
  

  

  

  

  

  شناسي اشكور پژوهشي در مردم

  

  ابراهيم جمشيدزاده

  كارشناسي ارشد شهرسازي

  عضو پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي

  
  

  مقدمه

شرقي گيالن و محل سكونت بخشي از ساكنان گيالن  اشكور يكي از مناطق كوهستاني جنوب
ز جنوب به استان قزوين، از شمال به بخش اين منطقه كه ا. بودند) گالش(است كه عمدتاً دامدار 

و از غرب نيز به مناطق ) رامسر و تنكابن(آباد شهرستان رودسر، از شرق به استان مازندران  رحيم
شناسان و محققان  گيرد كه گيالن  روستا را دربرمي١٥٠كوهستاني الهيجان محدود است بيش از 

فرهنگش را با فرهنگ گيل و ديلم يكي . دانند  مياند يا كمتر از آن گيالني كمتر به آن توجه كرده
  .اند كه چنين نيست دانسته
شامل شهرهاي رودسر، كالچاي، چابكسر و (اگر شهرستان رودسر را به دو بخش مركزي   

تقسيم كنيم منطقة مورد مطالعه در حوزة تقسيمات ) آباد شامل شهر رحيم(آباد  و رحيم) واجارگاه
هاي فرهنگي، اقليمي، قومي و  دليل برخورداري از ويژگي ع شده و بهآباد واق كشوري شهر رحيم

محدودة مورد مطالعه كه . است مورد مطالعه قرار گرفته » اشكور«آداب و رسوم مشترك تحت نام 
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شود شامل اشكور سفلي، اشكور عليا و سيارستاق و   خوانده مي١به زبان ساكنان منطقه ييالق
  .شوئيل است

  :است هاي زير تنظيم شده  شود در زمينه مقالة حاضر بررسي ميموضوعاتي كه در 
 هاي جمعيتي منطقه؛  موقعيت جغرافيايي و ويژگي-١

  مناسبات اجتماعي و مذهبي؛-٢

   مالكيت زمين و وسايل شخم در منطقه؛-٣
  مسكن و پوشاك مردم اشكور؛-٤

  
  هاي جمعيتي اشكور   موقعيت جغرافيايي و ويژگي-1

شرقي گيالن و محل سكونت بخشي از ساكنان گيالن است كه  ق كوهستاني جنوباشكور از مناط
آباد  اين منطقه كه از جنوب به استان قزوين، از شمال به بخش رحيم. هستند) گالش(عمدتاً دامدار 

و از غرب نيز به مناطق كوهستاني ) رامسر و تنكابن(شهرستان رودسر، از شرق به استان مازندران 
  .شود  روستا را شامل مي١٥٠ود است بيش از الهيجان محد

ي از نواحي كوهستاني رانكوه ، اشكور را جزئ»گيالن«واليات دارالمرز ايران  در كتاب ٢رابينو  
اشكور سرزمين «: كند كند و آن را چنين ترسيم مي  گيالن معرفي ميةترين محدود يعني شرقي

كور اش. شد  سلسلة مستقلي اداره ميةسيلو به) م١٤١٦ -١٤١٧( ق ٨١٩كوهستاني است كه تا سال 
اين كوهستان كه قسمتي . كرد  قسمتي از مازندران فرمانروايي ميميهن ماكان بن كاكي است كه در

 بعد از آن تاريخ، دولت ها  جستانيان درآمد و مدتةشود تحت حكومت سلسل از ديلم شناخته مي
  .»اسماعيليه آن را متصرف گرديد

شرح زير ترسيم   رانكوه محدودة منطقة مورد مطالعه را در اين مقاله بهرابينو در تقسميات  
شود، از شمال به رانكوه و   اشكور سفلي، كه در كوهستان جير واليت هم ناميده مي-١: نمايد مي

 اشكور -٢گردد؛ از مغرب به سمام و از جنوب به رودبار و از مشرق به اشكور عليا محدود مي
شود، از جنوب به رودبار قزوين و  ناميده مي» باال واليت«ي جنوب رانكوه ها عليا، كه در كوهستان

 سيارستاق، ناحية -٣ از مغرب به اشكور سفلي و از مشرق به باال اشكور تنكابن محدود است؛



