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پیشینه باستانی املش

مقدمه

املش سرزمینی است با پیشینه تاریخی چند هزارساله، مهد هنر باستان که در دل خود هزاران اسرار 

.ناشناخته و گنجینه هاي زرین و بلورین را در نواحی کوهستانی خود جاي داده است

تمدن تاریخی آن از عصر آهن آغاز گشته و درطول هزاره هاي گذشته، بارها از سوي اقوام متخاصم مورد 

.تاخت و تاز قرار گرفته و بارها تخریب و بازسازي شده است

به پیش از زمینحاکی از آن است که قدمت تاریخی این سرکشف آثاري از قرون پپیشین در منطقه املش «

غیاث (قیس آبادیخ این قدمت به سبب یافت شدن گورهایی در گورستان هاي ییالقی تار. اسالم می رسد

و املش که محتوي وسایل و ابزارهاي ضروري و سایر نواحی ) شهر سمام(، مربو، تماجان، بویه، شاه سمام)آباد

1».هم می رسد) سه هزارسال(نفیس ایام حیات شخص مدفون بوده است، به زمان هاي پیشتر 

سال قبل 50املش در مطالعات باستان شناختی از آنجا آغاز گردید که این شهر در حدود بیش از اهمیت«

شمسی حفاري هاي غیرمجازي که 40و 30در دهه ي . مرکز عمده و خرید و فروش اشیایی عتیقه شد

گشت توسط خوانین  و مالکین نواحی ییالقی حفاري می شد منجر به دستیابی اموال فرهنگی بی شماري

اشیا که شامل زیورآالت، ابزار رزم و سفالینه هاي که از طریق دالالن و قاچاقچیان خریداري می شده، این

2»گوناگون بود اکثراً از گورستان هاي مربوط به ادوار مختلف عصر آهن به دست آمد

رخوردار است و از بدست آمده متعلق به قرون نهم و هشتم پیش از میالد املش از ویژگی هنري خاصی بآثار 

بخشی از این آثار هم اکنون در . نظر پیکر تراشی و پیکرسازي و کوزه گري داراي ابتکاراتی بدیع است

)جهانگیر سرتیپ پور(نام ها و نامداران گیالن - 1
ولی جهانی(باستان شناسی املش - 2



/٢

و ده ها موزه و کلکسیون » ایران باستان«و » بتصییل اسراییل«، »نوشتال سوییس«، »لور فرانسه«موزهاي 

.معتبر جهان نگهداري می شود

را بیش از پیش مورد توجه قرار داده » تمدن املش«هاي باستان شناسی ات و کاوشقدر این خصوص تحقی

.است

تمدن املش

و تمدن انسان را در فالت ایران از هزاره ي پنجم پیش از میالد مسیح می توان مورد مطالعه گتحول فرهن«

البته این تمدن در نواحی مختلف و تحت تاثیر وضع زمین و آب و هوا و روابط ساکنان آن با . قرار داد

آثار . روز نموده استبه اشکال مختلف ظهور و بنهمسایگان و تاخت و تازها و نبرد با دشمنان و مهاجرت آنا

کاشان به دست آمده » سیلک«استقرار نخستین انسان ها در جلگه ي مرکزي ایران در محل موسوم به 

استخوان انجام گرفته ذوق و سلیقه ي هنري این مردم از روي حکاکی هاي آنها که نخستین بار روي . است

سیلک تنها مکان تاریخی در فالت . ستاست و از روي نقوش آثار به دست آمده ي ظروف سفالین مشهود ا

پیدا شده ولی خطی که همزمان با آغاز ایران است که مدارك نوشته از دوران پیش از هخامنشی در آن

شناخته شد پس از رها شدن این پایگاه » ایالمی- پروتو«تاریخ در  ایالم به وجود آمده بود و تحت نام 

» املش«تمدن سیلک و پس از آن تمدن خوروین و حسنلو و .از میان رفته است) سیلک(تاریخی -تجاري

خصوصیات این اقوام این است که تشکیالت شهرسازي مرتبی دارند، یکی از . مربوط به این تازه واردهاست

نقاشان و سفال سازان مهارت بیشتري در کارشان نشان داده اند و خصوصاً فلزکاران این قوم، هنرمندان 

1».ردستی هستندبز

چه مسلم است، اشیا و آثار باستانی مکشوفه در دل خاك هاي املش، پیرکوه، مارلیک و سایر نقاط گیالن آن

نیز آن را تأیید می کند، وجود تمدن عظیم چندهزارساله در گیالن و قسمت هاي وسیعی از کناره هاي خزر 

.است

)در دوران ماد و هخامنش(ایران هنر -رومن گیرشمن- 1
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ف و ظروف سنگی و مفرغی، ابزار ظروف سفالین به رنگ هاي مختلدر کاوش هاي علمی نقاط مزبور آثاري از 

و وسایل خانه، انواع و اقسام وسایل زینتی و حتی اشیاي بسیار ظریفی مانند سوزن کشف گردیده است که 

یعنی چهارهزار سال قبل تردید نمی توان یالد مسیح، از آنها به دو هزار سال قبل از مدر تعلق برخی

».داشت

« :با پژوهشگرانی که گفته اند» مادیها و پارسیها«استرالیا، در اثر خود ویلیام کالیکان از شرق شناسان بزرگ 

گیالن و برخی از سرزمین هاي ساحل جنوبی خزر داراي تمدن عظیم و درخشان سه هزار ساله و سلسله 

».هاي پادشاهی بوده و مردمی آشنا به دقایق فرهنگ و هنر هستند موافق است

نطقه گیالن به نام هاي املش و دیلمان تعدادي ظروف نقره و طال و در اطراف دو م«:کالیکان می نویسد

تکمه هاي زینتی و اسلحه یافت شده که نتیجه حفاري هاي جاهالنه دهقانان محلی بوده است و آنچه نصیب 

ه با غنایمی که از تپه مارلیک بدست آمده دارد و دموزه ها یا آنتیک فروشان معتبر شده، هماهنگی فوق العا

استنباط می شود که همه متعلق به یک دوره و محصول فرهنگی شمالی و غربی کوه هاي البرز چنین

مقر قومی با سلیقه و پیشرفته و عالی مقام، صاحب ذوق هنري مختص و مشخص به خود و دور از گیالن، 

».نفوذ اثر بین النهرین بوده اند

ظرافت شاهکارهاي هنري تأیید نموده و با این ویلیام کالیکان آشنایی مردم نواحی املش و دیلمان را به

توضیح که اشیاي بدست آمده از جمله ظرف هاي قرمز جگري رنگ و صیقلی شده که روي آنها شکل 

تهیه چنین آثاري جز از دست استادانی «:گاومیش هاي اهلی، یا گوزن سرخ رنگ نقش شده است، می گوید

کوزه گري و پیکرسازي بوده ناي هنري به یقین استادان فکارآمد برنمی آید و سازندگان چنین شاهکاره

».اند

جام هاي بلند، مخروطی شکل و باریک مناطق املش و دیلمان را که از طال ساخته : کالیکان اظهار می دارد

شده و داراي برآمدگی هاي دندانه اي شکل و افقی می باشند درست همانند ظرف هایی می داند که در 

و دقیق تر از کار در لرستان کشف شده است، با این تفاوت که کارهاي املش هنرمندانه تر» زولوآب«
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به آن سو » املش«لرستان بوده است و این خود می تواند دلیلی باشد که چنین هنري از شمال صنعتگران

.رفته نه بالعکس

در «:آمده است) اولین رییس موسسه ي باستان شناسی ایران(تألیف آندره گدار» هنر ایران«در اثري به نام 

آنجایی که برحسب تصادف کاسه طالیی مشهور کشف شد، قبرستان هاي فاصله صد کیلومتري مالردشت، 

نواحی املش، پیرکوه و دیلمان توسط کاوشگران غیرمجاز مورد کاوش قرار گرفته که هیچگونه اطالعی در 

بیشتر اشیاي مزبور قطعاتی از سفال سرخ رنگ هستند با گلی نرم . مورد آنچه کشف کرده اند بدست ندارد

.داراي اشکال خاص هستندساخته شده و 

مده از گورستان هاي نواحی املش و دیلمان قابل مقایسه با آارزش تزیینات بدست «:آندره گدار می گوید

از هنر یونان قدیم شناخته شده، همچنین عالوه بر سفالینه هاي سرخ رنگ، مقدار زیادي اشیا از طال و نقره 

شان می دهد تزیینات آنها گاهی با هنر یونانی ها وابسته گورستان هاي نواحی ییالقی املش کشف شده که ن

.بوده است

و املش در سه هزار سال قبل نه تنها برهنر سایر مناطق برتري هنر صنعتگران مناطق شمالی خصوصاً گیالن

».داشته اند، بلکه چنان دقیق و زیبا هستند که باعث تعجب هنرمندان معاصر ما نیز شده است

رخان، در قبل از میالد، محل سکونت اقوام گیل، دیلم، تپوري ها و واز نظر کارشناسان و ممنطقه اي املش،

گواه این مدعا وجود مجسمه هاي . آمارد ها بوده که در نواحی کوهستانی آن به گله داري مشغول بوده اند

دیده و اکنون در گلی گراز و حیوانات شکاري دیگر است که در یکی از گورستان هاي ییالقی املش کشف گر

.و نگهداري می شودحفظ ) تهران(موزه ایران باستان 

سال 500واحل دریاي خزر به عمل آمده نشان می دهد که در حدود سدر بررسی هایی که تا این تاریخ در 

قبل از میالد اقوامی که به زبان آریایی صحبت می کردند متحداً به یک زبان صحبت می کرده اند ودر 

کاوش هاي انجام شده، تعدادي  قبور در جلگه هاي از میان. جنوبی دریاي خزر مستقر شده اندسواحل 

این احتمال وجود دارد که تمدن . مرتفع، واقع در کناره هاي جنگل هاي گیالن و مازندران کشف شده است
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یالن و تپورستان د از سواحل غربی دریاي خزر از قفقاز و تالش به طرف گهایی در هزاره دوم پیش از میال

.مهاجرت کرده باشند

در کاوش هاي دامنه . قبل از میالد هم می رسد9و 8در حفاري هاي این ناحیه هنر املش به قرن هاي 

مجموعه هاي متنوعی ) نقاطی چون کالردشت، املش، مارلیک و کلورز(هاي غربی البرز به سوي دریاي خزر

این اشیا شامل سفالینه . تحت عنوان املش شناخته می شونداز اشیاي سفالین به دست آمده اند که کالً

هاي داراي شکل ها و رنگ هاي مختلف و ظروف گوناگون و جالبی به صورت مجسمه ي انسان یا حیوان 

.است که به اواخر هزاره ي دوم تا اوایل هزاره ي اول تعلق دارند

که به کوهان دار است ) ورزا(شکل نره گاو يااز کارهاي ابتدایی این مردمان به وجود آوردن ظروف دار«

وجود جام هاي سیمین و گردنبندهاي زرین حاکی از آن . لحاظ استحکام و گویایی فرم، آثاري ممتاز هستند

».است که مردمان ناحیه املش بسیار ثروتمند بوده اند

چپاول و غارت تاراجگران اشیاي به دست آمده نشان از هنر متعالی این منطقه دارد که متأسفانه دستخوش «

در ناحیه دیلمان نیز کاوش هاي . خارجی قرار گرفته و در طول دوره هاي گذشته به تاراج رفته است

از آن جمله آثاري است که . مده استآمتعددي صورت گرفته و آثار گرانبهایی نیز از این منطقه بدست 

مانند یعقوب ه است و توسط اشخاصی هویت ایرانی دارد و در مقابر اقوام ماد و تپوري یافت شد

نامبرده در . به غارت رفته است) وابسته اطالعاتی اسراییل که ماموریت ویژه در ایران داشت(نیمرودي

دارد که موزه بسیار نفیسی از اشیاي ذي قیمت در آن »کاخ املش«اسراییل خانه اي به سبک ایرانی به نام 

».اي املش به دست آمده استچیدمان شده اند و اکثر آنها در حفاري ه

رومان گیرشمن، باستان شناس فرانسوي که در زمینه شناساندن تاریخ و فرهنگ ایران باستان کوشش و 

هنر املش که ما تصور می کنیم متعلق به «:تالش قابل توجهی نشان داده است، در همین زمینه می نویسد

ن، اطالعاتی که از ایران دورا]فقط از شصت سال پیش شناخته شده[نهم و هشتم پیش از میالد است، قرن 

نوب دریاي خزر است و جآغاز تمدن ایرانی به ما رسیده نتیجه کشفیات اتفاقی دهقانان در ناحیه کوهستانی 
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یعنی سه هزار سال قبل ."مگاتیک اند"عبارت است از اشیایی که همراه مردگان در قبرهاي متعلق به دوران 

رتفع و مکوه هاي . او معتقد است در هنر املش آثار زیادي از نفوذ هنر بین النهرین مشهود نیست. یالداز م

در آن زندگی می کردند دنباله ي جبال قفقاز است و آثار هنر ایران شباهت به مصعب العبوري که این مرد

1».آثاري دارد که در آغاز عصر آهن در قفقاز پرورش یافته بود

که تحت تأثیر جریان هاي هنري املش یکی از مراکزي است « :ستایش از هنر املش می نویسدمن درفگشر

کوزه . زمان خود قرار گرفته ولی در عین حال شخصیت بخصوصی دارد که نشانه درجه بلندي هنر آن است

بهترین وجه انسانی و شکل حیوانات را بهات بدیعی از خود نشان داده اند و اندامکارگر و پیکره ساز ابت

مجسم نموده اند و خصوصاً گاو کوهان داري که از خود به یادگار گذاشته اند حتی انسان قرن حاضر را تحت 

وي ضمن این ترکیب اشکال ایده آل خود را در این شاهکار سه هزار سال پیش به آسانی . تأثیر قرار می دهد

با همسایگان خود روابطی داشتند، کوزه گر که در در میان این جمعیت زارع و چوپان ایرانی، که » .می یابد

این محقق . عین حال پیکرساز نیز هست روح ابتکار و اختراعی از خود نشان داده که موجب حیرت می گردد

.نام نهاده است» تمدن املش«تمدن پیش از تاریخ ایران را به سبب باال بودن مقام هنري املش،

گنجینه املش

ه جام ها، مجسمه هاي فلزي و سالح هاي سرد کسی ایران و جهان اعتقاد راسخ دارند ان شناتکاوشگران باس

هارت موکه در نقاط مختلف گیالن و از جمله املش کشف شده نمایانگر اندیشه هاي واالي فلزکاران املشی

والت جوي و اگرچه ابنیه هاي تاریخی و باستانی در سیر تح. واستادي فوق العاده آنان در ادوار تاریخ است

جغرافیایی منطقه املش به سبب رطوبت و حوادث و بالیاي طبیعی تخریب و از بین رفته اند اما مجموعه ي 

امروزه زینت بخش موزه ها و » گنجینه املش«آثار و اشیاي باستانی مکشوفه این سرزمین موسوم به 

و تحقیقات باستان شناسی کلکسیون هاي ملی و شخصی ایران  وجهان می باشد و همواره مورد توجه 

در ساحل راست آمودریا، سیلک کاشان، کالردشت و املـش، ناحیـه   » تخت قباد«م در جایگاه هایی چون.یافته ها و بررسی هاي مربوط به هزاره اول ق-1
م در .ف بـه تمـدن مـادي، از آغـاز هـزاره اول ق     به گونه اي روشن و گویا شناسه آن است که فرهنگ معرو.... و گودین تپه نهاوند و) نقده(لرستان، حسنلو

-گیرشـمن . تمامی این جایگاه ها، با وجود فاصله زیاد از هم، با شباهت ها و همسانی هاي بسیار، شکل گرفته و روند تکامل ارزشمندي را پیمـوده اسـت  
)در دوران ماد و هخامنش(هنر ایران
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فرهنگ و «عبارت سطی برگزاري نمایشگاهی در پاری) ش.ه1340(1961درسال «.معاصر قرار گرفته است

همچنین با نمایش سفالینه ها و اشیاي فلزي املش به سال . براي نخستین بار مصطلح گردید» هنر املش

1».ددر موزه نوشاتل سوییس، هنر املش شناخته ش) ش.ه1343(1964

شیشه ها

در حفاري هاي باستان . صنایع دستی گیالن در گذشته هاي دور شیشه گري بوده استنیکی از مهمتری

اشیاي مزبور . و اطراف آن تعداد زیادي اشیاي شیشه اي از دل خاك بیرون کشیده شده استشناسی املش

هاي زیبا، فنجان هاي رنگارنگ، و عبارتند از کاسه ها و پیاله هاي مدور همراه با تراش هاي ظریف و نقش

ساغرهاي زیبا همراه با تزیینات کنده کاري و برجسته، جام هاي ظریف با لکه هاي تزیینی، قمقمه هاي 

تراش خورده و باالخره گلدان ها، مجسمه ها، گردنبندها، گوشواره ها، انگشتري ها و اشیاي مختلف دیگر که 

.صی ساخته شده اندعموماً با مهارت و استادي و ظرافت خا

ه گران هنرمند گیالنی دوره هاي باستانی هستند، شاشیاي شیشه اي مزبور معرف ذوق و استعداد شی

مخصوصاً دقت و ظرافتی که در ساخت آنها به کار رفته پیشرفت شگفت انگیز صنعت شیشه گري این 

.سرزمین را در دوره هاي باستان نشان می دهد

وجود شیشه در دوران و نقش جام مارلیک هیچ دلیل ومدرکی بر) گنجینه املش(تا پیش از کشفیات املش

اشکانی وساسانی شناخته نشده بود و وقتی از شیشه ایرانی نام برده می شد فقط شیشه اسالمی مورد نظر 

.بود

اري از پیاله هاي شیشه اي با به این نتیجه رسیدند که بسی]املش و مارلیک[ژاپنی هاي پس از کشف آثار «

و » شوسویین«ند هویت و محل ساخت پیاله شیشه اي اتراش هاي مدور که در استان گیالن یافت شده 

پیاله شیشه اي مربوط به آرامگاه امپراطور الکان را روشن می سازند، به عالوه شیشه هایی که در گیالن پیدا 

غالمرضا معصومی-باستان شناسی ایران- 1
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معتقد است که اشیاي شیشه اي یافت 1فوکایی».ی باشدمشابه دیگر اشیاي مهم مکشوفه در ژاپن مشده 

شده در حوزه ي املش و دیلمان و عمارلو رابطه ي فرهنگی نزدیکی را بین هنر و تمدن ایران و ژاپن در 

.دوره باستان نشان می دهد

جام ها و مجسمه ها

از جنس طال، نقره و حفاري هاي غیرمجاز اشیایی در پنج دهه گذشته، در اثر کاوش هاي علمی و بعضاً 

دهد تزیینات و خالقیت هاي هنري به کار مفرغ از گورستان هاي نواحی املش کشف گردیده که نشان می

جام ها و مجسمه هاي فلزي، سالح .رفته در آن اجسام، بی نظیر و قابل مقایسه با هنر یونان قدیم می باشد

و دیلمان کشف شده نمایانگر اندیشه هاي واالي هاي سرد که در نقاط مختلف گیالن از جمله املش، روبار 

.فلزکاران این منطقه و مهارت و استادي فوق العاده آنان است

رومن گیرشکن نمونه هاي ارزنده اي از کارهاي هنرمندان فلزکار گیالنی را در دوره هاي ماد و هخامنش و 

ا، سالح ها و قطعات زینتی بسیار زیبا که از آن میان می توان به جام ها، مجسمه ه. ساسانی معرفی می کند

.و ظریف اشاره نمود

برنزي مربوط به زین و یراق در گورهاي کشف شده املش دو چشم بند«:براساس اظهارات رومن گیرشمن

از شاهان » شاه منوآ«اسب کشف گردیده که روي آنها کتیبه اي با خط میخی کنده شده است یکی به نام 

پیداشدن نام او بر روي چنین . سراب اشاره شده استکاو در آبادي رازلیق، نزدیمانایی و دیگري به نام 

وسیله اي در املش خبر از ارتباط فرهنگی، هنري و یا به نوعی بازرگانی بین مناطق حاشیه دریاي مازندران 

و ممالک تحت سیطره ي اورارتورهاست و شاید هم هدیه اي ارسالی براي یکی از حکام دوره ي آغاز تاریخی 

که به وفور در گیالن بدست می آید نشانه این رابطه اد مجسمه هاي کوچک مفرغی روي وجو. املش باشد

».می داند، زیرا که در حوزه هاي تمدن هاي عصر آهن قفقاز نیز نظایر این اشیاي زیادپیدا شده است

)دانشگاه توکیو(شینجی فوکایی باستان شناس معروف ژاپنی، عضو هیئت باستان شناسی ایران و عرق پروفسور10
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ان از شاید هنرمندان املش از تیره مردمانی باشند که پیش از آمدن به سرزمین ایر«.:گیرشمن اضافه می کند

.میان کوه هاي قفقاز عبور کرده اند

انیان مهاجر که براي مجسمه هاي کوچک مفرغی شمال ایران از یک نقطه نظر بازگوي این مطالب اند که ایر

.ت ایران از این نقطه عبور کرده اند، سرچشمه الهام هنرمندان املش بوده اندورود به فال

آن نقش برجسته حکاکی شده است، منتسب به سده هاي یرامون پکه » املش« جام طالي کشف شده در 

».هشتم و نهم، پیش از میالد و نمایانگر ایزد حامی در نمادشیر بالدار می باشد

سفالینه ها

اده دستی ساخته می شد، اما هر اثري را که قبل از پیدایش ماشین کلیه مصنوعات توسط دست یا ابزار س«

صنایع دستی هنري به آن گروه از . آثار هنري به شمار آوردمصنوع دست بشر باشد نمی توان جزو 

مصنوعات اطالق می شود که تمام یا قسمت اعظم مراحل ساخت فرآورده هاي آن با دست انجام گرفته و در 

چهارچوب فرهنگ و بینش هاي فلسفی و ذوق و هنر انسان هاي هر منطقه باتوجه به دیدگاه هاي قومی 

».ی شودآنان ساخته و پرداخته م

در بین هنرمندان املش آثار زیادي از «:می نویسد» گنجینه املش«گیرشمن در توصیف سفالینه هاي هنري 

دلیل اصلی این تأثیرناپذیري کوه هاي مرتفع و صعب العبور است . نفوذ هنر بین النهرین به چشم نمی خورد

ین امر در هنر این سرزمین موجب شده تا انعکاس ا. ا و بین النهرین فاصله ایجاد می کرده استهکه میان ان

».هنر عصر اهن قدیم قفقاز تأثیر بیشتري در دست آفریده هاي هنري این منطقه داشته باشد

آثار به دست آمده « :در بررسی و گمانه زنی نواحی املش، باستان شناسان ایرانی و خارجی گزارش می دهند

به شکل (فلزي و مصنوعات شیشه اي، مقداري ظروف گلی پخته ي ااز میان گورها، عالوه بر اشیا و ابزاره

ادي از سفالینه ها، کوزه ها و ظروف جگري رنگ و منقوش می باشد که از یو تعداد ز) آدمی و گاوهاي الهامی

نظر قرابت هنري ظروف مکشوفه  این مناطق با ظروف و سفالینه هاي سیلک کاشان و تالش و تپه حصار 
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) که اینک در موزه رشت نگهداري می شود(» املش گیالن«سفالی ماقبل تاریخ ظروف» .چشمگیر است

نقش برگ هایی با طرح هاشوري و دوایر کوچک چندي در زمینه نقش و هم لبه سفال، باوصف اختالفش از 

مقایسه هستند لحاظ ترکیب ظاهري با کوزه هاي مکشوفه لرستان، از جهت طرح زینتی باهم قابل 

).قابل مقایسه می باشدنرف سفالی آدمی سان مکشوفه از ناحیه گورین باباجان لرستاهمچنین، با ظ(

جگران ااشیاي به دست آمده نشان از هنر متعالی این منطقه دارد که متأسفانه دستخوش چپاول و غارت تار

.خارجی قرار گرفته در طول دوره هاي گذشته به تاراج رفته است

زان و حجم بسیار زیاد به اسراییل منتقل می شد و میو اشیاي عتیقه ایرانی در در رژیم گذشته آثار باستانی 

در مجموعه هاي خصوصی نگهداري می گردید، یا به موزه هاي اسراییلی ارایه شده و به نمایش درمی آمدند 

حسین فردوست در کتاب ظهور و سقوط . و یا توسط بعضی افراد به موزه هاي بزرگ جهان منتقل می شدند

تأسف هر مطلبی که در این رابطه در یکی از نشریات اسراییلی به چاپ رسید، .... «:سلطنت پهلوي می نویسد

اسراییل به صورت یکی از مراکز بین المللی خرید و فروش آثار باستانی ایران در آمده ".ی انگیزدمایرانی را بر 

یرانی را میتوان به قیمت مناسب در اسراییل به همین علت تجار خارجی عقیده دارند که آثار باستانی ا. است

ظرف سفالی املش به اسراییل وارد شده و این مقدار 2000دطی دوسال اخیر در حدو. خریداري نمود

فروش گذارده شده، تشکیل می دهد ولی بسیار جاي تأسف است که ضکلیه ي آثار املش را که به معر80%

ین موقعیت بزرگ را براي گردآوري یک مجموعه ي عالی هنري از آثار مزبور از کشور خارج می شود و ما ا

عی سدست می دهیم درحالیکه موزه هاي بزرگ فرانسه، انگلستان و آمریکا و نیز موزه هاي بسیار دیگر، 

".براي خرید و آثار املش به کار می برندفراوانی 

ف شده اما در سایران از اسراییل اظهار تأنیز از خروج اشیاي باستانی چنانچه مالحظه شد، در درون اسراییل 

یکی از افرادي که نقش . داخل ایران یا به دلیل بی خبري یا بی توجهی، هیچ عکس العملی دیده نشده است

سال 45وي در طی . ودب» ایوب ربانو«مهمی در انتقال آثار باستانی ایران به اسراییل داشت، شخصی به نام 

آثار باستانی ایران را گردآرود که برخی از ترین مجموعهگد و بزرزدست به حفاري تقریباً در تمام نقاط ایران
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موزه ي بتصییل . میلیون لیره اسراییلی می رسد45آثار آن در جهان بی نظیر بوده و ارزش آن مجموعه به 

ه دوره اي شامل در موزه مزبور، آثار ایرن، مربوط ب.اسراییل، مجموعه ي آثار ایرانی را به نمایش می گذاشت

این مجموعه شامل ظروف سرامیک، بنز، آالت . بوده است18قرن چهارم قبل از میالد، تا نیمه ي قرن 

در . وره ي هخامنشی و ساسانی و نیز آثار زیادي از دوره ي اسالمی بوددجنگی، ظروف نقره و طال، از 

کلکسیون ایرانی موجود در موزه اسراییل در مورد 1344زارشی که از نمایندگی ایران در تل آویو در سال گ

رین توع خود یکی از مهمني اسراییل در همربوط به هنر ایرانی درموزکلکسیون ":شده، آمده استارسال 

یرا در این کلکسیون آثاري وجود دارد که بهایی براي آنها نمی توان تعیین کرد ز. هاي جهان استکلکسیون 

گردید، شامل آثاري با متمرکزظرف دوسال، کلکسیونی که در اورشلیمدر . تندصر به فرد هسدر جهان منح

اهی از آثار باستانی گنمایش1345در سال "...بودساله از دوران ماقبل تاریخ تا قرن شانزدهم 3000مت دق

این نمایشگاه شامل لوازم شکار و مجسمه هاي سفالی . در اسراییل برگزار شد» محسن فروغی«از  طرفنایرا

عدد بوده و در یکی از موزه هاي اسراییل 300تعداد این آثار . بود که قدمت آنها به هزاران سال بالغ می شد

وروش از وي پیروي کشار منشور سال از انت2500وي از اینکه توانسته بود، پس از . به نمایش گذاشته شد

میزان اشیاي عتیقه و باستانی ایرانی در اسراییل و به ویژه در موزه . کند، اظهار سربلندي و افتخار کرده بود

طی نامه اي که تسلیم نمایندگی ایران در تل آویو نمود ي  ملی بتصییل در حدي بود که مدیر این موزه، 

در اصالح و تعمیر آثار باستانی ایران تخصص دارند، به اسراییل اعزام درخواست کرد که دوتن از افرادي که

برگزاري نمایشگاه هاي متعدد از اشیایی . شوند و خواستار آن شده که این امر در آینده اي نزدیک انجام شود

ط در باستانی ایران در اسراییل، توجه بعضی از مقامات حکومتی را به خود جلب کرد و البته این مسأله فق

طی نامه اي به ) اردشیر زاهدي(وزیر خارجه 1347براي مثال در سوم بهمن . حد جلب توجه باقی ماند

در ":وزارت فرهنگ و هنر، با اشاره به نمایش بعضی از اشیاي باستانی ایران در موزه ي اسراییل می نویسد

دان هاي یهودیانی که به اسراییل این اشیا از ایران اطالعی در دست نیست ولی مرتباً در چمجنحوه ي خرو

کتب مختلف، مخفی شده و بدون جلوگیري پلیس، ي عتیقه ي ایرانی، به خصوص نسخ خطییامی روند، اش

بال هی مقامات حکومت در قجاوج بی خبري و بی تواین سند نشان دهنده ي"...وارد اسراییل می شود
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سیار فعال و مرموزي در زمینه ي سرقت اشیاي عتیقه یکی دیگر از افرادي که نقش ب. میراث ملی ایران است

در کتاب ظهور و سقوط . وابسته نظامی اسراییل در ایران بود» یعقوب نیمرودي«از ایران به اسراییل داشت،

یعقوب «:درباره نیمرودي چنین آمده است) ارتشبد حسین فردوستمجموعه ي خاطرات (سلطنت پهلوي 

]کاخ املش[خانه او . ران به پایان رسانید ولی باکتري ایرانی به او سرایت کردنیمرودي ماموریت خود را در ای

شبیه خانه اي است که اسراییل با قالی ها، نقاشی ها و سایر آثار هنري ایرانی مزین شده و دقیقاًوسارایودر 

در این خانه فضاي خاصی وجود دارد و آن اطاقی است که به سبک خانه . در ایران در آن سکونت داشت

هر شخصیت ایرانی که براي مأموریت به . هاي اصفهان تزئین شده و سراسر آن با آثار ایرانی زینت داده است

ایرانی احساس می و خود را در خانه یی یا محیطی اسراییل می آید در این اطاق از او پذیرایی می شود،

گنج واقعی در خانه ي نیمرودي کلکسیون آثار باستانی و به ویژه مجموعه ي ظروف سفالی از املش . کند

سال 700(سال قبل از میالد و همچنین آثار باستانی دوره اسالمی 3000به متعلق ) ناحیه اي در ایران(

نیمرودي، یک مرکز فرهنگ و هنر اصل ایرانی محسوب می شود که آثار آن بدون شک خانه ي . است) قبل

فرزند او شب و روز در یک محیط 4نه تنها او بلکه همسرش ریکا و ! طی سال ها تالش خریداري شده است

یعقوب نیمرودي که مأمور مخفی اطالعات در ایران بوده، سال ها زیرنظر جاسوسان ".ایرانی به سر می برند

وي با شروع انقالب . ایی و ایرانی در ایران به فعالیت مشغول بود و با ساواك همکاري نزدیکی داشتآمریک

هلوي با حمایت موساد محموله هاي پاین شخص تا آخرین ماه هاي سلطنت . اسالمی به اسراییل گریخت

ن محموله ها آثار طبق اسناد موجود، بخش عظیمی از ای. سري خود را از مرزهاي ایران عبور می داده است

عتیقه اي بوده که توسط نیمرودي و سرویس جاسوسی اسراییل از ایران به سرقت می باستانی و اشیاي 

».رفت
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سیماي جغرافیایی املش

جایگاه اقلیمی املش

، در دشتی سرسبز و خرم، با چشم اندازي بی نظیر )گیالن(ر دامنه کوه هاي البرز غربی دشهر زیباي املش 

.دلفریب قرار گرفته استو 

دقیقه عرض شمالی ومیان 8درجه و 37دقیقه تا 5درجه، 36شهرستان املش با مختصات جغرافیایی بین 

کیلومتر مربع، تقریباً با 470دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ، با وسعتی معادل 16درجه، 50

از شمال و شرق به شهرستان رودسر و از تاناین شهرس. خزر فاصله دارد15ساحل سیمگون دریاي خزر 

.شمال و غرب به شهرستان لنگرود و از جنوب به شهرستان هاي سیاهکل و رودبار محدود است

شرقی و شیب -جلگه سرسبز و مصفاي املش در میان دو رود شلمانرود و پلرود قرار گرفته و امتداد آن غربی

