
  

  

  

  

  

  فرهنگ مراغيان ساكن در رودبار الموت

  

  نصراهللا عسگري

  

  

  

  مقدمه

بر اينكه آثار  اين دهستان عالوه . است دهستان رودبار الموت در شمال استان قزوين واقع شده 
اندازهاي زيبا و  دليل قالع معروف اسماعيليه و اماكن متبركه و چشم تاريخي دارد و همه ساله به

حال، محل  كند؛ در عين   خود جلب مي مسافر را از داخل و خارج كشور بهاي  اش عده ديدني
مراغيان از . هستند» مراغيان«يكي از اين اقوام . هاي متفاوت است سكونت اقوام متعدد با فرهنگ

نوازند ولي امور زندگاني شخصي و آداب و رسوم  لحاظ اجتماعي مردمي مؤدب و ميهمان
 است، اخالف  هايي كه پديد آمده رغم دگرگوني امروزه به. دارند ياجدادي خود را پنهان نگاه م

 و به اين ه استاند كه آرزو و ارادة اسالف آنان بود آنان از زمان تولد تا مرگ بر همان راهي رفته
اين مردم در تعدادي از . اند ندرت آن را نقض كرده ترتيب، سنت نياكان خود را پاس داشته و به

  روستاهاي محل سكونت مراغيان و شمار جمعيت هر يك از آنها به. اند پراكندهروستاهاي رودبار 
  :قرار زير است
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 كل جمعيت تعداد خانوار روستا

 ٤٦٣ ٩٥ آباد علي

 ١٧٠ ٣٤ اسبه مرد

 ٧٣٧ ١٦٢ ديكين

 ٧٧٧ ١٥٤ دورچاك

 ٥٥٤ ١٢٤ اويرك

 ٥٢ ١٢ گرمارودسفلي
 ١٦٨ ٣٣ آباد عليا كش

 ٤٥ ٥ كش سوته
 ١٠٩٤ ٢٣٧ وشته

 ٢٣٣ ٥٢ يوج

 ١٥ ٢ زينلبر
 ٤٤٢١ ٩٤٨ جمع

 
  بخشداري معلم كاليه: منبع

  
هدف از اين تحقيق در وهلة اول ضرورت توجه به مسائل فرهنگي اقوام گوناگون در   
اي است؛ زيرا ما در ايران به همان نسبت كه تنوع آب و هوايي داريم داراي  هاي منطقه ريزي برنامه

قومي نيز هستيم و ناديده گرفتن فرهنگ اين اقوام مانع بزرگي در راه توسعه تنوع فرهنگي و 
ها و هنجارهاي مناسبي وجود  بديهي است در هر قومي اعتقادها، ارزش. حساب خواهد آمد به

  .ريزان هماهنگ و هموار سازد تواند فرايند توسعه را براي برنامه دارد كه مي
جوان از گذشتة خويش است و اينكه بداند نياكانش در وهلة دوم، هدف، آگاه كردن نسل   

اند و اكنون به معيار عقل  زيسته انديشيده و چگونه مي براي مبارزه با محيط طبيعي چه تمهيداتي مي
  .يك را كنار گذارد يك از رسوم را بايد حفظ كند و كدام كدام
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خود را از ديگران پنهان اند رفتارهاي فرهنگي  كسب اطالعات دربارة مردمي كه همواره كوشيده
هاي فرهنگي مراغيان پي ببريم، الفتي بود  آنچه موجب شد تا بتوانيم به ويژگي. دارند، ساده نيست

ميان محققان و معاون بخشداري منطقه كه خود مراغي و از دانشجويان ساعي در امر پژوهش 
خاطر اطالعاتي را كه انتظار بها فراهم كرد تا مراغيان با اطمينان  مساعدات وي فرصتي گران. است

  .داشتيم در اختيار ما بگذارند
  

  ها دربارة نام مراغيان يا كله بزي

ام  ناميده» ها كله بزي«الزم است يادآوري كنيم كه به تبعيت از اهالي، در اين نوشتارگاه مراغيان را 
. خوانند  نميولي بايد دانست كه اين نامي است تحقيرآميز و مراغيان هرگز خود را بدين نام

دربارة نام مراغيان يا كله . خوانند مي» اي پشه«مراغيان هم، كساني را كه به كيش و آيين آنان نباشند 
گويند كه چون ما را از مراغه به اينجا  اين طايفه مي«: است  چنين آمده مينودرها در كتاب  بزي