 

  

93   شناسي اشكور پژوهشي در مردم

ي تنكابن است كه از گيالن جدا شده و تشكيل قسمتي داده كه همة ها كوچكي متعلق به خان
سيارستاق در دامنة كوه واقع . ش خود تمايل به جدا شدن از رانكوه دارندمين آسايأمردم آن براي ت

  .شود شده و از مغرب به پلرود و از مشرق به اشكور عليا محدود مي
اي است  اما آنچه امروز به اشكور معروف است و در حيطة مطالعة حاضر قرار دارد محدوده  

فرهنگش را با . دانند اند يا كمتر از آن مي  كردهشناسان و محققان گيالني كمتر به آن توجه كه گيالن
دانند   خود را گيالني نمينه تنهامردمان منطقه . اند كه چنين نيست فرهنگ گيل و ديلم يكي دانسته

دليل خصلت و جوهرة كاري خود، محيط كار خارج از منطقة خود را عمدتاً در ساير  بلكه به
  .كنند  انتخاب مي- جز گيالن-مناطق ايران

منطقة مورد مطالعه كه از نظر فرهنگي، جغرافيايي، ساختار اقتصادي و اجتماعي مشابه است   
شود كه براساس سرشماري سال  اشكور سفلي، اشكور عليا و سيارستاق و شوئيل را شامل مي

شود كه  يي را شامل ميها  نفر دارد و از نظر وضع طبيعي آبادي١٤٣٧٢ جمعيتي معادل ١٣٧٥
 دو ة يك تحول جمعيتي منطقه و جدول شمارةجدول شمار. تاني يا جنگلي هستندعمدتاً كوهس

  .دهد  جمعيت منطقه با جمعيت كشور، استان و شهرستان را نشان ميةمقايس
  

 )نفر (١٣٧٥ تا ١٣٦٥ي ها جمعيت منطقة اشكور در سال:  يكةجدول شمار
  

  1375  1370  1365  سال

  ٦٥٤٧  ٧٤١٧  ١٥٠٠٥  اشكور سفلي
  ٣٤٨٦  ٤٩٥٠  ٥٣٤٥  يا و سيارستاقاشكور عل

  ٤٣٣٩  ٧٠٧٨  ١٦٢٤  شوئيل
  ١٤٣٧٢  ١٩٤٤٥  ٢١٩٧٤  جمع

 

  .١٣٨١شناسي،  ، اولين همايش بنياد ايران»مسكن و معماري گالشي «ةمؤلف، مقال: مأخذ
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 )نفر (١٣٧٥ستان رودسر در سال  و شهران، است، كشوراشكور ةمنطق معيت ج: دوةجدول شمار
  

  جمعيت روستايي  جمعيت    ي جغرافيايةمحدود

نسبت جمعيت منطقه به 

جمعيت روستايي كل 

  )درصد (كشور

   مردان 

   روستايي

  انزن

   روستايي

  ١١٤٢١٣٢١  ١١٦٠٤٩٧٢  ٠٦/٠  ٢٣٠٢٦٢٩٣  ٦٠٠٥٥٤٨٨  ايران

  ٦٠٣٦٩٦  ٥٨٨٢٢٠  ٢/١  ١١٩١٩١٦  ٢٢٤١٥٨٩  گيالن

  ٥٨٨٧٤  ٥٦٤١٦  ٥/١٢  ١١٥٢٩٠  ٢٠٢٦٦٢  ستان رودسرشهر

  ٣٤١٧  ٣١٣٠  ٦٥٤٧  لياشكور سف

  ١٨٩٥  ١٥٩١  ٣٤٨٦  و سيارستاقاشكورعليا 

  ٤٣٣٩  شوئيل

  
١٤٣٧٢  

  
١٠٠  
  ٢٤٢٨  ١٩١١  

 