خاك جلگه این شهرستان که از رسوبات کوه ها و رودهاي . جلگه از  طرف جنوب به سوي شمال می باشد

اطراف شهر یکپارچه به کشت محصول برنج اختصاص یافته اطراف ایجاد شده، بسیار حاصلخیز و زمین هاي 

از آنجاییکه دامنه ها و کوهپایه هاي املش از نظر جغرافیایی و شرایط جواي با کوهپایه ها و دره هاي . است

هندوستان متناظر می باشد، شرایط چایکاري مساعد بوده و از هشتاد سال پیش به باغات منطقه دارجلینگ 

.چاي مبدل گردیده است

م ظوه را قسمت اعکمناطق رانکوه و رانءتقسیمات جغرافیایی، املش را جزبخش » تاریخ رانکوه«در کتاب 

اید در رأس مثلث وسیع تمیجان را ب«:در همین متن تاریخی آمده است. گیالن شرقی برشمرده است

شهرهاي لنگرود و رودسر و مرکز ورود نیازمندي هاي ضروري مردم رانکوه که همچنین انبار اصلی ذخیره ي 

برسر چهار راه ]نزدیک املش[تمیجان.کاالهاي تجاري و صدور آنها به قزوین و سایر شهرها بوده، شناخت

ر کاال در سراسر ایران بوده، داشته و به همین علت گیالن کمترین فاصله را با قزوین که بزرگترین انبا

لنگرود بازرگانان گرگان، طبرستان و باکو و سایر نواحی خزر کاالهاي خود را از راه بنادر رودسر، چمخاله و 
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جنوبی که بندر شمالی را از راه -این راه شمالی. به تمیجان می آوردند و سپس از اینجا به قزوین  می بردند

ین متصل می کرد، راهی پر رفت و آمد  بود که شاه عباس براي رفاه حال کاروانیان در این وه قزتمیجان ب

مسیر کاروانسراها و پل هایی مانند پل هاي آجري بر روي رودخانه هاي تمیجان، سیاه رود، زیل بره و 

1».ساخته بود.... کاروانسراي بلوردکان و

در ) وارش(مدیترانه اي و مقدار باران آب و هواي املش همانند سایر نقاط گیالن نوعی آب و هواي معتدل 

حداکثر بارندگی ماهانه به طور میانگین در مهرماه . میلی متر می رسد1400این ناحیه، سالیانه به حدود 

انتزاعی این ماکزیمم در تدر حاال. درصد کل بارش ساالنه را متضمن است17حادث می شود و بیش از 

بوده و هوا بسیار ) شرجی(نیمی از سال داراي شبنم . یکی از ماه هاي شهریور و آبان به چشم می خورد

+ 35درجه سانتی گراد نوسان می کند و ندرتاً به 20میانگین درجه حرارت در املش پیرامون . متغیر است

باد . وزد و در بهار و تابستان سبب بارندگی می شودباد شمال غربی غالباً به سوي این شهر می. می رسد

باد . که در فصل زمستان از شمال می وزد و از صفات بارز این باد توفانزایی و بارندگی شدید است» خزر«

که از اوایل آذرماه تا اواسط خردادماه گاه و بیگاه از سمت ییالقات می وزد که همه ) گرمش(موسمی گرم 

درجه سانتی گراد باال برده و برف قله ها را آب نهانی چندیگو دماي محیط را به طور ناچیز را می خشکاند 

.نموده و پس از آن هوا بارانی و توفانی می گردد

اختالف درجه نمناکی و گرماي هوا و سرسبزي جلگه و کوهستان در دو طرف شمال و جنوب کوه هاي 

1500اع زیاد مناطق ییالقی املش از سطح دریا که حدود بطوریکه به خاطر ارتفاملش قابل مقایسه بوده، 

داراي آب و هواي سردسیري یا به عبارت دیگر کوهستانی است و به همین علت هواي . متري می رسد

در آنجا فراوان و فدر فصل زمستان برودت و سرماي ییالقات بسیار زیاد و ریزش بر. ییالقی خنک می شود

ناتشکوه به ارتفاع : دوره فصل سرما در ناحیه کوهستانی املش عبارتند از. سدمتر می ر2گاهی تا ارتفاع 

، گوالسک، سیاکوه کلمازو، فیروزکوه، بشم، زرین کوه و )بلندترین قله ي بخش کوهستانی املش(متر 3000

، هالی دشت، لوزان، اُمام، ملکوت، بن زمین، )کاروانسرا(املش، کهلستان، بلوردکان : قزمین از این محل ها می گذرد-راه کاروانروي شاه عباسی املش- 1
، احمدخانی، اسماعیل آیاد، قزوین)کاروانسرا(سیاسنگ جلیسه، تیان دشت، تله کماسار،
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هالی دشت و چندین رشته کوه کم ارتفاع که از این مناطق بسیاري از رودها و جریان هاي بزرگ و کوچک

مهمترین . کیلومتر هم ادامه دارد20امتداد این کوه ها در جنوب شهرستان املش تا . سرچشمه می گیرد

شلمانرود که از ناتشکوه املش سرچشمه گرفته و پس از عبور از شلمان به -1: رودهاي املش عبارتنداز

گرفته و با عبور از رودسر کیارود که از ارتفاعات کوهپایه اي بخش رانکوه سرچشمه-2. دریاي خزر می ریزد

چاکرود که از دامنه هاي شمالی قله درفک سرچشمه گرفته و باعبور از سیاهکل - 3. به دریاي خزر می ریزد

رودخانه ي - 4. و املش و پیوستن به شاخه ي اصلی پلرود در شهرستان رودسر به دریاي خزر می ریزد

.شمه گرفته به چاکرود می پیونددسراسر که از کوه اربوداردشت در منطقه ي سمام سرچ

بود، در سال ) شهسوار(ن بتنکا= کومت رضاشاه جزو والیت ثالثحاز لحاظ تقسیمات کشوري املش در زمان 

و جزو فرمانداري الهیجان محسوب و بعد از ارتقاي عپس از استان شدن گیالن، از شهسوار منتز1316

18397ت /سپس براساس تصویب نامه شماره . الحاق گردیدبه این شهرستان ) 1327(ه شهرستان برودسر 

این شهرستان داراي دو بخش مرکزي و . قل ارتقاء یافتتهیئت وزیران به شهرستان مس11/5/76ك مورخ 

، شبخوس الت، )حاجی آباد(، املش جنوبی )کهنه گوراب(رانکوه و پنج دهستان به نام هاي املش شمالی 

اعظم خاك املش را تشکیل بخش رانکوه به مرکزیت شبخوسالت بخش . شدمی با) ملکوت(کجید و سمام 

با . می دهد و در یک دهه گذشته به همت مردم و مسئوالن محلی پیشرفت قابل مالحظه اي داشته است

تکمیل و توسعه شعر صنعتی آسیاب سران، در آینده نزدیک بخش مهمی از جمعیت شهري املش و 

پارچه روستا و آبادي وجود دارد که اعم فعالیت 148در املش . ي خواهد دادشهرهاي همجوار را در خود جا

محدوده شهر املش متشکل از . اقتصادي آنان، شالیکاري، چایکاري، نوغانداري، زنبورداري و دامپروري است

ن یک مجموعه تاریخی، داراي وابه عن) اتاقسرا(ده محله قدیمی و نوبنیاد است، محله پارك میرزاکوچک 

عمارت هاي هنري، با بام هاي سفال پوش، هسته مرکزي شهر را تشکیل میدهد و هریک از محالت انارستان 

، )نقره بیجار(، سرچور بزرگ، زربیجار )جیرمحله(آشیخ علی محله، پایین املش محله، میان  محله، کیازنیک، 

به ذکر است بقایاي شهر سوخته الزم . کیاکالیه و کوي پیش ساخته در امتداد آن به مرور ساخته شده است

.شده استکشیدهاملش در حوالی ولی کالم، اطراف غریب آقا، حاشیه حسن سل تا حد وسط کیازنیک 
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و زمین شناسی املش) مکان نگار(وضع توپوگرافی 

سرگذشت زمین شناسی این منطقه از سرگذشت جبال البرز جدا نمی باشد، که این محدوده در تقسیم «

در طول دوران هاي اول تا : رشت قلمداد و منظور شده است- هاي رسوبی جزو زون گرگانبندي ساختار

چهارم زمین شناسی، چندین حرکت کوه زایی رخ داده و در هر مرحله بخشی از تشکیالت به وجود آمده 

:ازمهمترین حرکت کوه زایی که در شرایط فعلی زمین شناسی منطقه املش تاثیر گذاشته اند عبارتند. است

حرکت کمبرین پیشین در دوران دوم که طی آن سنگ هاي دگرگونی نفوذي به وجود آمده و در کرتاسه -

.که سنگ هاي آن سطح فراوانی از ناحیه املش را می پوشاند. کرده اندآتشفشان هایی فعالیت

خوردگی بعضی دنبال داشته و سبب چین و سنگ ها و آتشفشان ها را بهحرکت الرمین که گسترش ماسه-

.تشکیالت شده اند

. حرکات پادساتین، که طی آن رشته کوه البرز به صورت فعلی تشکیل شده و کالً از آب خارج گردیده است

در طی تمام حرکات کوه زایی، گسل هاي عمده اي در ناحیه تشکیل گردیده اند که گسل اصلی الهیجان و 

.گسل فرعی املش از آن جمله می باشد

و عربستان قرار دارد و این دو صفحه هنوز هم ) پالتفرم توران(که ایران بین دو صفحه سیبرياز آنجایی

بنابراین فشارهایی که این دو صفحه به ایران وارد می آورند، . داراي حرکت همگرا به سوي یکدیگر می باشند

یژگی هاي زمین شناسی بدین لحاظ یکی از مهمترین و. موجب بروز زلزله در گیالن و این منطقه می گردند

بدیهی است وقوع این پدیده طبیعی می تواند اثرات ناگواري بر . می باشداین منطقه احتمال رویداد زلزله 

هرنوع برنامه ریزي براي اسکان، جابجایی جمعیت یا مسکن و یا : در نتیجه. مسایل انسانی برجاي بگذارد

ر ازمین لرزه را مورد توجه قرد می بایست احتمال وقوع احداث و ایجاد تأسیسات در دست تهیه یا اجرا باش

به عبارت دیگر امکان رویداد زلزله با درنظر گرفتن وضعیت توپوگرافی ناحیه املش، به عنوان یک . دهد

»تنگناي محیطی می بایست مورد عنایت قرار دارد
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توپوگرافی

:م نمودتوپوگرافی منطقه املش را می توان به سه واحد فیزیوگرافی تقسی

واحد جلگه اي- الف

شامل دشت هاي سیالبی و قسمت هاي باالیی دشت هاي آبرفتی مجاور کوهستان

واحد تپه ها و بقایاي فالت هاي قدیمی-ب

.که عمداً بخش شمالی را دربر می گیرد) متري500حداکثر تا (شامل اراضی شیب دار در کم ارتفاع 

واحد کوهستانی-ج

از شمال منطقه املش به طرف جنوب، . قسمت اعظم ناحیه جنوبی و میانه املش در این واحد قرار گرفته اند

بتدریج به ارتفاع زمین افزوده می شود و باالترین ارقام ارتفاعی به نواحی جنوبی و کوهستان هایی اختصاص 

واقع شده ترین قسمت شهرستان بخش کوهستانی در جنوبی. دارند که با نام ارتفاعات اشکورات موسومند

1».که بیشتر مراتع در این قسمت می باشد و بلندترین قله آن ناتشکوه می باشد

جاذبه هاي اکوتوریسم املش

هرنقطه اي از گیالن، تابلوي زیبایی از طبیعت است این سرزمین سحرانگیز، شادابی و طراوت جاودانه «

در دامنه کوه ها تا قله ي . رقم زده استسرسبز جنگل تانخویش را با جوهر نیلی رنگ دریا و قلم درخ

پوشیده از درختان، شالیزارها و کشتزارهاي پربار گسترده شده، مجموعه اي زیبا را به معرض نمایش گذاشته 

افرادي که شوق و ذوق گردش در املش را دارند و » .اند که هر بیننده اي را به اعجاب و تحسین وا می دارد

به سمت ) کیلومتر7به فاصله (ن بار به این شهر سفر میکنند، وقتی از سه راهی شهر شلمان براي اولی

کوهپایه می پیچند، یکباره مجذوب مظاهر و ارزش هاي طبیعی آن می شوند چراکه در جاي جاي این شهر، 

)پایان نامه صغري جامعی(بررسی توسعه شهرستان - 1
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مشده اي یافته دیدنیها آنقدر زیبا، نشاط انگیز و متنوعند که گویی هر مسافري خود را یکباره در بهشت گ

.است

املش در زمینه ي جاذبه هاي طبیعی داراي جایگاه ارزنده اي است ویکی از نه منطقه توریستی گیالن 

جنگل هاي . گستره جغرافیاي این شهرستان شامل جلگه، کوهپایه و کوهستان است. محسوب می شود

آالم دردها و انگاهی است جهت زیباي املش عطیه اي است الهی براي همه نسل ها و عصرها، به سان درم

فشارهاي روحی و روانی حاصل از زندگی ماشینی که می توان آن را مکان مناسبی براي تمدد اعصاب و 

وسعت عرصه جنگلی این شهرستان بیش از بیست هزار هکتار . شادمانی مردم شهرهاي صنعتی درنظر گرفت

باشد که با بهره مندي از مدیریتی اندیشمند و با از انبوه ترین و قدیمی ترین جنگل هاي البرز غربی می 

.لی همراه با امکانات رفاهی مبدل ساختگصرف هزینه اندك، می توان آن را به یک پارك جن

اکوسیستم بی نظیر این ناحیه شامل آبشارهاي طبیعی، رودها و جریان هاي خروشان و چشمه سارهاي دل 

وش کم نظیر از قبیل پلنگ، گوزن، بزکوهی، خرس، روباه، وح. انگیز که از کوهساران سرچشمه می گیرد

ل هاي حوزه املش گهمچنین، پوشش گیاهی جن. شغال، گرگ و سمور و انواع پرندگان و خزندگان است

صنوبر، ممرز و بسیاري از . کاج، توسکا، ون، راش، نارون، گردو: انواع درختان سوزنی برگ و پهن برگ مانند

قاط نگونه هاي گیاهی و گل هاي دارویی از قبیل گل بنفشه و ختمی، گل گاوزبان و کودکوتو که در اکثر 

.املش می رویند، شامل می شود

که جنگل بعد از آدمیان این سامان، بزرگترین سرمایه اي است که باید بیش از ذکر این نکته الزم است

ثیر أزیرا نه تنها در تصفیه و تلطیف هوا و جلوگیري از جریان سیالبها ت. پیش در نگهداري آن کوشید

ر مستقیم دارد بلکه چوب و فرآورده هاي آن در صنایع وسازه هاي چوبی به کار می رود و ثروتی است که د

.جدید و احیاي آن سالیان سال وقت طلب خواهد کردتصورت تباه شدن، 

ردیده اند که از نظر چشم اندازهاي طبیعی و ، دهکده هاي ییالقی واقع گدر خط الرأس جنگل هاي املش

.یادمان هاي تاریخی در گیالم منحصر به فرد می باشند
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هاي گردشگري هالی دشت و خصیب دشت، از مناطق زیبا و دیدنی شهرستان املش می توان به دهکده

چشمه آب معدنی لوزان، آبشار شیر دره، غارهاي تالبن گورج و لیارو، پیچ عروس و شهر سحرآمیز رانکوه را 

.نام برد

ی و نیز از جاذبه هاي فرهنگ1برج تاریخی امام، قلعه ي معروف به شاه نشین و عمارت هاي خاندان صوفی

.می روداین منطقه به شمارتاریخی

مناطق ییالقی و باغات سرسبز چاي و کوهپایه هاي باصفا مانند تابستان نشین، آغوزي، جنگل هاي 

.جلوه هاي زیباي طبیعت املش بوده و هر بیننده اي را مجذوب خود می کند... بلوردکان، گلستان سرا،

تاالب زربیجار

به عنوان زیستگاه طبیعی براي حیوانات زربیجار است که ) سل(یکی از دیدنی ترین مناطق املش تاالب

و همچنین محل ) پرنده بومی(مهاجر، از قبیل حواصیل، لک لک، کالغ هاي وحشی و نفت جیلوپرندگان

گنجایش این تاالب بیست هزار متر مکعب بوده و . ذخیره آب جهت مصارف شالیکاري، حائز اهمیت می باشد

درختان آبی توسکا و . تأمین می گردد» هردوآب«رودخانه آب این تاالب توسط چشمه هاي آن و از طریق 

پوشش گیاهان مردابی و نیلوفرهاي آبی در تاالب، جلوه اي فرحبخش راي گردشگران در فصل بهار و 

.تابستان ایجاد می نماید

از شهرداري املش متولی پروژه زیباسازي آن شده و درنظر دارد با تجهیز امکانات و ایجاد تأسیسات تفریحی 

قبیل سکوي قایقرانی، شهربازي، نصب آالچیق و کافی شاپ در آینده نزدیک توجه مسافران بیشتري را به 

.املش جلب می نماید

.عمارت هاي خاندان صوفی املش، بی نظیرترین مجموعه معماري دوره قاجاریه و پهلوي اول در گیالن به شمار می آیند- 1
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تابستان نشین

ش، رودسر و لنگرود له امگین مناطق گردشگري شرق گیالن که کامالً مشرف به جلرزیباترین و یکی از نادرت

زیبا و خیره کننده و محصور در بین باغات چاي و مرکبات، چشم اندازي بوده عالوه بر داشتن طبیعتی بسیار

یک بازدید کوتاه از این منطقه زیبا در . بی نظیر از طبیعت الهی در اختیار هربازدید کننده اش قرار می دهد

. دل از برگ ریزان پاییز، به همه گردشگران و دوستداران املش توصیه می گردباوج زیبایی فصل بهار تا ق

تابستان نشین نزدیک ترین دروازه ورود به جنگل هاي حوزه املش بوده و یکی از مسیرهاي پررفت و آمد 

درآینده نزدیک با امتداد جاده آسفالته تابستان نشین . یالن محسوب می شودگگروه هاي کوهنوردي شرق 

بیست هزار در این حوزه . به ییالقات، تحولی عظیم در صنعت گردشگري گیالن  و املش ایجاد خواهد شد

هکتار از انبوه ترین و قدیمی ترین جنگل هاي شمال واقع گردیده که به عنوان موزه طبیعی یکی از بی 

.ترین جاذبه هاي بین المللی اکوتوریسم به شمار خواهد آمدنظیر

ییالقات املش

اُمام

میت زیادي هتاریخی و فرهنگی، داراي اییالقات املش از نظر چشم اندازهاي اکولوژیکی و نیز یادمان هاي 

در فاصله شصت .گذردمی) قزوین-املش(راه اصلی این ییالقات از مسیر راه کاروانروي شاه عباسی . است

کیلومتري این راه تاریخی که از میان جنگل هاي انبوه و پرباران املش می گذرد، دهستان اُمام واقع گردیده 

احاطه طبیعی و فرهنگی در میان باغات گردو و فندقدهکده تاریخی امام با انبوهی از زیبایی هاي . است

است که مردم هوشمند محلی سابقاً در طبیعت آن ایجاد رنظیکمبخشی از زیبایی هاي امام . شده است

پوشش سفالین یا لته پوشان بامها، نشانی از نظم و تالش مردم در پیرامون زندگی آنهاست، سقف . کرده اند

هاي لته پوش خانه هاي ییالقی امام که با سنگ هاي رودخانه اي و خشت پخته محکم می شوند، همراه با 
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راطی شده تالرها با مجموعه انسان هایی که در امام زندگی می کنند همگی تجلی مهرو پنجره ها و تکایل خ

.صفا هستند

املش بود، امروزه به دلیل متروك شدن راه کاروانروي شاه سرزمین باستانی امام که روزگاري قلب تپنده 

شاید هم اهمیت . مانده استاز تحوالت زمانه به دور عباسی در انزواي جغرافیایی قرار گرفته و تا حد زیادي 

سنتی در حفظ ارزش ها و اصالت هاي نیاکان اغلب امروزي آن به عنوان یک دهکده ي ییالقی با فرهنگ 

سکونت دارند به دلیل عالیق خاص، ) مرکز شهرستان(املش که درافراد محلی این دهکده. مردم املش باشد

. همراه خانواده در این ییالق خوش آب و هوا می گذرانندارتباط مستمري با امام داشته و تابستان خود را به

و هوایی جلگه گیالن اندکی تغییر یافته و داراي تابستان هاي گرم و شرجه آبدرچند سال اخیر که شرایط 

آلوده می باشد، شهروندان املشی براي آرامش بیشتر به امام پناه می برند و پیداست احداث ویال در این 

اب بیشتري گرفته است به طوریکه با ساخت و ساز جدید، معماري سنتی امام دچار دگرگونی دهکده زیبا شت

.شده است

در این باره رابینو گیالن شناس انگلیسی می . آن می باشد) میل(برجمیکی از آثار تاریخی دهکده ي اما

این ناحیه در دره . که به املش می رسد واقع شده استدرموقع عبور از رشته سبوچالامام":نویسد

داراي بام هاي سفالی و خانه هاي امام اکثراً. کوچکی که سفیدچشمه در طول آن جاري است قرار دارد

است که در میان درختان پنهان شده است گفته می شود که فاصله آن تا سمام نیم ) لته پوش(چوبی 

قرار دارد که در پایین آن » خوش خانی«در شمال شرقی امام . سنگ استفرسنگ و تا اسپیلی دو ونیم فر

در پایین امام روي تپه اي برجی . به نام ملک کشته گاه وجود داردنی وسیع امحلی به نامکوه خونش با مید

یرزا یحیی ی در این ناحیه وجود دارد که متعلق به مگعمارت بزر. افراشته شده که آنرا میل امام می گویند

که در اطراف آن مجسمه هایی » عروس چشمه«میل امام محلی است به نام خان صوفی املشی است،باالي

".دیده می شود
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از آثار ابنیه قدیم ":نوشته شده است) میل(در فرهنگ جغرافیایی ایران مطالب زیر درباره این برج تاریخی 

متر 7سره امام که از ارتفاع آن در حدود متري شمال خاوري قصبه روي تپه اي به نام صوما 500برجی در 

ه، قبوري شبیه قبور زرتشتیان ل و غیره و در گذشتفااست قرار دارد و بقایاي ابنیه قدیمی از قبیل آجر و س

احتمال می دهند این برج آتشکده بوده است و ممکن است این برج از برج هاي خبري .هده شده استمشا

.ر مشاهده می شودباشد که در اکثر نقاط حساس کشو

امروزه به علت تغییرات جوي و حفاري هاي غیرمجاز در اطراف میل، قسمت  اعظم برج تخریب گردیده و 

!ذرندیب این بناي تاریخی از کنارش می گسالها مسووالن محلی بی تفاوت از تخر

سمام

که آب سرچشمه ساران سمام دهستانی است کوهستانی از شهرستان املش، کنار دره اي عمیق قرار گرفته

باباجان دره در سوي دیگر . می پیوندد"چاك رود"آن با مناظر دل انگیز به باباجان دره جاري شده و به 

قرار دارد که مدفن سلطان محمد کارکیا و سلطان علی میرزا و پري سلطان و » سرتربت«محلی به نام 

اشیه مزارهاي مذکور ساختمان هایی احداث شده در ح. حسنی است که از خاندان کیاییان الهیجان بوده اند

مشکن متولیان آن بقعه بوده که امروزه فروریخته ولی سنگ قبرها از قرن نهم هجري و پس از آن که گویا

.تاکنون برجاست

سمام منطقه اي ":درباره سمام می نویسد» نامها و نامداران گیالن«شادروان جهانگیر سرتیپ پور در کتاب 

اتع وسیع که گالش هاي ناحیه املش هر ساله گله هاي خود را به مراتع مزبور هدایت کرده و با است با مر

سمام برسر نزدیکترین راه کاروانروي . قرارگاه هاي متعدد مدتی از سال را در آن منطقه می گذراننداحداث 

وجه سادات کیا بوده و مقر این دهکده باستانی، یکی از مناطق مورد ت. قرار دارد) قزوین- املش(شرق گیالن 

تابستانی آنان و همچنین مدفن بعضی از بزرگان خاندان کیایی هنوز در نواحی مختلف بوده است که امروزه 

. افراد محلی درآمده استاز امالك وقف شده چیزي براي اجراي وقف باقی نمانده و به مالکیت خصوصی 
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و ) نقره بیجار(کیاکالیه و قسمتی از زربیجارتمیجان، مون وقف نامه حکایت از آن داشته که دهکده هاي ضم

".اعیاناتی در روسر و لنگرود و الهیجان جهت وقف و نگهداري مزارهاي بعضی از کیاییان بوده است

سلسله کیایی الهیجان دو ":ی نویسدم: والیات دارالمرز گیالن«رابینو کاردار انگلیسی در اثر خود به نام 

نزدیک جورکالیه اشکور و دیگري سمام در پنج )درگاه(مرکز ییالقی در جنوب املش داشتند یکی لوسین 

رابینو به نقل از سیدظهیرالدین مرعشی مازندرانی، درباره آبادانی سمام چنین می ".کیلومتري دهکده امام

بنیادعمارت دیلمنستان کردند و در ناحیه شهرك، به موضعی 818و 817سیدمحمدکیا در سال هاي : نوید

قلعه مرغوبی  از خشت پخته بفرمودند که مشهور است به سمام استاد اجل پیر علی بنار را به سر کار داشته، 

آنچه از ضروریات بود، از هرنوع عمارت جهت . اسبان و ایوان خانه ها به انتها رسانیدندنهساخت و اصطبل خا

".زمات و نوکران و سپهساالرن گیل و دیلم تمام فرمودند گرد و آن مقام را تخت ییالق خود گردانیدندمال

دهکده کوچکی است در نیم فرسخی مشرق امام و ":رابینو در ادامه مشاهدات خود از سمام اظهار می دارد

روان شده و سپس به چاك آب شهر سمام به دره عمیق در مغرب این محل . در دامنه غربی کوهی قرار دارد

".رود متصل می شود

شهرسمام و آنچه از آن به جا مانده است، قصر شهر سمام سمت چپ و آستانه محل اصلی قصر ییالقی 

در محل شهر سمام آثار خرابه ي زیادي . سرتربت سمت راست رودخانه برباالي بلندي ساخته شده اند

جان باکسته، در این دامنه که شیب آن به طرف دهکده ي باپاره هاي آجر و سفال ش. ه می شوددامروزه دی

آثار بارویی مربع مستطیل شکل که روزي حصار و باروي این قصر بوده است، نمایان . دره است، فراوان است

نیز روشن است که آب را از زیر ) تنبوشه ها(آثار استخر و منبع آب آن نیز باقی است و مسیر گنگ ها. تاس

.کاخ برده بودندو محلی نیز به شکل حمام بود که بسیار ویران و فرسوده شده استاربوداردشت به

صورت ) شاه سمام(در سال هاي اخیر ده ها حفاري غیرمجاز توسط قاچاقچیان عتیقه در اطراف شهر سمام 

.ی بیرون کشیده استدهکده ي تاریخی مقداري اشیاي قدیمگرفته و از دل خاك این 
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کجید

تان هاي دلفریب و بسیار خوش آب و هوا که آثار باستانی فراوانی را درمحدوده سییالقی با کوهمنطقه اي 

مردم این مناطق انسان هایی سخت کوش و قناعت پیشه بوده و قناعت و . جغرافیایی خود جاي داده است

گان متعددي فرهیخت. مناعت طبع مردم مهمان نواز کجید در سطح منطقه بسیار معروف و زبانزد می باشد

دهکده ي بزرگ کجید تنها دهکده اي .نیز از این منطقه در کشور و استان گیالن مطرح و شهره می باشند

ت که تا سال هاي اخیر داراي مدرسه و کتابخانه بوده است و در مسجد بزرگ این دهکده سدر شمال ایران ا

و مدرسه ي این محل داراي یک روزگاري هم بحث هاي فقهی و اصولی و فلسفی انجام می گرفته است 

حیاط و سه حجره بود که تابستان ها سبب جمع شدن گروهی از طلبه ها می شد این طالب از شهرهاي 

قزوین و گیالن و مازندران به آنجا رفته و مدت سه ماه از محضر استادان بزرگی که در کجید بودند کسب 

عده اي براي ادامه تحصیالت راهی حوزه . م می رسیدتعداد این طلبه ها گاهی به صد نفر ه. فیض می کردند

فانه امروزه از آن همه رشد فرهنگی جز یک مدرسه ي ابتدایی نشانی سمتا. هاي علمیه قم و نجف می شدند

از واحدهاي فرهنگی و مذهبی که مردمان این روستا دارند، امروزه سهم مهمی در مشاغل اداري، فرهنگی و 

.ش دارندفعالیت هاي اقتصادي امل

تماجان

مناطق ییالقی املش از نظر قدمت تاریخی و دارابودن میراث فرهنگی جزو مناطق با اهمیت کشور به شمار «

به طوریکه در دهه هاي اخیر پاي چندین محقق و باستان شناس ایرانی و خارجی به این نواحی . می آیند

دهکده . کیلومتري جنوب املش قرار دارد80تماجان دهی است از دهستان مجید که در . کشیده شده است

این روستا به دلیل . هستانی و ییالقی تماجان یکی از مناطق سرشار و غنی از نظر باستان شناسی استکو

دکتر حبیب اهللا صمدي . داشتن آبهاي فراوان و چشمه سارهاي متعدد، دشت و دامنه هاي سرسبزي دارد

تماجان کوهی است در ":ات گرمابک و تماجان می نویسدباستان شناس در مقاله اي تحت عنوان حفری
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مجاورت دهکده ي تاریخی امام از توابع املش در جنوب آن، در کمرش و شیب این کوه گورستان باستانی 

. وسیع و پراکنده اي از اوایل عصر آهن قرار گرفته است

قاعده کلی نیست به این جهت بارها ماجان دفن مردگان تابع تدر .... ":داوش نیز می نویسکوي در مورد این 

مشاهده شده در یک قبر چند مرده خوابانده شده است، ثالثاً از ابزار جنگی که با مرده دفن نموده اند، در می 

از لحاظ ظروف . که به طور کلی تماجانی ها در گذشته هاي دور مردم قوي پنجه و جنگجویی بوده اندمیابی

با مردم سیلک کاشان و تالش در ان موضوع را اثبات می کند که تماجانی هکه مشابه با نقاط دیگر است ای

که در تالش در مجاورت غرب سرزمین املش حفاري کرده است معتقد بود که » مورگان«.ارتباط بوده اند

وردیم، آاستفاده می کردند و ما از نمونه هاي آن بسیار زیاد بدست نمردم عصر مفرغ، از نژادي که از آه

1".گردید) مردمان عصر آهن(ت خوردند و اغلب اشیاي قیمتی نصیب این نژادشکس

درصد از گورستان هاي 60ري استان گیالن متأسفانه تاکنون ازمان میراث فرهنگی و گردشگارش سگزبه 

مداوم حفاري منطقه املش به علت قرارگرفتن در منطقه اي کوهستانی و عدم امکان حفاظت، باستانی

به گزارش این سازمان، برخی از مناطق باستانی املش، کوهستانی و صعب . خریب گرفته اندغیرمجاز و ت

العبور است و به همین علت نیروي انتظامی یا پاسداران میراث فرهنگی نمی توانند، حضور مداوم در این 

بر تخریب هاي از سویی دیگر در این منطقه گورستان هاي زیادي وجود دارد که عالوه . مناطق داشته باشند

دوده قیس بیشترین حفاري غیرمجاز در مح. ي غیرقانونی و بی رویه هستندعمرانی همچنان متحمل حفاریها

و حوالی تماجان صورت گرفته است متأسفانه ) ن باستانی در ضلع جنوبی دهکده مربوگورستا(غیاث آباد= آباد

عتیقه و زرگرنماها از شهرهاي قزوین، و با هدایت قاچاق کنندگان) ییالقی(حفاري توسط افراد بومی

کرمانشاه، تهران، شیراز، مشهد و اقصی نقاط کشور به این دهکده هاي ییالقی سرازیر می شوند صورت 

البته چندسالی است که پلیس نیروي انتظامی و پاسداران میراث فرهنگی با جلوگیري از . گرفته و می گیرد

. یتی سختگیرانه اي از این سوءاستفاده کنندگان به عمل آورده اندکندن و حفاري هاي غیرمجاز تدابیر امن