م از اين لحاظ است كه وقتي يكي گويند و كله بزي ه اند به اين جهت ما را مراغي مي منتقل كرده
سفيدان ما يك بز نر را كه كل بز  است كدخدايان و ريش آمده  از بزرگان ما به اين حدود مي

شوند آن بزرگ به همراهان خود  كه نزديك مي روند، هنگامي گوييم برداشته و به پيشواز مي مي
  ١.»است ما علم شده بر ) اسم(هاي ما آمدند و از آن وقت اين رسم  گويد كل بزي مي

ها  مراغي«:  است هاي آقاي عبدالحسين بياباني قزويني دربارة مراغيان چنين آمده در يادداشت  
اند و اصالً اين طايفه از  گويند در بعضي قراي رودبار ساكن كه بعضي عوام آنها را كله بزي هم مي

واسطة ستم و بيداد، يا آزاد  ال پيش به س١٢٠٠اند و مطابق گفتار پيران آنها بالغ بر  مراغة آذربايجان
گويند ما از اهل مدينه  بعضي از آنها مي. اند نبودن در اظهار مذهب و آيين خود مهاجرت كرده

حسب الوصيه هفتاد تن كه از طايفه ابونصر و اباذر ) ص(هستيم و پس از رحلت پيغمبر اكرم 
شرحي به عبداهللا انصاري والي ) ع(طالب  بوديم به مراغه مهاجرت كرديم و حضرت علي بن ابي

 قدر كافي مزرعه در اختيار ما بگذارد كه مشغول كشاورزي باشيم؛ ثانياً  مراغه نوشتند كه اوالً به
عشريه و ماليات از ما نگيرند؛ ثالثاً از ما دختر به ازدواج نخواهد؛ رابعاً چون هر ده سر يك سر 

  ٢.»ا سوار نگيردهمراه قشون اسالم به جنگ اشتغال دارند از م
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 ةدست مغير  هجري به٢٢مراغه در آذربايجان در سال «: نويسد باره مي ابراهيم پورداود در اين  

نام براء بن عازب  دست عرب ديگري به قزوين و در جزء آن رودبار به.  ثقفي گشوده شدشعبةبن 
. ن اسالم افتاددست لشگريا اين دو سرزمين به فاصلة دو سال به.  هجري گشوده شد٢٤در سال 

ديگر اينكه گويند نامي كه به اين گروه ديني داده شده از مراغة آذربايجان است، چون از آنجا آمده 
الفقيه و يعقوبي و ياقوت  دانيم گروهي از پيشينيان مانند ابن كه مي چنان آن. اند بدانجا بازخوانده شده

مرغ، : است ه آن قرية آذربايجان داده شده اند كه مراغه نام عربي است كه بعدها ب و ديگران نوشته
فراهم آمد نگاه پشگل گوسپند، غلطيد نگاه :  چنين گردانيده شدهاالرب منتهي مراغ در -مراغه
اند كه مروان بن   نوشته. اند ياد كرده» افرازه رود«و نزد برخي » افراه روز«نام پيشين مراغه را . ستور

سوي موقان و گيالن چون به سرزمين افراه روز رسيد   به١٢٣محمد در لشكركشي خود در سال 
رفته رفته، قريه را انداخته، . انباشته ديد و آن قريه را مراغه خواند) سرگين(آنجا را به سرجين 

آيا ممكن نيست از براي جستن بنياد نام اين گروه ديني رودبار بگوييم كه اين نام از . مراغه گفتند
همين واژه در . معني چراگاه است و معرب آن مرج است  است كه به مرغ فارسيةهمان بنياد واژ

  ۳.»است  آمده (Maregha)لهجة كردي مرغه شد و در اوستا مرغا 
  

  ازدواج

ازدواج در . در همة جوامع ازدواج موضوع مهمي است كه در سرنوشت جامعه اثر فراوان دارد«
هاي انساني داراي  يك از ارتباط ن گفت هيچتوا درستي مي به. ترين روابط انساني است زمرة پيچيده

به بيان ديگر، . ازدواج مظهر برخورد فرهنگ و طبيعت است. وجوه وسيع و متعدد ازدواج نيستند
  ٤.»را مهار كرده بر آن انگ فرهنگ زند) روابط غريزي(كوشد تا طبيعت  جامعه مي

محدودة معين گروه قومي يكي از رسوم متداول در ميان مراغيان الزام به همسرگزيني در   
. اند خودي است؛ و منع ازدواج با اقوام ديگر اصلي است كه همة اعضا آن را پذيرفته