  .١٣٨١شناسي،  ، اولين همايش بنياد ايران»مسكن و معماري گالشي «ةمؤلف، مقال: ماخذ
  

 )درصد (١٣٧٥ تا ١٣٦٥ي ها  اشكور در سالةرشد جمعيت منطق:  سهةجدول شمار
  

  )درصد(گين رشد ميان  1375  1370  1365  سال

  -٢٤    -۱۲    -۵۱  --  اشكور سفلي
 -١٣    -۳۰    -۷ --  اشكور عليا و سيارستاق

    ٣٨    -۳۹    ۳۳۶  --  شوئيل
    -١٣    -۲۶    -۱۲ --  جمع

 

  .١ ةجدول شمار:مأخذ
  

   تا١٣٦٥يعني از سال ( ده ساله ةبراساس اطالعات ارائه شده، جمعيت منطقه طي دور  
 تا سال ١٣٦٥است و رشد جمعيت از سال  يافته  نفر كاهش ١٩٤٤٥ نفر به ٢١٩٧٤از ) ١٣٧٥
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عبارتي   كاهش رشد جمعيت يا به١٣٧٥ تا ١٣٧٠ ةاست و در دور  درصد تنزل يافته ١٢ به ١٣٧٠
ميانگين رشد . دهد  درصد كاهش را نشان مي٢٦است و تا   بسيار شديد بوده ةنشت جمعيتي منطق

)  اشكور عليا و سيارستاق و شوئيليعني اشكور سفلي،(جمعيت در سه منطقه مورد مطالعه 
كه ميانگين رشد جمعيت منطقه طي   درصد است، درحالي٣٨ درصد و -١٣ درصد، -٢٤ترتيب  به

 جمعيت ةاين هشداري است مبني بر تخلي. ( درصد است-١٣ برابر با ١٣٦٥ -١٣٧٥ي ها سال
 روستا در ١٥٠ از آنچه از جمعيت منطقه گفته شد شامل جمعيت بيش). ٣ ةجدول شمار). (منطقه

مقايسة رشد جمعيت منطقه در نمودار زير نشان داده .  است٤ ةشرح جدول شمار سه دهستان به
  .است شده 
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است و طبيعتي  ي البرز واقع شده ها كوه اي كامالً كوهستاني و در دامنة رشته اشكور منطقه  
اني بسيار سرد و تابستاني داراي زمست. كامالً سرسبز و آب و هواي ييالقي و كوهستاني دارد

 اصلي اشكور است، از كوه ميجي در ة، كه رودخان)پلورود(رود  ة پلرودخان. معتدل و خنك است
ي مرتفعي ها يابد كه دو طرف آن را كوه اي جريان مي گيرد و در دره مرز طالقان سرچشمه مي

سمت شمال و با  شرقي به الاين رودخانه از شم. است وجود آورده  فراگرفته و مناظر زيبايي را به
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 سي پرد يا سي پل يا سيم ةدر منطق. ريزد عبور از مسافتي طوالني در اطراف كالچاي به دريا مي
ي درفك سرچشمه ها كه از كوه) يا طوال روخانه(نام چاكرود   پل رود بهةترين شاخ پل بزرگ

  . ريزد گيرد به آن مي مي
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  ١٣٧٥ي اشكور براساس سرشماري عمومي سال ها نام و جمعيت آبادي:  چهارةجدول شمار
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 ١٣٧٥هاي اشكور براساس سرشماري عمومي سال  نام و جمعيت آبادي:  چهارةجدول شمار

  )ادامه(
 

  
  

  ١٣٧٥ شهرستان رودسر، سال - استان گيالن-ي كشورها  آباديةمركز آمار ايران، شناسنام: مأخذ
  
   اشكورة مناسبات اجتماعي و مذهبي در منطق-2

نظمي و آشفتگي جغرافيايي استان گيالن  نظمي و آشفتگي جغرافيايي منطقه همچون بي يب
اند اما همين فضاي   كه غير و بيگانه كمتر به آن تعرض كردهه استوجود آورد شرايطي را به

كند ولي از درون  ظاهر نامنظم و غيرقابل مرزبندي جلوه مي جغرافيايي منطقه هرچند كه به
  . است بندي سازمان يافته يي تودرتو و بر طبق اصل نسقصورت واحدها به

) چپر(يي ها  است كه با پرچينها  محوطة خانه، واحد مكاني و اجتماعيترين كوچك  
شود و هم  هم به خانه گفته مي) خونه(واژة خانه . گيرد محصور شده و خانه و باغچه را دربر مي