شناس ایرانی بود که پابه سرزمین گیالن گذاشت و حفاري هاي باستان شناسی خود را در اولین باستان » دکتر حبیب اهللا صمدي«1334در سال 10
وي گورستان تماجان را که بیشتر مورد کاوش هاي مجاز و تخریب هاي عمرانی قرار گرفته بود براي کاوش انتخاب کرد اما . منطقه ي املش آغاز کرد

!!ت و تماجان همچنان براي حفاران غیرمجاز سفره پهن و آماده اي بودکاوش هاي وي تنها بخشی از گورستان را دربر می گرف
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تاکنون در بین اشیاي کشف شده از دست قاچاق چیان تعداد زیادي مجسمه، کوزه و ابزار فلزي و غیره می 

نگهداري می شود و قسمت .... باشد که در  مجموعه تاریخی کالت نادري مشهد، موزه هاي تهران، ارومیه و 

.یاي مکشوفه در سال هاي گذشته در سطح ایران و جهان معامله گردیده استاعظم اش

سرتربت

ظهیرالدین مرعشی مازندرانی و . سرترتبت مدفن چهارتن از سالطین کیایی و دوتن از منسوبان آنهاست

است این بنا، روي هم شامل دواتاق از سنگ و گچ ":مهدي الهیجی در آثار خود به سرتربت اشاره کرده اند

حیاط کوچک بقعه که با سنگ . که از یکی به عنوان زایرسرا از دیگري به عنوان مسجد استفاده می شود

هیچ سقفی بر بقعه پایدار : گالشها و دهقانان ییالقی معتقدند. (محصور شده بدون سقف و سرپناه می باشد

قعه احداث نمایند کمتر از یک نمی ماند و هربار تصمیم گرفته شد به منظور مرمت و بازسازي، سقفی بر ب

)هفته، باد سقف آن را از جا می کند

چهار مزار داراي سنگ قبر مکتوب و دو مزار دیگر بدون سنگ قبر . سرتربت شش مزار را دربر گرفته است

912ق، پسر او سلطان میرزاعلی مقتول به سال .ه883سلطان محمد کیا متوفی : چهارتن عبارتند از. است

ق .ه902ق و زنی دیگر به نام حسنی متوفی .ه908سلطان محمد موسوم به پري سلطان متوفی ق دختر .ه

بر سینه دیوار بنا، وقف نامه اي از سنگ مرمر نصب است که نشان می دهد بنا به امر میرزا علی کیا، سلطان 

رق گیالن شه و کنار مگاه خانوادگی آل کیا ساخته شده و موقوفات زیادي در گوشان آروامقتدر گیالن به عن

و چندین فقره امالك و ) نقره بیجار(از جمله ده باب از مغازه هاي بازار قدیمی الهیجان، مزارع برنج زربیجار

.دیده شده استكاعیانات براي آن تدار
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مردم شناسی املش

گیل و دیلم

دور بر جلگه اي که در شمال ایران کوه البرز و دریاي خزر واقع است، گیل، نام قومی است که از گذشته «

حد جغرافیایی . ثبت شده است» الجیل«و به زبان عربی » گل«نام این قوم به زبان پهلوي . مستولی بوده اند

درحال حاضر شامل جلگه و کوهستانی می شود که از شرق . سرزمین گیل در ادوار مختلف متغییر بوده است

و وکوهستان مذکور در مدخل تاریخ در جلگه. دایره جلگه گیالن رادربر گرفته استغرب به شکل نیمبه 

که هر یک از آنها » مارد= مارد، کادوس، گالي، آ1کاسپی«پیش از آن اقوامی می زیستند به نام هاي 

ساسانیان به جاي نام هاي درعهد . زمانهایی دراز یا کوتاه برتمام یا قسمتی از این منطقه فرمانروایی داشتند

بر » گیل«در آن روزگار قوم . در سراسر جلگه و کوهستان جانشین شده استممذکور، نام دو قوم گیل و دیل

» .بر کوهستان هاي البرز غربی استیال یافته بودند» دیلم«جلگه و 

شجاع، «م مردم دیل: می نویسد) ق.ه350(شمس الدین بشاري معروف به مقدسی در اجسن التقاسیم 

مقدسی که خود چندي در دیلمان به سر » .ضعیفان مهربان بوده اند«دارند که با » نیرومند وسیمایی زیبا

یان مراوده داشته، از آداب و رسوم آنان مطالبی نوشته است که هنوز کم و بیش به لمبرده و از نزدیک یا دی

هدایا به عروس و داماد در روز کابین بندان صورتی دیگر در کوهستان هاي گیالن رایج است از جمله تقدیم 

.و آتش افروزي به قصد شادمانی و همچنین مسابقه کشتی که متداول است

ه منظوم«از جمله قدیمی ترین شواهد درباره دیلم و دیلمیان گواهی هاي دیگري به جاي مانده است که 

فخر الدین اسعد گرگانی به شعر است که تاریخ انشاي آن به زبان ساسانیان می رسد و»ویس و رامین

در این منظومه که اصل به زبان پهلوي بوده، دیلم را منطقه اي محکم معرفی می . فارسی کشیده شده است

و به تصرف دیگران درنیامده است و داراي جنگاورانی است از » .هنوز آن ملک دوشیزه بمانده است«کند که 

اي خزر، پیش از مهاجرت آریایی ها به سرزمین ایران، درکنار دریاي خزر، قومی به نام کاسپی زندگی می کردند به همین علت اروپاییان هنوز به دری- 1
.می نامند) کاسپین(دریاي کاسپیان
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تار براثر صدا جاي دشمن را از مهارت رسیده اند که در شب گیل و دیلم که در تیراندازي به آن درجه 

گواهی هاي تاریخی بعد از ساسانیان در . را تقدیر کرده و زمین رابر هدف می نشانندتشخیص و فاصله 

ت دلیرانه گیل و دیلم در مقابل تازیان و حتی ومیادداشت هاي تاریخ نویسان ایران و عرب حکایت از مقا

.کندپیکارهاي تعرضی می

ین همه تیره هاي گیل و دیلم، تالش و گالش، گیالن است و مردمش از تیره هاي گیل محسوب ماکنون سرز

بدین شرح تیره هاي مذکور جانشین یا از اعقاب کادوس و مارد و کاس و اقوام بومی پیش از تاریخ . می شوند

بنا به گزارش او چاپ . از ساکنان اولیه ایران بوده انداین منطقه هستند، اقوامی که به زعم سرآرنولد ویلسون

ساکنان اولیه ایران که اوالد آنان هنوز در گیالن و مازندران در سواحل بحر خزر و نواحی «38، ص1932

».جنگلی آن یافت می شود

سرزمین گیالنیان در دوره هاي قبل از اسالم، آزاد زندگی می کردند و با تشکیل پادشاهی هاي کوچک بر 

بعد از ظهور اسالم و سقوط سلسله ي پادشاهی ساسانیان که سراسر ایران از رود . خود فرمان می راندند

فرات تا رودجیحون و از خلیج فارس تا اراضی قفقاز به دست اعراب افتاد، گیالنیان و دیلمیان و طبریان در 

از ورود تازیان به سرزمین هاي خود پناه رشته کوه هاي البرز به مقاومت قهرمانانه اي دست زدند و 

.جلوگیري کردند

قسمت هاي وسیعی از کرانه هاي خزر، مخصوصاً گیالن در سایه وضع طبیعی و جغرافیایی خود و به نیروي 

پایداري و استقامت و دالوري مردان سلحشور و آزاده ي خویش تا دو قرن و نیم بعد از حمله ي اعراب در 

صوره «جغرافیدان معروف قرن چهارم در » ابن حوقل«. لشکر تازیان مقاومت کردندنبرابر سیل خروشا

به دفعات گیالن را در قرون اولیه هجري مورد تأیید قرار داده و در معرفی کوه هاي دیلم می » االرض

در اما سبب این که جبال دیلم به همین نام خوانده شد، این است که استقالل دارد و پادشاهانی «:نویسد

گیالنیان طی سال هاي طوالنی بعد از کشته شدن یزدگرد سوم و سقوط ساسانیان، . آنجا حکومت می کند
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سپاهیانی را که خلفاي بغداد براي گشودن این نواحی گسیل داشتند، درهم شکسته و به دشمنان آنها یعنی 

.سادات علوي پناه می دادند

. شبیه مشخصات عنصر ایرانی است» هنري فیلد«ناس به شرح تحقیقات مردم ش: مشخصات افراد قوم گیل

کرزن . او بعضی اختالف بین آنان و مردم ایران را بر اثر وضع جغرافیایی و اقلیمی می داند، نه اختالف نژادي

از جالب توجه ترین ]گیالن[ن ناحیه را یساکنان ا":می نویسد364، ص 1892در جلد اول کتاب ایران چاپ 

سرآرنولد ویلسون می ". می کند که داراي اندامی خوب و کودکانی زیبا هستندمردم ایران معرفی

».اوالد ساکنین اصلی ایران که نسبتاً کم تغییر کرده اند، در گیالن و مازندران یافت می شوند":گوید

فاع کم، با ارت) نه نوك تیز(فرق سر مدور . مردم گیالن اکثراً داراي قد متوسط یا پایین تر از متوسط هستند

، موي ریش اگر اصالح نشود تا حد برجستگی گونه ها، بینی از هپس از سراندکی مسطح، موي تن نسبتاً انبو

. گفته می شود» کاس«ه در گیالن کزیرچشم بزرگ و گاهی محدب، رنگ چشم ها قهوه اي روشن، عسلی 

وهستانیان سفید، کیک، رنگ پوست سینه نسبتاً پهن، کمربار: گشاده چهره اند با نگاه آرام، از لحاظ اندام

)کتابخانه هاروارد1894گزارش دانیلوف .( روستانشینان مسی رنگ و شهرنشینان چهره روشنی دارند 

چه گیلکی انچن. درصد جمعیت ایران بدان تکلم  می کنند4/6زبان مردم گیل شعبه اي از زبان ایرانی که 

گیلکی گویش هاي . درصد نفوس ایران خواهد رسید2/10گویان مازندران هم به حساب آورده شوند به 

)الهیجی(تالشی، گالشی، گیلکی با لهجه رشتی و گیلکی با لهجه املشی : عبارتند از

خصوصیات

کار کشت و بذر همه زنان «:ق چنین آمده است.ه372درباره خصویات مردم گیل و دیلم در حدود عالم 

کنند و مردانشان را هیچ کاري نیست مگر حرب، به همه حد گیالن و دیلمان هر روز به هر دهی حرب 

ن هنوز چهار نوع کار در گیال» .با هر دهی دیگر و گاه بود مردم بسیار کشته شوند و مصیبت باقی ماند. کنند

درباره روحیه ستیزه جویی نیز یادداشت هایی که از . از کشت برنج را زنان عهده دارند و چهار دیگر را مردان

تاریخ نویسان مشرق . نکته باال را تأیید می کند» داستان ویس و رامین«عهد ساسانیان باقی مانده از جمله 
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درحال حاضر روحیه . گیالنیان قرون پیشتر، قایل شده اندیا » کادوس«خصلت را براي ینقدیم نیز چن

جنگجویی مردم گیالن جاي خود را به مبارزه به ویژه مبارزه منفی داده است که همراه است با نوجویی و 

.نواندیشی، خوش پوشی و عالقه به کسب دانش به خصوص دانش ریاضی

ا نارساتر از خود مهربانند، تا سال هاي اخیر ضوابط گیالنیان کنونی مهمان نواز،؛ زودآشنا و دیر جوشند و ب

اجتماعی مردم روستانشین بر مبناي خود یاري و یاري به دیران بوده آثار این خصایل هنوز در بسیاري از 

در عروسی ها بیشتر مدعوین هدایایی به عروس و : مناطق کوهستانی و کوهپایه دیده می شود، از جمله

نام و نشان و نوع و میزان هدیه می شود، تا ثبتدیه می کند و شخصی هم مامور داماد، به نقد یا جنس ه

ویند گمی » رونما«یا » شاباش«مدرکی براي انجام عمل متقابل درموقع مشابه بوده باشد و این تشریفات را 

.به معنی دیدن روي عروس

ز طبخ غذا معاف می دارند و مناطق گیالن به هنگام اصابت مصیبتی، خانواده عزادار را اعضی از بدر

همسایگان با ارسال مجمعه هاي غذا و شرکت در تسلی و همدردي، غمزدگان را یاري می کنند و آنها را تنها 

متوفی مرد یا زن اول خانواده باشد، اهل ده از زن و مرد در یک یا چند روز به اجتماع نمی گذارند چنانچه 

شیار و کاشت را دستجمعی انجام داده و به ورثه می سپارند، سپس به کار شخم و به کاشتگاه متوفی رفته، 

.مزرعه خویش می پردازند

خصوصیات تاریخی

نیاکان گیل مردمی سرکش و پیکار دوست بودندکه در قبایل خود می جنگیدند و یا با همسایگان و گاهی 

یا امیران درمی آمدند که با تیره هایی از آنان به صورت داوطلب در مقابل شرایطی به خدمت شهریاران

آنان به حفظ حدود و تغور خود سخت عالقمند بودند، به همین سبب در . همسایگان خود در ستیز بوده اند

داشتند و یا از اطاعت رویدادهاي کوچک و بزرگ تاریخ، سرزمین خود را از تعرض بیگانه مصون نگاه

».مخصوص به خود داشتنددر پیکارها شیوه هايانآن. ان سرباز می زندرمهاج
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ویژگی هاي انسانی املش

ایل صوفی سپاه منصوري که از اوایل قرن یازدهم از شمال . مردم املش ترکیبی از اقوام گیل و کرد هستند

، امروزه سهم بزرگی در تجانس قومی و 1دقوچان و سپس به املش مهاجرت کردنغربی کردستان ابتدا به 

از نظر مردم شناسی، ساکنان املش در دو ناحیه جلگه اي و کوهستانی زندگی . دارندنژادي مردم این سامان 

در ناحیه جلگه اي واقع گردیده که ساکنان آن اغلب خوش نشین و ) مرکز شهرستان(شهر املش. می کنند

ه دهقانانی که در ناحیه جلگه اي حوم.در مشاغل پیشه وري، امور فرهنگی و خدمات اداري اشتغال دارند

خوانده می شوند که از نظر » گیله مرد«شهر املش به فعالیت هاي شالیکاري و نوغانداري مشغول هستند 

.قدرت بدنی و شهامت و دالوري و همچنین مهمان نوازي در منطقه شهرت دارند

تقسیم می » کالیی«و » گالش«در ناحیه کوهستانی، مردم کوه نشین به دو گروه دامدار و کوچنده به نام 

شوند،

یعنی راکد =یعنی رود و لش=و آبلش می نامیدند واژگان ام) کنار آب(واژه املش ریشه ترکی دارد، سابقاً آبلگ

.دادوه را تشکیل میگذشته سرزمین اصلی رانکزماندر و املش به معنی منظقه آبگیر که

ها بوده، از این رو است، گویش گیلکی در محدوده خاص خود سرشار از لهجه 2زبان مردم املش گیلکی

گیلکی که مردم املش سخن می گویند با گیلکی مردم رشت و فومن از لحاظ طرز اداي کلمات و بعضی 

باتوجه به اینکه املش در کوهپایه و بن بست واقع شده بعضی از . ویژگی هاي دستوري و لغوي تفاوت دارد

.تلفظ روزمره استعمال می گرددکلمات روسی، ترکی و غیره نیز وارد زبان محلی شده است و در 

است که کردها از زمان شاه طهماسب صفوي جهت مقابله با قدرت طوایف محلی و ایجاد پایگاه براي فتح نهایی گیالن در نقاط درتاریخ رانکوه امده - 1
این ایل کرد در زمان صفویه از شمال کردستان به گیالن و قزوین آمده و احتماالً بخشی از این گروه براي . اسکان یافته اند) املش(عمارلو و رانکوه

.بکان مهاجم به شمال خراسان کوچانده که بعدها به گیالن بازگردانده شدندسرکوبی از

دراستان گیالن، زبان مردم هر شهر با شهر دیگر و هر منطقه با مطقه دیگر کمی فرق دارد؛ اما بیش ترین تفاوت بین زبان مردم غرب - 2
غیر از این دو لهجه، لهجه هاي دیگري هم وجود دارد؛ مثل . ملشی تقسیم کردزبان گیلکی را می توان به لهجه رشتی و لهجه ا. گیالن و شرق آن است
)پوروهاب.کتاب گیالن، م(لهجه تالشی و دیلمی 
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از نظر مذهب و آیین خداپرستی، املشی ها همچون سایر ایرانیان قبل از ظهور اسالم با انواع آیین هاي اولیه 

ت و ملت دوران آغاز تمدن همواره روح قومییکتاپرستی و بینش موحدانه از. مانند آیین میترایی آشنا بودند

ین رو هیچ گاه در پیشینه ما نمی توان رأي از ساخت تندیس هاي یادمان از امردم این سامان بوده است، 

از سوي ) هجري250(باظهور اسالم و حضور علویان در نیمه قرن سوم . مشاهده کرد.... ها، خدایگان هاو

هنگامیکه منطقه رانکوه بوسیله ملک شاهرخ رستمدار 590در سال . مسلمان شدند» داعی ناصرکبیر«

حاکم گیالن، » خان احمد«اما . ن اسماعیلی گردید، طریقه زندیه جانشین مذهب شیعه شدتسلیم فداییا

طریقه زندیه را رها کرد و شیعه دوازده امامی شد و از آن پس همه مردم گیالن و املش نیز شعبه جعفري 

.اثنی عشري شدند

از غناي از دوره صفویه اعتقادات مذهبی مردم املش عمیق تر گشته و از آن زمان تاکنون مردم این خطه 

فرهنگی و مذهبی باالیی برخوردار شدند و برپایه همین تفکرات مذهبی و ملی، داراي روحیه ایثارگري و 

سی و مذهبی مبارز پرورش بدینسان از منطقه املش در تاریخ معاصر دهها رجال سیا. ظلم ستیزي می باشند

. فرا راه مردم گیالن بوده اندیافته که همواره در نهضت ها و عرصه هاي ملی و منطقه اي جریان ساز و 

جمعیت شهرستان املش بالغ بر شصت هزار نفر می باشند که بیش از یک دوم آن شهرنشین و بقیه را 

م این شهرستان به جهت کسب و بهره مندي از در چهاردهه اخیر نیمی از مرد. روستاییان تشکیل می دهند

بعد از جنگ تحمیلی، . امکانات بهتر، ادامه تحصیل و به ویژه اشتغال به سایر نقاط کشور مهاجرت نموده اند

اقدامات نسبتاً مهمی در خصوص سازندگی و صنعتی کردن استان ها و شهرهایی که تعداد بیشتري مهره 

در این شهر کهن و . د به عمل آمد ولی گیالن و املش نصیبی اندك داشتاجرایی در رأس امور کشور داشتن

تانسیل هاي نهفته و قوي در امور کشاورزي و گردشگري می باشد جز یک واحد نخریسی پقدیمی که داراي 

و چند کارخانه چایسازي که به همین بخش خصوصی احداث گردید، هیچ واحد صنعتی و تولیدي اشتغال زا 

متأسفانه سیکل معیوب مهاجرت بدلیل عدم توسعه صنعتی و امکانات . زندگی کلنگ زده نشداز دوران سا

شهرنشینی ادامه داشته و امروزه به جرأت می توان گفت که در تمام شهرهاي ایران و اغلب کشورهاي جهان 

.داقل یک خانواده از فامیل املشی سکونت داردح



/٣٣

گالش ها کیستند؟

ند، ساکنان اصلی کوهستان هاي شرق گیالن، در مناطقی که از جنگل هاي کم تیره اي از قوم گیل هست«

اکثر گالش ها داراي مذهب شیعه و گویش آنها . پشت، سبزه زارانش وسیع و آماده براي چراي دام هاست

گالشی است که شاخه اي از زبان گیلکی با این تفاوت که در گویش گالشی واژه هاي زیادي از مادي و 

».ست نخورده باقی مانده است و از این جهت پاکتر و سالمتر از گویش تالشی می باشندپهلوي، د

گالش ها، که بافت اجتماعی آنان تابه حال تجانس قومی خود را حفظ کرده و از یک تقارب فرهنگی، زبانی و 

ق گیالن گالش ها اقوامی پرتالش و زحمتکش ساکن دامنه هاي شر. اجتماعی منسجمی برخوردار می باشند

. ه بیشترین هرم جمعیتی آنان در حوزه کوهپایه هاي املش جاي گرفته استکران می باشند دو غرب مازن

الش یا یک گآنان مردمانی سخت کوش، ساده دل، صبور و قناعت پیشه هستند، به طوري که یک خانواده 

ه اعتراضی از وضع موجود می تواند امرار معاش نماید بدون اینک) املشی(سوم هزینه یک خانواده شهري

زندگی گالش ها در دهه هاي گذشته برمبناي نیمه شبانی استوار بوده که بین . اقتصادي خود کرده باشد

ارتفاعات و دامنه ها، مناسب با فصل در حرکت بودند اما با احداث و توسعه باغات چاي در کوهپایه هاي 

ا نشینی شده، دامداري، زنبورداري و بویژه چایکاري املش، شکل زندگی اغلب آنها دگرگون و تبدیل به یکج

.سهم عمده فعالیت هاي اقتصادي آنان را تعیین می نماید

شغل اصلی گالش ها گله داري و تهیه فرآورده هاي دامی از قبیل شیر، ماست، کره، روغن و کشک است و «

ت و کشاورزي رغبتی نشان نمی این تیره تا شصت سال پیش به زراع. در درجه دوم شالیبافی و پشم ریسی

تخص اصلی . دادند مگر در مساحت هاي بسیار محدود براي تامین پاره اي از نیازمندي هاي غذایی خانواده

شهرت نیک . وسفند، اسب و سگ گله استگاو، گگالش ها در پرورش و نگهداري دام هاي اهلی از قبیل 

آنان در امانت داري موجب گردیده است ك هرساله گله داران جلگه نشین چارپایان اهلی خود را به آنان 

».گالش ها نیز در مقابل شرایط سنتی و شراکتی به تعلیف و پرورش گله ها مشغول می شوند. بسپارند
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گال از گالیدن به "ه به گله داري مشغول باشد و از نظر لغوي واژه گالش ظاهراً به کسی اطالق می شود ک«

یعنی کناره گیر، دوري گزین براي آنان که از جلگه به = ، گالش"معنی دوري و کناره گیري هم دیده شده

1».برده و سنت گله داري خود را کماکان محفوظ داشته اند، مناسب می نمایندمکوهستان نا

ن یاد کرده اند از الویسان قدیم از آنها در جنوب دریاي خزر بخصوص در شرق گیگالش ها، قومی که تاریخ ن

اعقاب ساکنان اولیه گیالن می باشند که بر اثر حوادثی که در گذشته دور در حوالی بحر خزر روي داد، به 

خوان و آنها مردمانی هستند خوش اندام، کمرباریک، درشت است. کوهستان رانده شده یا خود فرار کرده اند

زن و مرد گالش، پرتوان، سخت . سفیدپوست با چشمانی سیاه یا قهوه اي روشن و نگاه کنجکاو و نافذ دارند

آنان بسیار مهربان و مهمان دوست و در روابط .کوش و آماده براي انجام کارهاي سنگین و پرحوصله هستند

پیوند سببی با تیره هاي غیرگالشی درگذشته حتی المقدور از وصلت و. عاشقانه پایبند و وفادار هستند

به سبب باال رفتن سن ازدواج و کسب تحصیالت عالیه دخترانشان، تعصبی براي اما امروزه . پرهیز داشتند

.وصلت با اقوام دیگر ندارند

هم اینک نیمی از جمعیت روستایی املش را گالش ها تشکیل می دهند و اغلب آنها در کنار گاوداري به 

دو دهه اخیر وضع رقت بار گالش هاي املش سرو سامان گرفته و در. وغانداري روي آورده اندچایکاري و ن

آنهاییکه متمول تر گشته اند به سطح شهر املش مهاجرت نموده و به صورت کلونی هایی در بعضی از 

قتصاد سکونت گزیده اند و ضمن بدست گرفتن نبض ا) انارستان، محله، میرزاآباد و سرچور(محالت املش 

متاسفانه بعضی از گالش ها با آنکه در گذشته . خود را به مشاغل اداري و دولتی وابسته نموده اندشهر، بعضاً 

شهري قرار گرفته و اغلب قه هاي فرهنگی منسجمی داشتند یکباره تحت تاثیر فرهنگ وحدت کالمی و عال

اند، بطوریکه واژه د باختگی رسیدهرسومات و سنت هاي خود را زیرپا گذاشته اند و به نوعی به یک خو

سندیدند و آن را با ساده لوحی مترادف می دانند و هرگاه کسی ناگاه با لفظ گالش پالش را بر خود نمی گ

آنان را مخاطب خود قرار دهد یکباره از کوره در می روند و با پرخاشگري واکنش نشان می دهند، چونکه 

جهانگیر سرتیپ پور-نامها و نامداران گیالن- 1
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قلمداد می کنند در حالیکه اغلب گالش ها از غناي فرهنگی و مذهبی این لفظ را امري توهین و تمسخرآمیز 

باالیی برخوردار بوده و در زمینه ترویج موسیقی، حفظ و اجراي آیین هاي مذهبی و سنتی بسیار پرشور و 

.پایبندند

فی املشوایل ص

فرزند خلیل دولتیارخان فرزند یارمحمدخان. سردودمان ایل صوفی، سلطان نعمت اهللا صوفی نام داشت

، در دوره ي شاه عباس خدماتی نموده، اعتباري کسب کرد و مصدر )یکی از امراي سالطین صفوي(السلطان

چندي بعد، شاه با توطئه اطرافیان نسبت به او بدبین شده و دولتیارخان نیز در مقابل، . اموري گردید

ور پادشاه صفوي سرکوب و این آزاد سرانجام قواي وي به دست. تحریکاتی علیه شاه عباس اول تدارك دید

سپس ایل صوفی به دو گروه تقسیم شده، قسمتی . مرد ایل صوفی در سبزه میدان قزوین به دارآویخته شد

فی از قوچان به گیالن ت ایل صوجرشاه طهماسب با مها. به قندهار و قسمتی دیگر به قوچان کوچانده شدند

آنان اندکی بعد از استقرار . واگذار نمود) رییس وقت ایل صوفی(نالیت رانکوه را به ولی سلطاو، )ق.ه1004(

گیالن، املش را به جهت موقعیت خاص جغرافیایی مرکز تیول خو قرار داده  و امالك سرزمین هاي دیلمان 

.اوزات اشرار برجلگه شرقی گیالن پایداري نمایندجو رانکوه در اختیار ایل صوفی نهاده شد، تا در مقابل ت

ق که گیالن براثر نادانی شاه طهماسب بن شاه سلطان حسین به تصرف .ه1335-45الی سال هاي درحو«

به جنگ هاي ممتد ایذایی پرداخته دفاع از مرز و بوم دقواي روس درآمده بود و مردم گیالن ناچار به قص

بودند، یکی از دالوران صوفی که بهرام قلیخان صوفی نام داشت و در آن روزگار رییس طایفه و حاکم رانکوه 

بود، به همراه تفنگدارانش به جرگه مدافعان پیوست و در برابر متجاوزین روس پایداري و تا سرحدات گیالن 

» .آنان  را دفع نمود

رق گیالن، دیلمان و رانکوه فرمان می راند اما پس از به قدرت رسیدن نادرشاه افشار، قدرت و کل نواحی ش

وه ناراضی بود، گروه کنادر که از حضور کردهاي مهاجر املش و مناطق دیگر ران. نفوذ صوفی ها کاهش یافت

ه کالردشت و کجور هاي تازه اي از کرد هاي گروس و اطراف کرانشاهان را براي تضعیف صوفی هاي املش ب
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با به قدرت رسیدن آقا محمدخان قاجار مجدداً گروه دیگري از کردهاي خواجه وند براي تضعیف . کوچاند

.قدرت صوفی ها به این منطقه کوچانده شدند

در گذشته ایل صوفی بیش از «:دیسشیخ بهاءالدین املشی در کتاب گوشه هایی از تاریخ گیالن می نو

آنان چهار قرن موجودیت سیاسی . یاسی و اقتصادي قدرت مسلط منطقه رانکوه بوندچهارصد سال از نظر س

چندتن از خوانین مستبد و کج رفتار، اغلب زج» .محفوظ داشته اندو موقعیت و سیادت خود را کامالً

در دوران حکمرانی خود، ضمن حفظ . ی از مالکان و صالحان با تحصیالت علوم دینی بودندفروساي ایل صو

.زادگاهشان بودندبات و امنیت منطقه، همواره منشا خدمات ارزنده اي براي مردم ث

در جریانات نهضت مشروطه، این صوفی املش به سهم خود نقش مهمی را در راستاي هواخواهی مشروطه 

اسی همواره در متن مبارزات سی) رشتی(فرزندان آیت اهللا میرزا حبیب اهللا املشی. طلبان در تهران ایفا نمود

هریک به نوبه خود خطابه هاي اعتراض آمیزي در نفی سیاست هاي ) صوفی(و شیخ اسحق املشی 

البته در سطح گیالن ایل صوفی با همه توانمندي هاي مالی . استبدادي محمدعلی شاه در تهران ایراد نمودند

با . وسی اکتفا نمودندو نظامی خود، به چند فقره کمک مالی به مجاهدین جنگل و ترور چندتن از قزاقان ر

آنکه طایفه صوفی در آن زمان در اوج قدرت و داراي ارتش منظم محلی بود، نتوانست درگیالن نقش آفرین 

به نام یک رجال سیاسی و مذهبی این طایفهدر این دوران تنها . پاره اي حماسه هاي نهضت جنگل باشد

.در رأس کمیته فضایی تشکیالت اتحاد اسالم فعالیت موثري داشت) میزان(شیخ بهاءالدین املشی 

پس از کودتاي رضاخان پهلوي و جلوس وي به تخت سلطنت، فشار زیادي به صوفیان املش وارد آمد، 

ود و با تهدید و شفمتصربطوریکه رضاشاه توانست امالك و اراضی وسیعی از این خاندان را در شرق گیالن 

.یادي وي، موجب گردید قدرت مطلقه صوفیان در مناطق املش، رودسر و لنگرود کاهش یابدزارغاب 

صوفی ها هرگاه نسبت به اعمال و اقدامات رژیم شاه مبنی بر استرداد امالك خود پافشاري می کردند، پس 

صوفیان املش در این رییس وقت ایل نصراهللا خان صوفی. از مدتی دستگیر، شکنجه و زندانی می گشتند

اهی گزمان به علت نافرمانی و عدم اطاعت از رضاشاه، به جرم ارتباط محرمانه با آلمانی ها جهت ساخت فرود
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توسط عوامل رضاشاه دستگیر و مدت هفده ماه در زندان هاي لنگرود، » مردیان«در امالك شخصی وي در 

پس از آزادي، نصراهللا خان از راه مسالمت آمیزي با . ندانی گردیدتحت نظارت انگلیسی ها در رشت و اراك ز

وي با خاتم . رضا خان کنار آمد و توانست تا حدودي امالك  و اراضی خود و خاندانش را از وي بازپس گیرد

.رضا شاهی باردیگر حاکم بالعزل مردم املش شد

عده اي . ذ، در مراجع دیوانی و کشوري بودنصراهللا خان فرزند جام میرزا یحیی خان صوفی، فردي صاحب نفو

وي همگام با ایادي پهلوي نقش موثري در سرکوب و . او را حاکمی مغرور و خشمناك توصیف می نمایند

عده اي نصراله خان را حاکمی مقتدر و کارگشا می دانند . اذیت و آزار هواداران بی دفاع حزب توده را داشت

عالوه بر حفظ ثبات امنیت منطقه رانکوه، به احقاق حقوق سکنه ، )انیجنگ جه(که در آن سال هاي بحرانی

سیس اولین مدرسه سبک جدید املش موسوم به أاز اقدامات مهم نصراله خان، ت. املش همت می نمود

بار ازدواج 10وي در طول حکمرانی خود بیش از . صوفیه، می باشد که با هزینه شخصی آنرا راه اندازي کرد

و خارج و نوادگان نصراله خان غالباً داراي تحصیالت عالیه در داخلفرزندان . فرزند گردید29نمود و صاحب 

.از کشور بوده و همواره منشا خدمات و دستگیري از هموطنان املشی خود می باشند

نامبرده . گردیدعهده دار امور جاري املش ) امیر(پس از نصراله خان، فرزند وي به نام امان اله خان صوفی 