هاي چند دهة اخير چون گسترش شهرنشيني، مهاجرت به مناطق شهري، تغيير ساخت  دگرگوني
 الگوي اقتصادي و گسترش وسايل ارتباطي، جز چند مورد استثنايي، نتوانسته است تغييري در اين

هاي اجتماعي ديگر را  وجود آورد و دامنة برقراري پيوندهاي اجتماعي با گروه همسرگزيني به
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گروهي با توجه به شناختي كه مراغيان از يكديگر دارند، مثبت  گرچه پيوندهاي درون. ممكن سازد
ل كه در حا طوري شوند ولي خطرات جسماني ناشي از همخوني هم محتمل است، به ارزيابي مي

هايشان آنها را  حاضر در برخي از روستاهاي ياد شده تعدادي معلول ذهني وجود دارد كه خانواده
  .كنند نگهداري مي

  
  طالق

انسان براي حل مسائلش تدبيرهاي خاصي دارد و درنتيجه، زندگي اجتماعي وي شامل يك رشته 
به محض . كند فتار ميآداب و رسوم است و پيوسته بر طبق اصول و آدابي كه جامعه برگزيده ر

رو  هاي گوناگون روبه هاي اجتماعي برهاند با دشواري آنكه بخواهد خود را از قيد اين تعين
ها   را به حفظ ارزش ها از عوامل مهمي هستند كه انسان بايد گفت آداب و رسوم و سنت. شود مي

كه زنش را طالق مردي . شمارد سنت حاكم در بين مراغيان طالق را مذموم مي. دهند سوق مي
. تواند شوهر كند تواند زن بگيرد و همچنين زني كه طالق بگيرد تا زنده است نمي دهد هرگز نمي

  .ها تداوم پيدا كند و به جدايي نيانجامد است تا ازدواج اين سنت رايج عاملي شده 
  

  زايمان

با توجه به اينكه «و اند  كه گفته شد مراغيان از مراغة آذربايجان به رودبار مهاجرت كرده چنان
اي  است و حتي عده دانشمندان و اوستاشناسان معتقدند اشوزرتشت در آذربايجان متولد شده 

اند؛  ، احتماالً مراغيان با آيين زرتشتي تماس حاصل كرده٥»دانند مراغه را محل پيدايش پيامبر مي
گذارند؛  ختلف بر هم تأثير ميهاي م يابند به شيوه طور طبيعي وقتي دو قوم با يكديگر تماس مي به«

شود و در جريان  هاي قومي ديگر پذيرفته نمي هرچند فرهنگ يك قوم به تمامي از سوي گروه
صورت گزينش بعضي كيفيات ويژه و  وام گرفتن يك فرهنگ هميشه پديد آمدن رشته تغييراتي به

 نه تنهاگيرندگان  امگونه كيفيات ويژه از سوي و طرد كيفيات ويژة ديگر مطرح است پذيرش اين
گيرندگان سودمند است، بلكه همچنين  وابسته به آن است كه اين كيفيات تا به كجا براي وام

گيرنده دارد تا قادر  وابسته بدان است كه آيا اين كيفيات تازه، نوعي هماهنگي با فرهنگ جامعة وام
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دهنده  عيت معتبر وامشوند به آساني در آن فرهنگ جاي گيرند يا نه؟ همچنين شخصيت و موق
گيرندگان دوستي و دشمني ميان دو قوم  هاي سنتي وام گيرنده و ميزان وابستگي نسبت به وام

  ٦.»گيري فرهنگي از اهميت بسياري برخوردار است گيرنده در اين وام دهنده و وام وام
ار شود، شديداً از آث در دين زرتشت جاري شدن خون كه نقصي در بدن محسوب مي«مثالً   

موبدي كه در بدن بريدگي داشته و از آن بريدگي خون جاري . آيد شمار مي و عوامل اهريمن به
بر طبق اعتقادات زرتشتي در قرون شانزدهم و . شده باشد حق اجراي مراسم مذهبي را ندارد

شد شخص ناپاك  هفدهم ميالدي اگر بر اثر كشيدن دندان قدري خون وارد حلق و معده مي
آيد و از آنجا كه زنان در طي دوران  شمار مي مروز حايضگي از عوامل اهريمني بها. گرديد مي

هاي زرتشتي بانوان چنين دوراني را  شوند لذا در بعضي از خانواده ماهيانة خود ناپاك شمرده مي
  ٧.»آوردند سر مي اي تنها و بدون تماس با سايران به در گوشه