 حدود فضاي نه تنهاشود كه  يي محصور ميها هر محوطه با پرچين. به كل محوطه و هم اهل منزل
اين .  در مقابل چارپايان و براي ماكيانها كند بلكه حفاظي است براي باغ خانگي را مشخص مي

) دار هاي تيغ هاي بدون تيغ و شاخه شاخه(هاي درختان  ممكن است از شاخه) چپر (ها پرچين
يا دِر ) بر ِلش(بندي متحرك است   يا راهها منفذ اين پرچين).  ديوار سنگي-چينه(باشد يا از سنگ 

جات و  در اين محوطه، عمدتاً مايحتاج روزمرة خانواده اعم از انواع صيفي. »بلَته«نام  كوتاه به
  .شود حبوبات كشت مي
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. محله است، تصادي منطقهقهاي مهم و مؤثر در مناسبات اجتماعي و ا بندي يكي از تقسيم  
انه كه در خ به اجتماع چند ،عقشود و در وا  خانه را شامل ميةط محيطي فراتر از محوهمحل

بندي كوچك در واحد  محله در واقع تقسيم. شود اند اطالق مي همسايگي همديگر قرار گرفته
 ي جير محلهها مناه  كه عمدتاً از چند محله باست  محل همان ده يا روستا بودهو محل است 

 تشكيل )محله كناري(ور محله و اُ) محله وسط (، ميان محله)باالمحله (، جور محله)پايين محله(
دليل  ه اشكور بةكه در منطق  محله يك واحد آبياري است درحالي، گيالنةدر قسمت جلگ. شود مي

وپوگرافي تموقعيت جغرافيايي و اين بندي محله از اين امر مجزاست و  كشت ديم تقسيم
كه بيان شد وراي محله، محل  طوري همان. آورد  ميوجود ه ب رااي بندي محله تقسيمست كه روستا

 زيرا هر شود؛  تشكيل ميهاي كشاورزي غير از زمين هاي يك روستا به است كه از مجموعه خانه
فته گمحل   سكونت افرادةفقط به محدود. دارد جغرافيايي نام بخصوصي ةقسمت از محدود

بندي درون محلي  و در واقع يك تقسيمبندي در منطقه كامالً مشهود است   اين تقسيم.شود مي
بندي، طبقات اجتماعي و استطاعت مالي  شود و حتي در اين تقسيم محسوب مي» روستايي«

  .شود ساكنان نيز نقش دارد و باعث تمايز از يكديگر نيز مي
شود كه در پيرامون  اي گفته مي خانهساكنان انه يا خ به »همسايه«و فرهنگ گالشي  در اشكور  
هاي  افراد خانه, خانهيك هاي  يا پنجره كردن در  يعني به محض باز؛دنانه مستقر باشصاحبخ
كه در معرض ديد است اي  گروه همسايگان شامل محوطهعبارتي،  به. راحتي ديده شوند اطراف به
طور  ايناين افراد ممكن است اقوام باشند ولي هميشه  .شود  شنيده ميآن ساكنان صدايهستند و 
تر و در زندگي و معرفي  ا در سلسله مراتب تعلقات اجتماعي، مسلماً محله از همه مهم ام.نيست

افراد و شناسايي و آشنايي  يها كه در معرفي نسبت طوري به. شود روزمرة افراد به آن اشاره مي
محمد (شوند، مثالً مختار محمد  هاي پدري يا مادري شناخته مي روابط اجتماعي نيز افراد به نسبت

  ).عيسي فرزند صفيه( يا صفيه عيسي ) زند مختارفر
شود و هم از وضعيت روستاييان  ثروت روستاييان محلي هم از تركيب محيط ناشي مي  

تري قرار  عنوان توليدكنندگاني كه در مقايسه با روستاييان فالت كشور در وضعيت مناسب منطقه به
ة توليد حاكم بر گيالن همانند شيوة شيو) ش١٣٣٣سال (تا زمان اجراي اصالحات ارضي . دارند
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ي مزروعي متعلق به خرده مالكان و ها زمين. است ي ايران، فئودالي بوده ها توليد در ديگر استان
اي  كشاورزان منطقه، مجموعه. اند مالكان بزرگي بود كه غالباً در محل امالك خود حضور نداشته

