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چکيده
در ای��ن مقاله به فنون و روش های احداث مس��کن موقت موس��وم به »پ��وری« در کوهپایۀ تالش 
مرکزی، یعنی حاش��یۀ کرگان رود جنوبی پرداخته شده است. در کنار آن موضوعات تأثیرگذار در 
احداث پوری برای درک بهتر ارتباط فضاها با جنس��یت، مراتب اجتماعی افراد، و زمان استفاده از 
فضاها نیز بررسی شده است و در بخشی از نوشتار به تقسیم بندی فضای داخلی پوری و جانمایی 
فضاها اش��اره شده تا معلوم ش��ود هر کدام از فضاها مربوط به کدام شئ یا فرآورده است. عالوه بر 
آن برای درک بهتر، و روش��ن تر ش��دن موضوع مورد بحث به مساکن مشابه پوری نیز اشاره شده 
است. توصیف و تحلیل وضع مساکن موقت ییالقات تالش با استفاده از روش انسان شناسی تکنیک 
انجام ش��ده اس��ت. در مجموع نزدیک به سی نقطۀ روس��تایی و ییالقی بررسی و مطالعه شد و به 
این منظور به طور میانگین در هر نقطه با دو تا پنج نفر مصاحبه ش��د. وضعیت هر یک از نقاط با 
اس��تفاده از فن مشاهدة دقیق، ثبت و شرایط مرتبط با مس��اکن موقت ارزیابی شده است. مهم تر 
آنکه در کنار پژوهش کیفی، پیمایشی کّمی با استفاده از مشارکت مستقیم و نمونه گیری از افراد 
مطلع و معتمد محلی با بهره گیری از پرسش های از پیش تدوین شده و هدف دار به سرانجام رسید. 
به قول کوتاک ترکیبی از روش پیمایشی و مردم نگاری دقیق می تواند چشم اندازهای جدیدی را در 
زندگی جوامع پیچیده پیش چش��م ما بگشاید. هدف اصلی این بررسی ها مطالعات مردم شناسی با 
بهره گیری از دانش عامه، یافتن علل و عوامل گوناگونی است که در فقدان اسناد و مدارک مربوط 
به معماری و مسکن موقت مؤثر بوده اند. این پژوهش در روستای مریان و روستاهای پیرامون آن 
در کوه پایۀ تالش مرکزی انجام گرفته است. اگرچه امروزه آثاری از معماری پوری در محوطه های 
باستان شناس��ی مریان و طول گیالن در حوزة تالش مرکزی یافت نمی ش��ود، ولی مطمئن هستیم 
با تالش و دقت بیش تر می توان شواهدی از وجود مساکن موقت همانند پوری و نظایر آن را پیدا 
کرد. این پژوهش همراه با حضور در میدان تحقیق و بهره گیری از مشارکت و پرسش از افراد مطلع 
و معتمد محلی در س��ی نقطۀ مس��کونی ثابت و موقت از جمله مریان و روستاهای پیرامون آن در 
کوه پایۀ تالش مرکزی انجام گرفته اس��ت. با در نظر گرفتن وضعیت اقلیمی، جغرافیایی، معیشتی، 
و آب و هوایی منطقه، برای ما روشن است که مسکن ساکنان اولیۀ این نقاط از نوع »پوری« بوده 
است. مواد و مصالح به کاررفته در آنها از جمله چوب و شاخه و برگ درختان محلی به مرور زمان 
از بین رفته است و همین امر باعث شده امروزه آثار ملموسی از این نوع مساکن در دست نداشته 
باش��یم. همین قدمت و استمرار استفاده از پوری توسط س��اکنان محلی باعث شده تا مردم برای 
هر نوع بهره برداری از پوری، بنا بر نیاز روزمره کارکرد، کاربرد، ساختار و شکل آن را تغییر داده و 
مس��کن جدیدی را با نام متناسب با کارکرد به وجود آورند. این مساکن موقت کوِمه، تخته پُوری، 

َوَرل، آوولَه، آالِجق، ُگچ، َقزیل، و صومَیه نامیده می شوند.

واژه هاي كليدي 
مساکن موقت، پوری، کومه، َوَرل، تالش، َمریان.
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مقدمه
گس��ترة جغرافیایی این پژوهش منطقۀ جنگلی و کوهستانی 
تالش با مرکزیت روستای مریان و ییالقات پیرامون آن است، 
یعنی نوار باریکی که از مرز بین گیالن و اردبیل شروع شده و 
تا نزدیکی شهر هشتپر ادامه می یابد )نقشۀ1(. در این پژوهش 
بیش از همه مساکن موقت و ییالقی مورد توجه بوده که عموماً 
با مواد و مصالحی با عمر کوتاه ساخته می شوند و فقط در ایام 
معینی از سال مورد اس��تفاده قرار می گیرند. این پژوهش به 
صورت میدانی و با پرسش از دانایان و دست اندرکاران محلی 
مبحث معماری و سازندگان سامان گرفته است. پژوهش اولیه 
در دهۀ 1370 انجام ش��ده و اطالع��ات آن در چندین فصل 

گردآوری شده است )نقشۀ2(.

نقشۀ 1. نقشۀ شهرستان تالش )ترسیم از: نگارنده(.

نقشۀ 2. گسترة روستاهای مطالعه شده )ترسیم از: نگارنده(.

     در ای��ن پژوه��ش به دو گروه از روس��تاها و مراکز ییالقی 
مراجعه ش��د. گروه اول روستاهایی بودند که سکونت در آنها 
دائم��ی بوده اس��ت و خانه ها با مواد و مصالح مقاوم س��اخته 
شده اند و گروه دوم روستاهای ییالقی بودند که مساکن آنها 
موقت اس��ت و مصالح ش��ان در برابر س��رما و یخبندان مقاوم 
نیست و در ماه های گرم سال مسکونی می شده است. سرآمد 
این خانه ها که با نام مساکن موقت خوانده می شوند، گونه ای 
به نام »پوری« )pouri( اس��ت. به س��بب پیش��ینه و ساختار 
بومي پوری در میان مس��اکن موقت، سعی شده براي تشریح 
و توصیف آن وقت و زمان بیش تری صرف شود. گویا مساکن 
اولیه در حوزة تالش پوری بوده، که به مرور زمان دچار اندک 
تغییراتی ش��ده است ولي مواد و مصالح آن هنوز از ترکه های 
درخت بلوط و گیالس وحش��ی، پوس��ت درختان جنگلی، و 
ش��اخه و برگ درختان محلی تهیه می ش��ود. در تپۀ سیلک 
کاش��ان یکی از قدیم ترین محل های مسکونی ایران، برخی از 
مهم ترین مساکن متعلق به هزارة پنجم پیش از میالد کشف 
ش��ده است. این مساکن نس��بتاً اولیه، شامل خانه های چوبی 
کوچکی هس��تند که از ش��اخه های درختان ساخته شده اند 
)کات��ب، 1385: 330(. امروزه در آثار پی��ش از تاریخ مریان 
نش��ان یا نش��انه هایی از مس��اکن موقت دیده نمی شود. زیرا 
م��واد و مصالح آنها به مرور دچار پوس��یدگی ش��ده و از بین 
رفته اس��ت. تنها در حفاری گوره��ای محوطۀ پیش از تاریخ 
مریان در سال 1378 اجاقی به دست آمد که بسیار شبیه به 

اجاق های احداثی در داخل پوری است )تصویر 1 و 2(.

تصویر 1. بقایای اجاق های پیش از تاریخ در محوطۀ گورستانی مریان، 

سال 1378 )عکس از: صفر هرانده(.
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4. 1. پوری
یک��ی از س��ابقه دارترین، رایج ترین و ش��کیل ترین مس��اکن 
مناط��ق ییالقی پوری اس��ت. بقایا و آثار اجاق به دس��ت آمده 
از حفاری ه��ای گورس��تان پیش از تاریخ مریان که ش��باهت 
بس��یاری به اجاق های فعلی داخل پ��وری دارد، این احتمال 
را  تقویت می کند که با بررس��ی و تحقیق پیرامون این گونه 

اجاق ها به آثار یا بقایایی از پوری ها دست یافت )تصویر6(.

تصویر 2. بقایای اجاق های پیش از تاریخ در محوطۀ گورستانی، مریان، 

سال 1378 )عکس از: صفر هرانده(.