بانوي . خوبي مشهود است ر فرهنگ مراغيان بهدر اين زمينه، تأثير فرهنگ زرتشتيان د  
شود و براي او جاي  اي از زمان وضع حمل تا برطرف شدن حالت آن، مريض محسوب مي مراغه

ها دارد، گاهي يك  نوع اين مكان بستگي به استطاعت مالي خانواده. گيرند مشخصي را در نظر مي
شي از اتاق را كه تمام اعضاي خانواده در اتاق و زماني كه امكانات مادي خانواده ناچيز باشد بخ

  . دهند كنند به او اختصاص مي آن زندگي مي
دهند و تا  كنند و در كنار بسترش قرار مي كنند و آن را چهار قاچ مي  را پوست مي٨پيازي  

ظروفي را كه او مورد استفاده قرار . چهل روز نبايد به چيزي دست بزند يا كاري انجام دهد
چون زن در اين دوره ناپاك . شويند كنند و آنها را جداگانه مي روف ديگران جدا ميدهد از ظ مي

كنند تا به هنگام خروج  شود براي احتراز از آلوده كردن فضاي محيط، او را مقيد مي محسوب مي
از محدودة خود دمپايي به پا كند تا بدين وسيله، عضوي از اعضاي بدن او با محيط زندگي تماس 

برند و در اصطالح محلي آن  ائو را بعد از شش روز براي تطهير و غسل دادن به حمام ميز. نگيرد
در . نامند مي» غسل دهه«شود و آن را  روز دهم اين عمل تكرار مي. گويند مي» غسل شيشه«را 

شويند و تا چهل روز جز او هيچ كسي حق استفاده از  ضمن، در اين روز رختخواب او را مي
وشوي مجدد رختخواب، ديگر اعضاي خانواده  بعد از چهل روز و شست.  را نداردهمان زيرانداز
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اي از مراغيان معتقدند زائو بعد از غسل دهه  عده. توانند از آن استفاده كنند هم در صورت نياز مي
اي ديگر بر اين باورند كه بعد از چهل روز مجاز به از  تواند به زندگي عادي بازگردد، ولي عده مي
در اين چهل روز، زن با همسر خود نبايد . يري زندگي روزمره در جمع خانواده خواهد بودسرگ
اندود  سر برده را ِگل اي كه زائو در آن به پس از سپري شدن اين مدت محدوده. بستر شود هم
اندود كردن از زمان وضع حمل كف اتاق و قسمتي از بدنة  جاي گل در حال حاضر، به. كنند مي

پوشانند و پس از سپري شدن دورة نقاهت نايلون و رختخواب را  تا ارتفاعي با نايلون ميديوار را 
اي در دورة عادت زنانگي همانند دورة وضع حمل منتها با شدتي كمتر تا  زنان مراغه. شويند مي

  .اند نبايد در كارهاي مربوط به خانه مداخله كنند وقتي كه پاك نشده
  

  غذا

در فرهنگ . اي دارد ها جاي ويژه هداشت مواد غذايي در تمام فرهنگسالم بودن و توجه به ب
هاي بسيار دور  ايرانيان از گذشته. است ايراني، اسالمي نيز به اين امر مهم توجه وافري شده 

اند مانند خشك كردن،  كار برده هاي خاصي براي نگهداري مواد غذايي و سالم ماندن آنها به روش
دليل  ها در نقاط دوردست به ل كردن و غيره كه امروز همچنان همين روشدود دادن، زير زمين چا

عالوه در فرهنگ اسالمي مواد غذايي به حالل و  به. عدم دسترسي به وسايل سرمازا متداول است
  .شوند بندي و مواد غذايي حرام براي سالمت انسان مضر شمرده مي حرام تقسيم

المت جسماني دارند و اين سجيه از آداب و اوصاف مراغيان كه عالقة زيادي به نظافت و س  
آيد گوشت حيوانات حالل گوشت را كه آبستن يا بيمار باشند يا گوشت  حساب مي ايشان به

اي ذبح شود مصرف  حيواني را كه پس از پرتاب شدن از بلندي يا مجروح شدن بر اثر ضربه
 گوشت چنين حيواناتي در بدنشان گويند به محض خوردن طور كه خودشان مي كنند؛ زيرا آن نمي

كند و اگر همان دم استفراغ نكنند  شود و شروع به خارش مي هاي قرمز رنگي ظاهر مي جوش
  .شوند حتماً بيمار مي
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  لباس 

هاي مختلفي دارند  اقوام مختلف ايران هريك بنابر موقعيت اقليمي و آداب و رسوم محلي لباس«
ماند  هاي حيات در طي زمان يكسان نمي مانند ديگر جلوهلباس ه. كه معرف ذوق و هنر آنهاست