بندي كمتر تابع موقعيت و وضعيت حقوقي اند و اين قشر كامالً قشربندي شده را پديد آورده
توان در تنوع نمونه و طرح  بازتاب قشربندي دهقاني را در منطقه مي. است توليدكنندگان بوده 

لذا چگونگي مناسبات بين , برداري كشاورزي مشاهده كرد هاي مسكوني و تأسيسات بهره خانه
ان از سوي ديگر قابل بررسي هاي معماري از يك سو و اختالف منزلت اجتماعي دهقان گونه
طور سنتي در روستاهاي ايران مركزي  كه ساختارهاي اجتماعي جامعة روستايي به درحالي. است

بافت پيوندهاي گروهي در گيالن و ) ي كشاورزيها تعاون در سطح فعاليت(بسيار محكم است 
 شامل آبياري و ، بسيار سست و محدود به چند كار در امر تعاون است،خصوص در اين منطقه به

  .و مبلّغ مذهبي براي ماه محرم و رمضان) كُش خوك(نگهباني مزارع، انتخاب ميراب و شكارچي 
ي غالب ها در كنار عادت, ي اجتماعي بين زنان و مردانها رفتارهاي اجتماعي و تقسيم نقش  

خشونت در مناسبات بين افراد و ارتكاب جنايت در منطقه به مراتب كمتر و , و رايج در كشور
ي كشاورزي بر عهده دارند ها سهم مهمي كه زنان در فعاليت. تر از ساير مناطق كشور است خفيف

و جدا نبودن زن و مرد در فضاي مسكوني نيز ازجمله خصوصيات برجسته و اصيل شيوة زندگي 
زن اشكوري در . اي از اقتصاد خانواده در دست زن خانواده است بخش عمده. ر منطقه استد

برداري كشاورزي مستقيماً مشاركت  توليد محصوالت كشاورزي در مزارع و نيز در ادارة كار بهره
  .كند مي

هاي همسايگي از قبيل قرض  مناسبات اجتماعي بين مردم منطقه عمدتاً در قالب همياري  
ي كاري، مناسبات همسايگي و مشاركت ها  و قرض دادن مايحتاج ضروري زندگي، فعاليتگرفتن

 اينكه در مناسبات اجتماعي و عالوه برهمسايگان ي روزمره است و ها در كارها و فعاليت
كه  طوري هب. يردگ مبادالت روزمره صورت مي وتعاون  آنها در بيناقتصادي همديگر نقش دارند 

 و كنند به همديگر كمك ميي جمعي ها و ساير فعاليت گندم و خرمن يرودر ساخت مسكن و د
باتوجه به روابط اجتماعي نزديك بين مردم، ارتباط همسايگان با همديگر شبيه ارتباط درون 

  .خانوادگي است
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ساكنان منطقه . كند كه مردم اين ناحيه شيعه هستند درخصوص مذهب مردم، رابينو نقل مي  
اما تا يك قرن بعد . ان رانكوه در قرن سوم هجري داعي ناصركبير به اسالم درآوردرا همراه با ساكن

) م١١٩٤( ق ٥٩٠در سال . ي اين ناحيه پراكنده بودندها از آن تاريخ هم، زرتشتيان در كوهستان
كه اين ناحيه را از مغرب اشكور تا مالط ملك هزار اسب بن شاهرخ رستمدار تسليم  هنگامي

لي كرد طريقة زيديه جانشين مذهب شيعه شد، اما در زمان حكومت علويان فداييان اسماعي
سبب گرويدن  صورت مذهبي عمومي درآمده بود، به سلسلة امير كيايي، كه مذهب زيدي تقريباً به

صادقانة خان احمدخان به شيعه ساكنان اين ناحيه نيز به اقتداي سلطان خود به مذهب شيعه 
 ،با توجه به نگرش عملي به كار در منطقه.  شيعه است،مذهب مردمدر حال حاضر هم . گرويدند

فراغت مردم منطقه شباهنگام و .  معني ندارد يا گذراندن اوقات فراغت در اينجاتعطيلي روزانه
تعطيالت رسمي و . گويند» نشيني شب«گيرد كه به آن  صورت ديد و بازديد شبانه صورت مي به