گرچه وي منصب . و از شاعران غزلسراي شرق گیالن به شمار می رفت) سازيودار(داراي مدارج دانشگاهی 

رسمی در ارکان کشوري و لشکري نداشت ولی به اعتبار سابقه خانوادگی اش، نفوذ قابل مالحظه اي در تمام 

.ار رده باالي کشور داشتشاق

جلوه می نمود، نتوانست با احترام در بین مردم و مسوالن گیالن امیر با آنکه فردي مشخص، نجیب زاده و

در همان سال هاي اولیه به اقتدارش برسر . همانند پدر و نیاکان خود حاکمیت واحدي را در املش بنیان نهد

امالك موروثی و همچنین جهت پیشبرد اهداف و اعمال نظراتش، با عموي خود محمدتقی خان جالل خان 

منازعات قومی و رعیتی . اجتماعی املش به دور جریان مخالف تقسیم گردیداز آن پس صحنه .بعهده داشت

توسط رعایاي جالل خان از یک سو و حامیان امان اله خان از سوي دیگر تا در طول بیش از یک دهه
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م پس از اجراي اصالحات ارضی، هنگامیکه رؤساي دوتیپ صوفی با ه. 1سرحدات امالك آنان ادامه داشت

الزم به . مصالحه نمودند باز مردم شاهد نزاع هاي دسته جمعی بین دهقانان هوادار دوجناح فوق الذکر بودند

توضیح است درپی اختالفات قومی بین خاندان صوفی، مالکان دیگر منطقه همچون خاندان محمدي 

شدند ایادي نامبرده دتر می تمنکیاکالیه نیز به نوعی به اینگونه تعرضات دامن می زدند و اندکی قدر

ن امان اله خان ایجاد می نمودند، که در فاصله کوتاهی ایل قدرتمند صوفی بر آنان ادرگیریهایی با هوادار

.فایق می آمدند

شاید یکی از عوامل اصلی پسرفت و عدم توسعه اقتصادي املش تا پیش از انقالب همین جریانات  دوتیپی 

ان هممتاسفانه بعد از انقالب نیز . اقدامات همدیگر می شدندشرفت و خاندان صوفی باشد که هر یک مانع پی

املشی ها که در گذشته دور ریشه دوانیده بود یکباره سبز شد و به نوعی ) قومی گرایی(تفکرات شوونیستی 

عده اي خود را به جناح مهدي رهبري املشی . بین دوجناح مخالف تقسیم گردید) متعصبانه تر(حادتر

) نماینده جناج تندرو(و عده اي خود را به جناح شیخ محمد حسینیاء کجیدي) نماینده جناح میانه رو(

علیهذا این چالش هاي سیاسی بین دوجناح رهبري و . منتسب نمودند و این بار نیز شعله زبانه کشید

رقیبان به نوعی حسینیاء نیز از جناحین تصمیم می گرفتند اقدامات سازنده اي در املش به عمل آورند، 

.ذاشتندگچوب الي چرخ دیگري می 

نظرات گردآوري شده، بنا به مشاهدات نگارننده ایل صوفی از ویژگی هاي متمایزي البته با همه توضیحات و 

از جمله، به سادات جلیل القدر احترام مضاعف می گذاشتند و . نسبت به سایر خوانین و مالکان ایران داشتند

یث در آنان با آنکه در رژیم گذشته از هر ح. همچنین داراي روحیه مهمان نوازي و غریب نوازي بودند

. دستگاه پهلوي دوم نفوذ موثري داشتند ولی هیچگاه از مواضع قدرت سیاسی با رقیبان برخورد نمی کردند

الزم به ذکر است در دهه پنجاه، املش به عنوان یک شهر مذهبی و سیاسی تبدیل به پایگاه انقالبیون و 

و مشاهده می کرد در مجلس مبارزان علیه رژیم ستمشاهی شده بود و هربار ساواك وارد املش می شد

عطیل می شد و هریک از دو تیپ ، درگیریهاي قومی به حدي اوج می گرفت که مدارس املش خودبه خود ت)32- 42(دربعضی  از سال هاي دو تیپی - 1
و تقی خان و نصراله خان مجبور شده بودند دختران دانش آموز خود را به شهرهاي الهیجان و تهران انتقال دهند زیرا تعرض و ضرب و شتم زنان

!دختران جوان به دست چماقدارن رقیب دور از انتظار نبود
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. عده اي از صوفیان از جمله امان اله خان حضور دارند متعجب می شدندسخنرانی روحانیون مبارز، 

جانبداري صوفی ها از روحانیون فقط به روحیه مهمان نوازي آنان مربوط می شد و این خصلت نیکو نشأت 

خود توصیه می کردند با مهمانان و غریبه ها با احترام صوفی ها به فرزندان . گرفته از میراث نیاکان آنان بود

و چونکه سافرخانه و مهمانسرایی تاسیس نمایدمذاشتند در املش کسی گو مهربانی رفتار می کنند و نمی 

.و برکت و افزایش ثروت می گرددفمان در خانواده هاي املشی موجب گرمی عواطهاعتقاد داشتند حضور م

خود همواره در امور خیریه و باشیم باید عنوان کنیم که صوفیان در طول حکمرانی اگر کمی صداقت داشته 

از جمله خدمات آنان تأسیس واحهاي اداري، آموزشی . دمات اجتماعی پیش قدم بوده اندخموقوفات و سایر 

اه دانشگ(آنان در بنیانگذاري مدرسه عالی بازرگانی رشت. و مراکز خدماتی در املش و مرکز استان بود

ان هاي مداین تهران، پورسیناي رشت و همچنین ، بیمارست)نشر فرهنگ گیالن(، کتابخانه ملی رشت )گیالن

)نقش اصلی و موثر داشته اند.... در تأسیس و ایجاد برخی از ادارات و مدارس و مساجد املش و

:خانوادگیهزار نفر می باشد که با نام هاي جمعیت ایل صوفی املش هم اکنون بالغ بر پنج

صوفی، صوفی املشی گیالنی، اکبري صوفی، بامداد صوفی، صوفی لو، داودي صوفی، صوفی 1صوفی سیاوش

ترابیصوفی، دهقانپور، عنایتی صوفی، عبدي صوفی، عادلی پور صوفی، اسدي صوفی، پاکسرشت صوفی، 

وفی، صمدي جمالی صوفی، جمالی پور صوفی، نصیري صوفی، سمیعی صوفی، حقیقت پور صصوفی، 

صوفی، قدیري صوفی، محمدزاده صوفی، هادي پور صوفی، لطیفی صوفی، صوفی خلیلی، رضایی صوفی، 

صوفی رضایی، طیب صوفی، جواد صوفی، نورایی صوفی، عباسی صوفی، پیر صوفی، صوفی نعمتی، طاهري 

فی، طالبی صوفی، بابلیان صوفی، صوفی  نژاد، فرخی صوفی، کامی صوفی، عظیمی صوفی، طالبیان صو

در گیالن و تهران معروف هستند و عده کثیري نیز در خارج از کشور داراي ... صوفی، خسروي صوفی و

.تحصیالت عالیه بوده و زندگی مرفه اي دارند

برتن می کردند و نماد خاص این قوم بود به سیاه پوش، معروف بودند که بعدها سیاوش مصطلح به طایفه اي از ایل صوفی که همواره جامه سیاه - 1
.آمیخته شده اند) سیاوش(در گذشته اکراد رشوند و اکراد سیاه منصوري با اکراد سیاه پوش . گردید
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آل بویه

را نیز شامل می ست، بلکه نیاکان و انسان هاي افتخارآفرینیمیراث فرهنگی تنها مختص به ابنیه تاریخی ن

.شود

روستاي بویه شهرستان املش سرچشمه و پایگاه سلسله آل بویه در ایران بود این سلسله توانستند اولین «

اقدام کنند و موجب ) ع(وگواري سیدالشهداءسدولت شیعه در ایران بنا نهند و نسبت به برگزاري مراسم 

1».رواج مراسم در بغداد، در زمان خلفاي عباسی شوند

رانی نژاد و شیعی مذهب، منسوب به ابوشجاع که از بویه گیالن برخاستند فرزندان بویه آل بویه، سلسله اي ای

م بر بخش بزرگی از ایران و عراق و جزیره تا مرزهاي 1056- 933/ق448-322دایمی بین سال هاي 

.شمالی شام فرمان راندند

و دو علی عمادالدوله . می شودسر سلسله آل بویه علی نام دارد که در تاریخ با لقب عمادالدوله شناخته«

زیاد آویج آلد، درخدمت ماکان کاکی بودند، بعد به مر)معزالدوله(و احمد) رکن الدوله(برادرش حسن

.فتح اصفهان براي مردآویج، ظاهراً توسط علی که برادر بزرگتر بود صورت گرفت. پیوستند

قتل رسید و برادرش وشمگیر جانشین او ق مرداویج به دست غالمان ترك خود در حمام به .ه323در سال 

بر وشمگیر تاخته و بر قسمتی ق در فارس دعوي سلطنت کرده بود، .ه321شد، علی عمادالدوله که به سال

ابوالحسین داشت به فتح اهواز علی بن بویه به همراه برادر خود، احمد که کنیه . از متصرفاتش مستولی شد

.در آنجا پناه گرفته بودند متواري ساخت» بجکم«را که بر سرداري وي غالمان ترك)ق.ه326(توفیق یافت

علی بن بویه پس از فتح خوزستان عازم فارس شد و احمد نیز کرمان روي آورد و به فتح آن والیت نایل 

خلیفه بغداد که . خلیفه عباسی را مطیع خود ساخت-به بغداد رفت و المستکفی باهللاسپس، ) ق.ه334(آمد

با » ابن مقله«اي برادر آل بویه را براي العین می دید، به صالحدید بعضی وزراي خود، از جمله پیشرفت ه

ه املشاظهارت حمید بقایی رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگري در مراسم تجلیل از شهداي بوی- 1
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» رکن الدوله«و حسن را » عمادالدوله«آنان از در مماشات در آمد و لقب خاص براي آنان فرستاد که علی را 

.نامید» معزالدوله«و احمد را 

ماه محرم را برپا يشود و مراسم عزادارفموقو) ع(سب آل علی نهمان معزالدوله بود که در بغداد دستور داد 

ق که جمع کثیري در بغداد گرد آمدند و بازارها بسته شد، .ه352به خصوص، در ایام عاشوراي سال . داشت

مردم آنروز آب ننوشیدند و در بازارها خیمه برپا کردندو برآن خیمه ها پالس آویختند و زنان بر سر و روي 

.کوفتندخود می 

)  کرخ(شیعه نشین رایج گردید و بغداد به دو قسمت مهم-علیم السالم- مهئاز این زمان رسم زیارت قبور ا

.همچنین، مقام نقابت علویان هم در زمان آل بویه تاسیس شد) . هوق363(و سنی نشین تقسیم شد

336معزالدوله در سال . خوردنداماري حمدانی که به حمایت خلیفه به بغداد تاختند، از معزالدوله شکست

. ق به موصل تاخت و ناصرالدوله حمدانی را فراري ساخت.ه337همچنین در سال . ق بصره را تصرف کرد.ه

.ق در بغداد ادامه داشت.ه356اقامت معزالدوله در سال 

الدوله برادرش که از آنجا که وي پسري نداشت، از رکن ) ق.ه 338متوفی به سال (تر، گعمادالدوله، برادر بزر

این پناه . پسرش را به شیراز بفرستد که جانشین او شود» پناه خسرو«در عراق و ري بود درخواست کرد تا 

. رداختپیافت و در شیراز به حکمرانی فارس  و بنادر و سواحل خلیج فارس » عضدالدوله«خسرو، لقب 

را » حسین کرد«لشکر کشید و حسنویه، پس ق به کردستان.ه359رکن الدوله، مردي با تدبیر بود، او در 

وزبر او ابوالفتح که فرزند ابن عمید بود، قرار داد مصالحه را . که حاکم آن والیت بود، وادار به مصالحه کرد

.امضاي کرد

رکن الدوله با امراي سامانی، به خصوص ابوالحسن سیمجور که از جانب سامانیان حکومت خراسان را داشت، 

رخ داد که امیر نوح سامانی از دختر عضدالدوله هتنها وقتی صلح میان این دو خانواد. کش بوداغلب در کشم

ود، میان برادران و بتا وقتی معزالدوله زنده )ق.ه361(خواستگاري کرد و این ازدواج هم صورت گرفت

ر معزالدوله جانشین عزالدوله بختیار، پسمکه ) ق.ه356(عزالدوله مپس از مرگ . خانواده بویه اختالفی نبود
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این مرد بیشتر نواحی شرق کرمان را در تصرف داشت و به همین دلیل هم، . رفتگپدر شد اختالفها باال 

عضدالدوله پسر رکن الدوله با عزدالدوله پسر . ودبشکر به کرمان انجام داده لق یک .ه357عضدالدوله در 

ا در حوالی بغداد بود که طی آن، عزالدوله شکست یکی از آن جنگه. معزالدوله چندین بار به جنگ پرداخت

ف است وقتی این خبر را به رکن الدوبه رساندند، از شدت خشم خود را از ومعر. خورد و به موصل فرار کرد

.به زیر انداخت و چند روز از خوردن باز ماندتخت

.انجام یافتتدبیر ابوالفتح وزیر این امر به . رفتگبعدها، عزالدوله بختیار مورد بخشش امراي آل بویه قرار 

که از -ابن بابویه-رکن الدوله بود که مذهب شیعه رسمیت کامل یافت و شیخ صدوقهمچنین، در زمان

. کتب اربعه است، در فقه شیعه تالیف کردءرا که جز» من ال یحضرف الفقیه«خود، یعنی کتب معروف

.همچنین، وي در مجالس مباحثه با شیخ صدوق در ري داشت

ق که به بیماري شدیدي دچارشده بود، امراي آل بویه را احضار کرد و از آنان .ه365رکن الدوله به سال 

آمد که سه پسر رکن و سپس ضیافتی در اصفهان فراهم خواست که پس مرگ او با یکدیگر مخالفت نکنند

رکن الدوله، در این مجلس عضدالدوله را به عنوان ولیعهد خود . بودندسالدوله و سران دیلم در این مجل

همدان و ري و قزوین را تقسیم به این صورت بود که. را بین پسران تقسیم نمودتانتخاب کرد، ولی مملک

عضدالدوله که حاکم (که از  فرمان برادر بزرگ خود فخرالدوله،اصفهان را به مویدالدوله داد و توصیه کرد

.ق وفات کرد.ه366اصفهان به ري آمد و در محرم سال زآنگاه ا. رنپیچندس) ودبفارس و خوزستان 

وي که کنیه . سال داشت و تحت تربیت ابن عمید، مراتب کمالیه را آموخته بود42عضدالدوله در این زمان 

ق به عنوان تعقیب .ه367ق وارد بغداد شد و در شوال .ه364اشت، در سالن شاهنشاه داابوشجاع و عنو

همچنین، عزالدوله را به قتل رساند و پسر ناصرالدوله . عزالدوله، به موصل تاخت و آن شهر را تسخیر کرد

و در این زمان خلیفه همچنین بر دیار بکر و حوضه علیاي فرات هم تسلط یافت. حمدانی را نیزمقلوب مرد

و خلیفه وقت که الطایع اهللا عباسی بود، اجازه داده بود براي عضدالدوله را هم به او داد» تاج المله«عنوان 

.، الطایع دختر عضدالدوله را نیز به زنی گرفتینچنکه . طبل بزنندسه نوبت
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در این . ق به بهانه تعقیب فخرالدوله، به گرگان روي آورد و آن شهر را تسخیر کرد.ه371عضدالدوله در سال 

در بغداد به بیماري ق.ه372وال سال شعضدالدوله در . حین، قابوس و فخرالدوله به خراسان پناه بردند

یس بیمارستان عضدي بغداد در تاس. پردندساورا در نجف به خاك . ارشد و در همان جا درگذشتچصرع د

زکریاي رازي، فلیخانه عضدي، کتابخانه عضدي شیراز و بندامیر بر رودکر، از ق به توصیه محمد.ه371سال 

رد شاگ–در این سالها، مویدالدوله .مزار سلمان فارسی را نیز او بنا نهاد) ق.ه365(ناهاي عضدالدوله استب

از مرگ عضدالدوله، دبع. که صاحب بن عباد، وزیر او شهرتی دارداز جانب او در ري حکومت می کرد -وي

ید اما چهارپسر دیگر سداشت به امارت کرمان و فارس ر» شرف الدوله«پسرش ابوالفوارس شیر ذیل که لقب

. هرچند خواست اختالفات را رفع کند توفیق نیافتم ، هعضدالدوله به جان یکدیگر افتادند و فخرالدوله 

ق در جنگی .ه377و نتیجه آن شد که به سال ددوله همچنان در زد و خورد بودنو وبهاي الم الدولهصما

ت حسنویه درنواحی ول، دنپس از آ. کرد، در کرمانشاه شکست خورد» بدرین حسنویه«که شرف الدوله با 

.غرب ایران دوباره جان گرفت

خودبه بغداد سپرد وبهبهان را به صمصام الدولهق خوزستان را فتح کرد و فارس و .ه380بهاءالدوله در سال 

مد صفاري در کرمان برآل بویه پیروز شد  آنان را از کرمان بیرون حق امیر خلف ابن ا.ه3841در سال . آمد

.راند

ه یبهاءالدو. جنگ هاي متوالی میان برادران و همچنین با عزالدوله بختیار، دولت بویه را سخت تضعیف کرد

ق و ابوکالیجار مرزبان .ه415پس از او، سلطان الدوله پسرش تا سال . ق در بغداد درگذشت.ه403در سال 

» ملک قاورد«هم در زمان اوست که . ق برکرمان و نواحی شرقی تسلط داشتند.ه440پسر او تا سال 

أسیس سلجوقی بر کرمان تسلط یافت و کرمان را از چنگ آنان خارج ساخت و سلسله سلجوقیان کرمان را ت

.کرد

443او در سال . اما دیلیمیان مقیم فارس و خوزستان، ملک رحیم پسر ابوکالیجار را به حکومت برداشتند

ق به دست طغرل سلجوقی که .ه447ولی سرانجام در سال . خر و شیراز را دوباره به تصرف درآوردستق ا.ه
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و در این زمان، دولت آلبویه عمال پایان شدبه بغداد آمده بود اسیر » القایم بامراهللا«کمک به خلیفه يبرا

آل بویه را در نواحی ایران، به سه شعبه بالنسبه مستقل حکومت به طور کلی، می توان کیفیت . افتی

:تقسیم کرد

.گروهی که در عراق و اهواز و کرمان حکومت رانند.1

.آنانی که درعراق و فارس بوده اند.2

.حکومت کردندکسانی که در کرمان و فارس . 3

. الزم به ذکر است که تکرار نام بسیاري از امراي به سبب جنگ هاي خانوادگی بود که میان آنان رخ می داد

.البته نتیجه این جنگها هم به طور طبیعی تصاحب والیت یکی توسط دیگري بود

آنجا که خود می خواست بر از . امراي گرد ائتالف کردبرادر مجدالدوله که لقب شمس الدوله داشت، مدتی با

در این . یک بار نیز ري را تسخیر کرد. مجدالدوله پیروزي یابد، جنگ هاي میان دو برادر در اصفهان رخ داد

وقتی امیر کرد . جریان، سیده خاتون به دماوند گریخت و مدتها بعد از آن توانست مجدداً به ري بازگردد

بدین . دوله توانست نقاط مورد تصرف او را به چنگ آورددراثر شورشی به قتل رسید، شمس ال-حسنویه

او در این ایام ابوعلی سینا را براي مدت کوتاهی در همدان به . ترتیب، مدتها همدان را پایتخت خود ساخت

.وزارت خود برگماشت

دوله که تا پس از او مویدال. توان رکن الدوله را نام بردیاز کسانیکه در ري و همدان حکومت کردند، ابتدا م

او شامل حوزه حکومت . نیز جنگیدهم او بود که با قابوس در گرگان . ق حکومت ري را  داشت.ه373سال 

بعد از او، فخرالدوله به . وزیر وي نیز، صاحب بن عباد نام داشت. عراق عجم و گرگان و طبرستان بود

در خراسان کشمکش نناامراي آووي مدتها با سامانیان. ق حکومت کرد.ه387حکومت رسید که تا سال 

فخرالدوله در قلعه طبرك در . همچنین، یک لشکر کشی نیز به اهواز کرد که بی نتیجه بازگشت. داشت

را که لقب -ابوطالب رستم-سالشدشد و فرزند خراوپس از وي، همسرش سیده خاتون جانشین . گذشت
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غ ، با رقیبی نیرومند مانند سلطان محمود هم اوست که پس از بلو. مجدالدوله یافت، سرپرستی می کرد

مجدالدوله راتبعید گونه به ). ق.ه420ربیع الثانی (غزنوي پنجه افکند و باالخره شکست خورد و اسیر شد 

».وي در آخرین امیر خاندان بویه بود. غزنین فرستادند، ولی او بین راه درگذشت

گیالننام روستایی از سمام املش در شرق : بویه در گیالن

امید. خواهش. آرزو: بویه در فرهنگ فارسی استاد معین و عمید

سیماي اقتصادي املش

سیماي اقتصادي

توسعه و آبادانی یک منطقه عالوه بر ارتقاي سطح فرهنگی و شعور سیاسی و اجتماعی مردم، نیازمند رشد 

.اقتصادي از دستاوردهاي کشاورزي، صنعتی، خدماتی و غیره می باشد

با دارابودن پتانسیل هاي قوي و نهفته کشاورزي، گردشگري و اقتصادي به نسبت مساحت کم و تراکم املش 

وجود . جمعیتی خود می تواند در افزایش تولید و اقتصاد ملی و منطقه اي نقش مناسب املش داشته باشد

که همه فاکتورهاي نیروي انسانی تحصیل کرده و بالنده، منافع بالقوه شهرستان املش به شمار می آیند،

ولی متأسفانه، در بن بست قرار گرفتن . بنیادین را یکجا در راستاي توسعه و شکوفاي اقتصادي به همراه دارد

و انزواي جغرافیایی و همچنین تحمیل افرادي ناالیق و بی تجربه درچند دهه گذشته بر هرم مدیریتی این 

.شهرستان، مانع توسعه اقتصادي املش گردیده است

املش با جمعیتی بالغ بر شصت هزار نفر، همانند سایر مناطقی که از مقامات محلی و الیق محروم هستند به 

بیکاري یکی از معضالت اصلی اجتماعی و اقتصادي کشور ما شده . نرخ بیکاري باالیی مبتال گردیده است

از خانواده هاي ایرانی و است، مهار بیکاري و اشتغال زایی نیاز فوري و ضروري کشور و دغدغه بسیاري

پدیده بیکاري تنها اقشار بیکار و خانواده هاي آنان را تهدید نمی کند، بلکه آثار مخرب آن تمام . گیالنی است
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امروزه ارتباط مستقیم نرخ بیکاري با بحران هاي فرهنگی، اجتماعی و . جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد

ظران، بیکاري را عامل ایجاد و تشدید بسیاري از آسیب ها می امنیتی بر کسی پوشیده نیست و صاحب ن

از طرف دیگر، بیکاري باعث اتالف منابع انسانی و هدر رفتن سرمایه هاي عظیمی بوده که براي آموزش . داند

اینک درصد قابل مالحظه اي از جمعیت بیکار املش که عده . و تربیت نیروي انسانی کشور صرف شده است

ن نیز تحصیالت دانشگاهی دارند براي احداث واحدهاي صنعتی، خدماتی و سایر طرح هاي کثیري از آنا

.اشتغال زا در سطح شهرستان املش روزشماري می کنند

صنایع

مهمترین . واحدهاي صنعتی در املش عمدتاً در تولید محصوالت غذایی، چوبی و ریسندگی فعالیت دارند

اکنون در . ن املش شامل کارخانجات چایسازي و شالیکوبی استصنایع تبدیلی محصوالت کشاورزي شهرستا

تن وجود دارد که از اهمیت بسیار ویژه 800کارخانه چایسازي فعال با تناژ روزانه بیش از 36منطقه املش 

بزرگترین واحد چایسازي خاورمیانه به شمار ) عقاب(در بین این کارخانه ها چهارده معصوم. اي برخوردارند

کارخانه شالیکوبی، صنایع فندق خشک کنی، قند حبه، تولیدي هاي پوشاك و چند 50حدود . می رود

تن نخ پنبه 3500کارگاه چوب بري و تولید مصالح ساختمانی و یک واحد بزرگ ریسندگی با تولید ساالنه، 

املش را به طور کلی صنایع موجود در شهرستان«. اي و اکریلیک از دیگر مراکز صنعتی این شهرستان است

می توان به دوبخش صنایع دستی و صنایع تولیدي تقسیم نمود، که البته صنایع دستی  به مرور زمان تحت 

هرچند سابقاً صنایع . تاثیر حادثه تلخ  ورود کاالهاي چینی قرار گرفته و دچار روزمرگی زودرس گردیده است

وده و همواره مورد توجه گردشگران و دستی به ویژه کارهاي سفالی املش از رونق بیشتري برخوردار ب

».مسافران قرار می گرفت

متاسفانه صنایع تولیدي، به عنوان نماد رونق اقتصادي و پیشرفت یک منطقه، آنطور که شایسته نیروي کار «

عدم وجود کارخانه هاي مدرن و مکانیزه و نیز . تحصیل کرده املش باشد، نتوانسته رونق چندانی پیدا کند
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ت مسئولین و مدیران ارشد استان در این بین، باعث رکود  و کاهش کیفیت و مرغوبیت محصوالت عدم حمای

»کشاورزي و دامی شده است که لزوم توجه بیش از بیش مسئولین امر را می طلبد

واحد صنعتی زود بازده طراحی شده که 68ضمناً یک شهرك صنعتی در بخش رانکوه املش براي ساخت 

جناس بنجل و نامرغوب چینی و روسی در کشور جلوگیري شود با تسهیالت بانکی و همت هرگاه از ورود ا

!خصوصی و تعاونی راه اندازي خواهد شد

معادن

طی نیم قرن اخیر مشخصات معادن و منابع شناخته شده منطقه املش که برخی از آنها در نوع خود منحصر 

ي اکتشاف، استخراج و بهره برداري از آنها انجام گرفته به فرد هستند بررسی شده و اقدامات اولیه در راستا

.است

)بیوتیت(معدن میکاي سیاه

هزار تن میکا به نام 500با ذخیره » یاعلی گوابر«گواهینامه کشف این معدن در قریه 1356در سال 

راج و در همان سال با نماینده دارنده گواهینامه کشف، قراردادي براي استخ. صادر شد) حقیقی(شخصی 

براي تغلیظ میکا هم یک کارخانه در . تن میکا به مدت پنج سال منعقد گردید1500فروش ساالنه 

.جهت فرآوري و بسته بندي میکا از خاك میکادار احداث شده است» جورکاسر«

. ماده معدنی مورد بحث میکاي سیاه از نوع بیوتیت می باشد و اندازه ورقه هاي بزرگ آهن و منیزیوم است

کریستال هاي بزرگ میکا در . نگ هاي اصلی که ماده معدنی را در بر میگیرد از نوع مونچی کرویت استس

داخل این سنگها مشاهده می گردد و عالوه بر میکا، بلورهاي شکلدار در صنایع مختلف به این ماده معدنی 

دن میکاي گیالن معدن میکاي املش دومین معدن میکاي کشور و تنها مع. اهمیت خاصی بخشیده است

، صنایع الستیک )به عنوان عایق حرارتی و الکتریکی(میکا در حفاري چاه هاي نفت، صنایع الکتریکی. است

.سازي، کشت و پرورش گیاهان گلخانه اي و غیره مصرف فراوان دارد
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صنعت همکاري هاي خود را با 1364مجموعه گیالن میکا در زمینه تولیدات فرآورده هاي معدنی از سال 

تاکنون به عنوان تنها تولید کننده عایق هاي ضدحریق با پایه 1378نفت و گاز شروع کرده و از سال 

گیالن میکا در سایه تحقیقات گسترده خود به تکنولوژي . ورمیکولیت وارد عرصه صنعت کشور گردیده است

یف معدود کشورهاي دارنده این تولید فرآورده هایی با پایه ورمیکولیت دست یافته و کشور ایران را در رد

و 1380(الزم به توضیح است گیالن میکاي املش به عنوان معدنکار پیشکسوت. دانش قرار داده است

.شناخته شده و در چندین انجمن تحقیقات بین المللی عضویت دارد) 1377( و نمونه کشور) 1385

المرد، ایستگاه تقویت -یشگاه گاز پارسیاعسلویه، پاال- ماهشهر، پتروشیمی برزویه- پتروشیمی تندگویان

.سلمان-فشار گاز

/ پوشش هاي ضدحریق سلولزي(سایر فرآورده هاي این مجموعه با نام هاي تجاري ورمیکس، ورمفایر 

.وورمیکولیت و غیره می باشد) هیدروکربنی

در . جام شده استکیلومتر مربع ان56به وسعت ) رانکوه. جورکاسر (مطالعات اکتشافی در مناطق املش 

سایر معادن . وجود دارد) ناشی از رسوبات رودخانه هاي جاري(سطح املش نیز تعدادي معدن شن و ماسه 

:املش عبارتند از

معدن دولومیت مربو-

معدن سنگ نماي مرمریت شیه- 2

معدن سنگ نماي مرمریت مطالکو- 3
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سه شنبه بازار املش

روزمره زندگی در بازارهاي محلی گیالن معموالً با لذت زیاد و اقناع کننده اي خریدکردن به عنوان یک نیاز «

این رضایت هنگامی بیشتر دست می دهد که خریدار بداند چه می خواهد و از کجا باید آن را . همراه است

.تهیه نماید

حلی در اختیار مردم این خطه درکنار فعالیت هاي کشاورزي، امکانات قابل توجهی براي خرید محصوالت م

در بازارهاي هفتگی که انبوهی از کاالهاي متنوع عرصه می شود منظره سرگرم کننده  لذت بخشی . دارند

».نیز وجود دارد که خریدار را در انتخاب کاالي مورد نظر ترغیب می کند

صوفی به منظور تأمین مایحتاج ضروري مردم، بدستور نصراله خان1312سه شنبه بازار املش در سال 

از آن پس جهت کنترل امنیت و اجاره آن قرارداري بین نصراله خان و آقایان . حاکم املش دایر گردید

.بسته شد) دهدار املش(کربالیی رحمت و صمیمی و یوسف عبدي صوفی

سه شنبه بازار املش، از بدو تأسیس تاکنون بدون وقفه ادامه داشته و سال به سال براثر کثرت جهیت و تنوع 

بطوریکه کلیه مشاغل پیشه وري کسبه قابت سطح شهر مدیون این روز . ال بر رونق اش افزوده شده استکا

سه شنبه بازار املش به عنوان یکی از مهمترین مبادالت اقتصادي مقام اول استان را دارا می . بازار می باشند

، بطوریکه محصوالت تولید شده باشد که تنوع و گوناگونی مشاغل پیشه وري تجارت را یکجا گردآورده است

خانگی و انواع ظروف چینی وکریستال را در کنار کاالهاي تولیدي پوشاك و میوه و تره بار می توان تهیه 

به عبارت دیگر در مدت کوتاهی هر فروشنده اي در این بازار به مشتري خود می رسد و به مبادله . نمود

بازار املش، اغلب دوره گرد هستند و از شهرهاي دور و فروشندگان سه شنبه  . مورد نظر دست می زند

آنان کاالهاي خود را با وانت در طول روزهاي هفته از محلی به محل دیگر حمل « .نزدیک به املش می آین

می کنند و در این بازار گروهی کاالهاي ساخته شده صنعتی و یا محصوالت معروف شهري را به مشتریان 

» .روهی دیگر محصوالت روستاییان محلی را به مشتریان شهري می فروشندمحلی عرضه می کنند و گ

درکنار این بازار معروف، سابقاً در جوار کاروانسراي ضمامی بازار فروش دام و اسب نیز دایر بود که امروزه به 
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ر درصد محصوالت عرضه شده در بازا50براساس تحقیقات انجام شده حدود . جاي دیگري انتقال یافته است

.املش از تهران و مابقی از اردبیل، رشت و سایر شهرهاي گیالن و مازندران می باشد

هستند که در روز بازار حضور فعالی داشته و با » زنان«چهره پردازان اصلی سه شنبه بازار املش عموماً 

با ) لش زناکانگا(سابقاً زنان گالش . سلیقه هاي مناسب و بادرنظر گرفتن بنیه مالی مشغول خرید می شوند

.لباس هاي محلی در طول بازار نظر هر بیننده تازه واردي را که به املش می آمد جلب می کرد