 عالوه بربا مطالعة لباس اقوام هر منطقه . و همواره دستخوش تغيير و دگرگوني بوده و هست
  ٩.»توان به فرهنگ آن ناحيه هم پي برد شناخت سير تاريخي آن مي

هاي سنتي مراغيان ساكن در  سابق بر اين، به هنگام مسافرت از قزوين به رودبار لباس  
هايي، كه از اجداد خود به  مردان و زنان با پوشش. خواند ها را به خود مي روستاهاي ياد شده چشم

. شدند گذاشت در روستا در حال تالش ديده مي ارث برده بودند و هويت آنها را به نمايش مي
هاي شهري و رواج روزافزون وسايل گوناگون  ش ارتباطات و ورود محصوالت كارخانهگستر
آنكه خود بخواهند يا متوجه   كه اين قوم بيه استهاي اخير موجب شد  بصري طي دهه-سمعي

اينان . هاي قومي و اجدادي خود را از ياد ببرند باشند با گذشتة تاريخي خود وداع كنند و ويژگي
. هاي اجتماعي ظاهر شوند مورد تمسخر واقع شوند د كه اگر با لباس سنتي در محيطاز آن بيم دارن
كت و شلوار (كوشند تا از هر حيث خود را همانند ديگران كنند و به سبك آنها لباس  بنابراين مي
ها همچنان به سبك سنتي لباس  ويژه زن با اين حال، بعضي از مراغيان به. بپوشند) و كاپشن

  .پوشند مي
ايم همراه با تصوير به  هاي بزرگساالن كسب نموده با اطالعات مختصري كه از خاطره  

  :پردازيم ي هر يك از دو جنس ميها تشريح جداگانه لباس
  

   پوشاك مردانه-الف

  :شد پوشاك سنتي مردها از اجزاي زير تشكيل مي
. نمودند  فرنگي رنگ ميدوختند و آن را با نيل اين پيراهن را با كرباس دستباف مي: پيراهن ساده

متر در قسمت جلو از باال به پايين داشت و با سه  يقه نداشت و شكافي بين پانزده تا بيست سانتي
  .شد دگمه باز و بسته مي
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اي از پيراهن   نمونه١شكل .  آن، نوع ديگري هم وجود داشت كه جلوي آن بسته بودعالوه بر
ي سينه شكاف ندارد و در دو قسمت پايين داراي دو اين پيراهن در جلو. دهد مردانه را نشان مي

  . است) جابق(چاك 
 امروزي بود و در طرفين چهار ةپوشيدند و همانند جليق آن را روي پيراهن مي): جرقه(جليقه 

  ).٢شكل (جيب داشت 
كردند و  قبا مختص مراغيان نيست بلكه ايرانيان در گذشته از اين پوشاك استفاده مي): قدك(قبا 
چون طرفين قبا از . پوشيدند و دگمه نداشت آمد قبا را روي جليقه مي تر مي  آن از زانو پايينةازاند

اين پوشاك تمام قد و . بستند ماند براي اتصال آنها به يكديگر روي آن شال مي همديگر دور مي
بدن بود، اما قبا از باالتنه تنگ و چسبيده به . نمودند را از كرباس رنگ شده تهيه مي) ٣شكل (بلند 

ي بلند آن هم به طرف مچ و هم در زير بغل شكاف ها در آستين. شد از كمر به پايين گشاد مي
اين . از كمرگاه به پايين در طرفين دو جيب در داخل و پايين آن دو چاك داشت. وجود داشت

 را تا كمرگاه داد تا در هنگام كار در مزارع و باغ قسمت پايين قبا  به روستاييان امكان ميها چاك
باال آورده و سر آنها را زير شال كمر ثابت نمايند تا بدين وسيله مانعي در فعاليت روزمره آنها 

  .وجود نيايد به
 بود و مردان آن را روي قبا دور كمر متر سانتياي نخي يك متري و به عرض پنج  پارچه: شال كمر

يسه توتون و حتي داس خود را در آن نمودند چپق و يك ك بستند مرداني كه توتون مصرف مي مي
  .دادند قرار مي
قسمت باالي آن تنگ و . كردند براي دوختن آن از دو تا سه متر كرباس استفاده مي: شلوار
دادند و انتهاي دو نخ را در جلو  عبور مي) بند(جاي كش، نخ  از ليفة آن به. هاي آن گشاد بود پاچه