 تعطيالت مذهبي يعني روز عاشورا و بيست و يكم ،ار نكندآنچه باعث شود كشاورز اشكوري ك
فقط صبح روزهاي مذكور در اشكور كار نكردن . است) »ع«شهادت حضرت علي (ماه رمضان 

پذير نبودن تلقي  عار بودن يا مسئوليت معني بي مجاز است و در غير اين روزها كار نكردن به
  .شود مي

ارد انجام فرائض ديني و مذهبي نيز كامالً امري با توجه به اينكه كار اهميت زيادي د  
به . شود تا اماكن و فضاهاي ديني مثل مسجد خصوصي تلقي و در فضاهاي خصوصي انجام مي

همين دليل در كل منطقه قبل از انقالب اسالمي فقط در بعضي از روستاها مسجد وجود داشت و 
دادند؛ البته مسجد نيز در عين حال كه  شماري انجام مي كفن و دفن مردگان را نيز افراد انگشت

و ) از شب هفتم تا شام غريبان امام حسين(آيد فقط در ايام ماه محرم  حساب مي مكاني عبادي به
كه  طوري شد به و ايام وفات اهالي از آن استفاده مي) از شب نوزدهم تا بيست و يكم(ماه رمضان 
ست؛ اگر به كرار به منزل كسي مراجعه كني و ا المثل بر اين اساس رواج پيدا كرده  نوعي ضرب

گويند كه خانه فالني مثل مسجد است كه در  كنند و مي كسي در منزل نباشد به مسجد تشبيه مي
دليل اعتقادات خاص و احترام به سادات در اكثر  از طرفي، به.  ساعت درش بسته است٢٤

ها شهرتي  بعضي از اين آستانه. ردخو چشم مي به) آستانه(روستاهاي منطقه وجود بقاع متبركه 
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اي دارند ماهيانه يا  اي و بعضي ديگر نيز درون روستايي دارند و بقاعي كه شهرت منطقه منطقه
  .كنند ساليانه اهالي آنها را زيارت مي

كه حتي در حضور شوهر و فرزندان ذكور خود  طوري  به-زن اشكوري در عين باحجابي  
بندد و   گيسوان بافتة خود را خارج از چارقد به دور سر مي-دارد چارقد يا روسري از سر بر نمي
 -)بلوز زنانه(پيراهن , )دار دامن بسيار بزرگ و چين( شامل تنبان -پوششي غير از پوشش محلي

 اخير تغييرات عمده و  سال٢٦كند؛ البته در  چه در مراسم مذهبي و چه غيرمذهبي بر تن نمي
  .است وجود آمده  م ديني و رفتار اجتماعي مردم منطقه بهاي در فرهنگ و مراس ناخواسته

  
   اشكورة مالكيت زمين و وسايل شخم در منطق-3

در )  رعيتي-ارباب(ش يعني قبل از اصالحات ارضي نظام مالكيت ارضي ١٣٤٠پيش از سال 
  : است ايران به اشكال زير بوده

   امالك سلطنتي؛-١
   امالك خالصه؛-٢
   امالك موقوفه؛-٣
  امالك شش دانگي يا تيول؛ -٤
   امالك دانگي؛-٥
   امالك خرده مالكي؛-٦
   امالك مخلوط؛-٧

 پنج ةانواع مختلف مالكيت در ايران و گيالن پيش از اصالحات ارضي در جدول شمار  
 اشكور از ةاما بعد از اصالحات ارضي نظام مالكيت زمين در منطق. است نشان داده شده 

ي كشاورزي منطقه داراي نظام خرده مالكي ها نشد؛ زيرا عمده زمينثر أاصالحات ارضي چندان مت
» كاري چوب جنگل يا نجاري پيمان«جهت كار  و مالكان نيز كمتر به زمين وابسته بودند و عمدتاً به

از طرفي عمده محصوالت . كردند ي مازندران يا ساير مناطق گيالن مهاجرت ميها به جنگل
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گندم، جو، ارزن، عدس، برنج : شدند و عبارت بودند از  كشت ميشكل ديم كشاورزي در منطقه به
  . ، گل گاوزبان و فندق)فقط در روستاهاي زياز و ديورود اشكور سفلي(
  