1. نگاهی اجمالی به منطقه
 )tâvâreš( »تال��ش یا توالش یا تارش واژة اوس��تایی»تاوارش
را تداعی می کند که اس��م مصدر به معنی آفریدن و به پیکر 
هستی درآوردن است. واژة آریایی »توارش« یا به حذف »واو« 
خفیف »تارش= تال��ش« حکایت از وجود نامگذارانی می کند 
که به یقین آریایی بوده اند )سرتیپ پور، 1372: 134و 135(. 
در متون دیگر نیز به این موضوع به کرات اش��اره ش��ده است 
)غدیری کفترودی، 1378: 40(. روس��تاهای کوچک و بزرگ 
در جنوب ش��هر هش��تپر همانند دانه های تسبیح پاره شده یا 
س��تاره هایي پراکنده هستند که ش��هر را در میان گرفته اند. 
تالش مرکزی ناحیه اي کوهس��تانی و پرآب با دره ها و پوشش 
گیاهی مناس��ب اس��ت که در دیوارة عظیم و مرتفع ارتفاعات 
البرز قرار گرفته اس��ت و از قله ه��ای آن می توان به »تیالر« 
)tilâr( و »کالهون��ی« )kolâhouni( که افس��انه ها و قصه های 
فراوان دربارةش��ان در بین عامه مردم رواج دارد، اش��اره کرد. 
روس��تای مریان از توابع بخش مرکزی شهرستان تالش است 
و در 37 کیلومتري ش��مال غربي هش��تپر قرار دارد. مریان از 
نظر موقعیت جغرافیایی از ش��مال به روستای ناوان، از شرق 
به روستای سینه هونی، از جنوب به رودخانه و دره ای عظیم و 
اراضی جنگلی و از غرب به روس��تای آق اولر محدود می  شود. 
اهالی مریان در اصل تالش هس��تند، ولی با توجه به مراودات 
و ازدواج ب��ا ترک ه��ا به زبان ترکی هم آش��نایی کامل دارند. 
ان��واع درختان محلی و جنگلی در ای��ن منطقه به وفور دیده 
مي شوند. اقتصاد مریان بر پایۀ فعالیت  های زراعی، باغداری، و 

دامداری بنا شده و اندکی متکی بر صنایع دستی است. 

2. وجه تسمية نقاط
نام هر یک از روستاها و نقاط ییالقی به نوعی با مسکن بومی 
ارتباط دارد. بس��یاری از نام روس��تاها الهام گرفته از معماری 
یا ش��کل بناهای موجود در آن روستاس��ت. برای مثال مریان 
مرکب از »مر« به معنی جایگاه و مکان اس��تقرار و »یان« به 
معنی کنار و حاش��یه اس��ت. اهالي بر این باور اند که در کنار 
جادة فعلی»مریان« به س��مت ییالق، خان��ه ای موقت وجود 
داش��ته اس��ت که به مرور چند خانه دیگر در کنار آن احداث 
شده و در نهایت تبدیل به روستای فعلی »مریان« شده است. 
برخی بر این باور اند که واژة مریان از دو بخش »مر« و »یان« 
تشکیل شده که جزم »ر« آن به معنای آبادی است و »یان« 
 صفت به معنای بزرگ و کالن اس��ت. دربارة روستای آق اولر1

 نیز به باور اهالی قباًل اس��م آن »نوادی« )nöadi( بوده است. 
وقت��ی این روس��تا به مالکی��ت یکی از متم��والن منطقه در 
می آید، به دستور او نمای تمام خانه ها را سفید کرده نام آنجا 
را آق اولر1 گذاشته اند. تعدد پوری هایی با دیوارهای تخته ای 
در روس��تای »تخته پوری« باعث شده نام آنجا را تخته پوری 
بگذارند. نام روستای کاروانسرا نیز از نام محل اطراق کاروانیان 
که صد سال قبل در این محل وجود داشته، گرفته شده است. 
ناوان در گویش محلی »نواون« )noön( تلفظ و معنی آرد تازه 
می دهد. به روایتی در این روس��تا آسیابی بوده که آرد بسیار 
مرغوبی تولید می کرده است. نام روستای حسن دیرمانی نیز 

برگرفته از نام آسیابی بوده که متعلق به حسن بوده است. 

3. عوامل مؤثر بر سکونت در مريان و روستاهای مجاور 
آن

آنچ��ه وضع س��کونت هر منطقه را تحت تأثی��ر قرار می دهد، 
فق��ط وض��ع اقلیمی نیس��ت، بلک��ه آداب و رس��وم، باورها و 
اعتقادات خاص هر منطقه نیز تأثیر بس��یاری دارند )اخگری، 
1384: 85 و 86(. در مریان و روس��تاهای مجاور آن عالوه بر 
موارد فوق، عواملی چون آب و هوا، پوشش گیاهی و جانوری، 
خویش��اوندی و نسبت های فامیلی، هویت محلی و منطقه ای، 
تعلق خاطر به هم محله ای، کوچ و کوچ نش��ینی و تغییر مکان، 
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پراکندگی انسانی و نوسان جمعیتی، شغل ساکنان، و مالکیت 
زمین و مرتع  نیز تأثیرگذار هستند.

3. 1. آب و هوا
این حوزه ش��امل دو بخش جلگه ای و کوهس��تانی است. در 
ارتفاعات، زمستان  سرد و تابس��تان   معتدل است. روستاهای 
 ،)mâšinxâna( »ماش��ین خانه«   ،)kasmajân( »کسمه جان« 
 ila( »و »ش��یله وش��ت )zanboura čol( »زنب��وره چ��ول«
weštš( به علت نزدیکی به جلگه، در زمس��تان هوای معتدلی 

دارند. ولی در تابس��تان و بخش��ی از فصل بهار هوای آن گرم 
 ،)maryân( »و مرطوب اس��ت. در ییالقات��ی مانند »مری��ان
»دی��زگاه« )dizgâh(، »تخته پ��وری« )taxta puori(، »صله 
ی��وردی« )sala yuordi(، »طول س��ر« )tuola sar(،»دران« 
)derân(، »چمچم« )amčamč(، »گل جعفر« )gole jafar( و 

»کره پیشت« )kera pišt( زمستان ها سرد و طاقت فرسا است، 
ولی در تابستان هوا خنک و مطبوع است. 

3. 2. پوشش گياهی و جانوری 
ابرهای��ی که از دریای مازندران به س��مت ارتفاعات می آیند، 
در س��ینه کش ارتفاع��ات منطق��ه گرفتار ش��ده و مجبور به 
بارش می ش��وند. تداوم بارش ها باعث سرسبزی مراتع شده و 
بهشتی برای دامداران حاصل می شود. پوشش گیاهی منطقه 
 ،)espiya poaza( »شامل چمنزار، پونه، ش��وید، »اسپی پوزه
»دامارج��ه«   ،)bâdbâd( »بادب��اد«   ،)gildik( »گیلدی��ک« 
)dâmârja(، ق��ارچ کوه��ی، گلپ��ر، گل گاوزب��ان، »م��رزه« 

)marza(، و... اس��ت. انبوهی از درخت��ان جنگلی در مناطق 
جلگه ای به چش��م می خورد درحالی که با رفتن به ارتفاعات 
از تع��داد آنها کم و تراکم آنها تُنک ش��ده و نهایتاً در مناطق 
ه��م مرز با خلخ��ال تعداد آنها به مقدار زیادی کم می ش��ود. 
تفاوت پوش��ش گیاهی در مس��اکن منطقه نیز تأثیر گذاشته 
و دگرگونی در ش��کل، پالن، و م��واد و مصالح به وضوح قابل 
مشاهده اس��ت. تأثیر پوش��ش گیاهی در تیپ مسکن بسیار 
زیاد اس��ت تا آنجا که وقت��ی از اراضی تالش به حوزة خلخال 
 )kalestân( »نزدیک می ش��ویم با روستاهایی مانند »کلستان

و... مواجه می شویم که مساکن شان کاماًل کوهستانی است با 
دیوارهای س��نگی و بام های مسطح که همانند مکعب های به 
هم فش��رده در هم تنیده شده اند. در پشت بام خانه های این 
روستاها حجم انبوهی از تاپاله های گاوی را مشاهده می کنیم 
که به عنوان س��وخت فصول سرد س��ال بر روی هم انباشته 
ش��ده و مخروطه هایی را پدید آورده است. این تاپاله ها نشان 
از طوالنی و سخت بودن روزهای سرد سال دارند. با توجه به 
 اقلیم مرطوِب س��واحل دریای مازندران در کلیۀ نقاط تالش2

 ب��ه ج��ز خط ال��رأس3، پوش��ش گیاه��ی مانن��د درخت��ان 
لَ��رگ، ش��یردار، َکله��و، آزاد، انجیلی ی��ا آس��وندار، م��ازو، 
اللِک��ی4،  ان��ار،  انجی��ر،  آل��و، گی��الس، زردآل��و، ازگی��ل، 
اوج��ا5 فن��دق،  گ��ردو،  ب��ه،  شمش��اد،  س��یب،   گالب��ی، 
، اَفرا، َمْمِرز و خرمالوی وحش��ی ]اَربا[ دیده می ش��ود، که در 
ارتفاع��ات به تدریج گیاهان دارویی و پوش��ش گیاهی چرای 
دام ج��ای آنه��ا را می گیرند. پوش��ش گیاهی مناس��ب باعث 
تجم��ع گونه های متعدد جانوری در این حوزه ش��ده اس��ت. 
از جان��وران منطق��ۀ تال��ش می توان ب��ه ببر، پلن��گ، گرگ، 
روباه، ش��غال، گراز، خ��رس قهوه ای، آهو، م��ارال، بز کوهی، 
خرگ��وش، س��مور، راس��و، و موش اش��اره ک��رد. از پرندگان 
نی��ز می توان از غاز وحش��ی، خوتکا، مرغ غ��واص، مرغابی، و 
تورن��گ نام ب��رد )ب��ازن، 1367: 112و 114 و132 و134(.