  .ت نگه داردزدند تا آن را روي كمرگاه ثاب گره مي
تدريج  هاي سياه رنگ به بافتند ولي اين كاله شكل استوانه مي آن را از پشم سياه گوسفند به: كاله

  .اي است هاي زنان مراغه جاي خود را به عرقچين داد كه از دستبافت
ي مختلف ها جوراب را زنان از پشم گوسفند با ميل به دو شكل ساده و رنگي با نقش: جوراب

  .بافتند مي
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كردند كه صنعتگران محلي آن را  مراغيان در گذشته همانند ديگر اقوام ايران گيوه به پا مي: كفش
  .داد هاي كرباس يا متقال تشكيل مي تخت گيوه را پارچه. كردند درست مي

آوردند، اندكي آن را با جاروي  صورت نوار در مي بدين ترتيب، كرباس يا متقال را به  
كوبيدند تا به هم   آنگاه نوارها را بر روي هم گذاشته و با مشته مينمودند مخصوص مرطوب مي

اي، بند چرمي  براي اينكه نوارها در كنار يكديگر ثابت بمانند از ميان آنها با ميله. فشرده شوند
 آن چرم گاو تعبيه ةافزار در نوك و پاشن در ضمن براي استحكام اين پاي. دادند بلندي عبور مي

  .كردند مي
اين كار خاص . بافتند صورت فشرده مي اي و سوزن مخصوص به  گيوه را با نخ پنبهةروي  

  )٤شكل . (مردان نبود بلكه زنان هم در آن شركت داشتند
. كردند جاي گيوه از كفش چرمي و براي شخم زدن از چموش استفاده مي  بهها در زمستان  

اي جاي  ي توليدات كارخانهها ده و كفشهاي سنتي در روستا برجا نمان امروزه ديگر اثري از گيوه
  .اند آنها را گرفته

  
   پوشاك زنانه-ب

از طرفين دو چاك بين . رسيد  بلندتر از پيراهن مردها بود و تقريباً تا زير زانو ميها  پيراهن زن-١
شكافي از زير چانه تا اواسط سينه . شد متر داشت و موجب سهولت تحرك مي  سانتي٢٨ تا ٢٥

.  بسته بود و دگمه نداشتها هاي آن بلند و سرآستين آستين. شد سه دگمه بسته ميداشت و با 
  )٥شكل . (كردند هاي ساده و گلدار تهيه مي معموالً آن را از پارچه

دوختند و برخالف جليقة مردها، يقه داشت و جلوي  آن را از مخمل سياه و ضخيم مي:  جليقه-٢
  )٦شكل . (رفين آن از داخل دو جيب داشتدر ط. آن هميشه باز بود و دگمه نداشت

حاشية پاييني آن را . آمد اندازة آن تا روي قوزك پا مي. گفتند دار و بلند را مي شلوار چين:  تنبان-٣
براي تهية تنبان معموالً حدود . شد جاي كش از بند استفاده مي دوختند و در ليفة آن به نوار مي

 .شش متر پارچه الزم بود
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آن را . نمودند طول يك متر تهيه مي  سياه رنگ بهةسياه شاني را از پارچ: ي يا مشكي سياه شان-٤
ها را لبه  زير حلقه. تابيدند مانند مي آوردند و دور آن را حلقه صورت كاله كوچكي در مي به
. پوشاند شد و قسمت اعظم موي سر را مي  آن در پشت سر آويخته ميةكه دنبال طوري دادند، به مي
  )٧شكل (
زنان آن را روي سياه . طول يك متر  پارچة سفيد رنگ چهارگوشي بود به):دستمال( روسري -٥

  .نمودند هم متصل مي گذاشتند و دو انتهاي آن را در پشت گردن به شاني به سر مي
ي در پوشاك زنان ازدواج كرده و دختران مجرد وجود شايان ذكر است كه اختالفي جزئ

اي كه از دو طرف با كش  رد در زير روسري عوض سياه شاني، از كاله پارچهدختران مج. داشت
چنين زناني كه شوهران خود را از  هم) ٨شكل (كردند،  شد استفاده مي به زير چانه متصل مي

كردند و اين  نمودند و به همان روسري اكتفا مي دادند ديگر از سياه شاني استفاده نمي دست مي
  .ميز زنان مجرد از زنان متأهلاي بود براي ت وسيله

  
  مرگ و سوگواري

وقتي بيماري سختي بر وجودي سايه افكند و . مرگ در عين واقعيت، رويدادي تلخ و ناگوار است
روند و براي سالمت  نداي وداع با عزيزان به گوش محتضر رسد، اقوام و نزديكان به عيادت او مي