 ٣انواع مالكيت زمين پيش از اصالحات ارضي در ايران و گيالن:  پنجةجدول شمار

  
  گيالن  ايران

  نوع امالك  رديف
  صددر  تعداد روستا  درصد  تعداد روستا

 ٧,٨٤ ١٢٤ ١,٣٥ ٥٣٨ سلطنتي  ١

 ٠ ٠ ٣,٤٥ ١٣٧٣ خالصه  ٢
 ٠ ٠ ١,٦٤ ٦٥٤ موقوفه  ٣
 ٢١,٣٧ ٣٣٨ ٢٣,٥٤ ٩٣٦٠ شش دانگي  ٤

 ٥,٦٩ ٩٠ ١٠,٩٨ ٤٣٦٥ دانگي  ٥

 ٣٤,١٣ ٥٤٠ ٤٠,٨٧ ١٦٢٥١ خرده مالكي  ٦

 ٢٣,٦٤ ٣٧٤ ١٥,٤٩ ٦١٥٩ مخلوط  ٧

 ٧,٣٣ ١١٦ ٢,٦٦ ١٠٥٩ امالك ناشناخته  ٨

 ١٠٠  ١٥٨٢ ١٠٠ ٣٩٧٥٩   جمع

  
اي گيالن يا در   جلگهةدر گذشته محصوالت كشاورزي منطقه براي فروش يا در منطق  

ي كشاورزي منطقه به كشت نهال ها اما در حال حاضر، بخش عمدة زمين. شد قزوين عرضه مي
يي نظير جاده، آب، برق ها است و ايجاد زيرساخت هاي گل گاوزبان اختصاص يافته  فندق يا بوته

 باعث دلبستگي روستاييان به منطقه نشد بلكه عامل تشديد مهاجرت نيز شد؛ زيرا نه تنهان و تلف
مسير دسترسي روستاييان به شهر را آسان كرد و كشت ساير محصوالت كشاورزي مثل گندم، جو 

مديريت كشاورزي در اشكور بين زن و مرد تقسيم . و ساير غالت و حبوبات تقريباً از بين رفت
جات، گل گاوزبان و  كه كشت، داشت و برداشت محصوالتي چون صيفي طوري  به,است شده 
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را زنان و ... آبياري با زنان و كاشت، داشت و برداشت و خرمن محصوالتي چون گندم، جو و 
  .دهند مردان تواماً انجام مي

 عبارتي تدبير منزل كامالً بر عهدة زن خانه است و وظيفة مرد پول مديريت خانه يا به  
مرد اشكوري ممكن است نيمي از سال را در خانه . درآوردن و انجام كارهاي پرمشقت است

دامداري به داشتن گاو، . رود اي خارج از محل سكونت خود مي نباشد؛ زيرا براي كار به منطقه
شيوة كشت در اين منطقه چه از نظر استفاده از ابزار و چه . شود گوسفند، بز و ماكيان خالصه مي

ظر سيستم كشت با ساير مناطق متفاوت و فرايند كشت، داشت و برداشت در منطقه از ن
البته هرچه به (شود  كشت محصوالتي چون گندم و جو در پاييز شروع مي: صورت است بدين

و با ) شود دليل سرما، در مرداد و شهريور كشت محصوالت شروع مي رويم به ارتفاعات مي
كشند،  دنبال مي شوند، و با خيش بلندي، كه به بسته مي) جت(يوغي استفاده از دو گاو نر، كه به 

كنند كه  جاي مانده از كشت از افرادي استفاده مي ي بهها گيرد و براي خرد كردن كلوخ صورت مي
  .شود مجهز به كلند هستند و به اين عمل كلند كار گويند؛ البته ارزن در بهار كاشته مي

  
    مسكن و پوشاك مردم اشكور-4

موقعيت جغرافيايي، وضعيت خاص اقليمي و شيوة زندگي مردم و ساكنان منطقه نوع خاصي از 
است كه در عين حال كه زيبا و مورد توجه است از لحاظ سبك  معماري و سرپناه را باعث شده 

