده   ولي دستمال شود    ميشان    و تنگ روي شلوارهاي    بلندشامل يك پيراهن    

ثير شهريان از انـواع  أتحت ت كند و نسل جوان ديگر از اين لباس سنتي چندان استقبال نمي. است

   ... .نمايند هاي تازه مدشده استفاده مي لباس

  اقتصاد

ضروري اسـت    توليد و بازتوليد براي بقاء جامعهطبق نظريه ماترياليسم فرهنگي دو قسمت   

 در بخـش سـاختاري نيـز دو       . شـود   در نظر گرفتـه مـي     اساس ماده    كه زيرساخت يك سيستم بر    

 اول اقتصاد خانگي كه شامل شمار كوچكي از مردم است كـه در بـسياري              . زيربخش وجود دارد  

نقـش   ... پـذيري و   اساسـي، جامعـه    توليدات ،كنند و در بازتوليد قوانين      موارد با هم همكاري مي    

عالوه بـر توليـد و       اش  گيرد و وظيفه    اي خصوصي را در بر مي       اين بخش از اقتصاد، حوزه    . دارند

اقتـصاد  . اقتـصاد سياسـي اسـت      زيرساختار،بخش  دومين  . بازتوليد، فرآيند اجتماعي كردن است    

 بـه توليـد قـوانين،     عـاطفي  گيـرد كـه بـدون روابـط         سياسي گروه بزرگ يا كوچكي را در برمـي        

تداوم ساختارها در . پردازند مي در سطحي گسترده و وسيع.... پذيري، آموزش و پرورش و جامعه

اي محـدود   منظور ما از اقتصاد خـانگي حـوزه   بنابراين. مل استأزيرساختار و رد ساختار قابل ت

ن روابـط در    ايـ . گيـرد   برمـي  دولت و شهر را در     است اما اقتصاد سياسي در سطحي وسيع چون       

هـا چـون ورود    اند و در اثـر برخـي محـرك    ه نماند حركت باقي صورتي ثابت و بيه طول زمان ب

در بخش . كه به صورت مختصر به آن اشاره خواهد شد اند،    تكنولوژي جديد دچار تغييراتي شده    

نيمـه  صـورتي  ه ها ب دورة فوق با قبل از اسكان اين است كه آن دامداري تفاوت اساسي دامداران
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نماينـد تـا حـدودي امكانـات          هايي كه از منابع شـهري دريافـت مـي          وام اند و با    آمده صنعتي در 

 بـا ايـن   . اند  دست آورده ه  هاي خود ب    ها و دام    ارتقاء سطح كيفي و كمي دامداري      اي براي   پيشرفته

 تغذيه جهتكند اما استفاده از انواع توليدات صنعتي  ها از چند رأس گاو تجاوز نمي دام كه تعداد

محـصوالت   ،پـس از اسـكان    . شـود   باعث باال رفتن محصول برداشتي مـي      ) مانند انواع كنسانتره  (

 كـه   استوسايلي    و علت آن وجود ابزار و      اند  هدامداري از بهداشت مناسبي نيز برخوردار گرديد      

نمونه . دمانع از فاسد شدن آن شون      كيفيت محصول خود را باال ببرند و         زدسا  دامداران را قادر مي   

هـاي جديـد و اسـتفاده        تكنولـوژي . محصوالت دامي است  نگهداري  آن استفاده از يخچال براي      

ها به بازار فراهم     سفيد و ارائه آن    ها شرايط مطلوبي را براي پرورش گوشت قرمز و         صحيح از آن  

اي چـون كـت، شـلوار، جليقـه، شـوال،             خانگي پشم، خود را در تهيه البـسه        اقتصاد. نموده است 

 ،مهمترين تغييـر در ايـن بخـش       . سازد  خوبي نمايان مي  ه  ب... لحاف، تشك و     جوراب، دستكش، 

از ابـزار كـشاورزي پيـشرفته        اسـتفاده . است  به كشاورزي  چندگيحركت اقتصادي از مرحلة كو    

 ،از طـرف ديگـر  . اسـت  باعث تسهيل امـور كـشاورزي و راحـت شـدن كـار كـشاورزان شـده       

شـوند و زمينـه را       تـر مـي    روند روز به روز كامل      ورزي بكار مي  هايي كه در بخش كشا     تكنولوژي

اخيـر دروي بـرنج توسـط       هـاي  اي كـه در سـال       بـه گونـه   . دنساز براي تغييرات مداوم فراهم مي    