مادامي كه در كنار بيمار هستند براي حفظ آرامش . كنند ميو بهبود او به درگاه خدا استغاثه و دعا 
اگر بيمار تا آن لحظه . كنند از ايجاد هرگونه سر و صدايي كه موجب رنجش او شود احتراز مي

وصيت نكرده باشد در حضور اعضاي خانواده و معتمدان محل اموال خود را ميان وراث تقسيم و 
سواد بودند،  ها بي ته، كه اكثريت قريب به اتفاق خانوادهدر گذش. كند نامة كتبي تنظيم مي وصيت
. كرد نامه شفاهي بود و موصي در جمع نزديكان و اشخاص قابل اعتماد وصيت مي وصيت
اي روي  كنند و پارچه رسد، او را رو به قبله دراز مي هاي محتضر به پايان مي كه واپسين نفس زماني
محل موت را . شويند كنند و مي سايل اتاق به بيرون حمل ميهمراه تمام و كشند و ميت را به او مي

. نمايند زدايي مي كنند و بدين وسيله محيط را بهسازي و ميكروب اندود مي از كف تا نيمه ديوار گل

نماي كف گيوه
۴شكل 

پيراهن زنانه

۵شكل 
جليقه زنانه

  ۶شكل
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كنند، در غير اين صورت همان  اندود را به بعد موكول مي ها معدود نباشد عمل گل اگر تعداد اتاق
  . دهند ميلحظه اين كار را انجام 

علت  براي تغسيل گرچه در روستاهاي ياد شده غسالخانه وجود دارد تعدادي از آنها به  
برد و  اش را به آنجا نمي كس عزيز از دست رفته است و هيچ اي بدل شده  فقدان آب به متروكه

ا منظور كفن كردن، مرده را به اتاقي ديگر ي به. دهند همواره ميت را جلوي منزل خود غسل مي
كنند و در  اند منتقل مي اندود شده و كف آن را با گليم و فرش پوشانده همان اتاق قبلي كه گل

براي حمل جنازه . دهند اي پنبه، پارچة سفيد رنگ، مهر يا جانماز روي سينة او قرار مي پايان قطعه
مردان . كنند  مياند استفاده به گورستان از نردباني كه روي آن را با جاجيم، گليم يا تشك پوشانده

كنان با يك يا  آيند و زنان شيون طرف گورستان به حركت در مي گيرند و به تابوت را بر دوش مي
مانند تا جنازه  ايستند و منتظر مي سپس مي. كنند دو آفتابه آب تا ابتداي قبرستان مرده را تشييع مي

دهند تا ضمن عبور   به كودكي ميسپاري پنبه را از او جدا نموده قبل از خاك. را به خاك بسپارند
گيرد و   در خانة متوفي شخصي پنبه را تحويل مي١٠.ها آن را به خانه صاحب عزا برساند از كنار زن

پس از عبور كودك يكي از زنان آب . اندازد زند و جلوي سگ مي قطعه ناني را بر پشت او مي
يند و به محل برگزاري مجلس هاي خود را بشو ريزد تا دست آفتابه را روي دست ديگران مي

خواني به منزل متوفي   مردان هم پس از مراسم تدفين براي عرض تسليت و فاتحه١١.ختم برگردند
روند براي كمك خرج با خود مواد غذايي  افرادي كه براي همدردي به منزل متوفي مي. روند مي

تا چهل روز فانوس روشن بر روي قبر بين هفت . آورند نظير قند، چاي، نان، گوشت و ميوه مي
دهند كه كفتار يا  اين كار را بدين دليل انجام مي. گذارند كنند و مقداري هم چپر روي آن مي مي

  .اي ديگر نبش قبر نكند درنده
دهند در آن روز زن ديگري  چنانچه ميت زن باشد جز زناني كه مراسم تدفين را انجام مي  

شب (براي مردة شب اول . ر وي را ندارد يك حق حضور بر مزاةحتي خويشاوندان درج
  .دهند گيرند و اطعام و احسان ترتيب مي  مي١٢، هفتم و چهلم و نوعيد)غريب
اش براي عزيز از  گيرند، هر كس به فراخور حال و استطاعت مالي قبر را روز سوم پا مي  

 ظاهري آراسته قبرها متناسب با حال صاحبانشان وضع محقر يا. كند دست رفته سنگ قبر تهيه مي
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دهند و روي آن را با  آنهايي كه موقعيت اجتماعي خوبي دارند سنگ قبري سفارش مي. دارند
  .كنند گيرند مزين مي ها به عاريت مي اشعاري كه از كتاب