در مباله و فروش کاالهاي سنتی و میوه و سبزي و فرآروده هاي ) عموماً گالش ها(مشارکت زنان روستایی 

ستان و گرما و شرجی تابستان در لبنی منظره اي از تالش و سخت کوشی آنها را در میان سوز و سرماي زم

یادها باقی می گذاردوجالب آنکه بیشتر دید و بازدیدها و آشنایی ها در بازار صورت می گیرد و چه بسیار 

فروشندگان عرضه ي کاال بیشتر از شهرهاي . آشنایی هاي بازار که به ازدواج و خاطرخواهی منتهی می شود

گرد ترك زبان ساکن شهرهاي شرق گیالن هستند که باعث گرمی رودسر، لنگرود و بویژه فروشندگان دوره

قیمت کاال . حضور میوه فروشان و ماهی فروشان نیز خالی از رونق نیست. بازار، رقابت و رونق آن می شوند

در این بازار فروشندگان زیاد و رقابت آنقدرشدید ! ساعت می زند» نفت لندن«در این روز همچون بورس

.یمت میوه و تره بار به یک سوم آن نسبت به روزهاي دیگر هفته می رسداست که عصرها ق

بالغ بر یک میلیارد تومان برآورد می ) در بین کسبه ثابت و دوره گرد(همه هفته، گردش مالی در بازار املش

گردد که اگر شهرداري تدبیري به خرج دهد می تواند با تأسیس یک بازارچه مکانیزه، ضمن کاهش آلودگی 

یست محیطی و کنترل ترافیک سرسام آور، ده ها فرصت شغلی براي افراد بومی ایجاد و موجب  خشنودي ز

.و رضایت عمومی گردد



/۵١

بناها وآثارتاریخی املش

. بارندگی هاي فراوان، هواي بسیارمرطوب و شرجی، آفت هاي بزرگ بناهاي تاریخی گیالن زمین می باشد«

اما آجر و سنگ در صفحات . اشیه کویر صدها سال دوام می آوردخشت در صفحات خشک ایران یعنی ح

در این مناطق نباید در پی بناهاي پانصد ششصد ساله بود، زیرا هیچ بنایی، . شمالی کشور عمر زیادي ندارد

هرقدر هم محکم ساخته شده باشد در مقابل عوارض جوي و وضعیت اقلیمی گیالن پایدار و استوار نمی 

زیرا زمانی . ما بناهاي صد و دویست ساله را باید قدیمی دانست و به ثبت و ضبط آن پرداختدر منطقه. ماند

».نخواهد گذشت که از این بناها نیز اثري برجاي نخواهد ماند

در املش بیش از بیست باب عمارت هنري با قدمت باالي صدسال وجود دارد که در سراسر گیالن بی نظیر و 

عمارت «تاکنون در اثر عدم اعتبار کافی و سهل انگاري برخی از مسئوالن، جز لیکن. منحصر به فرد است

.هیچ اقدامی در جهت مرمت و یا خریداري آنها صورت نگرفته است» تقی خان صوفی

عمارت میرزا یحیی خان صوفی در امام، عمارت و باغ منجم باشی درمربو، عمارت محمد تقی خان صوفی، 

، عمارت احمدعلی خان صوفی، عمارت میرزا یوسف خان طاهري، عمارت گوهر عمارت عبدالعلی خان صوفی

و خانه هاي قدیمی دکتر جهانگیر خان، وهاب خان، ) حسین آقا خیاط(تاج خانم، عمارت صوفی نعمتی 

مسعود خان، کاظم خان، رضا خان، عزت اله خان، هادي خان، مهدي خان، سلیمان خان، شکراله خان، 

از جمله بناهاي قدیمی املش محسوب .... کش، ترابی، بی آزار، عباسی، هادي پور، صمدي وعنایتی، علوي، دل

.می شوند

در این استان بیش از . گیالن با وسعت کم، بی نظیرترین معماري را در پهنه جغرافیایی خود آفریده است

موزه . گفت انگیز استنوع معماري شهري و روستایی وجود دارد که در نوع خود در کشور بی نظیر و ش150

تاکنون چندین نمونه واقعی از ) اولین و تنها موزه میراث روستایی در کشور(میراث روستایی سراوان رشت

) آثار و ابنیه روستایی(معماري سنتی گیالن را به نمایش گذاشته و درآینده نزدیک تمام گونه هاي معماري 

ما آنچه که بناها و آثار تاریخی دوره قاجاریه و پهلوي اول ا. گیالن به صورت اصلی در آنجا استقرار می یابد
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در ادامه . در گیالن به صورت یکجا در خود جاي داده مجموعه عمارت هاي هنري خاندان صوفی املش است

.توصیف چند عمارت تاریخی اشاره می گردد

1عمارت محمدتقی خان صوفی

مترمربع در دوطبقه با زیربناي 4000زمینی به مساحت این بنا که در ضلع غربی پارك میرزا کوچک و در «

.ساخته شده، قرار دارد) آجر، چوب و مالت آهک(مترمربع و با استفاده از مصالح سنتی750

پوشش بنا به صورت سه پشته و سفال پوش با کف هاي چوبی است و در پشت خانه، مطبخ، اصطبل و حمام 

ت باغچه بندي  بسیار زیبا و به شکل مستطیل  است که در وسط حیاط آن به صور. خزینه داري وجود دارد

از داخل بر باالي آن رو . سردر ورودي بنا بسیار زیا و پرکار است. آن حوض با کاشی هاي فیروزه اي قرار دارد

در کف طبقه ي اول و بر روي دیواره . شیر گچبري شده و بر بدنه ي آن قاب هایی از سنگ ریزه ساخته اند

گچبري ها در داخل ساختمان و در لبه ي . ین طبقه گل هایی به وسیله برش آهکی پدید آورده اندهاي ا

ق بوده که توسط استاد رضا .ه1324ساخت این بنا . سقف و برپیش بخاري و طاقچه ها کامالً نمایان است

اشد تا در آینده میراث فرهنگی و گردشگري استان گیالن درصدد خرید این بناي تاریخی می ب. انجام شده

.نزدیک بزرگترین موزه شرق گیالن را دراملش تأسیس نماید

عمارت عبدالعلی خان صوفی

این بنا . ، یکی از زیباترین بناهاي عصر قاجاریه در گیالن به شمار می رود]محله پارك[در شهرستان املش 

ین شده است جلوه گري می در دو طبقه در میان حیاط بزرگی که باغچه ها و درخت کاري هاي زیبا تزئ

به خاطر مقابله با . جلوي این بنا حوض بزرگی قرار دارد که ساختمان جلوه ي بیشتري داده است. نماید

مترمربع در 450زیربناي . رطوبت زیاد، این ساختمان حدود یک متر از سطح حیاط بلندتر ساخته شده است

به خدمه بوده و طبقه ي اول که از نظر اقلیمی مربوط ) اندرون خانه(طبقه همکف . دو طبقه می باشد

.مراجعه نماییدwww.Amlashook.comبراي مشاهدده تصاویر مناظر و بناهاي املش به وب سایت 1
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موقعیت بهتري را داراست محل تشریفات و شاه نشین خانه تلقی می شود، در پالن خانه سبک قرینه سازي 

و در طرفیت آن، دو اتاق که به ) تاالر پذیرایی(کامالً رعایت شده است، در مرکز طبقه ي اول شاه نشین خانه

نورگیرهاي تاالر و اتاق . که از خصوصیات معماري منطقه شمال است راه می یابندایوان هاي شرقی و غربی 

هاي جانبی با کرسی هاي بسیار زیبا که رنگ و تناسبات آنها هریک به دلیلی خاص انتخاب شده، تزیین 

. همچنین تزیینات داخل اتاق ها و سقف خانه با نقش و نگارهاي بسیار زیبا گچ بري شده است. شده است

) دامنه(پره سربندي. مصالح به کار رفته عموماً آجر، چوب و سفال بوده که از مصالح بومی منطقه هستند

براي جلوگیري از برخورد رده ي باران با بدنه ي ساختمان به صورت شیر سر خراطی شده در سه طبقه 

ه اي خود به صورت پوشش سفال سربندي با رنگ قهو. دامنه ي زیبایی با عرض زیاد به وجود آورده است

به طور کلی به علت قدمت و ویژگی هاي هنري که این .  نگینی در فضاي سبز محیط جلوه گري می کند

بنا داراست، می توان آن را زمره بناهاي تاریخی با ارزش قلمداد کرد و به عنوان الگویی از منازل اشرافی و 

».بومی مورد بررسی قرار داد

عمارت احمدعلی خان صوفی

این ساختمان دوطبقه در محله ي سرچور املش در میان حیاط بزرگی که با باغچه و درخت کاري هاي «

.زیبا تزیین شده، انسان را مبهوت جلوه خود می کند

) باال(طبقه ي اول. طبقه ي همکف از دو بخش سرایداري و یک بخش براي صاحب خانه تشکیل شده است

ر پالن خانه راه پله در دو طرف تعبیه شده است و تزیینات کاشی بر د. محل تشریفات و تاالر پذیرایی است

.روي پله ها زیبایی آن را دوچندان کرده است

درمرکز طبقه اول، شاه نشین خانه و در طرفیت، دواتاق وجود دارد که به ایوان هاي شرقی و غربی راه می 

، همچنین داخل اتاق ها و سقف خانه با تاالر طبقه ي اول با کرسی و شیشه هاي رنگین تزیین شده. یابد

.نقش هاي زیبا گچ بري شده است
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به طوري که . مصالح به کار رفته عموماً از آجر، چوب و سفال است؛ و سربندي دامنه اي با عرض زیاد دارد

1».می توان بنا را به عنوان نمونه اي از منازل اشرافی و بومی منطقه دانست

باستان شناسی املش تالیف ولی جهانی- 1
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املشفرهنگ عامه 

موسیقی

نقاط مختلف گیالن چه از نظر . استان گیالن یکی از غنی ترین گنجینه هاي فرهنگ موسیقی را داراست«

تنوع آوازها و چه از لحاظ خصوصیات ملودي و ریتم از سبک هاي متفاوتی برخوردارند و این تفاوت سبک 

نواحی شرق گیالن به چشم می بخصوص بین موسیقی مردم تالش با موسیقی محلی مناطق دیلمان و سایر

.... مجموعه موسیقی گیالن مجموعه دردها، عشق ها، حرمان ها، اتفاقات مهم سیاسی و اجتماعی و. خورد

می باشد و خصوصاً موسیقی کودك که خود مقوله ایست بسیار مدرن که سالهاست دنیاي غرب روي آن 

ته و یا بسیاري از آیین که اشعار ملودیک داشته اند مانور می دهند از قدیم االیام در این سرزمین وجود داش

.جایگاهی ویژه دارند

تاریخ . آهنگ هاي گیالن از طبیعت الهام گرفته اند و غالباً به صورت بکر و دست نخورده باقی مانده اند

تحول و یا مطرح شدن موسیقی گیالن در موسیقی کشور به دوره استاد ابوالحسن صبا نابغه موسیقی کشور

می رسد و تا قبل از ایشان نه صدا و سیمایی وجود داشت که امکان پخش موسیقی آن زمان گیالن را داشته 

. باشد و نه نوازندگان یا خوانندگانی که به مرکز راه یابند، دوره صبا نقطه عطفی در موسیقی گیالن می باشد

تان صنایع ظریفه رشت توسط کلنل با آمدن استاد ابوالحسن صبا و انتصاب ایشان به عنوان ریاست هنرس

آن . وزیري وضع موسیقی گیالن چه از نظر آموزش و تدریس، چه نوازندگی و چه پژوهش بسیار تحول یافت

چه که مدنظر است توجه صبا به موسیقی نواحی و انضمام مقام ها و قطعات گیلکی به ردیف موسیقی ایران 

.به نام ردیف صبا می باشد

.... بنا به اظهار همه موسیقیدانان همدوره صبا و شاگردانش آوازه هاي دیلمان، چوپانی، غم انگیز، گیلکی و

توسط صبا از گیالن به موسیقی ملی راه یافت که این .... زرد ملیجه، رقص چوبی، کوهستانی و: قطعاتی مانند

اي گیالن را دریافته بود و بارها به مناطق زنده یاد صبا راز غناي کوهستان ه. درخور ستایشی بی اندازه است
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از جمله مرحوم . کوهستانی دیلمان، املش و اشکورات سفر کرده و با نوازندگان بسیاري مالقات نمود

اما بعد از صبا هیچ کس نه اینکه کاري براي موسیقی گیالن نکرد بلکه با . اکبرخان و فیض اهللا خان تارنواز

البته الزم به ذکر . سبک و بی مایه، باعث تحقیر موسیقی فاخر گیالن شدندساختن آهنگ ها و ترانه هایی

است که در حدود شصت سال پیش توسط استاد محمد آشورپور ترانه هاي زیبایی در قالب چهار کاست به 

بعد از احمد آشورپور، خانم . بازار عرضه شد که هم اکنون جزو بهترین آثار محلی گیالن محسوب می شوند

و آقاي جفرودي، تنها کسی که توانست تا اندازه اي خود را به موسیقی کوهستان نزدیک کند، شمس 

بزرگانی چون آریاپاد، خیرخواه، شیون فومنی، محمدولی مظفري کجیدي و بسیاري دیگر ترانه . پوررضا بود

.با صداي ملکوتی او شهره آفاق شدندهایی را به پوررضا دادند که

هاي عامیانه گیالنتقسیم بندي ترانه 

:نوع تقسیم کرده اند3ساختمان ترانه هاي عامیانه گیالن را به 

نوع اول آهنگهایی که ساختمان آنها از چند جمله کوتاه؛ هم قرینه و متوازن تشکیل شده و بیشتر ترانه هاي 

عدي اندکی شکل و ساختمان این نوع ترانه ها به صورت نیم طی جمالت ب. محلی گیالن را شامل می شود

.گسترش می یابد و بعد به این نوع ترانه ها به صورت برگردان از نو نمودار می شود

نوع دوم ترانه هاي عامیانه از نظر ساختمان و جمله بندي و وزن وسیع تر از انواع دیگر است و بی شباهت به 

نیز وزن و ریتم آنها، موسیقی کالسیک و آوازي ایران نیست و از جمله روش توسعه و گسترش آهنگ ها و

.برخی از خصوصیات آوازها و دستگاه ها را به خاطر می آورد

.نوع سوم آهنگ هاي رقص است که فاقد کالم می باشد و معموالً طی مراسمی همراه با رقص اجرا می شود

تقسیمات موسیقی گالشی

و گلو توسط زنان به نام گلوبون شامل ترانه هاي شالیکاري که با تشت نوازي و صداهایی با استفاده از لب

.ساز اجرا می شود
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...)دماغ درازه و- کوتوالي-رعنا- سبوله:(موسیقی هجو

موسیقی آیینی

انواع چاوشی، سحرخوانی، شهادت خوانی

خوردتابی، عروس گله

موسیقی کار

)مجموعه اي از آوازها و ترانه هاي زن هاي شالیکار(موسیقی شالیزار

ه داريموسیقی شبانی، گل

ودكموسیقی ک

ملودي ها و ریتم هاي بازي کودکان

انواع مولودي هاي تحبیب یا نازدادن بچه ها

)آوازي و ترانه اي(مجموعه اي از الالیی ها و گهواره جنبانی ها

مقام ها موسیقی عامه

ترانه ها، قطعات آوازي، قطعات سازي

وسیقی املش یادي کنیم، رحمتی ها و رحمت پناخه جا دارد در اینجا کمی از پیشگامان و دست اندرکاران م

، افشین )سازنده آالت موسیقی(، رسولی ها، رحمانی ها، استاد رحمان مبارکی )صداي آسمانی(ها، نواییان ها

مسول هماهنگی گروه (غالمی، اکبر رمضانی، احمدرضا علیدوست، پویان محسن دخت، محمود جمشیدي

که نغمه هاي دلکش و موسیقی روح پرور ... ، و)گروه سزار(ام و ربیعی، حسن قربان زاده ام)موسیقی املش

.آنان سالها طنین انداز فضاي شهرمان بوده و هست
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خانواده هاي رحمت پناه و رحمتی از مجموعه هنرمندان موروثی موسیقی گالشی گیالن اند زنده یاد حسن 

ید بالغ بر چند نسل موسیقی وجود داشته و رحمت پناه فرزند موسی رحمت پناه بود که در این خانواده شا

.پدر و پدربزرگ موسی نیز اهل موسیقی یعنی نوازندگی کمانچه، ویلن محلی، ساز و نقاره و خوانندگی بودند

زنده یاد استاد رحمت رحمتی نوازنده ي ویلن وسرناي گیالن، استاد تراب خان انوري یکی از بزرگترین 

و نوازنده ي نقاره و دایره گیالن، زنده یاد استاد حجت اهللا پورمراد نوازنده خوانندگان آوازهاي گیل و گالش

. سرنا و زنده یاد محمودخان رحمتی که سالیان متمادي در زمره پیشکسوت و پیر مطرب هاي گیالن بود

، آنان به همراه سایر هنرمندان موسیقی گالشی سالها بود که غربت خود را ترانه می خواندند، می رقصند

آنها آنقدر زمینی خدا را می جویند و می یابند که عارفان و زاهدان در هفت .... گریه می کنند ،می خندند 

آنقدر غصه هایشان مال خودشان است که نیازي به تحصیالت، نت، ردیف آوازي، ! رواق آسمان ها نمی توانند

ا میبینند و فردا که از دست شان رفت غربت آنها از همین است که امروز کسی ر! ندارند... قافیه، عروض و

می گویند سرم ! خاك خیلی پست است: می گویند) موقوف ببوي!(موقوف شده: نمی گویند مرد، می گویند

آري این ها نوازندگان و خوانندگان غریبی ها و تنهایی هاي همه عمرند که در !! مزار ما با ساز و آواز بیایید

ي کوهپایه هاي شرق و جنوب شرقی گیالن خواندند و )گالش ها(زمین ي گیال )لوطی ها(کسوت هنرمندان 

هنوز هم البالي کاست هاي از مومیایی غربت و تحجر درآمده، نفیر سوزناك کمانچه ها، هللا ! مردند و ماندند

بسیاري شان را دربر گرفته و سال ! ها، ویلن ها و شرفشادي هایشان بگوش می رسند، همین خاك پست

دریغا که این لوطیان و لولیان خوش آواز همیشه . ی چند دهه اخیر بسیاري دیگر را از ما گرفتهاي خاموش

مطرب هاي گالشی گیالن نسل شان روبه نابودي است، آنها که رفتند، رفتند اما ! دردمند و همیشه خندان

نها تحمل می کنند، آنها که مانده اند غصه سکوت و فراموشی را همراه با صداي بی درد کیبوردها و پرکاش

خون می خورند و تتمه خود را در انزوایی وحشتناك تر از زندان سکندر، به امید رهایی به سوي ملک 

.سلیمان می سپرند
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اگر بخواهیم میزان تاثیرگذاري افراد را در حوزه موسیقی گالشی گیالن بررسی کنیم، بدون تردید «

معیار می تواند باشد، اما نکته اي بسیار قابل توجه در اینجا تاثیرگذاري افراد را در حوزه موسیقی گالشی و

.به چشم می خورد و آنهم ورود ویلن به عرصه موسیقی گیالن است

ویلن سازیست غربی که در دوره قاجار خصوصاً در زمان زنده یاد صبا متاسفانه پیوندي ناگسستنی با 

ایین کمانچه، قابلیت هاي باالي ویلن خصوصاً در موسیقی ایرانی پیدا نمود، از طرفی هم صنعت و صداي پ

اجراهاي مجلسی و استفاده از این ساز بخصوص توسط بزرگان موسیقی کشور مانند صبا، خالقی، تجویدي 

باعث ایجاد نوعی مشروعیت براي ویلن آنهم در جهت جایگزینی این ساز با کمانچه را کنار گذاشته و ... و

موسیقی محلی گیالن نواختن کمانچه را کنار گذاشته  و ویلن به سرعت جا ویلن به سرعت جاي خود را در

خود را در موسیقی محلی پیوسته باشد اما برخوردي متفاوت با این موضوع در گیالن باعث خط خوردن 

ویلن در گیالن بخصوص در کوهپایه هاي شرق گیالن . تعداد بی شماري از هنرمندان این خطّه گردید

اگر ویلن و نوازندگان این ساز را نادیده بگیریم -ماري دارد، حتی به جرات می توان گفتمخاطبین بی ش

1».ظلم بزرگی در حق موسیقی گیالن کرده ایم

البته گفتنی است که روستاي شیه از توابع املش یکی از مراکز اصلی موسیقی فلکلوریک گالشی می باشد و 

.مشهوري را پرورش داده استاز روزگاران کهن تا به امروز نوازندگان 

سیاگالش

برمی خوریم که در فرهنگ آن دسته از مردمان این » سیاگالش« در گیالن به عنصري اسطوره اي به نام «

سیاگالش موجودي است خیالی که پاره . سرزمین که در کار نگهداري دام می باشند، جایگاهی خاص دارد

سیاگالش ممکن است . تبراي دیدن سیاگالش باید نیت پاك داش. اي باورهاي مربوط به او از این قرار است

به شکل حیوانات و معموالً حیوانات حالل گوشت درآید اما بیشتر به شکل چوپان و جوان سیه چرده 

ل و گاش که بیش از دو دهه در ترویج و احیاي بنیانگذار سایت موسیقی گی-جا دارد از آقاي رمضانی مدیر موسسه موسیقی درویش خان لنگرود- 1
.موسیقی گالشی فعالیت  بی شائبه اي دارند، تقدیر نمود
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بلندباالیی ظاهر می شود و یا به صورت پیرمردي با لباس گالشی، سیاگالش اگر شاد و دلخوش با کسی روبرو 

وقتی سیاگالش برکسی ظاهر . را آزار می دهدشود، او را خوشبخت می کند و اگر بر کسی خشم بگیرد، او 

شود، اگر آن شخص او را بشناسد، هرچه از او بخواهد، برایش انجام می دهد و به هر کس نظر کند زندگیش 

اگر به کسی تخم مرغ بدهد و او آن را در انبار برنج خود بگذارد و یا اگر به شخص قورمه .  پربرکت می شود

سیاگالش قورمه چوپانان . ورمه بیافزاید آن برنج و قورمه هرگز تمام نخواهد شدبدهد و وي آن را به ظرف ق

پاکدل را نگهداري و مراقبت می کند و به چوپانی که چارپایان را گرامی بدارد رشته اي سحرآمیز می بخشد، 

در برابر اگر گاوي در جنگل بزداید، او را یاري می دهد و. که با آن گاوهاي سرکش و شرور را مطیع سازد

.حیوانات وحشی از او حمایت می کند

است و به نوبه خود در فرهنگ امروز نماد ذهنی ) گالش(سیاگالش احتماالً بازمانده اسطوره هاي کهن اقوام

سیاگالش باتوجه به نقش . نیازهاي مادي مردمی است که معیشت شان مبتنی بر دامداري و شبانی است

اسطوره اي در فرهنگ مناطق همسایه و یا سایر مناطق در ارتباط با همانندي که با برخی شخصیت هاي 

این حوزه دارد، حاصل تداخل فرهنگی یا بیانگر نیازهاي مشترك جوامع و گروه هاي انسانی است، که 

احتماالً در هر جامعه به طور جداگانه و متناسب با مقتضیات آن جامعه بوجود می آیند و طبعاً داراي وجوه 

به هرحال و بر اساس هر ریشه و اصلی که باشد سیاگالش هنوز درفرهنگ جنگل نشینان . ستندمشترکی ه

دامدار این منطقه نفوذي عمیق دارد و بسیاري از چوپانان و شکارچیان نکات بسیاري را رعایت می کنند تا 

».شاید مورد حمایت سیاگالش قرار گیرند و یا از خشم او در امان بمانند

آفتاب خواهی

گیالن، همه سرسبزي و طراوت طبیعی خود را مدیون رطوبتی است که گاهگاه به صددرصد نزدیک می «

شود و بارانی که بیش از دویست روز سال می بارد، هر قطره اش باغی با طراوت و شاخه اي پرگل را نوید 

د و هستی بخش، در این سرزمین بهشت آسا که گاه درخشک ترین ماه سال باران هاي بسیار مفی. می دهد

کام تشنه کشتزارها را سیراب می کند و امید  رستن جوانه هاي تازه را در دل شاخه هاي کهن می پرورد، 
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می تواند . بی گمان براي رویش و باروري، آفتاب هم نعمتی خدادادي است که به هنگام و اندازه کافی نباشد

که نباشد، کار کشت و دیگر ) آفتاب و باران(ن پرورهریک از این دودایگان جا. مسئله آفرین و زیانبخش باشد

مسائل تولید زراعی لنگ می شود و همه چیز به طرز ناامید کننده اي معوق می ماند و کارها را براي 

چهره درهم کشیدن آسمان تولید زراعی لنگ می . دسترسی به یک محصول خوب و مکفی معطل می گذارد

ه اي معوق می ماند و کارها را براي دسترسی به یک محصول خوب و شود و همه چیز به طرز ناامید کنند

چهره درهم کشیدن آسمان در فصل به آب کردن شلتوك در ابتداي بهار و یا خزانه . مکفی معطل می گذارد

گیري براي کشت و باروري شالیزارها و یا هنگام دروي این محصول استراتژیک در پایان تابستان ) توم بیجار(

می تواند، عالوه بر خراب .... وي دیک زارهاي گندم مناطق کوهستانی و خرمن کردن محصول گندم وو یا در

زیان هاي . کردن شالی نورسته و یا خوشه هاي به بار نشسته، خیلی از کارهاي کشت و زرع را معوق بگذارد 

شت و هم برداشت، اگر همراه از این روي نتابیدن آفتاب به موقع، هم در هنگام کا. غیرقابل جبرانی وارد کند

طلب باران در !خدایا باران نبارد» با باران هاي سیل آسا و مخرب باشد همه را دست به دعا نگه می دارد که

خشک سالی ها و زمانی که زمین براي دادن حاصل نیاز به آب فراوان دارد، پیوسته بیشتر از آفتاب خواهی 

و دارد اما در گیالن که رطوبت و باران بیش از حد معمول است، در سرزمین کم باران  ایران رواج داشته 

به همان اندازه که برف و باران می . آفتاب خواهی در سویاسوي دشت و کوهستان از دیرباز مرسوم بوده است

تواند براي بارآوري محصوالت کشاورزي مفید و سودمند باشد، نبودن آفتاب کافی هم می تواند موجب خراب 

بازدهی محصول هاي کشاورزي شود و مردم دامدار و کشاورز را وادارد که برخالف همه، به جاي شدن و کم

باران خواهی، مراسم طلب آفتاب برپا کنند و دست به انجام مراسمی بزنند که شاید سبب تابیدن آفتاب 

.بشود

خون دل برآمده، چون آسمان به زمین بخالت می کرد و باران در فصل کشت و کار و برداشت محصول به

بیش از حد می بارید و گمان پوك شدن دانه در خوشه و یا جاري شدن سیل می رفت، کشاورزان از ادامه 

برپا می داشتند، ) خور دتابه(مراسم . درو یا کشت باز می ماندند و درخشیدن آفتاب را چاره کار می نداشتند

) عصر پنجشنبه(شب هنگام جمعه اي. شودتا بلکه آفتاب بدمد و مشکل مختل ماندن کارهایشان حل 
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گروهی از نوجوانان و جوانان، اعم از زن و مرد  گرد می آمدند و طبق چوبین می گرفتند و در آن قطعه اي 

گاه بچه (این طبق را یکی از افراد گروه. نان خشک و بر روي نان مشتی خزه سبز درختان را قرار می دادند

یش گروه به راه می افتاد، گروه را یکی از افراد مسن روستا که اشعار برسر می گرفت و پپیشاپ) اي سید

این افراد آفتاب طلب، خورشید و ماه را به تابندگی و . را از بر بود، همراهی می کرد) خوردتابه(مراسم

درخشش فرا می خواندند، درحالی که به یکایک خانه هاي روستاییان به جان آمده از ریزش باران سر می 

شب به شب . خدایا، آفتاب بتابد، آفتاب بتابد= ، با هم دم می گرفتند که ایالهی خورد تابه، خوردتابهزدند

هر روز آفتاب بتابد و تکرار بند را از سر می = روز به روز آفتاب دتابه. هرب ماهتاب بتابد= ماتاب دتابه

روز به روي آفتاب بکون و / اب بکونشب به شب مات: ادامه می داد) خوردتابه(آنگاه سر خوان گروه . گرفتند

.گروه ادامه می داد

روز به روز آفتاب دتابه / شب به شب ماتاب دتابه/ خوردتابه/ ایالهی خوردتابه

گلیم ریشک دارد= گیلیم گیجاله داره: سرگروه

ادام هدارد) دنباله باران(هوا= هوا دنباله داره

...)الهی خوردتابه، خوردتابه، شب به شب ماتاب دتابه وای( گروه همان سه بند تکراري را ادامه می داد

شالی نورسته گیلکان پوسیده است= گیلکونه توم بپیسه: سرگروه

سم گاوان پوسیده است= گاوان سوم بپیسه

بام خانه ها  پوسیده است= خونن سر بپیسه

ریش خانه خدایان پوسیده است=  خونخا ریش بپیسه

بی گردن گاو پوسیده استقالده چو= گاوگورانه بپیسه 
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اغراق براي جلب (از بس که در گل راه رفته است پوسیده) مرد گیالنی(پاي گیل مرد= گیله مرده پا بپیسه

)ترحم و رسیدن به مقصود

سپیدي سرکچل به فریاد آمد= سانه کله سر فریاد بومه

)چند عبارت تکراري را واگیر می کند(گروه همچنان 

آفتاب بیا= اران بر آفتاب بیاب= باران بشو: سرگروه

افراد گروه که مانند دسته سوگوار، منسجم و همراه و همصدا بودند، جلوي در یا حیاط خانه یکایک از 

روستاییان توقف می کردند و به خواندن اشعار ادامه می دادند  و صاحبخانه مقداري برنج و جند عدد تخم 

که آفتاب هستی بخش ) خور دتابه(ن برمی داشت و افراد گروه مرغ در طبق می نهاد و اندکی نان خرده از آ

را به درخشندگی و ماهتاب را به تابندگی فرا می خواندند، خانه به خانه روستارا می گشتند و از همه 

دوستداران تابیدن خورشید، هدیه می گرفتند و در پایان مراسم در خانه مسن ترین فرد گروه، جمع می 

این مراسم نمادین، در شب انجام می شد، زیرا تاریکی خود . ا بین خود تقسیم می کردندشدند و آن هدایا ر

.همراه با درخشندگی خورشیدباشد) خور دتابه(نوید روز روشنی را میداد که ممکن بود با اجراي مراسم 

ی فرا می طبق جوبین و گرده نان، نشانه خورشید وماه بود که آنها را به درخشندگی و تابش و گرما بخش

خزه سبزه روي نان، . خواندند تا با دمیدنشان، باران بند بیاید و کارکردن در کشتزارها بیشتر میسر می شود

اهالی روستا مقداري از گرده . نشانه ریزش بیش از حد و زیاد شدن رطوبت و خزه بستن بر تنه درختان بود

ودکنند و نوید و امیدي که دریافت می کردند، با نان و خزه را برمی داشتند تا بخشی از خورشید را از آن خ

.دادن تخم مرغ خام که نشانه تداوم نسل و برنج که نماد برکت و نعمت است، افراد گروه را پاداش می دادند

در گذشته هاي دور که وسایل و تکنیک امروزي هواشناسی وجود نداشت، پیش بینی وضع هوا پیوسته از 

ن توفان و باران و برف در طبیعت صورت می گرفت، به ویژه وسیله کسانی که روي نشانه هاي پیش از آمد

از این روي بسیاري از . بیشتر در دامن طبیعت حضور داشتند و یا به تغییرات پیرامون خود توجه می کردند
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وستاها سالمندان و افراد تیزبین در اثر تجربه، در پیش بینی هوا خبره بودند و گفته هایشان براي ساکنان ر

این افراد نه منجم بودند و نه ستاره شناس و نه کارشناس هواشناسی، اما عالیم . حجت و مورد قبول بود

طبیعی شروع باران و سرما و توفان و ریزش برف هاي سنگین را از سالمندان شنیده و به خاطر سپرده بودند 

ا را پیش بینی می کردند و غالباً آنچه و هرساله باتوجه به آن نشانی ها و تجارب شخصی خود، تغییرات هو

بدین سبب مردم هر آبادي و منطقه هنگام آغاز کشت یا . که می گفتند درست بود و اتفاق می افتاد