و گاو آهـن سـنتي و نيـروي          جاي استفاده از خيش   ه  كه ب  گيرد يا اين    موتورهاي ديزلي انجام مي   

ديگـر ترسـي از     . شـود   استفاده مـي   هاي ديزلي يا برقي     يو ديگر تكنولوژ    از تيلر  ،نر اسب و گاو  

هـاي عميـق     خشكـسالي از آب چـاه      شود چون در مواقع     خشكسالي در بين كشاورزان ديده نمي     

هاي  باال كشيدن آب چاه   . نيست )كه خشك شده است   ( شود و نيازي به آب رودخانه       استفاده مي 

شـويم كـه در تغييـر     متوجـه مـي   اينبنـابر . گيـرد  هاي برقي صورت مـي  عميق توسط انواع پمپ

مخـصوصاً منطقـه   ( كه مـا در تـالش   اي كشاورزي نقش تكنولوژي را نبايد ناديده گرفت به گونه

  .با يك نوع كشاورزي نيمه صنعتي روبرو هستيم) طوالرود

  

  نظام خانواده و خويشاوندی
يعنـي  .  است از نظر هريس ازدواج نهادي است كه براي انجام وظايف خانواده بوجود آمده            

اي است براي ايجاد نظم در روابط جنسي  توليد نسل و پرورش كودكان و انتقال فرهنگ و وسيله

  .افراد
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  : هايي كه در خانواده صورت گرفته، عبارتند از در جامعه مورد مطالعه، تغيير و دگرگوني

فرهنگـي،  خانواده به عنوان يـك واحـد آموزشـي و            : تغيير وظايف و كاركردهاي خانواده     )الف

هـا   ينقش اجتماعي كردن كودكان را برعهده داشت، ولي بعد از انقالب و يكجانشين شدن تالـش         

اي و گسترش مدارس، خانواده نقش آموزشي خود را به مـدارس محـول كـرده                  در مناطق جلگه  

  . است

 ١٣٥٨ -١٣٥٩ هـاي  در چند سال اخير، مخصوصاً بعد از سال        :اي   رشد سريع خانواده هسته    )ب

هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي، صورت گرفتـه، رشـد    خاطر تغييراتي كه در منطقه، در زمينه  ه  ب

   .باشد اي بيشتر شده است ولي در اين خصوص هنوز آمار مشخصي در اختيار نمي خانواده هسته

تقريبـاً خودكفـا    در گذشته منطقة طوالرود به لحاظ اقتـصادي         :  دگرگوني در ابعاد اقتصادي    )ج

شده، ولي امروزه به عنـوان يـك واحـد            حدودي تمام نيازهاي خانواده در آن توليد مي       تا   بوده و 

. نماينـد   هاي مختلف، لوازم مورد نياز خود را از بازار تهيـه مـي              مصرفي درآمده و تقريباً در زمينه     

مثالً در گذشته كه زندگي چادر نشيني وجود داشته، جهت فرش كردن چادر از جاجيم يا گليمي               

گرديد امـا در زمـان حاضـر، بـراي فـرش كـردن واحـد                  شد، استفاده مي     زنان بافته مي   كه توسط 

شـود و يـا       استفاده مـي  ... مسكوني و حتي چادر، از توليدات صنعتي مانند زيلو، فرش ماشيني و             

از جمله ماسـت،  (آوردند  دست مي ه   در گذشته مردم تمام مواد لبنياتي مورد نياز را خود ب           اين كه 

داران تهيـه   اما در زمان حال اين مـواد لبنـي از بازارهـاي محلـي و مغـازه           ...)  كشك و    كره، پنير، 

  . شود مي

 اعضاء خانواده از قيد و بند شبكه خويشاوندي رها گشته و تا حدودي نسبت به گذشته                 )د

اي   اي، هـر خـانواده      در شرايط فعلي، به تبع رشد خانواده هـسته        . از استقالل بيشتري برخوردارند   

كند و توانسته است تـا انـدكي از سـلطه گـروه               گيري مي  ت به مسائل خود به تنهايي تصميم      نسب

  .در زمان حال، اين قيد و بندها برداشته شده است. خويشاوندي رهايي يابد

  .رود تفكر باال بودن تعداد فرزندان و اولويت جنسي، بتدريج از ميان مي )ه

  .دهد غيرخويشاوندان ميا  ازدواج ب جاي خود را به دواج با خويشاوندان،ز ا)و

موارد فوق از جمله تغييراتي است كه در طي چند ساله اخيـر در منطقـه مـورد مطالعـه در                     