3. 3. رابطة خويشاوندی و هم محلی
پ��وری در زمان ها و مکان های گوناگ��ون کاربري هاي متعدد 
دارد. هر یک از نقاط ییالقی و قش��القی، مخصوص اس��تقرار 
تعدادی از دامداران یا افراد جلگه نش��ین اس��ت که تابس��تان 
را در آنجا س��ر می کنند. گاهی س��اکنان یک محلۀ ییالقی را 
ساکنان یک یا چند روس��تای جلگه ای تشکیل می دهند. در 
مواردی هم س��اکنان محالت جلگه ای در ییالق به فاصله ای 
از ه��م پوری احداث می کنند و محل اس��تقرار آنها به همان 
نامی خوانده می ش��ود که در قش��الق به آن مع��روف اند. در 
ادوار پی��ش از تاریخ نیز یک خانه فقط یک محل مس��کونی 
نبوده است، بلکه به عنوان یک واحد اجتماعی عمل می کرده 
اس��ت که از ترکیب آن واحدهای کوچک اجتماعی با فرهنگ 
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خاص خود ش��کل می گرفت )ش��همیرزادی، 1374: 15(. در 
کنار خانه، محله و محل قرار دارد. محله فضایی اس��ت ورای 
کوچک ترین واحد اراضی و خانه مهم ترین واحد پیوند و تعلق 
افراد به جامعه و مرز و بوم اس��ت.  مقیاس محل نیز بزرگ تر 
از محله اس��ت و از مجموع چند محله تش��کیل می شود و هر 
محله با اسم مکان مخصوص به خود نامیده می شود )برمبرژه، 
1370: 51 و 52(. ای��ن م��ورد در ییالق دران به وضوح قابل 
مشاهده اس��ت. گرد آمدن اعضای یک طایفه یا خویشاوندان 
در یک مح��ل و احداث پوری و خانه همواره در ش��کل دهی 
مس��اکن یک مجموعه مؤثر بوده و س��ابقۀ س��کونت، مراتب 
اجتماعی یا ریش سفیدی افراد در جانمایی خانه ها نقش دارد. 
وج��ود چند طایفه در برخی روس��تاها و نق��اط ییالقی باعث 
تشکیل یک محله ش��ده و گاه پرچین و مرزی بین خانه ها و 
زمین های طوایف دیده می ش��ود. برای نمونه در کس��مه جان 
چه��ار طایفۀ اصلی زندگی می کنند، که س��ه طایفۀ جعفری، 
قاس��می و زینعلی، زمین و خانه های خود را از طایفۀ مرادی 
که از باسابقه ترین طوایف این روستا هستند، خریداری کرده 
اند. با این حال زمین و خانه های مرغوب هم اینک در مالکیت 
طایف��ۀ مرادی قرار دارد. محالت متأثر از خویش��اوندی بیش 
از همه در ییالق »دران« )derân( مش��اهده می ش��ود. حضور 
طوایف مالک زمین و مرتع در این ییالق در برخی از س��ال ها 
در مقایس��ه با سال های دیگر زیاد بوده و تعداد این محالت را 
به چهارده پارچه محله نیز می رس��اند. مساکن محالت ییالق 
دران عمدتاً ش��امل پوری، ورل، تخته پوری و دیگر مس��اکن 
موقت است. محالت روستای ییالقی دران شامل »ویشه سه« 
 ،)bilgudaber( »بیلگودبر« ،)ketâhel( »کتاه��ل« ،)wiša sa(

»قبره پِش��ت« )qabera pešt(، »بیلگو« )bilgü(، »لوره س��ه« 
 kuma( »کوم��ه پِش��ت« ،)syöwada( »س��یووده« ،)lorasa(

 xarman( »خرمن محله« ،)espilisan( »اسپی لیسن« ،)pešt

 ،)adlasikaš( »ادلس��یکش«   ،)derân( »دران«   ،)mahala

»مینه رو« )minarü( و»پیرمه دوله« )perma dule( می ش��ود. 
در بین آنها محلۀ کتاهل تنها یک پوری دارد. در خرمن محله 
طوایف س��لیمی و فتحی زندگی کرده و این محل بر اس��اس 
طایفه به دو قس��مت مجزا ش��ده اس��ت. محلۀ بیلگو بیش از 

پنج��اه خانوار را در خود جای داده و پوری های طوایف بدون 
اینک��ه تفکیکی بین آنها باش��د، در کنار همدیگر قرار دارد. از 
اصلی تری��ن طوایف محلۀ بیلگو می توان به ش��ریفی، مقامی، 
جمالی، و بهمنیار اش��اره کرد. ده طایفه در محلۀ قبره پِشت 
در کن��ار ه��م زندگی می کنند که مس��اکن موق��ت و پوری 
آنه��ا از هم جدا ب��وده و هر طایفه حد و مرز مش��خص دارد. 
 طوایف محلۀ قبره پِش��ت ش��امل فرهادی، مجنونی، ش��بانی، 
ببری، زینعلی، میرزایی، جوادی، نادری، س��لیمی، و ش��وقی 

می شود.

3. 4. تغيير مکان
کوچ روها در طول زمان ییالق گاه در یک محل و گاهی در چند 
محله به تفکیک طایفه یا روستای قشالقی اقدام به احداث پوری 
و اقامت در آن می کنند. بنا بر تشخیص ساکنان قشالقی یک 
روس��تا در دو یا چند نقطه ییالق می کنند. برای نمونه برخی 
از ساکنان روستاهای ماشین خانه و کیش دیبی فصل زمستان 
را درهمانجا س��پری کرده، بعد از عید هر سال به ییالق شیله 
 وش��ت رفته، تا دو ماه در آنجا اطراق می کنند. بعد از دو ماه6

 به ییالق دران رفته، بین دو تا سه ماه در آنجا مانده، مجدداً 
بیس��تم شهریورماه تا بیستم مهرماه به طرف شیله وشت طی 

طریق می کنند. این چرخه همه ساله تکرار می شود.

3. 5. پراكندگی انسانی
وض��ع اقلیمی تالش و ارتباط آنها با مراکز ترک نش��ین ناحیۀ 
غرب��ی و نی��ز مهاجرت ها و رفت و آمده��ا در طول دوره های 
مختلف س��بب پذی��رش زبان ترک��ی در بخش هایی از تالش 
ش��ده اس��ت )فاخته جوبن��ه، 1386: 35(. به ط��وری که در 
مناطق جلگه ای اکثریت با تالش هاست ولی هرچه به مناطق 
 مرتفع نزدیک می ش��ویم برخی از گروه های مهاجر ترک زبان7
دی��ده می ش��وند که به ط��ور دای��م و موقت در روس��تاها و 
مناط��ق ییالقی س��کونت دارند. بر همین اس��اس بیش ترین 
س��اکنان روس��تاهای »گاودول« )gowdul(، »س��ینه هونی« 
 ،)nâvân( »ن��اوان« ،)âq ewlarâ( »آق اول��ر« ،)sina houni(

 )sala yuordi( »و »صل��ه ی��وردی )dâšdibi( »داش��دیبی«
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تالش تبار و تعدادی نیز مهاجرین ترک زبان هس��تند. هر یک 
از نقاط ییالقی و قش��القی منطقه، مخصوص اس��تقرار تعداد 
معینی از تالش هاس��ت. اگرچه روس��تای مری��ان خود ییالق 
جلگه نش��ینان در روزهای گرم سال است، ولی برخی از اهالی 
دایمی مریان در روزهای گرم )برای ییالق کردن( به ارتفاعات 

باالدست روستا نقل مکان می کنند.

3. 6. نوسان جمعيتی
در نوس��ان جمعیتی این نقاط وضع اقلیمی و جغرافیایی، نوع 
معیش��ت و ارتزاق اهالی مؤثر اس��ت. در غالب نقاط ییالقی، 
پوری احداث می ش��ود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، ولی 
با شروع س��رما تا نیمۀ اول فروردین ماه بسیاری از نقاط فاقد 
سکنه شده و پوری های بدون سکنه تا ییالقی دوباره به انتظار 
کوچ گران می نشینند. ش��اید این نوسان جمعیت سبب شده 
باشد که نتوانیم تعداد دقیق پوری و ساکنان ییالق را از منظر 
آم��ار مورد مطالعه قرار دهیم. با هم��ۀ این احوال نقاط مورد 
مطالعه را از نظر نوس��ان و تحرک جمعیتی و سکونت در طی 

سال به شکل زیر می توان دسته بندی کرد:
1. در طول س��ال تعداد مس��اکن و خان��وار در نقاطی مانند 
مریان، آق اولر، دیزگاه و س��ینه هونی ثابت بوده و تنها در 
زمان ییالق تعدادی پوری یا نوع دیگر مس��اکن موقت به 
آنها اضافه شده و به تبع آن جمعیت نیز افزایش می یابد.