فرارسیدن زمستان، وضع هوا را از آنان می پرسیدند و گفته هایشان را براي مصون ماندن از عوارض طبیعی 

هایی در تایید خبره بودن اینگونه افراد باتجره وهوشمند بیان شده در این زمینه داستان. به کار می بستند

».است

نشانه هاي بدي هوا

نشانه بدي هوا پیوسته از دگرگونی هایی که در اجزاي طبیعت اطراف خودمی دیدند، درمی افتند و درهر «

اه براي دگرگونی قریب این پیش بینی ها، گ. فصل سال براي پیش بینی هوا از عوامل ویژه اي بهره می بردند

و گاه براي مدتی طوالنی، مثالً هواي فصل و یا براي سراسر سال به ویژه در ) تا چندروز آینده(الوقوع هوا

. ابتداي هرچهارفصل از سال بود و در این راه به هیچ وجه از کواکب و ستارگان و امثال آنها مدد نمی گرفتند

ابرهاي آسمان، النه گذاري پرندگان و آواز آنها، ظهور و غیاب اما هرگونه دگرگونی و تغییر جهت بادها،

حشره ها، دیر و زود شکوفه کردن، میوه و گل دادن درختان مثمر، دیر و زودآمدن پرندگان مهاجر، خاریدن 

اعضاي بدن، فراوانی یا کمبود میوه هاي مختلف، جابه جایی خزندگان و دوزیستان و پنهان و آشکار شدنشان 

زمان هاي مختلف، بیش و کم شدن آب چشمه ساران و یا گرم و سرد شدنشان در زمان هاي مختلف را در 

را درنظر می گرفتند و باتوجه به این نشانی ها، براي تغییر هوا، به اظهار نظریاتی می پرداختند که به .... و

شان زبانزد خاص و عام می سبب درستی و به موقع اتفاق افتادنشان گاه تا سال هاي متمادي، پیش بینی های

این نشانی . شد، بی آنکه بهره اي از سواد داشته باشند، یا به کتابی مراجعه کنند و یا از وسایلی استفاده کنند

».ها را امروزه هم بسیاري از دستگاه هاي حساس هواشناسی هم از درك و بیان چندوچون آن عاجزند
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.را بلرزاتند به زودي باران خواهد باریداگر در روزهاي آفتابی، گوسفند، پوست پشتش 

اگر دومین برف زمستانی سال، فروتر ازبرف اول باشد و منطقه وسیع تري را بپوشاند، زمستان سختی در 

.پیش است

.، خبر از ریزش باران میدهد)کوالك گوش(خاریدن گوش چپ

.آسا را به دنبال داردآمدن وزغ هاي بزرگ در شب به داخل خانه و روي ایوان، ریزش باران سیل 

.اگر در روز آفتابی مگس ها نیش بزنند، هواي روز هاي آینده باران خواهد آمد

.از خرابی هوا خبر می دهد) مراغه کردن(غلتیدن گربه بر پشت خود

.بارندگی شدید اوایل پاییز و سهمناك بودن صداي دریا از دور، زمستان سختی را پیشگویی می کند

.پرندگان مهاجر و پروازشان، بارندگی فردا را در پی داردشب خوانی 

.آوازخوانی غروبگاه قورباغه ها، ابرهاي باران زا را فرا می خواند

.گرم شدن آب چشمه ساران در تابستان، باران شبانه را در پی می آورد

.ی شوداگر اردکها به هنگام شنا در آب بیقراري کنند و در آب شیرجه بروند هوا بارانی م

.پنجه کشیدن گربه بر تنه درخت نشانه آمدن باران است

.هجوم گنجشکان در روزهاي ابري براي دانه چیدن، باریدن باران را در پی خواهد داشت

. اگر در فصل پاییر، عنکبوت بر روي بوته هاي چاي تار بتند در زمستان برف زیادي خواهد بارید

.ن، نشانه بارانی بودن هواي بهاي استبر درختان عریا) کوکو(زمستان خوانی

.گردآمدن مارهادر گودالی پر از آب، ریزش باران شدید را خبر می دهد
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.خرابی هواي ساعت هاي آینده را درپی دارد) آبدار ستاره(درخشندگی بیش از حد ستاره صبح

.دآب تنی پرندگان وحشی، بویژه گنجشک، نوعی طلب باران است که به زودي خواهد باری

.هجوم حسرتات مختلف برگرد چراغ در شب، نشانه خرابی هواي روزهاي آینده است

.باران بند نیاید، هراب خواهد شد) هنگام بازگشت گاوان از چرا(اگر بین ساعت چهار تا پنج عصر

.گل و شکوفه دادن درختان در پاییز، خبر از زمستانی سخت می دهد

)خانه دموجی(خانه پازنی

یدهاي باستانی و ملی ایرانیان است که از طلیعه تاریخ این سرزمین کهنسال تاکنون به سبب نوروز از ع«

ویژگی هاي فردي و اجتماعی که در آن نهفته است، تنشیب و فراز تاریخی بسیاري ار پشت سر نهاده و 

و دیرگاهی برآن پیوسته مورد توجه همه اقوام و ملت هایی قرار گرفته است که بر سرزمین ایران تسلط یافته 

در جشن هاي نوروزي زمان هاي باستانی، پیوسته دیدار شخصی خوش روي و خوش . جکومت کرده اند

خوي و دریافت شیرینی و سبزه و آب از وي را خوش یمن و در سراسر سال براي خاناده پرشگون و مبارك 

. می دانستتند و بدان معتقد بودند

در اولین دقایق حلول سال تازه متداول بوده و امروزه » خانه پازنی«ربازدر بسیاري از روستاهاي گیالن از دی

نیز، باوردارندگان این رسم خجسته سعی می کنند براي جلب مبارکی و سرزندگی و تندرستی و خوشبختی، 

فرد مبارك قدمی را فراخوانند که در آن زمان خجسته با قدم هاي مبارکش آب و سبزه و گل و سکه و کالم 

فرارسیدن نوروز را تبریک بگوید، از آن آب بر سفره و مفرش خانه بپاشد و تمام . مجید را به خانه بیاورداهللا

اندکی در کنار سفره بنشیند و کمی از سبزه نوروزي با قیچی بچیند . خانمان را با قدم هاي نیکویش بپیماید

نی و تندرستی، بدرود بگوید و اندکی شیرینی بخورد و یا آرزوي نیک بختی و شادما. و روبوسی کند

تا چندي پیش در نخستین ساعات نوروز، به دید و بازدید نمی ]بسیاري از خانواده هاي املشی[.بازگردد

رفتند و حتی از خانه گام بیرون نمی نهادند و چندان آمد وشد نمی کردند تا آن خانه پازن سبک پاي، با آب 
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آنگاه همه با شور و نشاط به تکاپوي تهنیت . ز تهنیت گویی برودو گل و سبزه و قرآن کریم بیاید و پس ا

گاه این رسم آنچنان استوار بود که در روز اول به دید و بازدید و . گویی و روي و دستبوسی می افتادند

عیدمبارکی نمی رفتند و این روز فرخنده را ویژه دید و بازدید کودکان قرار می دادند که باور داشتند 

و  فرشته خوي و همگان در نخستین روز نوروز در خانه باقی می ماندند و تنها کودکان به دید و معصومند 

بلکه درحیاط خانه می ماندند و اهل خانه را . بازدید می رفتند اما وارد خانواده و محل زندگی آنان نمی شدند

شل و بقاي خانواده و دولت و ثروت فرا می خواندند و از آنان پول و تخم مرغ پخته و رنگین که نشانه تداوم ن

گروه گروه این فرشتگان به خانه ها می رفتند و روز اول نوروز را به دید و بازددي . بود، عیدي می گرفتند

عید نوروز براي بزرگساالن از دوین روز سال تازه آغاز می شود که باز دستجمعی و هماهنگ . می پرداختند

».بود که خود بحثی جداکانه درد

)خانه دموج(نتخاب خانه پازنا

اگر چند نفر از یک خانواده سبک پاي بودند، براي انتخاب یک تن از آنان، استخاره می کردند و به نام «

یا سید نوجوانی را راي این کار . هرکس که جواب مثبت می داد انجام این مهم را به او واگذار می کردند

هرکس که هنگام طلوع خورشید به دنیا می آمد، او را . ی گفتندم» خانه دموجی«برمی گزیدند و این کار را 

.مبارك قدم و سبک پا می دانستند

اگر بالفاصله پس از تحویل سال، بدون خبر قبلی و به طور اتفاقی، کسی از غریبه و آشنا به خانه کسی به 

و همه آداب و مراسم را به عید مبارکی می رفت بی آنکه خم به ابرو بیاورند، استقبال و پذیرایی می کردند

جا می آوردند و به او تخم مرغ رنگین و پول عیدي می دادند و به نیکی بدرقه می کردند، اما در آن سال، اثر 

اگر براي خانواده رویداد ناخوشایندي رخ نمی داد و همه با تندرستی و . قدمش را درنظرمی گرفتند

برمی گزیدند و سخت ) خانه دموج(را به عنوان خانه پازن کشاورزي موفق می بودند، سال بعد هم آن شخص 

».اگرنه، کسی دیگر را انتخاب می کردند. پذیرایی می کردند و محترم می داشتند
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)خانه دموجی(چگونگی خانه پازنی 

گرچه پیش از فرارسیدن نوروز باستانی، خانه ا با گل بنفشه و پامچال نورسته و کاه سرشاخه هاي کیش «

می آراستند و چون شمشاد را بر سر سفره هفت سین برقرآن مجید می نهادند، تین می کردند که ) شمشاد(

خداوند در پناه کتاب آسمانی به خانواده تندرستی و برکت عطا کند اما به جز این گاهی پیش از چهارشنبه 

شی از سفره هقت سوري، مجمعه اي از گل و سبزع و نقل و سیرینی فراهم می آوردند، که در حقیقت بخ

سین مردم روستاهاي گیالن است، این سفره یا مجمعه را یکی دوساعت پیش از تحویال سال، بیرون محل 

و گاه بر سرچاه آب می گذاشتند و خانه ازن مورد نظر خاناده، اگر از اهل خانه بود، دقایقی )  ایوان(زندگی

ه هفت سین را بر سر می کرفت و از ایوان باال پیش از تحویل سال از اتاق بیرون می رفت و سینی با مجمع

می ریخت و پس ) گاه درپاشنه در(می آمد و در می زد و از آبی که در مجمعه بود، بر آستانه در ورودي اتاق 

از ذکر نام خدا و فرستادن صلوات با پاي راست وار نی شد و مجمعه هفت سین را بر سفره نوروزي می نهاد، 

می کرد و فرارسیدن نوروز باستانی را تهنیت می گفت و گاه در تمام اتاق هاي خانه با خانه خداي روبوسی

بعد بر سفره هفت سین می نشست و به نشانه سعادت و خوشبختی، با قیچی . قدم می زد و آ ب می پاشید

مقداري از نوك سبزه سفره هفت سیم را می چید و پس از صرف شیرینی و چاي، در موقع ترك خانه، زن 

ف مقداري پول و تخم مرغ رنگین به او هدیه می دادند و برایش )صاحبخانه(خانواده یا خود خانه خداي

باور به سبک پایی و اثر آن در سرنوشت خانواده در گذشته تا بدان . آرزوي تندرستی و سعادت می کردند

به خانه دیگري ) یدمبارکیع(کسی براي دیدار نوروزي) خانه دموجی(حد قوي و رایج بود که تا پیش از انجام

نمی رفت، زیرا میترسید که بر اثر قدمش خاناده میزبان دچار عوارض نامطبوع و ناپسند شود و او را مقصر 

».چنان تغییر نامبارکی بدانند

مضرت 

یکی از باورهاي سنتی مردم شرق گیالن و بویژه املش، عقیده اي است که در بین اقوام و خانواده ها به مرور 

مثالً اگر بیماري یا حادثه ناگواري در . نام دارد» مضرت« تقال یافته، این باور قدیمی همان چشم زخم یا ان
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بین اعضاي خاناوده بویژه براي عزیز دردانه اي پیش آید، از شیوه شکستن تخم مرغی به روش مخصوص در 

شکستن و دفع بال انتخاب و تخم مرغی را جهت . خانم با فراخواندن شاهدان عیتی دست به کار می شوند

ابتدا تخم مرغ را بین دو سکه به طور عمودي قرار داده بوسیله مداد یا ذغال، به ترتیب . آماده می کنند

اسامی مورد تردید چشم زننده را که در نگاه اول ممکن است باعث این شومی و بدچشمی شده باشد 

با فشار دوسکه برتخم مرغ ترکی حاصل شود و یادداشت می نماید، هرگاه به هنگام اسم بردن، همزمان

اگر سکه . صداي شکستن به گوش رسد، فرد مضرت کننده شناخته و باعث تعجب جمع حاضرین می گردد

در دسترس نباشد نام مظنونین به چشم زخم را به صورت عالماتی روي بدنه تخم مرغ یادداشت نموده، ابتدر 

آنرا با شدت هرچه تمام در کاسه فلزي می اندازند و شخص عمل دور سر فرد چشم خورده چارخانیده سپس 

با دقت داخل کاسه را می نگرد و با شمردن تعداد حباب هایی که به صورت چشم پیدا می شود، تعداد افراد 

زخم زننده را با صداي بلند به گوش دیگران می رساند که این عمل، احتماالً باعث مداواي سریع تر شخص 

.دفع بالیاي احتمالی سایر افراد خانواده خواهد شدمضرت دیده و

)افسانه قدیمی گیلکی(نظرخان

ناگهان کف . نظرخان که جوانی تنبل و تنومند بود، یک روز روي کوزه ماست مگس هاي زیادي می بیند«

بعد، فوراً به شهر می رود و دستور می. دست هایش را محکم به هم می کوبد و چهل تا مگش را می کشد

.»نظرخان با یک حمله، چهل نفر را کشت«:دهد تا شمشیري برایش بسازند و روي آن بنویسند

همه از نوشته روي شمشیر . وقتی شمشیرش آماده می شود، آن را به کمر می بندد و در شهر قدم می زند

.به این ترتیب، او نه تنها در شهر، بلکه در اطراف شهر هم مشهور می شود. تعجب می منند

هر شب، خرسی می آمد و . اما بشنوید از حاکمی که در روستایی، باغ بزرگی پراز خیار و خربزه داشت

هیچ کس جرأت نداشت به جنگ آن خرس . محصوالت باغ او را می خورد و کلی از بوته ها را ویران  می کرد

»چه کسی می تواند شر این خرسی را از سر ما کم کند؟: حاکم گفت. برود
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»نظرخان«:ش گفتنداطرافیان

نظرخان پس از خوردن شام، پابه درون باغ گذاشتن  و از ترس . نظر خان را پیدا کردند و پیش حاکم اوردند

اما از بدشانسی او، آقا خرسه هم باالي درخت بود و داشت گردو . حمله خرس، باالي درخت گردویی رفت

یکدفعه نظرخان خرس را . فت و می شکستخرس گردوها را می چید و به سوي نور ماه می گر. می خورد

او فکر کرد که خرس دارد به او گردو تعارف می کند؛ پس با صداي . دید که گردویی به طرف او گرفته است

»نمیخورم«:لرزانی گفت

نظرخان پایین آمد و چند ضربه شمشیر به . خرس با شنیدن صداي او دستپاچه شد  و از درخت پایین افتاد

.خالصه، این طوري شهرت او تا دوردستها رفت. ا همه فکر کنند که خرس را کشته استخرس مرده زد ت

چه کسی را «:پرسید. در گوشه اي از دنیا، قرار بود پادشاه با پادشاهی دیگر بجنگد، اما فرمانده لشکر نداشت

»فرمانده لشکر کنیم؟

»نظر خان را«:اطرافیانش گفتند

».اصطبل، اسبی براي خودت انتخاب کندبرو از«:گفتند. نظرخان را آوردند

براي این که از پشت زین نیفتد، روي آن . نظرخان که از سواري می ترسید، الغرترین اسب را انتخاب کرد

نظرخان هرچه می خوسات اسب را . نظرخان با سپاهیان میتاخت. اما نگو آن اسب الغر دلدل است. قیر مالید

دستش به درختی که از ریشه قطع شده بود و به درخت دیگري تکیه کنترل کند، نمی توانست، تا اینکه

سربازان دشمن وقتی دیدند که یک نفر با یک درخت به سوي آن . داشت، گیر کرد و درخت از جا کنده شد

1»نظرخان این جا هم شانس آورد. ها حمله می کند، وحشت کردند و فراري شدند

.پوروهاب.گیالن،م- 1
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یک نکته*

رمان قصه باید یکجا دستش رو شود شاید هم این قصه نظرخانی را که ما چون قه. این قصه ناقص است

آیا شما می توانید آن را اامه بدهید تا کامل شود و منطقی به نظر برسد؟ پس . شنیده ام، کامل نبوده است

.لطفاً در صورت تکمیل قصه به ناشر ایمیل بزنید تا در چاپ بعدي بهنام شما ثبت شود. امتخان کنیدذ

المثل هاي منطقه املشضرب

مثل هاي مردم هر سرزمین، نمادي از آداب و آین ها و مناسبات اجتماعی و درگیري زشتی ها و زیبایی «

مثل هاي هر سرزمین، چکیده ي یک . هاي زندگی و چگونگی زیست آن مردم در فراز و فرود روزگاران است

1»واژگان و کالم استعمر تجربه تلخ و شیرین آموزنده در چهارچوب کوتاه ترین

:بازار و گرده کسنی زبیله می ین نیا کنیم

آدم به . جوجهر ا آخر پاییز می شمرند. میان زنبیل همدیگر نگاه می کنیم]سه شنبه بازار[در برگشت از بازار

.شب دراز است و قلندر بیدار؛ شاهنماه آخرش خوش است. آدم می رسد

اینم تی پال سره شیر فونگونه

.نااهل است، ذاتش خوب نیس، باري از دوشت بر نمیدارد. هم روي پلوي تو شیر نمیریزداین 

دریا هرچی بوخوشه هنده تا زانو آو دره

هنوز دارا و ثروتمند است، دستش به دهانش می رسد، صوفی هاي . دریا هرقدر بخشکد با ز تا زانو آب دارد

.املش بازم ثروتمند و دست و دل باز هستند

)ه چشم و بلند باال
مو ندونم تی حالَ/ نیله درتی بال

)من از حالت خبر ندارم/ النگوي کبود در بازوي توس
محمود پاینده لنگرودي- 1احسیا 



/٧۵

اده پاور بخوس اما نانجیب سر ور نخوسنجیب ز

زیر پاي آدم نجیب و اصیل بخواب اما باالي سر نانجیب نخواب

مخلثو چاکر آدم هاي بزرگ منش و داراي مناعت طبع باش، اما سروري آدم هاي تازه به دوران رسیده را 

.نکن

پول دشته بی، ملکوت بازار

.ایجاد می شود) مرکزخرید(بازاراگر پول داشته باشی در روستاي ملکوت 

پول حالل مشکالت است

مرگ خنی بشو آسی ابراهیم الت

مرگ میخواهی برو قبرستان کنار بقعه آقا سید ابراهیم، کنایه از اینکه همه چیز در اینجا براي تو فراهم است 

.....و اگر مرگ 

خانم خانم دس چرخ نیه

.ه که نظیر ندارد؛ آنقدر پول دار است که همطراز نداردآنقدر زیبا شد. خانم خانم در دست نمی گنجد

آدمه بی پول کولکافیسه

آواز آدم بی پول وش آزاد است؛ . است) پرنده کوچک بدآواز و حرام گوشت(آدم بی پول مثل چرخ ریسک

.حرف بی پول خرید ندارد، آدم بی پول دست و پا چلفتی است

گالش خو بیار ده ماسه نوخوره

را که آورده است نمیخورد؟ آنچه را سوغاتی آورده اي خودت بیشتر از همه نخور، چه قدر گالش کاستی 

پرروئی؟
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کاله ماهی نی نبیشته

.به همین زودي تمام شد؟ به کسی گویند که کار بزرگی را سهل گیرد. ماهی ام هست، برشته نشده

پشّه هوا مین نال کونه

.ه باز است، مگش را در هوا رگ می زندزرنگ است، حق. پشه را میان هوا نعل میکند

زن و مرد قاشی بمورده

دعواي زن و شوهر به هواي بهار می ماند، در دعواي زن و مرد جانب . قاضی بین زن و شوهر مرده است

.هیچیک را مگیر چون لحظه اي بعد آشتی کنند و تو درمانی

زن خن سرپوش بدار

.زن بی شوهر بی سرپناه است. شوهر باشدباالي زن باید. زن باید سرپوش داشته باشد

مگر مرغونه پیش جی در بومه

مگر از پوست تخم مرف درآمدي؟ چرا این قدر نازك نارنجی و ظریف و زودرنج هستی؟

می درونی مرخور دره، می بیرونی دیگره

.ا میبیینندکسی از  درون من خبر ندارد، همه ظاهر ر. درون من مرا دارد می خورد، بیرون من دیگري را

گدایی بگوده آقایی گوده منّه

ترك عادت موجب مرض است، فطت آدم باید بلند باشد؛ ذات بد نیکو . گدایی کرده نمی تواند آقایی بکند

)سعدي(؛ گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست...نگردد
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تونوم بنی مودوخونم

این قالی چند؟ -ه دهان طرف را چشیدندر خرید و فروش، مز. شما برایش اسم بگذار تا من صدایش بزنم

....تو چیزي بگو-....تونوم بنی. هرچه دلت خواست و چشمت گرفت

سکه سره بگیري ایشونه پله جور نشون

.خانه شان خیلی کثیف است. سر سگ را بگیري از پله خانه ي ایشان باال نمی رود

تی گبه میون تی پسر زم دکه

نوعی عذرخواهی احترام آمیز است؛ ببخشید که کالم شما را قطع . بیفتد) عروست(میان خرفهایت زن پسرت

.می کنم

اگر تی سره طال ببون، تی کونه مفرغه

روراست و خالص نیستی، به آدم بدنام که ادعاي سالمت روج کند . اگر باالت طال باشه، پایینت مفذغ است

.گویند

هر امامزاده اي بساتیم اول امه کمر بزه

زیارتگاهی که ساختیم اول کمر ما را زدهر 

که مرا عاقبت نشانه نگیردکس نیاموخت علم تیر از من

امره ره از بوزورگی دیر شوم خوردن بومونسه

فقط نامی از ما باقی مانده و گرنه خبر ي . براي ما از بزرگی  و اشراف منشی دیرشام خوردن مانده است

.نیست
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آیین هاي سنتی املش

ز آیین ها و آداب و رسومی که در فرهنگ آریایی وجود دارد و یا تحت تأثیر آداب محلی و بومی در بسیاري ا

سراسر ایران داراي جاذبه هاي فرهنگ شمولی است، در گیالن نیز اجرا می شود اما این مراسم در گیالن 

.استبویژه در املش همواره از ویژگی هاي متمایزي نسبت به سایر مناطق برخوردار بوده

نوروز بل

فرارسیدن سال نو » آتش نوروزي«هرساله با برگزاري جشن ) کوه نشینان البرز)مردم مال ایران 

را جشن گرفته و با خوردن نق و شیرینی و تبریک سال نو، سالی آرام را براي یکدیگر آرزو ) گالشی(دیلمی

:داستاد جکتاجی با حضور در برگزاري آیین نوروز بل می گوی. می کنند

نوروز بل چیست و چگونه آیینی است؟ از کی و از کجا سربرآورده است؟ یل یا ول، در زبان گیلکی به معنی «

شعله آتش است و نوروز بل یعنی شعله آتش نوروزي، منظور ازنوروز، نه نوروز ملی ایرانیان، بلکه نوروز بومی 

».تو والیتی معروف به گالشی خودمان یعنی نوروز گیالن باستان اس

نوروز بلجشنی است که عصر آخرین شب سال و شب اولین روز سال یعنی اول نوروز ما به تقویم مردم 

در این شب گالش ها یعنی چوپانان و دامداران . گیالن برگزار می شود و با مراسم خاصی همراته است

ی و پلیدي است جمع می کوهستان هاي گیالن برفراز قله کوه ها که پاك و تمیز و به دور از هرگونه آلودگ

. دور آتش حلقه زده و با حرکاتی موزون مراسم نیایش به جاي می آورند. شوند و آتش نوروزي برپا می دارند

خداوند را در ازاي نعمت و برکتی که داده و برداشت محصوالت دامی و زراعی خود شکر می کنند، براي 

به جاي می آورند، یعنی که همدیگر » خش و کش«مدرگذشتگان و شادي روح آنها دعا می کنند، آنگاه رس

.را بغل گرفته و می بوسند و به م نقل و نبات میدهند و عید نوروزبل را به یکدیگر تبریک می گویند

17تا 13جشن نوروز بل در نیمه مرداد هرسال یعنی وسط تابستان یا به تغییر قدیمی ها قلب االسد، بین 

هم طبق نجوم قدیم ماه شیر و خورشید شروع م شود و سال شمسی و مرداد برپا می شود و مرداد 
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خورشیدي است، از این رو در گیالن به آفتوشومار یعنی سال و تقویم آفتابی معروف است و چون گالشان 

بیشتر در حفظ و نگهداشت آن کوشیده اندو با حساب روز و ماه آن کار می کنند به گالش شمار یا تقویم 

ست و چون باستانی و مربوط به تاریخ قدیم و دوره دیلمی هاست به تقویم دیلمی نیز گالشی معروف ا

.نامبردار است

می دانیم که از گذشته هاي دور مردم به هفت ستاره اعتقاد و باوري عمیق داشتند که خورشید یکی از آن 

مال خورشید از همه نمایان این ستاره ها هرکدام فراز و فرودي داشتند که. ها و بزرگترین آن ها بوده است

تر و برجسته تر بود، حرکات زمین و آسمان، شب و روز، گردش ماه و سال، فصول چهارگانه، سرما و گرما را 

این سنجش که بر مبناي وضعیت خورشید بود، سال خورشیدي را رقم می . با فراز و فرود آن می سنجیدند

.بیزد و دو حالت داشت، حالت اعتدالی و حالت انقال

تفاوت سال خورشیدي رسمی کشور یا سال خورشیدي گیالن باستان در این است که در تقویم کشوري و «

ملی جانب اعتدال شب و روز و گرما و سرما اصطالح اعتدال بهاري گرفته شده ولی در تقویم بومی و گیالنی 

رود آن گرفته شده است، چه طور ما جانب انقالب تابستانی یعنی اوج گرما، طول روز و کوتاهی شب و آغاز ف

که در تقویم میالدي، جامب انقالب زمستانی یعنی اوج سرما و بلندي شب و کوتاهی روز و فرود آن درنظر 

البته نروز شبیه به نوروز ما گیالنی ها را، ابوریحام بیرونی دانشمند برجسته ایرانی در یکی . گرفته شده است

».ش داده استاز کتاب هاي خود، در خوارزم گزار

به هر حال اجراي مراسم نوروز بل نشان دهنده پشت سر گذاشتن اوج گرما و طول روز و ازسرگرفتن فرود 

در ضمن آغاز و ابتداي تهیه و تدارك کوچ از ییالق به طرف دشت گیالن نیز هست و این البته . آن است

ت حاصل شده است و مردم به انواع و مقارن زمانی است که محصوالت دامی و زراعی برداشت و اوقات فراغ

اقسام مراسم و بویژه جشن ها رو می آورند که نمونه آن امروزه به صورت جشن عروسی، جشن خرمن، علم 

.برگزار می شود]املش[واچینی و غیره در جاي جاي روستاهتاي منطق 

.هقانان رگفته می شدنیز از د) مالیات(در زمان هاي گذشته مقارن همین ایام بوده که باج و خراج 
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توضیح اینکه مردم کوه نشین سرتاسر رشته کوه هاي البرز غربی گیالن تا شرق مازندران به دو گروه دامدار 

اجراي مراسم نوروز . و کوچنده به نام گالش و باغدار و کشاورز یک جانشین به نام کالیی تقسیم می شدند

عهده گالش ها بوده خود اغلب به مراتع و ارتفاعات کوچ می بل و افروختن آتش بر فراز قلل کوه ها البته بر

.کنند، شوال پوشیده، کاله نمدي برسر گذاشته و چوب دستی در دست دارند

این عزیزان سابق بر این به هنگام تحویل سال در باالي کوه هاي مرتفع به  فاصله هاي دور از هم با هدایت «

حویل سال، آتش بزرگی می افروختند و به این وسیله تحویل سال یک سرگالش آگاه و وارد به زمان دقیق ت

شعله آتشی که آن ها از فراز کوه ها می افروختند عالمتی بود براي . جدید را به یکدیگر اطالع می دادند

مردم تمامی روستاهاي اطراف بخصوص جنگل نشینان که از میان انبوه جنگل ها مطلع می شوند سال نو فرا 

آنزمان اهالی روستاها به نیمه تابستان که نزدیک میشدند، آماگی جسم . تا به پیشواز آن بروندرسیده است 

کودکان هم شب ها با کنجکاوي منتظر دیدن آتش نوروزي از باالي کوه . نوروز بل و تحویل سال را داشتند

» نوروزبل«می آوردند هاي دوردست بودند و  آن گاه که شبی شعله آتش را می دیدند با خوشحالی فریاد بر 

».ي بوما و از پدر و مادر خود مژدگانی می گرفته و خبر این موضوع در دره می پیچد» نوروز بل«ي بوما 

پس نتوروز بل جشنی نه فقط براي گالشان و چوپانان بلک هبراي تمام ساکنان روستاها و کوه نشینان 

مناطق پایین دست جلگه اي، در دشت گیالن گیالن و همین طور به خاطر عالیق زمین و ملک کارشان در

الزم به ذکر است، نوروز بل از آیین هاي بسیار کهن گیالن قدیم است که «. و براي همه گیالنیان بوده است

بعلت منتسب نمودن گالش ها به دین (متاسفانه به مرور زمان برگزاري آن تا حدودي کمرنگ شده بود

از سنت هاي زیبا و انساندوستانه اي بوده است که هیچ منافاتی با اسالم در حالیکه آیین یاد شده ). زرتشتی

این آیین براسا تقویم خارجی برگزار می شده، به این معنی که براساس ییالق و قشالق و همچنین . ندارد

برآمدن محصول، کیالنیان قدیم ب قله هاي سلسله جبال البرزآتش می افروختند و با افروختن آتش به 

دراین جشن دیدارها تازه شده و برداشت محصوالت خود . ر خبر از برگزاري آغاز سال جدید را برشوندیکدیگ

. را اعم از کشاورزي و دامداري به یکدیگر تبریک گفته و سال پربرکتی را براي همدیگر آرزو می نمایند

این رسم . شده استبرگزاري بازي و ورزش هاي محلی از دیگر مراسمی بوده که در این آیین انجام می
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تقویم (1580برابر با سال ) تقویم ایران(1385نیکوي پیشینیان، بعد از دقفه اي متجاوز از سه دهه، در سال 

مرکز دهستان (به همت گیالن پژوهان مجله گیله وا و همیاري بی ریاي اهالی مهربان ملکوت ) دیلمی

».املش، در این روستا احیا گردید) سمام

روزه است یا یک پنجک که در 30نی براساس تقویم خورشید به اصطالح آفتوشومار، ماه هاي گیال«

ماه مرداد یا تموز یا شیر و (گاهشماري دیلمی منتهی از حدود نیمه اول تابستان تا حدود نیمه دوم تابستان

روزهاي پس اواسط تابستان همان روزهاي پنجه یا پنجک است و پنجک نشانه ویژه اي بوده، زیرا) خورشید

گیلی، روزهاي آغاز آن می - شیرو خورشید گمجینه نور و فروغ و آتش و مهرسوزان باشد، پنجک دیلمی

)مرداد17تا 13(باشد 

:ماه هاي کالشی به شرح زیر است

نیمه اول شهریور-برابر با یمه دوم مرداد= نوروز ما

نیمه اول مهر- برابر با نیمه دوم شهریور= کورچ ما

نیمه اول آبان-برابر با نیمه دوم مهر= اریه ما

تیمه اول آذر-برابر با نیمه دوم آبان= تیرما

نیمه اول دي-برابر با نیمه دوم آذر= مودال ما

نیمه اول بهمن- برابر با نیمه دوم دي= شریر ما

نیمه اول اسنفد-برابر با نیمه دوم بهمن= امیر ما

اول فروردیننیمه-برابر با نیمه دوم اسنفد= اول ما

نیمه اول اردیبهشت-برابر با نیمه دوم افروردین= سیا ما
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نیمه اول خرداد-برابر با نیمه دوم اردیبهش= دیه ما