پذيري و استفاده از ابزار جديد       زمينه خانواده، اتفاق افتاده است و اين تغييرات به واسطه فرهنگ          

  .ايجاد شده است
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 كـه   داشـته قـه طـوالرود نتـايجي چنـد در بر         بررسي خانواده، ازدواج، خويشاوندي در منط     

  :عبارتند از

هر خانواده در داخل يك شبكه خويشاوندي بزرگتر به نام فاميل قـرار گرفتـه اسـت كـه              •

 شود؛ اساسي توسط رئيس آن گرفته ميتصميمات 

كه باعث تماس بيـشتر بـا   ) ...ها و راديو، تلويزون، احداث راه  (  با ورود تكنولوژي جديد    •

بـه سـمت    هـا     و با توجه به تحوالت اقتصادي صـورت گرفتـه در منطقـه، خـانواده               اند  شهر شده 

 شود؛ هاي گسترده كاسته مي خانوادهو از تعداد روند  مياي شدن  هسته

ازدواج بـين دختـر عمـو و پـسر          و عمدتاً   اي   ها در گذشته درون طايفه      نوع غالب ازدواج   •

 و در ايـن ميـان خويـشاوندان پـدري           ها به صورت خويشاوندي بـوده       عمو است و اكثر ازدواج    

 اند؛ حيت داشتهارج

سواد است و اين بـه        هاي خويشاوندي در بين افراد باسواد كمتر از افراد بي           ميزان ازدواج  •

ـ   ها خاطر تماس بيشتر با شهرها و آگاهي به عواقب اين نوع ازدواج     واسـطه  ه  و تحـرك شـغلي ب

 تحصيالت است؛

ي اهميت بيشتري نسبت به خويـشاوندي مادرسـوئي          در بين افراد، خويشاوندي پدرسوئ     •

دارد و دليل اين امر اين است كه چون خويشاوندان پدري تحت لواي يك فاميل هستند، بنابراين 

ا اعضاي يك خـانواده حـس       افراد يك نوع همبستگي نسبت به همديگر پيدا نموده و خودشان ر           

 نمايند؛ مي

باشد و در بيشتر موارد        زندگي اجتماعي مي    نظام خويشاوندي در ارتباط با ساير جوانب       •

از ...  زلـت و  كه چگونگي اقامـت، ميـزان اعتبـار و من          طوريه  دهد، ب   ثير قرار مي  أها را تحت ت    آن

 خويشاوندي متاثر است؛

ها   سلسله مراتب قدرت و نظام قشربندي در ارتباط با نظام خويشاوندي قرار دارد و اين               •

  .ددهن ر قرار ميثيأجتماعي هستند كه يكديگر را تحت تدهنده يك ساخت ا روي هم تشكيل

تـوان از     در اين ميـان مـي     . نظام خويشاوندي نسبت به گذشته دچار تغييراتي گرديده است        

هـا و گـسترش    نقش تكنولوژي جديد در زندگي آنـان بحـث كـرد بـه عنـوان نمونـه ايجـاد راه                  

ي ايجاد شـود و ميـزان وابـستگي         ارتباطات باعث شده نوعي دگرگوني در خانواده و خويشاوند        

در نتيجه، اين مـسايل مطـرح شـده         . آنان را به يك شبكه بزرگتر يعني فاميل يا طايفه كمتر نمايد           
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نـوع  ها شده و هر      يدست به دست هم داده و موجب تغييراتي در نظام اجتماعي و فرهنگي تالش             

  .باشد رد نظر ميرسيدن به اهداف موريزي مستلزم شناخت اين عوامل در جهت  برنامه

  

  گيري نتيجه
تالش، بـا ايجـاد    عشاير توان نتيجه گرفت كه يكجانشين شدن ، ميبا توجه به پژوهش فوق

هاي زندگي آنان را نيز تحـت   جنبه هاي مختلف زندگي تکنولوژي، ساير تغييرات عميق در جنبه

هـا همـراه بـا     اقتـصادي در ميـان آن   هـاي  شكل سـنتي مـشاغل و فعاليـت   . تأثير قرار داده است

هـاي اقتـصادي در ميـان         غالب فعاليـت   در گذشته شكل  . يكجانشين شدن آنان كامالً متحول شد     