 ،)raša yurdi( »2. برخی از مناطق ییالقی مانند »رشه یوردی
»گچیمر« )gačimar(، »آق س��و« )âq sö(، »یازیوردی« 
)yâzyurdi( و دران در ماه های س��رد س��ال فاقد جمعیت 

ب��وده و در ایام��ی از س��ال نیز رفت و آمد به آنجا بس��یار 
مش��کل می ش��ود. برای نمونه در فصول سرد سال ییالق 
دران فاق��د جمعیت اس��ت ولی در زمان یی��الق بیش از 

سیصد خانوار در پوری های آن ساکن می شوند. 
3. در ییالقات تال��ش نقاطی وجود دارد که افراد بدون توجه 
به خویش��اوندی و محل قش��الق س��کونت کرده  اند. این 
گ��روه صرفاً بر اس��اس دام و مرتع مش��ترک در کنار هم 
مس��تقر می شوند. آنها عالوه بر همس��ایگی، دام های خود 
را در ی��ک گله و ب��ه نوبت به چرا می برن��د. محل احداث 

تع��دادی از پوری ها را »پش��ی ی��ر« )paši yer( می نامند. 
وجود مجموعه ای به نام پش��ی ئیر باعث ش��ده تا بسیاری 
از دامداران به طور مستمر در ییالق باقی نمانند و پس از 
اتمام مراتع و چراگاه های »پش��ی یر« به نقاط پایین دست 

سرازیر شوند.
4. در برخی نقاط ییالقي نوع س��کونت در طی س��ال با دیگر 
نقاط متفاوت اس��ت. مثاًل در س��ینه هونی برای ییالق به 
فاصلۀ اندکی از روس��تا می روند ک��ه عموماً در ارتفاعات و 
تپه های مجاور روستا است. ساکنان ییالق تنها برای خرید 
آذوقه و دیگر مایحتاج روزمره یا ش��رکت در مراسم خاص 

به روستا بر می گردند.

3. 7. مالکيت
ییالق نش��ینان تالش مالک چش��مه، زمین و مرتع و پوری، و 
مس��اکن دیگر هس��تند، بدون آن که اسناد یا قباله ای رسمی 
در دس��ت داشته باش��ند. در طي ماه هایی که ییالق خالي از 
جمعیت اس��ت، بیش تر اسباب و اثاثیه موجود در پوری برای 
س��ال بعد باقی می ماند بی آنکه روستانشینان به آن دستبرد 
بزنند. تنها با یک چپر ورودي پوری را مس��دود مي کنند تا به 

بقیه بفهمانند که مالک پوری در آنجا نیست )تصویر3(.

تصویر 3. پوری رهاشده پس از کوچ به قشالق )عکس از: نگارنده(.

     مجدداً در سال جدید با بهبود آب و هوا کوچ گران دوباره 
به ییالق آمده در اراضي و مراتع خود س��اکن مي ش��وند. در 
 این خصوص دمرگان می نویس��د: کوچ صع��ودی در ماه مه8

 و کوچ نزولی در ماه س��پتامبر9 انجام می گیرد. هر دس��ته از 
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ش��بان های هر اردو، در چراگاهی که سال قبل در آن زیسته 
اند، مستقر می شوند )دمرگان، بی تا: 314(.

3. 8. گروه های شغلی
در ط��ول زمان اس��تقرار در یی��الق به غیر از کوه نش��ینان و 
چوپانان، خانواده هاي فاقد دامي که نس��بت س��ببی یا نسبی 
با آنها دارند، در ییالق مس��تقر مي ش��وند. ولي مرتع و علفچر 
خود را به دیگر اقوام و خویشان دامدار خود به صورت ساالنه، 
موقت��ی و عاریه واگ��ذار مي کنند. این گروِه ب��ه ییالق آمده، 
اق��دام به احداث پ��وری می کنند و تا نیمۀ فصل تابس��تان و 
زمان برداش��ت برنج در آنجا مانده و با شروع برداشت برنج به 
س��واحل و جلگه بازمی گردند. بر اساس نوع سکونت و شغل، 
س��اکنان نقاط کوه پایۀ تال��ش را می ت��وان در گروه های زیر 

تقسیم بندی کرد.
1. افرادی که تنها به نگهداری دام اش��تغال داش��ته و کوچرو 
هستند را اصطالحاً »چوبان« )čobân( می نامند. این گروه 
از اردیبهش��ت م��اه تا دهم مهرماه در ارتفاعات مس��اکني 
مانن��د پوری، گوچ، آوول��ه و یا ورل احداث کرده به چرای 
دام در محدوده های از پیش تعیین شده مشغول مي شوند. 
بعد از ماه مهر به نقاط پایین دس��ت س��رازیر شده و دام ها 
را در آغ��ل نگهداری می کنند و گاه به کارگری مش��غول 
می ش��وند. در نقاط دیگر گیالن جابه جایی دامداران برای 
انتق��ال دام ها به چراگاه های کوهس��تانی آنه��ا را وادار به 
داشتن دو نوع مسکن کرده است )محب حسینی، 1383: 

.)126
2. گروه دیگری از ساکنان هستند که در نقاط کوهپایۀ تالش 
مس��کن دایم دارند. این گروه هم به کار دامداری و هم به 
کش��اورزی در مقیاس اندک اش��تغال دارند و تمام فصول 
را در کوه پایه ه��ا به س��ر می برند. این ع��ده را در اصطالح 

»داغچی« )dâq či( می نامند.
3. گ��روه دیگ��ری که تعداد آنها از دو گروه فوق کم تر اس��ت 
از مری��ان و ییالق��ات آن به عنوان اس��تراحتگاه در طول 
دوره ییالق به مدت بسیار کم بهره می گیرند. این عده در 
جلگه به ش��غل برنج کاری و دیگر امور اشتغال دارند و در 

کوهپایه به کش��اورزی یا دامداری نمی پردازند. این گروه 
را کوه پایه نش��ینان اصطالح��اً »تول��ش« )töleš( می نامند 
)تصویر 4(. دمرگان تالش ها را یکجانش��ین می داند که در 
دهستان ها زندگی می کند، زمین را کشت کرده و گله های 
خود را در کوهستان های مجاور چرا می دهد )دمرگان، بی 

تا: 314(.

تصویر 4. یک خانوادة برنجکار در مریان، سال 1376 

)عکس از: نگارنده(.

3. 9. كوچ
ک��وچ و جابه جایی در نقاط مش��خص ص��ورت گرفته و جنبۀ 
اقتصادی داشته و با نظم خاص طی سالیان متمادی استمرار 
یافته اس��ت. جابه جایی و تردد دامداران حوزة تالش در طول 
سال چنان نظم خاصی دارد که انسان را مبهوت می کند و به 
این فکر فرو می برد که طبیعت و داده های آن، ساکنان تالش 
را همانند برده ای به دنبال خود می کش��اند. دامداران مریان و 
روس��تاهای اطراف آن به طور متوس��ط جابه جایی خود را در 
طول رودخانۀ کرگان رود جنوبی و حاش��یۀ آن در بین بیست 
تا 45 کیلومتر انجام می دهند. دامداران کوچرو، در کنار کوچ 
س��االنه، اندک وس��ایل و نیازمندی روز خود را در این صعود 
و نزول به همراه می برند تا هر جا که الزم باش��د، از آن بهره 
بگیرند. از این جهت جز لوازم اولیۀ ضروری و بس��یار سبک و 
کم حجم، نمی توانند با خود حمل کنند. بقیۀ اقالم و وس��ایل 
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خود را در مس��اکن قش��الق که خانه هایی از س��نگ و مالت 
گل، چوب و تخته و سقف شیروانی است، نگهداری می کنند. 
آن��ان در نقاط ییالقی هنگام اس��تراحت در ش��ب، احتیاج به 
س��رپناهی دارن��د و در روز برای مختص��ر اثاثیۀ زندگی خود 
به مس��کنی نیازمند هستند که از ساده ترین و کم هزینه ترین 
نوع ممکن باش��د. ب��رای این منظور پوری مناس��ب ترین نوع 
مس��کن اس��ت که با اس��تفاده از چندین قطعه چوب باریک 
ساخته می شود. بازن می نویس��د: »دیواره های ساخته شده با 
تنۀ درختان به وضوح از چوب بس��ت مورب بیش تر هس��تند و 
تع��داد زیادی از خانه ه��ا روکش گلی ندارن��د، بام ها از تخته 
پوش��یده ش��ده اند که این تخته ها یا میخ ش��ده اند و یا این 
ک��ه به چوب های س��قف فرو رفته اند و اجب��اراً برای این که 
باد آنها را جابه جا نکند بر روی آنها س��نگ چیده اند« )بازن، 
1367: 332 و 333(. ییالق نش��یناني که شغل شان مرتبط با 
کاش��ت برنج یا مشاغل دیگر اس��ت و به نوعی حوزة فعالیت 
اصلی آنها شهرهای س��احلی است، معموالً خانه ای در ییالق 
دارن��د و ابزار و وس��ایل ان��دک و ضروری زندگ��ی را به طور 
دائم در مس��اکن ییالقی خود باقی می گذارند و هر س��ال در 
فصول بهار و تابس��تان یک تا دو ماه و گاه س��ه ماه از سال را 
در ییالق س��پری می کنند. برنج کاران معموالً فصل برداشت 
برنج به س��واحل دری��ای مازندران باز می گردن��د که از نیمۀ 
دوم مرداد ش��روع می ش��ود و تا اواخر م��رداد در کنار مزارع 
 خود مس��تقر می شوند. به باور کوه نش��ینان، »بجارکاران«10