 اينكه با معماري بومي كشور متفاوت است عالوه برمعماري و استفاده از مصالح ويژه است يعني 
  ٤.نيز تفاوت دارد) گيالن(ماري محلي و اقليم مرطوب و خزري با مع
 از قبيل ييها روييدنيدليل وفور و تنوع  هاي مسكن و معماري منطقه به ترين ويژگي اصلي  

، توسكا، بيد، اج، ر)نارون سيبري(، آزاد )رمدارشَ (، انجيلي)ي دارل(، افرا، نارون )مازو(سرو، بلوط 
 و شود فاده ميچوب استوهاي اين منطقه عمدتاً از سنگ   اسكلت خانهدر ... گردو، فندق و كي،للي

 ٧٠*٣٠هاي كوچك با ابعاد تقريبي   به اين صورت كه تختهاست، نيز چوبي ها پوشش بام
باد بر روي آنها سنگ از دن وخاطر در امان ب چينند و به مي شكل سفال روي هم  را بهمتر سانتي
) خشت خام يا پخته، كاهگل(ر ايران مركزي عمدتاً با مصالح معدني كه خانه د درحالي .گذارند مي
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طوري كه بيان شد تنوع انواع درختان جنگلي حداكثر امكانات را از نظر  همان. شود ساخته مي
 راي كه د به فلك كشيده درختان سر. دهد دست مي واص متفاوت چوبي ساختماني بهخكيفيت و 

   و بازنمودهايي بس اصيل از فضا پديدار كردهها  برداشتدنخور چشم مي جا به مهجنگل در ه
  .است
شود همچون درختان مرتفعي كه آنها را احاطه   اشكور ساخته ميةهايي كه در منطق خانه  
هاي  نماتخاي است و اين خود نوعي تباين را با سا  طرح قائم چند طبقهع غالباً تاب،اند كرده

طور افقي در   بهها  زيرا در مناطق مركزي كشور، اتاق؛دهد مسكوني مناطق مركزي ايران نشان مي
  . شوند ته ميخها سا اطراف حياط مركزي خانه

هاي چهارگوش  خانه :شوند از جهت شكل به دو دسته تقسيم مي) اشكور (هاي گالشي خانه  
 مستطيلي كه طول و عرضشان نامساوي هاي و خانه) ن يكي است آهايي كه طول و عرض خانه(

چوب و گل ،  خشت و گل،سنگ و گلة به سه دستها  اين خانهنظر مصالح كه از   درحالي.است
الزم به يادآوري است كه اين نوع مسكن از نظر مقاومت در برابر زلزله . شوند تقسيم مي

  .ترين نوع مسكن است مقاوم
دان و پوشاك مردم اشكور متمايز از پوشاك ساير نقاط كشور است و نوع پوشاك زنان با مر  

حتي دختران و پسران و جوانان و بزرگساالن با هم متفاوت است و اين مقوله خود بحثي مفصل 
دليل ضيق وقت و مجال اندك  مقالة حاضر به. شود را در پي خواهد داشت كه در آينده بررسي مي

 است كه تفصيل و تشريح اين موضوعات در  رساني اكتفا كرده طور اختصار فقط به اطالع به
  . شود ي آتي مطرح ميها رصتف
  
  ها نوشت پي

و ) اشكور (ها  اسكان گالشة ييالق و گيالن تقسيم مي شود، ييالق محدودةاز نظر ساكنان منطقه، ايران به دو منطق. ۱
  .غير از آن گيالن خوانده مي شود

  .۱۳۷۴ طاعتي، چاپ چهارم، سال زاده، انتشارات  جعفر خمامية ترجم،»گيالن«لمرز ايران اواليات دار، .ل. رابينو، ه. ۲
 اثر دكتر اصغر عسكري خانقاه گرفته شده آباد گيالن شناسي روستاي قاسم پژوهشي در مردماين جدول از كتاب . ۳
 .است 
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لف، ارائه شده در نخستين همايش ؤ، اثر م»مسكن و معماري گالشي «ةبراي اطالعات بيشتر رجوع شود به مقال. ۴
  .۱۳۸۱سال شناسي در  بنياد ايران
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