هـا   امروزه دامداري به صورت سنتي در ميان آن عشاير به صورت دامداري قابل مشاهده بود، اما

  سـته پيشرفته آن درآمده است، كه اين مسأله برخا        وجود ندارد و تا حدودي به صورت صنعتي و        

عـالوه بـر تغييـر نـوع معيـشت يعنـي دامـداري،        . اسـت  هـا  از شكل جديد زندگي در ميـان آن 

 در ميـان     ...پرورش زنبور عسل، كـشاورزي، باغـداري و        هاي اقتصادي ديگري نيز مانند      فعاليت

ها از شكل دامداري در حـال حاضـر بـه سـوي              معيشت آن  به طور كلي  . ها رونق گرفته است    آن

است و حتي با وجود اين احوال، بعيـد نيـست كـه      ـ خدماتي در حال جريان مشاغل كشاورزي

گيري شـرايط     بنابراين با شكل  . هاي خدماتي ببينيم    فعاليت ها را تا چندي ديگر بيشتر در قالب        آن

ها به اقتصاد وابسته و   اقتصاد خودكفا و نيمه خودكفاي آن،منطقه جديد اقتصادي ايالت و عشاير

هـاي اجتمـاعي ـ     كه اين وابستگي اقتصادي در حال حاضر به ساير زمينه  استپولي تبديل شده

  . استتسري يافته فرهنگي آنان نيز

منطقـه،   هاي رسـمي در ميـان عـشاير         هاي ارتباط جمعي و افزايش آموزش       گسترش رسانه 

د، نيازهاي جدي  اين. به وجود آورده است    تغيير و تحوالت عميقي را در سطح نيازهاي اين افراد         

نيازها موجب تغيير در  اين. خود نيز به عنوان عاملي ثانويه در ايجاد تحوالت عشاير مطرح است

همراه بـا   . ها شده است   فرهنگي آن  هاي  باورها و ساير جلوه    نظام خانواده،  نوع پوشاك و مسكن،   

 در اي مراتب قدرت، تعصبات قومي و قبيله ها از طوايف بزرگ و اصلي سلسله يدور ماندن تالش

ها كه در گذشته به صورت افتخار قـومي در           اين ارزش  ها رو به سنتي نهاده و بسياري از        ميان آن 

 زبان يكي از عناصر فرهنگي هر قومي است كه شديداً         . كمرنگ شده است   ها مطرح بود،   ميان آن 

منطقه نيـز بـر اثـر جريانـات      يها  تالشيشود، ولي زبان براي حفظ و خالص ماندن آن تالش مي     



 

  
  

  
  

 »نمونه موردی عشاير تالش در طول سه نسل«تغييرات فرهنگی از کوچ به اسکان 

 

٧٧

  .ها و عبارات فارسي به آن اضافه شده است واژه شد و بسياري ازتغيير فوق دستخوش 

 نفرشـده اسـت کـه کـم         ٧/٤هـا    خـانواده   ميانگين تعداد افـراد    ،ها  نتايج پرسشنامه  اساس بر

  .اند نفر بوده ١١ شان ترين نفر و پر جمعيت ٢شان  ترين جمعيت

از طريـق کـارگري امـرار معـاش         ) وادهسرپرست خـان   درصد ۵۰( بيشتر افراد مورد مطالعه   

درصـد   ۶,۶( در اين بين کمترين تعداد به افرادي تعلـق دارد کـه بـه کارهـاي دامـداري                  کنند مي

شويم که يکي از تغييرات ايجاد       بنابراين در اين قسمت متوجه مي      .ندا  مشغول) سرپرست خانواده 

شد،   منبع اصلي درآمد محسوب مي     اي اي که دامداري که در دوره      به گونه .شده، شغل افراد است     

ي مورد مطالعـه  ها  تالشيامرار معاشجدول زير منبع اصلي   .پردازد اکنون کمترين کسي به آن مي     

  .دهد را پس از اسکان نشان مي

  

  دامداري
  )به درصد(

  کشاورزي
  )به درصد(

  کارهاي دولتي
  )به درصد(

  صنايع
  )به درصد(

  کارگري
  )به درصد(

۶,۶  ۱۶,۸  ۱۳,۳  ۱۳,۳۳  ۵۰  
  

 و ۱۶ :کمتـرين سـن   (  سـالگي  ۲۰ترين سن ازداواج را براي دختـران          مناسب ، پاسخگويان