 )bejâr kârân( بای��د در ای��ام موس��وم  ب��ه »شش��ه  ول��ون« 
 )šeša valoun( به گیالن برگردند. چون در طی این شش روز11

خداون��د فرصتی به آنان می دهد تا وس��ائل خود را در ییالق 
جمع کرده به سوی نواحی جلگه ای نقل مکان کنند. این گروه 
از تالش��ان برای تأمین معاش، گونه ای از نیمه کوچ نش��ینی را 
اختیار کرده اند. محتوای این شکل از تأمین معاش، دامداری 
آمیخته با کشاورزی است که در عصر مفرغ در برخی از نقاط 
خاورمیان��ه و مدت ه��ا پیش از آن در آس��یای مرکزی وجود 
داشته است. با این حال وجود فعالیت زراعی به عنوان عاملی  
اقتص��ادی در این گونه جوامع بر فعالیت دامداری که فعالیت 
اصلی آنهاس��ت اثر می گ��ذارد )بیگدل��ی، 1369: 390(. این 

گروه مس��اکن خود را به افراد کوه نشین که تمام سال را آنجا 
حضور دارند، می س��پارند تا از مس��اکن و لوازم آنها در مقابل 
حوادث طبیعی و انس��انی محافظت کنند. مساکن مربوط به 
این گ��روه که معموالً از نقاط ش��هری یا مح��الت حومۀ آن 
ب��ه ییالقات می آیند نس��بت به بقیه ش��کیل تر و روزآمدتر و 
از م��واد و مصالح مرغوب تر انتخاب می ش��ود. ب��ه بیان دیگر 
این عده به علت گرمای طاقت فرس��ای تابستان و شیوع انواع 
بیماری های واگیر و به ویژه وجود بیماری ماالریا که پشه ناقل 
آن در تاالب ها و باتالق ها تولید مثل می کند، بخش��ی از سال 
را به نواحی کوهس��تانی می روند و در کنار ساکنان دایمی آن 
نق��اط زندگی می کنند. در مری��ان، آق اولر، دیزگاه و گاودول 
از این نوع مس��اکن دیده می ش��ود و هر روز به تعداد آنها نیز 
افزوده می ش��ود. در حالی که هرچه به س��وی ارتفاعات پیش 
برویم از تعداد آنها کاس��ته ش��ده و در ارتفاعات باالدست که 
درختان جنگلی تمام می ش��وند، هیچ نوع بنا و ساختمانی که 
مربوط به افراد متمول باش��د به چشم نمی خورد. در مریان و 
روس��تاهاي مجاور به علت وضع خاص جغرافیایی و اقلیمی، 
نقاط مس��کوني از لحاظ پراکندگی خانه ها، تقریباً متفاوت از 
همدیگر هس��تند. از جمله مس��ائل تأثیرگ��ذار در پراکندگی 
خانه ها وجود رودخانه، دره، نقاط جلگه ای، مراتع و چشمه ها 
را می توان نام برد. با این حال می توان روستاهای حوزة مورد 
مطالعه را به روستاهای خطی، روستاهای پراکنده، روستاهای 
ت��وده ای یا مجتمع، روس��تاهای تپه ای، و روس��تاهای هرمی 
دس��ته بندی کرد. در این مناطق مس��اکن متنوع و گوناگونی 
از لحاظ س��اختار، م��واد و مصالح، ش��کل، و فضاهای داخلی 
به چش��م می خورد. هر چه به س��وی نقاط پس��ت و سواحل 
پیش می رویم، ساختمان هایی با سقف شیروانی و دیوارهایی 
از ال��وار، چ��وب و تخته خودنمایی می کنن��د. عالوه بر آن در 
نقاط ما بین ییالق و قش��الق خانه هایی ب��ا دیواره های تیر و 
تخته وجود دارد که روی آنها را به وسیلۀ کاهگل اندود کرده 
اند. در روس��تاي شیله وشت که بین این دو ناحیه قرار دارد، 
س��اختمان ها چند گونه اند. هم می توان ساختمان زمستانی 
و به��اره و هم پوری یاف��ت. در ارتفاعات قبل از رس��یدن به 
س��رحد تالش و خلخال از جمله روس��تاهای مریان، آق اولر، 
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تندبین، گاودول، دیزگاه و داش دیبی خانه ها دارای دیوارهایی 
از خشت، سنگچین و قلوه سنگ هستند. گاهی دیوارها از الوار 
ی��ا چوب و تخته اند که دور تا دور دیوارها را با کاهگل اندود 
کرده اند. در برخی نقاط عالوه بر پوری که مخصوص تابستان 
است، چند تیپ خانه به چشم می خورد. خانه هایی وجود دارد 
که با مواد و مصالح س��نتی یا امروزی ساخته شده اند. بنا بر 
این مساکن موجود را مي توان در شش گروه شیروانی دار، بام 

مسطح، گنبدی، جدید، دوطبقه، و موقت دسته بندی کرد. 

4. مساكن موقت
مس��اکن موقت بن مایه اصلی این پژوهش است. این مساکن 
عموماً با ش��اخه های نرم درختان جنگلی س��اخته می شود و 
س��قف آن، عموماً گهواره ای یا نیم ُکروي اس��ت. سقف ها نیز 
با ش��اخه و برگ، نایلون و چادر بافته شده از موی بز پوشیده 
مي ش��ود. رایج ترین این نوع مساکن »پوری« )pouri( است و 
از لح��اظ تعداد بیش تر در ارتفاعات و نقاط ییالقی به چش��م 
می خورد. ش��کل های تغییریافتۀ آن با عناوینی چون »کومه« 
»ورل«   ،)âwola( »آوول��ه«   ،)sumya( )kuma(، »صومی��ه« 

 )qazil( »و »قزیل )âlâčeq( »آالچق« ،)goč( »گوچ« ،)varal(

خوانده می شوند.
    پوری با زندگی کوه پایه نش��ینان هماهنگی داش��ته و اهالی 
زندگ��ی در پ��وری را ترجیح می دهند. زیرا پوری بر اس��اس 
نیازمندی س��اکنان تعبیه و طراحی شده است، تا در ماه های 
سرد و گرم س��ال مأمن خوبی برای دامداران و ییالق نشینان 
باش��د. از پوری برای زندگی یا نگه��داری دام بهره می گیرند. 
پ��وری مخصوص دام، م��واد و مصالح مرغوب ن��دارد و صرفاً 
سرپناه محس��وب می ش��ود. پوری هایی که برای سکونت در 
نقاط ییالقی س��اخته می ش��ود، بس��یار مجلل و زیباس��ت و 
س��ازندگان آن تمام هن��ر خود را در این راه ب��ه کار می برند 
تا پوری محکم و بادوام و زیبا ش��ود. برپا کردن پوری نیاز به 
مه��ارت و تبحر خاص دارد. هنگام احداث پوری اگر پایه های 
پوری اشتباه یا کج نصب شود، ساختار و چهارچوب آن به هم 
 )pör( »و »پُور )por( »می ریزد. در نقاط مختلف پوری را »پور
هم تلفظ می کنند. ولی اصطالح غالب همان واژه پوری است. 

نمونه های ش��بیه به پ��وری در نقاط مختلف ای��ران از جمله 
در بین عش��ایر بلوچ نیز به چش��م می خورد. در بلوچس��تان 
نوعی از خانه های چوبی به س��بک پوری احداث می ش��ود. با 
این تف��اوت که چوب های تش��کیل دهنده آنها نزدیک به هم 
قرار داده می ش��ود و مخصوص سکونت انسان است. این نوع 
مس��اکن را »لوگ« )lug( می نامند. اجزای »لوگ« معموالً از 
ش��اخه و برگ درخت خرماس��ت )جانب اله��ی، 1372: 22(. 
ش��بیه پوری در نقاط دیگر خاورمیانه نیز به چش��م می خورد 
ک��ه توس��ط گروه های مختل��ف دام��دار خاورمیانه س��اخته 
 می ش��وند و بعضی ه��ا با حصیر نی و یا ب��رگ درخت خرما12
 و بعض��ی دیگر در محدودة یورت آس��یای مرکزی با قطعات 
نمد پوش��انده می شوند و برای نامیدن آنها واژة »کومه« را به 

کار می برند )بازن، 1367: 336(.
پلان پوری: پوری مخصوِص س��کونت پالنی م��دور و متمایل 

ب��ه بیضی دارد. در گوش��ه ای از پالن فضایی ب��ه میزان یک 
ت��ا دو متر مربع به عن��وان »گ��وچ« )göč( در یکی از اضالع 
بیضی ش��کل پوری در نظر می گیرند تا م��رغ و ماکیان یا بره 
و بزغاله و گوس��اله ش��یرخواره را شب ها آنجا نگهداری کنند. 
محلی ه��م برای اجاق یا بخاری در کن��ار در ورودی در نظر 

گرفته می شود )طرح 1و2( و )تصویر 5(.