نیمه اول تیر-برابر با نیمه دوم خرداد= ورفن ما

نیمه اول مرداد- برابر با نیمه دومتیر= اسپندار ما

و آگاهان امر نجوم و تقوم از جمله استاد عبدالرحمان مطابق محاسبات دقیق نجومی که برخی کارشناسان 

سال از گاهشمار رسمی ایران قدمی 195انجام داده اند، گاهشمار گالش ها ) ایرانشناس و پژوهشگر(عمادي

.گالشی است1583معادل 1388یعنی سال . تر است

الم در سرزمین زندگی می به عنوان یک گیالنی خوشح« :استاد جکتاجی از گیالن شناسان معاصر می گوید

یک نوروز رسمی، کلی و ایرانی و یک نوروز . کنم که در سال دو نوروز دارد و هردوي آن را جشن می گیریم

بومی و شمالی، ما در گیالن دوبار شادي عمومی داریم، دورهم جمع می شویمف دوبار همدیگر را بغل می 

هرچه هست مضاعف است، ! ه لطفی دارد راستیچ. کنیم و می بوسیم و به هم دیگر تبریک می گوییم

.»دوبرابر است

آهوچره= رابچره

پاره از محققان آن را از مراسم شب یلدا و . رابچره از آیین هاي نمایشی پیش از نوروز در شرق گیالن است«

.یا آداب نوروز گالشی نیمه ي تابستان دانسته اند

) گالشی(از علت هایش باید گاه شماري تابستانی دیلمییکی « :عبدالرحمن عمادي در این باره می نویسد

باشد، زیرا نمایش عروس گوله و پیربابو که در مایه با رابچره خویشاوند است، در تابستان گرفته می شود و 

».است که سالش از تابستان آغاز می شود) گالشی(درواقع جشن خوش آمد و درود به نوروز دیلمی

گروه در اصل چهار نفر بوده اند که در اجراي سال هاي آخرین این نمایش آیینی و افرا : اعضاي گروه رابچره

:پیش نوروزي، یک نفر از آن ها واگیرکون بود و دیگر نقش آفرینانش عبارت بودند از
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آهو*

و در سال هاي -نوجوان یا مرد جوانی که سرو دوش خود را در پوست دباغی شده ي گوسفند یا بره ي سیا

مجسمه ي دست سازي را به همراه . در برابر چشمانش دو سوراخ وجود داشت. می پوشاند-ادريآخر در چ

می برد و آن را به گونه اي بر باالي سر می گرفت که گویی سر خود اوست و به این ترتیب خود را آهو 

.معرفی می کرد

می ساختند و -قیچی افتادهپرشده با حرده ریز پارچه هاي از دم-مجسمه ي سر آهو را با جورابی پشمین

با پهنه هاي دو قاشق چوبی، برایش دوگوش می نهادند و با نخ پشمی، چشم و دهانش را مشخص می کردند 

آیینه ي کوچکی برپیشانی اش . و زنگوله هاي کوچک و خر مهره هایی بر گردن و کنارگوش اش می دوختند

داخلش فرو می  بردند و سر آهو را به گون هاي نصب می کردند و چوبی از گردن این مجسمه ي پشمین به

.شکل می دادند که ثابت بماند وبا حرکت دادن چوب به هر طرف بجنبد

چراننده آهو*

لباس کردا گالشی برتن می کرد و چوبی راست و بلند در دست -سرخوان گروه- )رابجچره(چراننده آهو

، کارگردان و شبان و صاحب بره یا میش و یا آهوي وي در اطالح. داشت و  با آن آهوي مثالی را می راند

شعر ان مراسم را هم او می خواند و با چوب، ضرب هاي آهسته بر آهو می زد و  او را همراه . بازیگر گروه بود

.با کالم خود، به حرکن وا می داشت

)کول بارچی(کول بارکش*

این هدایا در پایان روز . را گردآوري کندکیسه اي بر دوش داشت تا هدایاي مردم) کول بارچی(کول بارکش

.نمایش بین افراد گروه تقسیم می شد
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) هم سراي(واگیر کون

در گذشته هاي دور، نفر چهارمی نیز، همراه گروه رابرچره بود که دو پاره چوب یا سنگ در دست داشت و 

ک کول بارکش پس از آنکه سر آن ها را با ریتم هاي آهنگ شعر این نمایش آیینی به هم می کوفت و به کم

.می کرد) واگیر(خوان یک مصرع از شعر را می خواند کلمه رابچره را دوبار تکرا 

گروه چهار نفره ي رابچره در روستا به راه می افتاد و در خانه ها نمایش اجرا می : چگونگی اجراي نمایش

زانو می نشست و هم آهنگ شعر، کسی که نقش آهو را برعهده داشت، در موقع اجراي نقش به سر . کرد

کمر خم می کرد و مجسمه ي آهوي بر سرچوب نصب شده را که در دست داشت و در جلوي صورتش 

گرفته بود، بر مزین می رسانید و حالتی بروز می داد که گویی آهوي به حال چریدن است و هردستوري که 

اَي آهو جان : مثالً زمانی که می گفت. ی کردسرخوان با شعر مراسم و ضربه هاي چوب به  او میداد، اجرا م

تو واز بکن اربابه پیش؛ چمباته زده یا با سر زانو اندکی می جهید؛ یا با : یه واز بکن سایه بنیش، یا/گله ریش

می آهو کمر درد بگوده، به خود می پیچد و با حرکاتش نشان می داد که / می آهو شکم درد بگوده: کالم

آهو چره، می آهو را می چره، ببین «:شعر خوان به کف دست می زد میگفت. ندکمر و شکمش درد می ک

»چقدر خوب می چره، این آهو از باغ آمده، چریده  و چاق آمدهع، این آهو مرغنه خوره، صدتا به کمترنخوره

به اینجا که می رسید، آهو غش می کرد و تا تخم مرغ یا چیز دیگري از صاحبخانه نمی گرفت، حالش جا 

بعد از خواندن سربند، عهمان قسمت اول، آهو چره، آهوچره، ببین چقدر خوب میچره به صورت . نمی آمد

.سپس خواننده بند دیگري تکرار می کرد و نمایش به همین ترتیب ادامه می بافت. واگیر تکرار می شد

.دیه می گرفتندگروه با انجام این نمایش از خانه خدا چیزهایی مانند برنج، تخم مرغ و یا سکه ه

:شعر رابچره

در پایین دست می چرد/ در باالدست می چرد/ آهو بره است/ خوش می چرد/ رابرچره، رابرچره

نکبت برد/ برکت دهد/ مال آورده است/ سال آورده است/ این آهو را/ بیا و ببین
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خورا ك به این آهو / ردتازه می دهد، کهنه می خو/ از باغ میاد، دان می خورد/ این آهو تخم مرغ خور است

/ این خانه را، آن خانه را/ تندرستی آورده است. آهو بره است/ دوبار تکرار می شود» رابچره«کلمه ي / بدهید

هم براي شما، هم براي ما

به نظر می رسد مراسم رابچره در ساده ترین شکل خود، نمادي از بازگشت و یا نزدیک شدن «

و اعتدال بهاري است، به ویژه زمانی که اجرا کننده ي نقش، » بره= لحم«به برج ) آهوي آتشین(خورشید

آهو، در حین نمایش، خود را مردن می زند و پس از دریافت هدایاي مردم، برمی خیزد، گویی ایزد گرماي 

نیم روز و نماد رستاخیز بهار زندگانی دوباره بازگشه است تا طبیعت افسرده از زمستان، جوانیب و نشاط و 

».ش دوباره ي خود را آغاز کندزای

آیین نمایشی عروس گوله

در آغاز زندگی بشري انسان با وحشت از نیروهاي ناشناخته ي طبیعی و هول و هراس ناشی از آن، «

پس به خدایان روي کرد و . مضطرب و پریشان به دنبال مأمن و پناهگاهی بود، تا بر ترس خویشتن فایق آید

پیروزي و امید و آروزیش را با راز ورمز و کنایه و استعاره به آننا گفت، ان چه را که غم و شادي، شکست و 

دشات ثناگو و شکرگذار خدایان بود که همه را از برکت وجودشان می دانست و با قرارگرفتن در کنار خدایان  

».و هرمانان اسطوره اي و یکی شدن با آن ها، احساس امنیت می کرد

ا بازسازي و تکرار بعضی از اعمال اسطوره اي که توسط خدایان در آغاز خلقت امجام انسان عصر کهن ب«

یافته و گاه در زمان هاي کهن در آغاز شکل گیري قوم  قبیله توسط قهرمانان رخ داده بود، خود را با خدایان 

طور معمول، نمایش در این موارد به . و قهرمانان افسانه اي یگانه سازد و به اصل منشاي خویشتن باز گردد

)جستاري در فرهنگ ایران، مهرداد بهار(» هاي آیینی و مذهبی برگزار می شد

عروس گوله به فارسی عمان عروس گل است که . عروس گوله یکی از مراسم نمایشی پیش نوروزي است

.شایدد در اینجا کنایه از طبیعت زیباي بهاري باشد
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اي به خانه ي دیگر می رفتند و در حیاط و فضاي باز جلوي خانه، گروه نمایش، پس از غروب آفتاب از خانه 

برنامه، خود را اجرا می کردند و درواقع، گروهخ حیاط وفضاي باز جلوي خانه، برنامه، خود را اجرا می کردند 

.و درواقع، گروه نمایشی، سیار و اجراي آن میدانی بود

، غول، )پیرمرد(پیربابو: ی داند که عبارت بود ازشخصیت اصلی این مراسم نمایشی را چهارنفر تشکیل م

:افرادیک گروه بین شش تا چهارده تشکیل می شد عبارت بوند از. نارخانم و کاس خانم

.خواننده ي شعر، راوي و کارگردان نمایش بود: سرخوان- 1

.نوازنده ي سرنا بود: ساز زن- 2

دهایی از شعر را پس از خواندن خواننده تکرار می هم سرایان شعر عروس گوله بودند که بن: واگیر کونان- 3

همسرایان اغلب تماشاگرانی بودند که به دنبال گروه حرکت می کردند و هرزمان به تعداشان افزوده . کردند

.می شد

چند نفري که هماهنگ با ساز و آواز، دو کف گیر چوبی یا دو قطعه ي چوب را بر هم می : کتره زنان- 4

.کوبند

براي اجراي این نقش، . جود افسانه اي، تناور و درشت پیکر که در ضمن موجودي ساده لوح استمو: غول- 5

دوشاخ گاو بر . چهره جوان تنومندي را با پودر زغال یا دوده سیاه کرده، کاله مقوایی بر سرش می گذاشتند

و چندیدن زنگوله چند جارو به عنان دم برپشت شلوارش . سرش و ریش انبوه سیاهی برچهره اش می بستند

.بر کمر، پا ولباسش می آویختند و او را به شکل و هیبت وحشتناکی در می آوردند

لباسی کهنه و مندرس یر تن داشت و داراي ریش سفیدي از . همان باباي پیر در زبان فارسی است:پیربانو- 6

اشت و با آن از عروس پوست بز یا دم اسب و بر سرش کاله قیفی مقوایی می گذاشتند و چماقی در دست د

.مواظبت می کرد
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دو دستامل و زنگ هایی در . از تن پوش و آرایش محاي استفاد می کرد. همان عروس گوله است: ناز خانم- 7

.دست می گرفت که به هنگام رقص براي افشاندن و نواختن به کار می برد

به صحنه بازي ) عروش گوله(یه نارخانمینگه و مراقب ناز خانم بود، با لباس و آرایشی شبیه : کاس خانم- 8

.نکته ي قابل توجه این که، دو نقش ناز ختانم و کاس خانم را دو پسر جوان بازي می کردند. می آمد

مرد جوانی با پوشش و لباس محلی و چوب یا چماقی در دست از عروس محافظت می :محافظ عروس- 9

.کرد

ونفر کیسه اي برپشت کرفته، همه جا گروه را همراهی یک یا د): کیسه کش= کول وارکش(کول بارکش-10

پس از خاتمه ي نمایش، کول بارگش، تخم مرغ، برنج، مواد غذایی و هدایایی را که خانه . می کردند

می داد، درون کیسه اش می گذاشت و به دنبال گروه از خانه اي به خانه دیگر حرکت می ) صاحب خانه(خا

.کرد

زخانم نقش کلیدي و محوري دارد و خالصه ي داشتان این نمایش، مبارزه ي غول و در این آیین نمایشی، نا

در بعض یاجراها، غول  و رد برخی دیگر پیرمد پیروز میدان . است) نارخانم(پیربابو براي بدست آوردن عروس

.گاه نیز مبارزه بدن نتیجه ي قطعی پایان می یابد. است

حیله گر و -به باور مردم-قدرتمند و ساده لوح، پیربابوي با تجربهاز نطر تاریخی و جامعه شناختی، غول «

عشوه گر و فتنه انگیز، کشتی بین غول و پیرمرد، که مبارزه ي قدرت و -به باور مردانه- زیرك، نازخانم

است، همه بازتاب شخصیت ها و مناسبات - فروس- تجربه یا قدرت و زیرکی براي بدست آوردن نازخانم

در نمایش عروس گوله مبارزه ي غول و پیربابو . معه اي بود که این نمایش در آن برگزار می شداجتماعی جا

شاید نماد و یادگاري از مبارزه ي ایزد باران آور و اهریمن هشک سالی است و نازخانم عروس گوله هم به 

».گمانی می تواند جلوه اي دیگر از ایرد بانوي آب یا الههی باروري باشد
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استفاده از عبارت ها و ترکیب واژه هاي . اوره اي و منظوم نمایش، بسیار ساده و ابتدایی استزبان مح

غیرمتعارف، توصیف هاي اغراق آمیز، طنز و جو بی پرده و پروتا، همراه با رقص  و آواز و حرکت هاي 

».غیرمعمول دست و پا و صورت بازیگران سبب خندان و شادي مردم می شد

ار عروس گولهبخش هایی از اشع

جان دله بیاردیم/ عروس گوله بیاردیم

)عروس چون جان و دل آورده ایم/ عروس گل آورده ایم(

)ببن چه نازنینه/ عروس گوله همینه

)ببین چقدر نازنین است/ عروس گل همین است(

بومام تی سرا/ سالم علیک آقا

)تو آمده ام) خانه ي(به حیاط / آقا سالم علیکم(

پایه زنما میره/ گاز گیرهتی سک مره 

)با چوب می زنمش، میمیرد/ سگ ات مرا گاز می گیرد(

ایی زنازاده مولَ/ غول بدین، غول

)این زنا زاده نامشروع است/ غول را ببین، غول(

تو خرس کوله مانی/ تو جنگل فراوانی/ اي غول بیابانی

)نیتو به خرس و گزار ما/ تو در جنگل فراوانی/ اي غول بیابانی(

در فصل زمستان/ تی ریش بزن شونه/ اي پیرمرد دانا



/٨٩

)در فصل زمستان/ به ریش ات شانه بزن/ اي پیرمرد دانا(

کاس خانم تو هم بیه/ نارخانم تو هم بیه

)نارخام تو هم بیا(

تی وقت عروسی هیسه/ تره سیه توکان هی نم

)موقع عروسی توست/ برایت شلیته اي سیاه می خرم(

سیه چوشو بلند باال/ موالاحیا دختر 

)سیاه چشم و بلند باال/ احیا دختر مال(

ندونم تی حالَ/نیله در تی بالَ

من از حالت خبر ندارم/ النگوي کبود در بازوي توست

می داغ دیل وسینی/ احیا دختر نی بزن

)داغ بر دلم نهاده اي/ احیا دختر نی زن(

کاس خانم حیا بکن/ ناز خانم حیا بکن

کاس خانم حیا کن/ نم حیا کنناز خا

رها بکن) غول(ایی سک / شرمی از خدا بکن

را رها کن) غول(این سگ/ از خدا شرم کن(

ترا بو قباي من/ نم نم وارش واره

)قبایم تر شد/ نم نم باران می بارد(
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) زن خانه خدا، پسر دارد/ مرغونه مرغ دو سر دارد

اهللا اون گه داره/ پسره باالي سره

)خدا نگهش دارد/ می دارد) محترم(را روي سرش پسر (

اون آوردن واستی/ خانخا زن گنه سستی

)تخم مرغ(براي آوردن / سستی می کند) صاحبخانه(زن خانه خدا (

مراسم عروسی در املش

ازدواج از جمله سنت هاي مورد تحسین در جوامع انسانی به شمار می آید، فرهنگ ازدواج در همه اقوام و 

شکل خاصی صورت می گیرد و آنچه در مراسم عروسی مردم املش روي می داد، یکی از بی ملل به

نظیرترین یادمان هاي سنتی و فرهنگی مردم این سامان می باشد که در گذشته اي نه چندان دور جالب 

.توجه و داراي آیین ویژه اي بود

شرط الزم است البته سلسله مراتب ازدواج در بعد از تمایل پسر خانواده مبنی بر ازدواج، موافقت پدر و مادر

ابتدا مادر، دختران دم بخت اقوام خود و بعد . خانواده از بزرگترین فرزند تا کوچکترین فرزند رعایت می گردد

پدر، دختران اقوام نزدیک خود را براي فرزندشان پیشنهاد می کنند و کاهی انتخاب همسر بعهده پسرشان 

فقت اولیاي، خواستگاري بوسیله زنی خوشنام و شیرین کالم از فامیل یا اهل محل پس از موا. می گذارند

وي موضوع خواستگاري را ابتدا با مادر دختر در میان می گذارد، سپس مادر دختر یک . صورت می گیرد

در . هفته مهلت می خواهد تا این موضوع مهم را با پدر وو خویشاوندان و آنگاه با دخترشان در میان بگذارد

طی این مدت قاصد باتجربه به نحوي با دختر مورد نظر مالقات کرده و ضمن تعریف و تمجید از داماد آینده، 

دقیقا زیبایی چهره و همچنینی وضعیت فیزیکی اندام و تکلم دختر را زیرنظر گرفته و به خانواده داماد 

.اده عروس صورت می گیردراپورت می دهد، مشابه این عمل هم براي تحقیق داماد از طرف خانو
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داماد به همراه خانواده و . انجام می گیرد) بعله برون(در صورت موافقت از خانواده دختر، مراسم خواستگاري

چندتن از وابستگان و افراد معتمد محل به حانه عروس رفته و با خود شیرینی، پارچه و یک قطعه 

حلشس در باره خصوصیات اخالقی و وضعیت اقتصادي در این م. به عنوان برگ سبز می برند) انگشتري(طال

و سایر امتازات داماد و از طرفی درجه مهارت و  هنر دست و پنجه عروس و میزان عالقه مندي و دردانگی 

در این مجلس، عروس آینده با اصرار مادر و خادم خانه با آراستگی . وي به خانواده اش گفتمان می نمایند

اه با یک سینی چاي به میان دعوت شدگان ظاهر شده، ابتدا پیش پدر داماد و مختصر و متانت خاصی همر

همراهانش و در انتها به چهره اي برافروخته توام با طنازي در مقابل داماد ایستاده و چاي را به همسر آینده 

خانه اش تعارف می کند، پس از بدست گرفتن فنجان چاي توسط داماد و اظهار تشکر از وي، یکباره فضاي

آنگاه با رایزنی شیوخ و . با تبریکات صمیمانه و هلهله و شادي مهمانان غرق در سرور و شادمانی می گردد

بزرگان دو طایفه، میزان مهریه عروس آینده را پس از تعارفات الزم و گاهی موارد با چانه زنی محترمانه 

ه زمان مراسم عقدکنان را در یکی از تعیین نموده، سپس از جهیزیه عروس صورت برادري و در پایان جلس

.ایام نیک سال قرار می دهند

کله قند، لباس، پارچه، : که شامل"قندسر"پس از گذشت یک هفته از خواستگاري هدایایی موسوم به 

شیرینی، شاخه نبات و میوه می باشد از طرف خانواده عروس به منزل داماد فرستاده می شود و آنان نیز 

قندسر با آیین و نظم خاصی عموماً توسط خدمتکاران و  افراد . اده عروس می فرستندهدایاي به خانو

چیده شده و مجمع بران ) سینی برنجی بزرگ(به عمل می آید این هدایا در داخل مجمع) مجمع بران(آشنا

به ردیف حرکت می کنند، در پیشاپیش آنان نوازندگان و چاووشی خوان و در پشت سرآنها جوانان و 

اگر فاصله . جوانان با هلهله و شادي به سوي خانه داماد می روند و از پدر داماد انعامی دریافت می دارندنو

شیرینی خوران تا عقدکنان به عید قربان برخورد کند خانواده ي داماد گوسفندي را که بر شاخ هاي آن دو 

ه عروس می فرستد و خانواده عرسو نارنج و بر گردن آن زنگوله و روبان هاي رنگارنگ آویخته شده به خان

پس از قربانی کردن گوسفند، مقداري از گوشت قربانی را به خاناوده داماد می دهند و همینطور هرگاه فاصله 
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شیرینی خوارات تا عقدکننا به عید نوروز و ایام با میمنت برخورد کند هدایایی بین دو خانوادئه عروس و 

.داماد رد و بدل می شود

عقدکنان، وابستگاه نزدیک داماد به همراه عاقد و داماد دستجمعی به خانه عروس می روند و در مراسم

که توسط مشاطه ) بندزنی(مراسم عقد را اجرا می کنند بعد از جاري شدن صیغه عقد، مراسم ریسمان زنی 

در این مجلس . که بعضاً قاصد خواستگاري هم می باشد با حضور زنان و دختران برگزار می شود) آرایشگر(

دست عروس را برسر زده و با طشت زنی، ) ازدواج کردن(زنانه، دختران دم بخت به جهت سپیدبخت شدن

رقص و نغمه سرایی رونق مجلس را دوچندان نموده و از سوي خانواده عروس با میوه و شیرینی پذیرایی می 

به عنوان ریسمان زنی به عروس هدیه می ) ندرتاً تا یک قطعه طال(در انتها خانم ها مبلغی وجه نقد. شوند

مراسم عروسی که چندماه بعد از عقدکنان برگزار می گردد، باهمه تشریفات و شکوه و شادمانی اس، . دهند

بطوریکه داماد بعد از . بعلت ریشه دار بودن فرهنگ و روح تعاون خانواده ها،  کم هزینه  و اقتصادي است

در املش کسی که خیال برپایی جشن عروسی دارد، موضوع را به . عروسی داراي سرمایه کالن می شود

تمام طایفه با مشارکگت هم کلیه . اطالع بزرگ طایفه اش می رساند که فالن موقع، روز عروسی اش است

مایحتاج و ملزومات و سور ساط عروسی از مرغ و گوشت گرفته تا انواع شیرینی و خواروبار را آماده نموده و 

به خانه داماد می فرستند و این کمک به اندازه اي است که گاهی بعد از چند روز ) شادي(ديبه عنوان ش

اطعام عمومی و ریخت و پاش پذیرایی ها در خور زندگانی  داماد است کفایت نموده و حتی مخارج زندگی 

.چندماه عروس و داماد را تأمین می گردد

ز یک تا چند روز ادامه داشته و مهمانان را جمعی از جشن عروسی که در منزل داماد برگزار می شود، ا

نوازندگان و خوانندگان ترانه هاي محلی با آهنگ هاي فلکلور همراهی می کنند و عده اي از زنان و دختران 

.با لباس هاي چین دار گالشی رقص قاسم آبادي کرده و از عروس و داماد شاباش دریافت می کنند

داماد هریک چوب شاخه داري که بر سرش جوایزي آوزیان شده به عنوان برم درعصر روز عروسی، عروس و 

در جایی نصب می کنند و هریک از پهلوانان کشتی گیله مردي که از راه هاي دور و نزدیک به جشن 
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عروسی دعوت شده اند، در میدان مشغول کشتی و زورآزمایی شده هرکس پهلوان تر بود ار برم ها بهره مند 

به نسبه به هریک از خویشاوندان و افراد دعوت شده به هنگام خداحافظی، هریک به فراخور شده و یا 

) دیدن روي عروس(شخصیت اجتماعی و بنیه اقتصادي مبلغی وجه نقد و یا یک قطعه طال به رسم رونما

یک شخص اهداي می نمایند که نیا این کار مبنی بر گردآوري سرمایه براي زوج جوان است که هرگاه داماد 

.با تدبیري باشد میتواند تا آخر عمر ئدوره زندگانی، رونما را سرمایه زندگی خود قرار دهد

مراسم علم واچینی سرتربت

طبق یک سنت قدیمی و مذهبی خمه ساله شب هفتم ماه محرم متولی آستانه به همراه چندتن از 

بت آمده، پس از غبار روبی از مسجد و قبور ارادتمندان و نذرکنندگان آل کیا، از املش و حومه به محل سرتر

و کتیبه ها، به اتفاق دهقانان ناحیه سمام بسوي بقعه متبرکه آقا سیدابراهیم واقع در باباجان دره حرکت می 

پس از زیارت و غبارروبی آن مرقد، اقدام به بستن علم ها با روبان هاي سبز و سیاه بصورت یکی در . نمایند

ر این شب سوگواري ساار شهیدان، بهصورت یک دسته سینه زنی بطرف سرتربت میان می نمایند و د

برگشته و دور مسجد و اطراق بقعه به عزاداري و مرثیه سرایی می پردازند، آن شب علم ها را به امید برآورده 

شدن حاجت و نیازشان و همچنین برداشت با برکت محصوالت گشاورزي به داخل مسجد به امانت می 

دهقانان مناطق ییالقی املش، ساهکل و رحیم آباد پس از برداشت گندم و جمع آوري علوفه و گالش . گذارند

هاي چایکار پس از برداشت چین دوم چاي، به منظور تکریم و شکرگذاري از اینکه سال پربرکتی را پشت 

ر یکی از ایام آدینه سرگذاشته اند، با هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و متولی آستانه سرتربت، د

. را در سطح شهرستان املش و مناطق دیلمان و اشکورات اعالم می نمایند"علم واچینی"مرداد ماه، مراسم

مراسسم علم واچینی با حضور مسؤوالن ادارات ارشاد و اوقاف و شمار زیادي از زایران آل کیا از ساعت 

خوانی و مرثیه سرایی برگزار می گردد، سپس متولی صبح تا هنگام اذان ظهر با سینه زنی همراه با نوحه10

زایران نذورات خود را . و ارادتمندان قدمی یآستانه روبان هاي علم ها را با سالم و صلوات پیاپی باز می نمایند

پس از اقامه نماز جماعت در حرم سرتربت، . که عموماً وجه نقد می باشد به صندوق بقعه اهداي می نمایند
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عده زیادي نیز با قربانی کردن . اي نذري و یا از خوراکی که با خود آورده اند تناول می نمایندمردم از غذ

گوسفند، سفره ناهار را در یک فضاي صمیمی و نشاط انگیز در صحن سرتربت پهن نموده مشغول صرف غذا 

ن که در مراسم علم می شوند، در این روز باشکوه زیارت همراه با سیاحت بوده و جمعیت زایران و گردشگرا

واچینی شرکت نموده اند در بعضی از سال ها بالغ بر پنج هزار نفر می رسد و به همین مناسبت هرساله 

.بازارچه پررونقی از سوي فروشندگان دوره گرد و کسبه ییالقی در سرتربت دایر می شود

خوراك و پوشاك مردم املش

خوراك مردم املش 

تمدن از آنجا آغاز شد که انسان، پختن :در یک جمع دوستانه به نقل از بزرگی می گفت1دکتر علی رفیعی

!غذا را اختراع کرد

در اکثر خورش هاي محلی، کمی سیر . غذاي مردم گیالن بسیار متنوع و در سراسر کشور معروف است

ی، سبزي تازه و، ماهی شور، مردم گیالن معموالً با غذاهاي محل. اضافه می کنند و رب انار و آلوچه میریزند

.زیتون، سیرخام و ترشی مصرف می کنند

.غذاي اصلی مردم املش همانند اکثر مردم گیالن برنج، ماهی، مرغ و انواع حبوبات و سبزیجات است

غذاي مشترك اکثر مردم این شهر، پلو، گوشت، ماهی، تخم مرغ، ماست، نان و انواع طیور و سبزي هاي 

.گوناگون می باشد

، سنگک، نان خرفه، نان برنجی، )قالچ(نانهایی که در املش پخت می شود انواع دارد از قبیل لواش، بربري

).بیشتر در ییالقات(کماچ و کلن

.من غذایی به خوشمزگی دست پخت خانواده هایاصیل املشی ها نخورده ام: معروف تئاتر و سینماي ایرانکارگردان - 1
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برنج بیشتر به صورت کته مصرف می شود که همراه با آن خورشت هاي متنوعی پخته می شود و سر سفره 

مثالً در بهار . مطابق با فصل غذاهاي مردم تغییر می کنددر املش. بیشتر از برنج، خورشت مصرف می شود

و تابستان که فصل شکوفایی طبیعت است بیشتر از غذاهایی که باسبزیها و صیفی جات گوناگون و غالت و 

گوشت درست می شود استفاده می کنند و در فصل پاییز و زمستان بیشتر غذاها حاوي مرغ و ماهی و 

.گوشت می باشد

:لی املش به دو دسته تقسیم می شوندغذاهاي مح

غذاهاي بدون گوشت- 1

غذایی است که با لوبیاي پوست کنده و روغن وسیر و تخم مرغ و نمک و فلفل و زردچوبه پخته : باقال قاتوق

.می شود

.سبزي را خرد کرده با تخم مرغ و ادویه به هم می زنند و در تابه سرخ می کنند: سبزي کوکو

البته (غذایی است که با سرخ کردن پنیر تازه در روغن و تخم مرغ و شوید درست می شود: پنیر بورشته

)همراه با نمک و فلفل به مقدار الزم

بعد آنها را له کرده و با . بادمجان را روي آتش کبابی می کنند و پوست از آن جدا می سازند: میرزاقاسمی

بدان اضافه کرده، گوجه و تخم مرغ را بدان می سیر خرد شده سرخ می کنند و فلفل و نمک و زردچوبه

.افزایند

بادمجان را پوست کنده و به صورت حلقه، حلقه می برند و با روغن خوب سرخ می کنند و : ورقه بادمجان

.تخم مرغ بدان می افزایند

ن می افزایند بادمجان کبابی را له کرده و با آب انار ترش مخلوط می کنند و سیر خرد شده را بدا: کال کباب

.به همراه نمک قدري سبزي معطر را نیز مخلوط می کنند
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لوبیا چیتی را با پیاز و گوجه فرنگی و نمک می پزند و به همراه روغن زیتون و آبلیمو صرف می : خوراك لوبیا

.کنند

ایام که بیشتر در ... آش، انواع آش در این منطقه پخته می شود از قبیل آش ترش، آش کشک، آش رشته و

.ماه مبارك رمضان و در ایام سوگواري به نیت نذري در بسیاري از منازل املش پخته می شود

.لبوي پخته را حلقه اي یا ورقه اي می برند و روي آن یک الیه ماست همراه سیر خرد شده می ریزند: بورانی

ه و ادویه و تخم مرغ بدان می برگ سیر تازه را قدري تفت می دهند و آب در آن میریزند و آبغور: سیر قورمه

.افزایند

.زیتون را همراه مغز گردوي ساییده و آب انار و قدري سیر و سبزي معطر عمل می آورند: زیتون پروده

کشمش سیاه را یک الی دو روز در آب میخسیانند و پس از آب کشیدن، به همراه هل دانه، مغز : انار پته

.م مرغ زده و با ماست میل می شودگردوي ساییده، در روغن سرخ کرده، تخ

غذاهاي با گوشت- 2

تخم مرغ را همراه با آب . مرغ را آب پز می کنند، همراه با پیاز پخته و رب گوجه، چنگ می زنند: بادکوبه اي

رب گوجه همزده، به همراه فلفل، زردچوبه، دارچین و مقداري آب و جوش شیرین مخلوط می کنند و مانند 

.روغن سرخ می کنند و برش داده سر سفره میگذارندکوکو در تابه در

گوشت چرخ کرده را با آرد نخود و یا آرد گندم و سیب زمینی و ادویه جات و تخم مرغ مخلوط و تکه : کتلت

آنگاه در ظرفی می ریزند و آب . هاي کوچکی از آن را در کف دست پهن می کنند و در روغن سرخ می کنند

.و فلفل بدان می افزایند و سپس خالل سیب زمینی سرخ کرده را بدان می ریزندرب گوجه و آبلیمو و نمک

گوشت را به همراه لپه و پیاز و سیب زمینی می پزند بعد چرخ می کنند و در اندازه هاي مناسب : شامی

.در روغن سرخ می کنند) شبیه کلوچه(
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و را با پیاز و زردچوبه و گوجه فرنگی و یا تکه هاي خرد شده دل و جگر یا فقط گوشت گوسفند و یا گا: واویج