 ۳۰: بيـشترين سـن    و ۱۸: کمترين سـن  ( سالگي ۲۴,۵و براي پسران    )  سالگي   ۲۵: بيشترين سن 

کـه در ايـن بـين        انـد   فرزند را براي زندگي مناسب دانسته      ۳ تعداد   اند و تقريباً   ذکر کرده ) سالگي

  . نفر ذکر شده است۴نفر و بيشترين آن  ۲ تعداد مناسب فرزند کمترين

 درصد از پاسـخگويان بـه       ۸۶,۶ازدواج فاميلي نيز مورد استقبال قرار نگرفته است و تعداد           

تفـاوت   ها نيز بـه ايـن قـضيه بـي          درصد از خانواده   ۱۳,۴ازدواج خارج از فاميل گرايش دارند و        

  .اند بوده

 ۳۶,۷ معتقدنـد کـه بايـد در ازدواج فرزنـدان دخالـت کننـد و              درصد ۶۳,۳ خانواده   ۹۰ از  

  .اند نيز عدم دخالت خود را در اين مساله بيان داشته درصد

هـا وجـود دارد    در تمامي خانـه "هاي مورد مطالعه ،يکي از وسايلي که تقريبا    در بين خانواده  

بعـد از   .نـه خـود دارنـد   خانواده، اين وسـيله را در خا  ۹۰ خانواده از   ۸۱تلويزيون است و تعداد     

، بـه خـود اختـصاص داده        دسـتگاه  ۷۲ تلويزيون چرخ خياطي است که بيشترين آمار را با تعداد         

  . است
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هايي کـه از   ديگر امکانات تکنولوژيکي مورد استفاده در اين منطقه به تفکيک تعداد خانواده    

  .مايند در جدول زيرآورده شده استن ها استفاده مي آن
  

به ) خانواده ۹۰از ( تعداد  امکاناتنوع وسيله يا 
  درصد

  ۶۶,۷  راديو
  ۹۰  تلويزيون    

  ۸۰  چرخ خياطي    
  ۶۶,۷  ويدئو

  ۰  كامپيوتر
  ۴۶,۷  ويدئو سي دي  

  ۹۳,۳  پنكه 
  ۲۶,۶  آب لوله كشي      

  ۷۳,۴  اجاق گاز   
  ۷۶,۷  كپسول گاز مصنوعي   

  ۴۳,۴  بخاري هيزمي    
  ۹۳,۴  بخاري نفتي

  ۱۰  ه كتابخان
  ۸۳,۳  برق  برخورداري از

  ۸۰  لباسهاي محلي تالشي     
  ۲۶,۶  موتورآالت كشاورزي 

   

ي اسـکان يافتـه در      هـا    تالشي خانواده از  ۴۹ها، حدود    پرسشنامه دست آمده از  ه  طبق آمار ب  

 س گاو أبا نگهداري چند ر    اين نوع دامداري معموالً    .پردازند به دامداري نيز مي    "طوالرود"منطقه  

  .يا گوسفند در داخل حياط همراه است

ي ها   تالشي شويم که تغييرات ايجاد شده در بين       متوجه مي  با توجه به اعداد و ارقام جداول،      

 .ها از اين تغييرات اطالع دارنـد  اي که اکثر آن  مورد مطالعه تا حدي محسوس بوده است، به گونه        

 اشاره کرد که نظر اهالي تا حـدي بيـانگر           توان مي ها در محل پر شده است،      از آنجا که پرسشنامه   

وسايل آرايـشي شـهري در بـين زنـان           در مورد كاربرد  براي مثال،   . ها نيز هست   وضع زندگي آن  

  .اند که مصرف لوازم آرايشي در بين زنان بيشتر شده است اين عقيده بوده  نفر بر٧٥ منطقه،

از امـرار معـاش دامـداري       شود، حرکـت     که در اين جدول مشاهده مي     مواردي  از مهمترين   

شـود   مشاهده مـي  قبل  چنانکه در جدول    .محض به کشاورزي يا کشاورزي توام با دامداري است        
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 نسل پيش بيشتر شده اسـت       ٣هاي کشاورزي نسبت به      اند که فعاليت    نفر بر اين عقيده    ٦٩حدود  

  . اند کيد ورزيدهأهاي دامداري در تالش، ت  نفر بر کم شدن فعاليت٧٨و حدود 
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