طرح 1. پوری دارای محل نگهداری مرغ و خروس )ترسیم از: نگارنده(. 
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طرح 2. نمای یک پوری )ترسیم از: نگارنده(.

تصویر 5. اسکلت پوری در ییالق دران با »گوچ« در سمت چپ 

)عکس از: نگارنده(.

آماده سلازی زمين: بعد از آنکه محل احداث پوری تعیین ش��د 

ابتدا آن را تسطیح کرده با قطعه ای چوب یا گچ و زغال پالن 
بیضی شکل پوری را روی زمین مورد نظر ترسیم می کنند. 

برپايلی اسلکلت: بعد س��وراخ هایی در اض��الع طولی پالن به 

فاصله30 تا 40 سانتی متر حفر می کنند تا ترکۀ بلند و هاللی 
شکل اسکلت پوری موسوم به »کمند« )kamand( یا »کبند« 
)kaband( و در برخ��ی از مت��ون »کم��ن« )kaman( )بازن، 

1365: 85( را در آن ف��رو کنن��د. در برخی نقاط »کمند« را 
»خل« )xol( می نامند. کمندها اس��کلت اصلی پوری به شمار 
می روند. تع��داد کمندهای یک پوری بی��ن 7 تا 12 عدد در 
ه��ر ضلع متغیر اس��ت. کمندها فقط در اض��الع طولی پوری 
نصب می ش��وند. طول هر یک از کمندها به 2/5 تا 3 متر نیز 
می رس��د. برخ��ی تفاوتی بین کمند و چوب هایی موس��وم به 
»خل« که به صورت افقی از البه الی کمند رد ش��ده و بافتی 
چون سبد پدید می آورد، قایل نیستند )طرح 3( و )تصویر6(.

طرح 3. نحوة بافت شاخه ها در دیوارة پوری )ترسیم از: نگارنده(.

تصویر 6. کمند و خل تنیده درهم در روستای تخته پوری 

)عکس از: نگارنده(.

     بع��د از محک��م ک��ردن کمنده��ا، رأس آنه��ا را گرفت��ه، 
س��رکمندهای مقابل را هم به س��مت داخل متمایل کرده و 
به س��ر کمند مقابل می بندند تا شکل هاللی به خود بگیرند. 
با بس��تن رأس کمندها به همدیگر اسکلت اولیۀ پوری شکل 
می گیرد. بعد از این مرحله چوب های نازک و ترکه ای معروف 
به خ��ل را به صورت افقی بر روی کمندها قرار داده و محکم 
ب��ه همدیگر می بندند. فاصلۀ خل ها از همدیگر در حدود 5 تا 
20 س��انتی متر متغیر است. اگر سازنده بخواهد پوری محکم 
و چندس��اله داشته باش��د، تعداد و فاصلۀ کمندها و خل ها را 
زیادت��ر در نظر می گیرد. س��پس می بایس��ت کمند و خل به 
هم بس��ته و محکم شوند. به فرایند بس��تن این دو به هم در 
اصطالح »تئول« )towol( یا »توول« )tovul( می گویند که به 

چند روش انجام می گیرد.
 ،)kahör( »اللف. تئوول در واقع پوست درختانی چون »کهور
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»موت��ال« )mötâl(، »ووزوم« )wozum(، بل��وط و گیالس 
وحشی معروف به »گیله بنت« )gela bent( را جدا ساخته 
بع��د آن را به ص��ورت ن��واری درآورده، می پیچانند تا نرم 
ش��ود. بعد از چند بار پیچانیدن به دور خل و کمند آن ها 

را به همدیگر گره می زنند.
ب. در روش دیگر نهال باریک و بلند درختان مذکور را بریده، 
برگ آنها را جدا کرده و ش��اخه را به مقدار زیاد به طرفین 
می پیچانند تا مغز آن له شده، شاخه نرم شود. این نوع بند 
را »رهنز« )rahanz( نامیده از آن به عنوان تئوول استفاده 
می کنن��د. به روایتی طول عمر این نوع تئوول بیش از صد 
س��ال اس��ت و برای چفت و بس��ِت الواِر خانه های دایمی 

استفاده می شود )طرح 4( و )تصویر7(.

طرح 4. بستن شاخه ها با پوست درختان محلی )ترسیم از: نگارنده(.

تصویر 7. »رهنز« برای بستن »کمند« و »خل« به هم در  آق سو 

)عکس از: نگارنده(.

ج. از فن��ون بس��تن خ��ل و کمند ب��ه همدیگر، اس��تفاده از 
جوانۀ بس��یار نرم و خوب درختانی اس��ت که قطع ش��ده اند 
و ش��اخه های نازک موس��وم به »ته« )ta( از کنده و بوتۀ آنها 

رشد کرده است. 
ديلواره: بع��د از محکم کردن خل و کمند نوبت به پوش��اندن 

دیوارة پوری می رسد. پوست درختان جنگلی از قبیل گیالس 
وحشی و بلوط برای این کار مناسب هستند. عمر و دوام پوست 
درخت گیالس وحش��ی بس��یار زیاد و جنس آن نیز مرغوب 
اس��ت. برای کندن پوست درخت ابتدا قس��مت مورد نظر را 
که معموالً یک متر اس��ت در تنۀ درخت نشانه می گذارند بعد 
به وس��یلۀ داس دو قسمت باال و پایین بخش مورد نظر را به 
فاصلۀ یک متر به صورت افقی از تنۀ درخت خراش می دهند. 
س��پس با یک ش��یار عمودی دو بخش را به همدیگر مربوط 
می کنند و پوست را به آرامی از تنۀ درخت جدا می سازند. بعد 
پوست را در فضای آزاد مهار کرده و قطعاتی از سنگ یا دیگر 
وزنه ها را بر روی لبه های پوس��ت قرار می دهند تا صاف شود. 
در آخر هم پوست ها را دور تا دور پوری قرار داده و با استفاده 
از تئ��وول یا طناب به کمندها می بندن��د. در نقاط تالش زبان 
پوست درخت به »لو« )law( معروف است ولی ساکنان نقاط 
ترک زب��ان آن را »قابوخ« )qâbox( تلفظ می کنند )طرح 5( و 

)تصویر8(.

طرح 5. استفاده از پوست درخت برای دیوارة پوری )ترسیم از: نگارنده(. 

تصویر 8. پوست درخت در گرداگرد پوری چم چم، سال  1376 )عکس 

از: نگارنده(.
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ول��ی هم اینک به س��بب ممانعت س��ازمان جنگل ها و مراتع 
استفاده از پوس��ت درختان محدود شده و از ورقه های فلزی 
اس��تفاده می کنند. در این حوزه به ورقه های فلزی اصطالحاً 
»س��یم که« )simka( یا »س��ین که« )sinka( گفته می ش��ود 

)تصویر9(.

تصویر 9. خانوادة آقای علی سیفی طولی با ورقه ای فلزی در گرداگرد 

پوری در ییالق آقِزبیر، 1380 )عکس از: نگارنده(.

 taxta( در بعض��ی نق��اط همانند روس��تای تخته پ��وری     
pouri( به جای اس��تفاده از پوست درخت یا هر چیز دیگر از 

تخته برای گرفتن دیوارة پوری اس��تفاده می کنند که این نوع 
پوری ها را تخته پ��وری می نامند. البته افرادی که وضع مالی 
خوبی ندارند، فقط به شاخه و برگ درختان یا خار و خاشاک 

اکتفا می کنند )تصویر10(.

تصویر 10. پوشاندن پوری با شاخه و برگ درختان جنگلی روستای 

شیله وشت )عکس از: نگارنده(.