.رب گوجه را در روغن سرخ می کنند، داخل آن تخم مرغ می زنند

. کرده و در روغن سرخ می کنند) حلقه حلقه(ماهی سفید را طوقه، طوقه : ماهی دبیج

در شکمش پر ماهی را شکم زده و داخل آن را پاك کرده، مغز گردوي ساییده، کشمش و رب انار را: گردبیج

.شود) گریل(می کنند و در میان تنور نانوایی و اخیراً در فر اجاق گاز یا مایکروفر می گذارند تا سوخاري 

ماهی را در روغن تفت می دهند بعد روي شرب انار و آبلیمو و مغز گردوي ساییده می ریزند و : ماهی مالته

کی از خوشمزه ترین غذاي مردم املش به شمار می رود می گذارند با آب با حرارت مالیم بپزد، ماهی مالته ی

.و براي عزیزترین مهمان خود این غذا را تهیه می نمایند

کولی (را می کنند، آنگاه در روغن ماهی تابه) فلس(کولی یا کولمه را روي آتش می گذارند و پوستش: کولی

.سرخ می کنند) بیج

لوبیا و پیاز را می گذارند بپزد و ادویه و آبغوره یا آن نارنج سبزي سرخ شده محلی و گوشت و : سبزي قلیه

.بدان می افزایند

انواع سبزي هاي محلی را با مرغ و آبغوره و لپه و نمک و فلفل را می گذارند بپزد در آخر تخم مرغ : ترش تره

.بدان می افزایند

قیسی سرخ شده و ادویه بدان می گوشت قطعه قطعه شده را می پزند و پیاز سرخ شده و آلو و : آلومسما

.افزایند

مرغ پخته شده را ریز ریز می کنند و پیاز سرخ شده را بدان می افزایند و در تابه قرار می دهند و : چغرتمه

.رویش تخم مرغ به همراه ادویه می ریزند و می گذارند روي آتش خوب پخته و سرخ شود
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و گوجه ) لیمو ترش(په و پیاز و سیب زمینی و لیمو امانی گوشت چرخ کرده یا تکه تکه شده را با ل: قیمه

.فرنگی و ادویه تفت میدهند و می پزند

خرد شده را با گوشت و روغن و اغلب با لوبیا قرمز و کمتر با لوبیا چشم بلبلی ) جعفري(سبزي: سبزي قورمه

.و آبغوره یا آب نارنج می پزند

لباس هاي محلی املش

میراث جهانی ایرانیان با زیبایی که از روح نیاکان این خاك در آن به امانت مانده لباس هاي محلی گیالن «

.جزء چهار لباس منتخب دنیا در المپیک جهانی شناخته شده است. است

زنان روستایی ما از روزگاران کهن با عشقی به پنهاي زیبایی گیالن پوششی تهیه کردند، رنگین و پرنشانه، 

وختند و طرح زدند و به تن کردند و گوشه گوشه بقچه هاي جهیزیه را با آن زینت آنها سینه به سینه آم

».هدیه کردند"رنگ"کردند و نسل به نسل به یکدیگر 

امروزه، لباس مردم املش با دیگر شهرهاي کشور چندان فرقی ندارد، اما در روستاها و مناطق کوهپایه اي 

ناگفته نماند در . لباس هاي محلی و سنتی استفاده می کنندچاي خیز و همچنین نواحی ییالقی معموالً از

چند سال اخیر جوانان روستایی نیز به پوشیدن اینگونه لباس ها راغب شده اند به طوریکه بعضی از دختران 

.در مجالس جشن و بخصوص جشن عروسی با لباس محلی حضور پیدا می کنند

لباس هاي محلی زنان

پیراهن یا جمه، جلیقه و شلوار از بخش هاي اصلی لباس ) لچک(روسري و سربندشلیته، دامن، چادر کمر، 

.محلی زنان املش است

شلیته یا کوتاه. نیز می گویند"گرد تومان"دامنی کوتاه و پرچین است که به آن ) تنبان(تومان
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که روي آن با ) دارساده یا گل(دامنی بلند و چین دار، دوخته شده از هفت متر پارچه به رنگ هاي شاد: دامن

فرم استانداردي نواردوزي شده تشکیل می شود که در واقع تکمیل دهنده لباس هاي مجلسی زنان گالش 

.است

پیراهن  تونیک تا باالي زانو، طرح جلوي لباس یا، یقه اي که از پشت باز می شود و دامن ساده گلدار شکل 

یراهن را به سه متر پارچه به رنگ هاي ساده قرمز، این پ. عمومی این لباس در اکثر روستاهاي املش است

.زرد، آبی و سبز می دوزند

از دو طرف آن، بندي متصل است که زیر . نوعی روسري به رنگ سیاه است که دور سر میپیچند: مندیل

.ضمناً درقسمت پیشانی با تعداد زیادي سکه تزیین می شود. چانه قرار می گیرد

.جلیقه هاي دیگر بوده با فرق اینکه با سکه هاي قدیمی تزیین شده استاین لباس به مانند: جلیقه

همان روسري بزرگ است که دو گوشه آن را از جلوي سر به پشت می برند و به هم می : سان دستمال

.بندند

همچنین در گویش محلی به چادرشب . چادر کمر، پوششی است که زنان گالش آن را به کمر می بندند

.ه می شود و رنگ اصلی زمینه آن معموالً قرمز استگفت"چارشو"

زنان چادر را هنگام کار کشاورزي مثل چیدن برگ سبز چاي، نشاء، وجین و چیدن مرکبات در هواي سرد و 

هنگامی که مجبورند ساعتها  به شکل خمیده کار کنند به دور کمر می بندند زیرابستن آن هم ا زکمردرد 

.نگه داشتن آنان می شودجلوگیري می کند و هم موجب

لباس هاي محلی املش با . همچنین از آن براي بستن کودك به پشت هنگام کار کردن استفاده می کنند

وجود زیبایی خاص و ویژه آن به دلیل پوشش مناسب یا عقاید مذهبی و دینی مردم این سامان سازگار 

.است
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ت داراي ویژگی فرهنگی خاصی است و به دلیل لباس زنان گالش که به لباس قاسم آبادي نیز معروف اس

تنوع رنگی زیاد و جذابیت باال بسیار معروف بوده و در سراسر مناطق چایکاري املش عمومیت پیدا نموده 

.است

لباس هاي محلی مردان

درباره لباس محلی مردان مناطق روستایی املش باید از کاله نمدي، پوستین کاله، پیراهن سفید، جلیقه 

.و رزین گلش که کفش آن هاست نام برد) شله(، جوراب پشمی، شلوار تنگ پشمی، کوالگیر و شوالمشکی

معروف است و در شب از نوع دیگري » کوالگیر«چوپانان در روز از پوشش کوتاه تر استفاده می کنند  که به 

.که هر دو به صورت نمدمالی ساخته می شود) شله(» شوال«به نام 

شلوار (ان، لباس ویژه داماد مرسوم بوده که پیراهن آن در قسمت چپ یقه باز بوده، پیژامهدر میان کوه نشین

.)آن مشکی ساده و از شال کمر قرمز طرح دار استفاده می کردند

کشاورزي املش

کشاورزي دهستان املش شمالی

دهستان انجام می املش شمالی در قسمت جلگه اي واقع شده و نیمی از زراعت برنج شهرستان در این «

محصوالت زراعی دیگر از قبیل باقال، لوبیا، . شود که تقریباً تنها محصول عمده زراعی آن را تشکیل می دهد

سبزي و صیفی نظیر پیاز، سیب زمینی، سیر، بادمجان، گوجه فرنگی، خیار و کدو که بیشتر جنبه خود 

روستایی کشت می شوندو چاي تنها مصرفی داشته و در سطح کوچک و پراکنده و محوطه خانه هاي 

قریب دو دهه کشاورزان املشی . محصول عمده باغی است و مرکبات اغلب  توام با چاي کشت شده است

.اقدام به کشت کیوي و خرمالو نموده اند وسال به سال باغات کیوي در این ناحیه گسترده تر می شود
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کشاورزي دهستان املش جنوبی 

حبوبات، . محصوالت عمده زراعی آن را برنج تشکیل می دهد. وهپایه اي قرار دارداین دهستان در قسمت ک

مرکبات در سطوح بیشتري کشت شده . سبزي، صیفی و محصوالت جالیزي در سطح کم کشت می شود

است به طوریکه نیمی از سطح زیرکشت شهرستان را شامل می شود و بخش هایی از آن توأم با کشت چاي 

.است

دهستان شبخوس التکشاورزي 

بیش از یک سوم برنجکاري شهرستان، خاك زراعی . این دهستان شامل اراضی جلگه اي و کوهپایه اي است

هکتار را به خود 1210کشت برنج در دهستان شبخوش الت حدوداً سطحی معادل . آن را شامل می شود

سطح زیرکشت محصوالت . استتن انواع صدري و بی نام بوده 5090اختصاص داده که محصول آن حدود 

. زراعی دیگر، شامل حبوبات، سبزي صیفی و محصوالت جالیزي در سطح کوچک و پراکنده کشت می شود

مناطق مرتفع این دهستان به کشت چاي اختصاص یافته است که اغلب با مرکبات به طور توأم انجام می 

، نارنگی، نارنج، لیموترش و کیوي حدود مرکبات شامل پرتقال. هکتار است2087سطح مربوط به چاي . شود

.هکتار را به خود اختصاص داده اند830

کشاورزي دهستان کجید

دهستان کجید شامل مناطق کوهستانی شهرستان املش است و محصوالت زراعی و باغی آن تحت شرایط 

نظیر گندم و جو عمده محصوالت زراعی آن را غالت. آب و هوایی منطقه کوهستانی ارتفاع شکل گرفته اند

در قسمت اندکی از خاك زراعی . هکتار از خاك زراعی دهستان را اشغال کرده اند40تشکیل می دهد که 

میلی متر اغلب غالت آن 250آبیاري انجام  می شود ولی به سبب آب و هواي مناسب و بارندگی بیش از 

تنها محصول باغی . تشکیل شده استحبوبات این دهستان بیشتر از لوبیا و عدس . آبی محسوب می شوند

درختان ثمره گاه به صورت تک درخت در محوطه خانه هاي روستایی مشاهده می . آن فندق و گردو است
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پرورش دام و . کجید را جنگل هاي درجه یک و دو پوشش می دهند. شوند که در این آمار منظور نشده اند

.رخوردار استطیور و زنبور عسل در این دهستان از رونق خوبی ب

کشاورزي دهستان سمام

دهستان سمام نیز همانند دهستان کجید بهش ارتفاعات املش را تشکیل می دهد که محصوالت زراعی و 

غالت آن شامل گندم  و جو است که قسمت کمی از . باغی ان تحت تاثیر اقلیم کوهستانی شکل گرفته اند

پیاز، سیب زمینی و همچنین سبزي هاي برگی و عده اي عدس لوبیا،. اراضی زیر کشت آنها آبیاري می شود

1.دیگر محصوالت زراعی این دهستان است

محصوالت باغی آن در سطح وسیع شامل گردو و فندق است و سایر درختان میوه به صورت تک درخت در 

.موحطه خانه هاي روستایی غرس شده اند که اغلب شامل سیب، گالبی و آلبالو است

حاصلخیز بودن زمین هاي کشاورزي املش، عالوه بر کشت برنج و سایر محصوالت زراعی و باغی؛ باتوجه به 

».از دیرباز شهرستان املش قطب تولید چاي، فندق و پیله ابریشم کشور به شمار می آمد

چاي

)املش بزرگترین مرکز تولید چاي ایران(

افسانه چاي

یست، روزي از شکارگاه جامی پر از آب گوارا به کف او قرن قبل از میالد می ز27شن نونک، که قریب «

سپردند، تا خواست آنرا سرکشد، برگی از درختچه اي جدا شد و در جام افتاد، بوي دالویز آن مطبوع امد و 

».در روایتی آمده است. آن را چاي نام نهاد 

ت چندسالی است که با رهنمودهاي مهندسین ترویج کشاورزي، زارعین مناطقییالقی املش نیز در کنار پرورش گل ها وگیاهان دارویی اقدام به کش- 1
.زعفران می نمایند
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ولی از نظر فلسفی » بودا«و » کنفسیوس«فیلسوف چینی که هم عصر » الیتو«سال قبل از میالد 600قریب 

کامالً با آنها مخالف بود، روزي هرسه با هم به بوته چایی می رسند و هرکدام برگی از آن در دهان گذاشتند 

بی تردید منشأ اصلی . و چشیدند، کنفیسیوس آنرا ترش، بودا وآنرا تلخ ولی الیتو آن را شیرین تشخیص داد

اولین بار بازرگانان ایرانی یاد و لذت این نوشیدنی گوارا . می باشدچاي سرزمین باستانی چین و یا هندوستان 

مصرف چاي در ایران از چهارصد سال پیش و خیلی زودتر از ممالک اروپا و عربی . را به ایرانیان بیان کردند

.ولی تاریخچه چایکاري در ایران قدمت صدساله دارد. معمول گردید

تاریخچه کشت چاي در ایران

چهار هزار گلدان نهال و چندین » کاشف السلطنه«ش محمدمیرزا چایکار معروف به .ه12841در سال 

اگرچه او در سفر بعدي براثر تصادف . رساند) الهیجان(صتوق بذر چاي را از کانکراي هند به ایران 

شته به دره سقوط کرد و در راه استقالل و خودکفایی یاران ک) صحنه سازي توسط عوامل انگلیس(اتومبیل

.شد ولی باید به حق او را پدر چاي ایران نامید

ابتدا کاشف السلطنه چند هکتار زمین با هزار موانع و کشالتی که مالکین الهیجانی برایش پیش آورده بودند 

در آنجا خریداري و سپس نهال و بذرهاي  فندق مانند چاي را به صورت ردیف کاري و با نظم خاصی کشت 

گردازه و گوریل (و انتقال فن آوري آن به ایران، دو کارشناس روسی به نام هاي براي چایسازي. نمود

= تن هاي چو-2حاج حسین ایراندوست، = ایپ مون چین- 1(و چهار کارشناس چینی به نام هاي ) ساوالیف

را به الهیجان دعوت نمود ) ارمز= کانگ لونگزي- 4، ....حاج حسین= شون تونک چی-3حاج محمد کاتوزي، 

.ه آن چهار کارشناس چینی در الهیجان ازدواج کرده تا آخر عمر ماندگار شدندک

.ش با ماشین آالت چینی در الهیجان احداث گردید.ه1309اولین کارخانه چایسازي دولتی در سال 
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بوته چاي

ن به رنگ بوته چاي نسبتاً کوتاه داراي برگ هاي متناوب، دندانه دار به رنگ سبز تیره و گل هاي منفرد آ

.بذرش پوشینه اي و محتوي دانه هاي روغنی است. سفید و معطر است

معمول بوده و در مناطق گرم و ) از فومن تا کالرآباد(امروزه پرورش چاي بیشتر در نواحی شمالی ایران 

براي کشت چاي، خاك هاي رسی . مرطوب و پرباران و در زمین هاي اسیدي و شیب دار بهتر رشد می کند

که قابل نفوذ باشد مناسب تر است، قبالً کاشت آن به صورت بذر و قلمه انجام می گرفت، ولی درحال شنی 

ابتدا کارشناسان وبعضی از چایکاران باسابقه، بذر پوشینه اي چاي را در . حاضر کاشتن بذر بیشتر رواج دارد

ساله چاي به زمین هاي خزانه مخصوص به مدت یکسال پرورش می دهند و سپس گونه هاي غالب، نهال یک

.کرت بندي شده باغات چاي انتقال می دهند

وري چايانف

از . فرآوري چاي همیشه در جهان با سطح تکنولوژي و ماشین آالت چاي خشک کنی ارتباط مستقیم دارد

آنجاییکه محصول چاي برگ هاي آن است که هرچه لطیف تر و نورسته تر باشد چاي آن مرغوب تر خواهد 

:از چیدن برگ هاي لطیف تر و تازه، در هفت مرحله آن را براي استفاده آماده می کنندبود، پس

سرت یا -6خشک کردن، -5، )اکسیداسیون(تخمیر کردن-4غربال کردن، - 3مالش دادن، -2پالس کردن، - 1

.بسته بندي- 7مرتب کردن، 

- 3شکسته، -2ممتاز، -1. آیددر مرحله غربال و سرت کردن انواع چاي در کارخانجات چایسازي بدست می

خاك-5باروتی، -4قلم، 

کافیین، تئین، تانن، لکومین، مواد رنگی و معدنی و یک اکسیداز به نام تئاز : نوشابه چاي حاوي موادي نظیر

.می باشد
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در همه وقت و در همه . چاي به عنوان یک نوشیدنی ملی در فرهنگ غذایی ما ایرانیان جایگاه ویژه اي دارد

از اینرو ایران با . فنجان چاي داغ، سمبل پذیرایی، تشریفات و تمدد اعصاب براي مردم ایران می باشدجا یک

یعنی اینکه بیشترین مصرف . مصرف چاي کل جهان را دارد% 5دارا بودن یک درصد جمعیت کل جهان، 

.چاي در جهان از آن ایرانیان است

کشور، نقش مهمی در راستاي استقالل و خودکفایی سرزمین چاي خیز املش به عنوان قطب مهم چایکاري

تولید چاي کشور ایفا می کند براساس آمار سازمان چاي کشور یک چهارم چاي ایران، در املش تولید می 

تن در روز، مقام اول 800کارخانه چایسازي با تناژ بیش از 36این شهرستان چایخیز با دارا بودن . گردد

.تولید چاي کشور را دارد

املش داراي پتانسیل هاي قوي از نظر کشت و تولید «:هالر یکی از کارشناسان جهانی چاي می گوید. آر.اس

طبق اظهارات مسئوالن سازمان » .چاي می باشد و مطبوع ترین چاي دنیا، چاي کوهپایه هاي املش است

بی است ولی چاي فاقد هرگونه مواد و ترکیبات جان) به طور کلی چاي ایران(چاي کشور، چاي املش 

.نوع مواد و رنگها و اسانس هی شیمیایی است که اغلب مضر می باشد50وارداتی گاهی موارد حاوي 

1306در سال . توضیح اینکه کشت چاي در املش پس از قریب سه دهه از ورود چاي به ایران صورت گرفت

کساله را از خزانه ایستگاه باغبانی ، اولین بار سی هزار اصله نهال ی»محمدتقی خان صوفی سیاوش«ش آقاي.ه

که به همین منظور آماده کرده بود » سرچوراملش«خریداري و در قطعه زمینی واقع در ) شهسوار(تنکابن 

عملیات چاي خشک کنی در سطح املش فقط به صورت دستی و سنتی در الوك 1322تا سال . کشت نمود

در این سال اولین کارخانه چایسازي مجهز به . گرفتهیزم سوز انجام می) فرمهاي(هاي چوبی و اجاق ها 

.ماشین آالت جدید صنعتی راه اندازي شد

درگذشته افراد آگاه و دلسوز در صنعت چاي کشور اقداماتی جهت رونق این صنعت انجام داده و گام هاي 

نماینده دوره هفدم (بلندي برداشته اند که از جمله یکی از آنها شادروان مهندس شمس الدین علمی غروي

غروي در دوران مهندس. مدیر و صاحب کارخانه چایسازي کوهپایه املش می باشد) مجلس شوراي ملی
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در ذیل . عضویت و مدیریت سندیکاي کارخانجات چاي شمال همواره با مافیاي واردات چاي در تعارض بود

زمانیکه آقاي دکتر هالر از ... "را پی می گیریم59قسمتی از نامه ایشان را به وزیر بازرگانی وقت در سال 

) لشکري(خت چاي به طریقه ي اورتودوکسکارخانه کوهپایه املش که ماشین هاي چایسازي آن جهت سا

» آن اورتودوکس«نصب شده بود بازدید به عمل آورد، توصیه نمود که از ماشین هاي ساخت چاي به طریقه 

.استفاده شود

آن «اینجانب نیز فوراً به توصیه ایشان عمل نموده و سال بعد ماشین هاي مخصوص ساخت چاي 

در آزمایشی که شخصاً در حضور نماینده سازمان چاي با . نمودمرا در کارخانه نصب» )سرتی(اورتودوکس

. هم تجاوز کرده است% 60که دکتر هالر گفته بود از % 30به جاي » آن اورتودوکس«ساخت چاي بطریقه 

در ایران بود و از کلیه کارخانه هاي 43و 42توضیح اینکه آقاي هالر کارشناس جهانی چاي در سال هاي 

کارخانجات املش بازدید به عمل آورده و گزارش مفصلی همراه با توصیه هایی به دولت ایران ایران از جمله 

در این گزارش تاکید شده که ساخت چاي از . داد  که هم اکنون مدارکش در وزارت بازرگانی بایگانی است

:( یه می کند کهتغییر یابد و دلیل آنرا اینطور توج» آن اورتودوکس«شیوه ي معمولی اورتودوکس به شیوه 

کمیت  و کیفیت چاي نوشیدنی با میزان اکسیداسیون ماده کاتشین که در برگ سبز چاي موجود تناسب 

مستقیم دارد و این اکسیداسیون در بهترین شرایط البراتواري که در آزمایشگاه هاي تحقیقاتی فراهم گردید 

این » آن اورتودوکس«که با ساخت به شیوه تجاوز ننمود در حالی% 70با استفاده از طریقه اورتودوکس از 

که » آن اورتودوکس«معناي عملی مطلب فوق اینست که اگر چاي به شیوه . افزایش یافت% 5/97نسبت از 

بیشتر چاي مرغوب تر % 30ماشین هاي مخصوص الزم دارد ساخته شود از یک میزان معین چاي حداقل 

».نوشیده می شود

ن در کلیه کارخانه هاي چایسازي انجام نگرفت بلکه با اغواي بازرگانان وارد اما توصیه هالر در تعمیم آ«

موجب بینیازي کشور از ورود چاي خارجی و درنتیجه » آن اورتودوکس«کننده که می دانستند رواج چاي 

باب » آن اورتودوکس«قطع و منع واردات و از بین رفتن منافع سرشار آنان خواهد شد به بهانه اینکه چاي 

میلیاردها ) لشکري(با اصرار در ادامه ساخت چاي بطریقه سنتی .... بازار و مناسب با انواع چاي وارداتی نیست
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تومان سرمایه کشور به ضرر مصرف کننده با تفاله چاي به زباله دانی ریخته شد و سالیانه موجب خروج 

» .غیرضروري صدمیلیون دالر ارز از کشور گردیده است

پیشنهاد دکتر هالر استقبال می شد و دولت وام به کارخانه هاي چایسازي جهت نصب اگر از توصیه و

می داد سالیانه کشور از خروج یکصد میلیون دالر ارز بی » آن اورتودوکس«ماشین هاي مربوطه به ساخت 

.نیاز می شد و چایکار ایرانی از زندگی فالکت باري که داشت نجات می یافت

نعت چاي از انحصار دولت خارج شد و به دست مدیران محلی که اغلب فاقد یکباره ص1379در سال 

نقدینگی و تجربه بازرگانی بودند واگذار شد، بدینسان سرنوشت چاي با اقتدارتر از گذشته با سیاست هاي 

کنترل شده و سال به سال طبقه چایکار و کارخانه دار محلی ورشکسته تر )داخلی و خارجی (مافیاي چاي 

از پنجاه سال پیش بازرگانان وابسته به مافیاي چاي، چاي ممتاز و معطر داخلی را با بسته بندي . رددمی گ

شکیل هندي و سیالتی وارد بازار مصرف کشور می کنند و چاي درجه سه داخلی را نیز با مارك ایرانی 

ند و ضمن فریب دولتمردان همراه با تبلیغات سوء به آبدارخانه وزارتخانه ها و اماکن دولتی روانه می ساز

اینگونه آنان را القا می نمایند که چاي شمال غیر قابل شرب بوده و حمایت و سرمایه گذاري در صنعت چاي 

در مستضعفان، خود همگام با تجار وارد کننده چاي بوده و !! ایران به هیچ وجه ممکن و توجیه پذیر نیست

میشه به مدت پنج سال بازار مصرف ایران اشباع باشد و طوري به اتفاق هم آنقدر چاي وارد نموده اند تا ه

ذائقه ایرانیان را با رنگ وطعم شیمیایی تغییر داده اند تا حتی از چاي تولید داخلی در خارج از استان هاي 

!شمالی بفروش نرسد

ور که در با تالش بی وقفه جمعی از دوستداران صنعت چاي، سازمان چاي کش89الزم به ذکر است در سال 

امید است با تدبیر و شایستگی مدیران و دلسوزان این سازمان، در . دولت هشتم منحل شده بود احیا گردید

.آینده نزدیک چاي طبیعی و ناب شمال نصیب خانواده هاي غیور ایرانی گردد
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فندق 

)املش دومین مرکز تولید فندق ایران(

باال 1مناطق ییالقی املش است که عالوه بر ارزش غذاییفندق یکی از مهمترین محصوالت باغی، خشکباري

به همین دلیل . و مصرف آن به عنوان یک منبع انرژي زا، داراي مزیت باالي صادراتی و ارز آوري می باشد

فندق از قدیم االیام در . توجه و توسعه و بهبود روند تولید و فرآوري آن از اهمیت خاصی برخوردار است

فندق گیاهی خزان کننده، یک پایه و تک جنس و داراي گل هاي نر و ماده جدا . ده استایران کشت می ش

کشت فندق نیازمند آب و هواي معتدل سرد با زمستان هاي مالیم و تابستان طوالنی و خنک . از هم است

اواخر بوده، تکثیر آن به روش سرد پاجوش و خوابانیدن انجام می شود و بهترین موقع کاشت آن اواسط تا 

دفعات آبیاري و مقدار آب مورد نیاز بستگی به آب و هوا و نوع خاك و فراوانی بارندگی و . پاییز است

مصرف خوراکی این . همچنین نقش عناصر مغذي مانند ازت و پتاس، نقش اساسی در افزایش محصول دارد

به صورت مکمل و روغن آن ) کارامل، ویفر و بیسکوییت-شکالت(محصول  به صورت خشک، صنعتی 

. دارویی اشتها آور و مغذي و براي تسکین ناراحتی هاي قلبی و نیز استحکام استخوان بندي به کار می رود

.مصرف غیر خوراکی آن نیز در صنایع بهداشتی و دارویی است

در راستاي حمایت از فندق کاران و رونق بازرگانی این محصول، به همت بخش خصوصی یک کارخانه تمام 

تن فندق مقام 2000املش با تولید بیش از . ماتیک فرآوري فندق در منطقه مربو احداث گردیده استاتو

.دوم تولید این محصول را در کشور دارا می باشد

باتوجه به میزان سطح کشت و برداشت هاي فندق در املش و مناطق همجوار اشکورات که مجموعاً بیش از 

شود، بخش خصوصی می تواند با تأسیس یک مرکز خرید در این شهر، تولید فندق کشور را شامل می% 80

.املش به عنوان بازار بورس فندق ایران مبدل گردد

.فسفر، حاوي ویتامین هاي ب، اي و کلسیم است%35پروتئین، % 13قند، %18روغن، % 36فندق داراي - 1
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پرورش پیله ابریشم

پرورش پیله ابریشم مستلزم پرورش درخت توت است، زیرا درخت توت یکی از گیاهان صنعتی و تولیدي « 

ارزش و مغذي است و از جمله گیاهانی است که در گیالن جهت تغذیه کرم ابریشم و پرورش آن بوده و با 

کشت و تکثیر آن به واسطه ي شرایط اقلیمی در بین زارعین املش و دیگر . بسیار پررونق و پرجاذبه است

عوامل بسیاري در کیفیت و کمیت تولید آن دخالت . مرسوم و متداول می باشد.... نواحی گیالن و مازندران و

آنها در تمام روز و شب از برگ هاي توت سفید تغذیه می . بریشم بسیار گرسنه هستندکرم هاي ا. دارند

زمانی که رنگ سرش به تیرگی گرایید بدان . روز طول می کشد10از تخم درآمدن کرم هاي ابریشم . کنند

ی مرحله پوست اندازي بدن انها به آرام4پس از طی . معنی است که زمان آنست که پوست اندازي کنند

در مرحله . زردتر می شود و پوست بدن مستحکم تر می شود، آنها در این مرحله تبدیل به شفیره می شوند

500حدود . شفیرگی کرم ابریشم شروع به تولید پیله می کند و بعد از شفیرگی تبدیل به پروانه می شوند

براي تهیه . یار نازك هستنداین الیاف بس. متر ابریشم اولیه تشکیل شده است900تا 300گرم پیله از 

اگر به پیله اجازه رشد بیشتر داده شود این حشره با ایجاد . پیله مورد نیاز است3000تا 2000ابریشم 

سوراخی خود را از آن خارج خواهد کرد و با این سوراخ پیله دیگر قابل استفاده نخواهد براي جلوگیري از 

».ین عمل باعث مرگ نوزاد می شودا. این موضوع آن را در آب گرم می جوشانند

به طور کلی تولید و پرورش کرم ابریشم به لحاظ بازگشت سرمایه گذاري صنعتی نسبتاً زودبازده است زیرا 

پرداختن به این صنعت می تواند، با توجه به تولید پارچه هاي ابریشمی، حریربافی، به عنوان منبع درآمدي 

توسعه ي این بخش از صنعت کمک فراوانی . ور مورد توجه قرار گیردهم براي خانواده ها و هم در سطح کش

به جامعه روستایی جهت نیل به اهداف خود اشتغالی می نماید و به کارگیري نیروهاي مازاد بخش کشاورزي 

شایان ذکر است که کشور ژاپن در رأس کشورهاي پرورش دهنده . مردان و زنان روستایی را فراهم می آورد

نوع انها را بارورنموده و 600م ابریشم در جهان وجود دارد که کشور ژاپن توانسته است، قریب ي پیله کر

.پرورش دهد
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کیلوگرم 60تا 30امروزه از یک جعبه تخم نوغان اگر مطابق اصول صحیح و استاندارد پرورش یابد، تقریباً 

هزار 40گیالن، مازندران و گلستان، از تعداد کشاورزان نوغان کار در سطح منطقه. پیله استحصال می شود

براي تهیه ي الیاف ابریشم، دانه هاي بسیار ریز کرم ابریشم را در مکان . خانوار آن در گیالن زندگی می کنند

این تخم هاي بسیار ریز را که . هایی که قبالً تعبیه شده، درون سینی هاي مخصوصی پرورش الرو می ریزند

ند، در مکان هایی امن و دور از دسترس حشرات موذي به نام تلمبار توسط برگ توت تغذیه می نمیا

نکته ي مهم در پرورش پیله ي کرم ابریشم، تامین شرایط نگهداري مناسب مانند . نگهداري می کنند

رطوبت کافی و جایگاهی تاریک همراه با رعایت اصول بهداشتی است که عوامل بسیار مهمی در جهت بهره 

در ابتداي پرورش، کرم ابریشم پس از طی دوران الروي، مراحل تبدیل به . صول هستنددهی باالي این مح

.شفیره و سپس پیله و پروانه را پشت سر می گذارد

در روش . به طور کلی باروري، استحصال و تولید کرم ابریشم به دو روش سنتی و صنعتی انجام می شود«

بدین . شته که البته هنوز هم مورد بهره برداري استسنتی، یکی از روش هاي معمول و قدیمی جریان دا

طریق که ابتدا پیله ها را در یک تشت بزرگ آب داغ میریزند و سپس چرخ هایی در کنار این ظرف استقرار 

می کنند و یک فرد ماهر و توانمند در کنار آن می نشیند و با چرخاندن چرخ، نخ ها را در فلکه جمع می 

بعد از این مراحل آنها را به . اي پخته را با دو دست خود به محور چرخ کالف می زندکند و فرد دیگري نخ ه

در روش صنعتی پیله ها را به . تراز می کنند3، 2، 1سپس آن ها را به درجات . سر دوك انتقال می دهند

یمت گذاري کارخانه ي ابریشم کشی می برند و در آن جا پیله را پس از بازبینی و تعیین درجه ي خلوص ق

بدین وسیله یک مرحله از نگهداري تا پرورش و حاصل . می نمایند و بهاي آن را به نوغان کاران می پردازند

نوعی ابریشم که از الیاف مصنوعی . دهی، این سلسله مراتب را جهت استحصال این محصول انجام می دهند

ابریشم مصنوعی را به خود اختصاص داده ساخته شده و به دلیل شباهت زیاد ظاهرش به ابریشم طبیعی نام 

».ابریشم اصل بسیار سنگین و نرم است همچنین بسیار گران است. است