 

  گيري نتيجه

يابيم كه آنها بر اثر ارتباط با   با بررسي اجمالي شيوة زندگي مراغيان در چند زمينة خاص درمي
هايي را براي بقاي زندگيشان در محيط عاري از علم  اند مهارت يگر مانند زرتشتيان توانستهاقوام د

هاي ناشناختة  طب و دارو و درمان اخذ كنند و به اين ترتيب، جان خود را از انواع و اقسام بيماري
علت دسترسي  هاي گوناگون به از جانب ديگر، چون تشخيص بيماري. زمان مصون نگه دارند

ها را از   است، بهترين راه گريز از مرگ اين بوده كه پليدي شتن به وسايل پيشرفته ميسر نبودهندا
خود دور كنند؛ البته اين ترس از عفريت مرگ منحصر به مراغيان و زرتشتيان نيست و در ساير 

كه رسد  نظر مي دربارة بهداشت همگاني چنين به«. است نقاط دنيا نيز وضع به همين منوال بوده 
هايي است كه در آن  اين مطلب، يا از سرزمين آشور شروع شده يا آنكه آشور يكي از اين سرزمين

بعيد نيست پس از غلبة ايرانيان بر آشوريان بر اثر تماس . است بهداشت عمومي مراعات شده 
كه در اوستا هم نظير آن ديده  فرهنگي قسمتي از تعاليم طبي از آشوريان اخذ شده باشد چنان

  ١٣.»شود مي
  
  ها نوشت پي
  .۴۶۶-۴۶۷، ص ۱۳۶۸، قزوين، انتشارات طه، جلد اول، مينودرگلريز، سيد محمدعلي، . ۱
  .۴۷۱هاي آقاي بياباني به نقل از منبع پيشين، ص  يادداشت. ۲
 و  كل هنرهاي زيباي كشور، دورة دوم، شمارة دي، بهمنة، انتشارات ادارشناسي مردمپورداود، ابراهيم، مجلة . ۳

  .۲۱۸ -۲۱۹، ص ۱۳۳۷اسفند، 
  .۲۷، ص ۱۳۷۰، تهران، سروش، شناسي خانواده اي بر جامعه مقدمهساروخاني، باقر، . ۴
، ص ۱۳۵۲آباد يزد مقيم مركز،  ، كانون زرتشتيان شريفمراسم مذهبي و آداب زرتشتيانآذرگشسب، مؤيد اردشير، . ۵
۹- ۷.  
  .۳۵۲، چاپ دوم، ص ۱۳۷۶ران، آگاه، ، تهپژوهشي در اساطير ايرانبهار، مهرداد، . ۶
-۱۷۳، ص ۱۳۴۷، مجموعة سه مقاله، ترجمة فريدون دهمن، انتشارات بنياد فرهنگ، ديانت زرتشتيكاي بارو، . ۷

۱۷۲.  



 

  

  شناسي ايران فرهنگ عامه و مردم400

دو تن از استادان دانشگاه . كشي بسيار قوي آن است كننده و ميكروب علت خاصيت ضدعفوني استفاده از پياز به. ۸
كنندة جراحات و  عنوان مؤثرترين ضدعفوني بق پس از مطالعات بسيار دربارة پياز از آن بهدر شوروي سا» تومسك«

  .۱۳۷۲ آذر ۲۳شنبه  ، سه۷۴۵، شمارة روزنامة سالمبه نقل از . برند ها نام مي جوش خوردن زخم
ها،  ها و فرهنگ وزه مة، ادار سيزدهم هجري تا امروزةلباس زنان ايراني از سدنقل با اندكي تصرف از يحيي ذكاء، . ۹

  .۶، ص ۱۳۳۶
  . كنند تا پشت سر خود را نگاه نكند براي اينكه مصيبت تكرار نشود به كودك حامل پنبه تأكيد مي. ۱۰
  . معني دست شستن از متوفي است اين عمل به. ۱۱
  .نامند را بعد از فوت شخص نوعيد مي) اعياد مذهبي و ملي(اولين عيد . ۱۲
  .۲۲، چاپ دوم، ص ۱۳۷۱ تاريخ طب در ايران، دانشگاه تهران، آبادي، محمود، نجم. ۱۳
  



 

  

401   فرهنگ مراغيان ساكن در رودبار الموت

 پيراهن مردانه

 ۱    شكل 

 جرقه مردانه

 ۲شكل 

  قدك

  ۳شكل 

  

  