سقف: در غالب نقاط عالوه بر »خل« )xol( از شاخه های درخت 

گیالس وحش��ی یا بلوط و کهور و راش نیز برای پوشانیدن و 
محکم کردن سقف پوری اس��تفاده می شود تا فاصله بین دو 
خ��ل کم تر ش��ود. در بعضی نقاط مانند روس��تای »گاودول« 

 )gow dül( ای��ن ش��اخه های نازک و باری��ک را »چه خول« 

 zanbura( »و در بعضی نقاط همانند »زنبوره چول )čaxoul(

čol( آن را »ِش��ِوش«)šeweš( می نامند. »چه خول« به دوام 
بن��ا و محکم ت��ر ش��دن آن در مقابل ح��وادث طبیعی کمک 
مؤث��ری می کن��د. گاهی قبل از اینکه پوش��ش نهایی بر روی 
پوری های بزرگ انداخته ش��ود، سقف آنها سنگین می شود و 
هر آن امکان شکس��تن کمندها وجود دارد. س��ازندگان برای 
رفع این مش��کل ابتدا نقطۀ مرکزی داخل��ی پوری را تعیین 
کرده و قطعه س��نگ مس��طحی را در آنجا قرار می دهند. بعد 
س��نگ را به وس��یله وزنه ای محکم می کوبند تا سطح زیرین 
آن سخت و فشرده شود. معموالً سنگ را هم سطح کف پوری 
قرار می دهند، بعد الوار چوبی به عنوان ستون بر روی آن قرار 
 )pâya( »می گیرد. این ستون در گویش ترکی منطقه به »پایه
و در گویش تالش��ی به »پوه« )pua( ی��ا »پوآ« )püâ( معروف 
اس��ت. گاهی از چوب کلفتی که س��ر آن دو ش��اخه است، به 
جای پایه اس��تفاده می کنند. در گویش ترکی به آن »هچه« 
)hača( ی��ا »هاچ��ه« )hâče( و در تال��ش آن را »دوخوالچو« 
)doxolâčü( می نامن��د. بعد از نصب پای��ه، تیر چوبی دیگری 

که از پایه باریک تر است به صورت افقی بر روی پایه در رأس 
آن قرار می دهند. تیر افقی از طرفی به سقف و از طرف دیگر 
به رأس پایه متصل می ش��ود تا سنگینی سقف به پایه منتقل 
شود. تیرچوبی فوق در ترکی  »تیر« )tir( و در تالش »سعدو« 
)sadü( خوان��ده می ش��ود. در س��اخت مس��اکن پوری مانند 

بلوچس��تان نیز با این مشکل روبه رو هس��تند. هنگام ساخت 
لوگ های بزرگ از چوب های نگهدارنده به نام »تیردس��تک« 
)tir dastak( اس��تفاده می کنند. در یک لوگ ممکن اس��ت تا 

دوازده تیردستک به کار برند )جانب الهی، 1372: 23(.
پوشلش سقف: س��ازندگان پوری برای پوشش سقف از خار و 

خاشاک اس��تفاده کرده و قلوه س��نگ بر روی خار و خاشاک 
می اندازن��د تا باد آنها را نبرد. بعضی دیگ��ر نایلون را بر روی 
س��قف پوری انداخته، با طناب آن را محکم می کنند. پوشش 
نایلونی مورد پس��ند عامه مردم نیس��ت. زیرا در هوای سرد و 
گ��رم تحمل هوای داخل را غیر ممک��ن می کند. عالوه بر آن 
رطوبت را بیرون نمی دهد و ساکنان این نوع پوری ها بالفاصله 
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دچار سرماخوردگی می شوند )تصویر11(.

تصویر 11. پوشاندن پوری با نایلون در ییالق دران )عکس از: نگارنده(.

     اس��تفاده از نمد برای پوش��ش س��قف بس��یار نادر بوده و 
خاص دامداران متمکن اس��ت. از دیگر پوش��ش ها چادرهای 
بافته ش��ده از موی بز اس��ت که آن را »بز مو« )beza mü( و 
»قزیل« )qazil( می نامند. این نوع پوشش هم عایق خوبی در 
مقابل آب و برف و باران اس��ت و ه��م محافظ خوبی در برابر 
نور خورش��ید، باد و طوفان، و گرما و س��رما است  و هم دود 
و گرم��ای زیاد داخل را به راحتی به بی��رون انتقال می دهد. 
سبکی و جابه جایی آسان چادر باعث شده تا دامداران هنگام 
کوچ مشکلی برای جمع کردن و حمل و دایر کردن مجدد آن 

در مرتعی دیگر نداشته باشند )طرح 6( و )تصویر12(.

طرح 6. پوری با پوشش قزیل )ترسیم از: نگارنده(.

تصویر 12. پوشش پوری با نایلون و بز مو روستای دران 

)عکس از: نگارنده(.

     دیگ��ر پوش��ش هاي پوری، چادره��ای برزنتی معروف به 
»ب��رزن« )berezen( و »جادر« )jâder( اس��ت که تعداد آنها 

خیلی کم است.
تعبيه در ورودی: آخرین مرحلۀ ساخت پوری، تهیۀ در ورودی 

پوری است. در ورودی پوری شامل سازه ای مستطیل شکل به 
صورت لَتۀ در است که از چند قطعه چوِب به هم متصل شده 
ساخته ش��ده و فضاهای خالی آن با کیس��ه یا چادر مسدود 
 ،)tula sar( »می شود. در نقاطی همانند روس��تای »طول سر
دره��ای زیبایی به چش��م می خ��ورد. این نوع دره��ا معموالً 
ب��ه صورت لنگۀ در هس��تند. در حالی که در ساخت ش��ان از 
ش��اخه های کوچک استفاده ش��ده که همانند بافت سبد در 
همدیگر تنیده ش��ده اند. دامداران هنگام کوچ کمند و خل را 
از ه��م باز نکرده و حمل نمی کنن��د. بلکه آنها را هنگام ترک 
ییالق در محل باق��ی می گذارند و دوباره در فصل بعد آنها را 

تعمیر یا بازسازی کرده و استفاده می کنند.

الف. فضاهای داخلی پوری براي قرار دادن اجناس 
در نقاط مختلف تالش، هر بخش از پوري مخصوص اس��تقرار 
وس��یله یا جنس مصرفی خاصی است. در روستاها و ییالقات 
تالش، فضاهای داخلی پوری بسته به نوع بهره برداري، در دو 

زبان تالشی و ترکی با عناوین گوناگون ذکر مي شوند. 
* روسلتاي گاودول: در روستاي گاودول که بیش تر به گویش 

تالشي تکلم مي کنند، فضاها به صورت زیر تقسیم بندي شده 
اند )کروکی1(: 

1. قب��ه ووره )qaba wora(: در ای��ن محل ظروف و اس��باب 
پخت وپز قرار دارد.

2. اوله ته ووره )olata wora(: محل آویزان کردن لباس است.
3. پله مه )pala ma(: بخش��ي که در آن رختخواب و وس��ایل 

استراحت را قرار مي دهند.
4. بون سه )bowon sa(: در این قسمت وسایل، اسباب، لباس 

و دیگر اجناس مازاد را مي گذارند.
5. پچه ووره )peča wora(: محل قرارگیری بخاري است.

6. اٌرده ووره )orda wora(: مح��ل ذخی��ره آرد و گاه��ي برنج 
است.
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7. کلوش��ه ووره )kaloša wora(: فضاي بعد از آس��تانه که در 
آنجا کفش ها را قرار مي دهند.

کروکی 1. فضاهای داخلی پوری مخصوص استقرار وسایل در روستای 

گاودول )ترسیم از: نگارنده(.

* ييلاق طول سلر: فضاهاي پوري در ییالق تالش و ترک زبان 

طول سر به شرح زیر است )کروکی2(: 
نام فضاها به گویش تالشی به ترتیب عبارت اند از:

1. به گف )ba gaf(: مقابل در ورودي و آستانه پوري است که 
کفش و دمپایي را در آنجا قرار مي دهند.

2. کچ )keč(: محل قرار دادن جارو و خاک انداز است.
3. ب��ووره )bőwora(: محل قرار دادن اس��باب و مواد اضافه یا 

فرآورده هاي لبني از قبیل ماست و پنیر است.
4. قب��ه کچ )qaba keč(: محل مخصوص ظروف مورد مصرف 

روزانه است.
5. بون پش��ت )bowon pešt(: در این قس��مت ظروف و دیگر 
اس��باب قرار داده می شود و با پرده اي از محل نشیمن جدا 

می شود.
6. پوچ��ه وره )puča wora(: محل ق��رار دادن بخاري هیزمي 

است.
7. کیه )kia(: محل اجاق پخت وپز است.

8. گ��وچ )goč(: فضاي مخصوص نگهداري گوس��اله، بزغاله یا 
بره و مرغ و ماکیان است )تصویر13(.

کروکی 2. فضاهای داخلی پوری مخصوص استقرار وسایل در طول سر 
)ترسیم از: نگارنده(.

تصویر 13. نمونه ای گوچ در کنار پوری در شیله وشت 

)عکس از: نگارنده(.

اگر س��اکنان پوری ترک باش��ند اس��امی به صورت زیر تلفظ 
می شود )کروکی3(.

1. قاپ��ي آغ��زه )qâpi âqzi(: واژه ای برای آس��تانه در ورودي 
است.

2. کچ)keč(: محل خاک انداز و جارو و وسایل اضافه است.
3. یوک یِري )yük yeri(: وسایل اضافه یا ماست و پنیر را در 

آن قرار مي دهند.
4. قب��ه ک��چ )qaba keč(: محل قرار دادن ظروف و وس��ایل 

آشپزخانه است.
5. یوک دال��ي )yük dâli(: با پارچه یا پرچین از دیگر فضاها 
جدا شده و تنها مخصوص وسایل غیر مصرفي و به عبارتي 

انبار است.
6. پوچ یري )poč yari(: محل قرار دادن بخاري است.
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7. گ��وچ )goč(: محل مخص��وص نگهداري گوس��اله، بزغاله، 
گوسفند و طیور است.

8. کیره )kira(: محل قرارگیری اجاق پخت وپز است.

کروکی3. فضاهای داخلی پوری مخصوص استقرار وسایل در ییالق طول 

سر )ترسیم از: نگارنده(.

* روسلتاي حسن ديرماني: ساکنان روستاي »حسن دیرماني« 

)hasan dayermâni( به ترکي تکلم و غالباً در خانه هایي داراي 

سقف ش��یرواني زندگي و تعداد اندکی تخته پوري براي بهار 
و تابس��تان در آن به چش��م مي خورد. فضاهاي مورد استفاده 
در تخت��ه پوري بیش تر محدود به نش��یمن و اس��باب روزانه 
اس��ت. وجود خانۀ دایمی باعث شده تا بیش تر اسباب و اثاثیه 
در آنجا قرار گیرد با ای��ن حال در نام گذاري فضاهاي داخلي 
تخته پوري بیش از س��ه واژه به چشم نمي خورد )کروکی4( 

و )تصویر 14(. 
1. آسدانه )âsdâna(: اصطالحاً آستانه در ورودي در گویند.

2. ات��اخ )otâx(: ای��ن فض��ا مخصوص خواب و اس��تراحت یا 
نشستن است. معموالً فاقد تزیین یا هر وسیلۀ دیگر است.

3. مطبخ )motbax(: آشپزخانۀ تخته پوري محسوب می شود 
و در آن چاي و غذای حاضري تهیه مي کنند.

کروکی 4. فضاهای داخلی پوری براي اجناس در حسن دیرمانی

)ترسیم از: نگارنده(

تصویر 14. تخته پوری در حسن دیرمانی 

)عکس از: نگارنده(.

*يياق دران: ییالق دران ش��امل چند محله است که با فاصله 

در می��ان دره اي بزرگ قرار دارند. در کن��ار خانه های دائمی 
دارای س��قف ش��یرواني، تعداد زیادی پوري هم احداث کرده 
اند. اهالي به تالشي تکلم می کنند و فضاي داخلي پوري را به 

بخش های زیر تقسیم مي کنند )کروکی5(.
1. باووسنه )bâwosna(: آستانۀ در پوري است.

2. پچ وره )poč wera(: محل بخاري هیزمي است.
3. ک��ه )ka(: »ک��ه« به معنی خانه اس��ت و محل نش��یمن و 

استراحت است. 
4. اُشبزخانه )ošbaz xâna(: فضای مخصوص آشپزخانه است.

کروکی 5. فضاهای داخلی پوری مخصوص وسایل در ییالق دران 

)ترسیم از: نگارنده(.

* يياق رشله يلوردی )raša yourdi(: در این ییالق بیش تر به 

ترکي تکلم می کنند و فضاي داخلي پوري شامل قسمت های 
زیر است )کروکی6(.

1. قاپي )qâpi(: آستانه ورودي پوري است.
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2. گوچ قاپي )goč qâpi(: در ورودي گوچ از بیرون پوري.
3. گوچ )goč(: محل نگهداري ماکیان، بزغاله، گوساله، و بره.

4. گوچ قاپي )goč qâpi(: در ورودي گوچ از داخل پوري.
5. کلوس��تور )kolowstor( یا ک��وره )kura(: اجاق پخت وپز و 

محل تأمین گرماي داخل پوري در این محل است.
6. شئي یري )šei yeari(: محل قرار دادن اشیای مورد مصرف 

داخل پوري است.
7. یورقان دش��ک ئی��ري )yorqân došakyeari(: محل قرار 

دادن رختخواب ساکنان و مهمان است.
 yâtmâx( یاتماخ ئیري ،)eilašmak yeari( 8. اي لشمک یري
yeari(: محل نشس��تن، خواب و اس��تراحت در طول شبانه 

روز است.
9. تاخچ��ه )tâxča(: براي قرار دادن وس��ایل اضافي و کوچک 
اعضای ساکن پوری است و کاربردی شبیه به طاقچه دارد.

کروکی 6. فضاهای داخلی پوری مخصوص اجناس در ییالق رشه 

یوردی )ترسیم از: نگارنده(.

* يياق آق سلو: تقسیم بندي داخل پوري در ییالق »آق سو« 

)âq sü(، مفصل اس��ت و اعضای س��اکن دائم��ی داخل پوری 

معموالً گرداگرد بخاری را برای نش��یمن و استراحت انتخاب 
می کنند )کروکی7(. اغلب ساکنان این روستا به تالشي تکلم 

مي کنند اما در زبان آنان واژگان ترکی نفوذ کرده است:
1. آس��انه )âsâna(: آس��تانه در ورودی و مح��ل ق��رار دادن 
کفش هاس��ت و مانند سکوس��ت و کف آن اندکی باالتر از 

سطح زمین داخل پوری است.
2. پی��چ یري )pičyeari(: محلي ک��ه در  آن بخاري هیزمي یا 
اج��اق را قرار مي دهند. همانند سکوس��ت و کمی باالتر از 

سطح زمین است.

3. س��کو )sakü(: کمی باالتر از س��طح زمین اس��ت و محل 
نشستن یا قرار دادن قابلمه ها، ظروف غذا و هر چیزي بوده 

که زیاد به کار می رفته است.
4. بش��گه یري )bošga yeari(: کف آن باالتر از س��طح زمین 
است و محل ذخیره و قرار دادن کیسه و بشکۀ پنیر است.

5. قاب یري )qâb yeari(: شبیه سکو و محل نگهداري ظروف 
است، مخصوصاً ظروفي که کم تر استفاده می شوند.

6. مت��ال ی��ري )motâl yeari(: محل��ي که در آن بش��که یا 
کیس��ه هاي پر از پنی��ر را قرار می دهند و باالتر از س��طح 

زمین است.
7. صنوق یري )sanoq yeari(: محل س��کومانندی اس��ت که 
در آن اس��باب و اثاثیه پوری شامل صندوق و صندوقچه را 

قرار می دهند.
8. ی��وک یري )yük yeari(: محل قرار دادن وس��ایل خواب و 

استراحت است و کمی باالتر سطح زمین است.
9. اون ئیري )own yeari(: ش��بیه س��کو است و محل ذخیرة 

گندم و آرد است.

کروکی 7. فضاهای داخلی پوری مخصوص اجناس در ییالق آق سو 

)ترسیم از: نگارنده(.

ب. فضاهای داخلی پوری براي انسان
* ييلاق دران: در ییالق دران فضای داخلی پوری بر اس��اس 

س��ن، جایگاه و موقعیت اجتماعي تعیین و به شرح زیر است 
)کروکی8(:

1. قوناق��ه منزل )qonâqa manzel(: اگر افراد ریش س��فید یا 
مهمان محترم باشند در این قسمت مي نشینند.
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2. یول��ه ک��ه )yola ka( ی��ا هت��ه ک��ه )heta ka(: این بخش 
مخصوص نش��یمن اعضا و صاحبخانه بوده و بیش تر اوقات 
آنان در زمان اس��تراحت و صرف غذا در این بخش سپري 
مي ش��ود. اگر مهمانان زنان گیس س��فید باشند در »قوناقه 
منزل« مي نش��ینند و زنان جوان و دختران در »یوله که« 

مي مانند.

کروکی 8. فضاهای داخلی پوری مخصوص انسان در ییالق دران 

)ترسیم از: نگارنده(.

* يياق رشله يوردي: در ییالق رشه یوردي )تصویر 15( محل 

اس��کان و نش��یمن زنان و مردان در داخل پوري مجزاس��ت. 
بعض��ي از خانواده هاي متمول ی��ا پرجمعیت، پورِي مهمان و 
پورِی صاحبخانه را به فاصلۀ اندکی جدا از همدیگر مي سازند 

)کروکی 9(.
1. محل استقرار صاحبخانه است.

2. مهمان درجۀ سوم در این فضا می نشیند.
3. مهمان درجۀ اول و مهم و یا ریش س��فید محلي و مهمان 

غریبه در این محل ساکن می شود.
4. جایگاهي که مهمان درجۀ دوم و معمولی در آن مي نشیند.

کروکی 9. فضاهای داخلی پوری مخصوص انسان در رشه یوردی

)ترسیم از: نگارنده(.

تصویر 15. نمایی از ییالق رشه یوردي 

)عکس از: صفر هرانده(.

* روستاي حسن ديرماني: در روستاي حسن دیرماني فضاها به 

سه بخش تقسیم مي شوند )کروکی10(:
1. آسدانه )âsdâna(: آستانه ورودی به شمار مي رود.

2. مح��ل ایگید )eygid(: »ایگی��د« در ترکي به جوان برومند 
و قوي اطالق مي ش��ود. این محل مخصوص نشس��تن جوانان 
صاحبخانه در زمان اس��تراحت و محل استقرار مهمانان جوان 

است.
3. محل آق س��قل )âq saqqal(: در این محل مردان مسن و 
ریش س��فید مي نش��ینند. عالوه بر آن مهمان محترم مرد نیز 
در این قس��مت مي نش��یند. »آق س��قل« در ترکي به معني 

ریش سفید است.
4. محل آق بورچک )âq borčak(: در ترکي زنان گیس سفید 
را »آق بورچ��ک« خط��اب می کنند و ای��ن بخش مخصوص 

نشستن و استراحت زنان منزل یا مهمان است. 

کروکی10.فضاهای داخلی پوری مخصوص انسان در روستای حسن 

دیرمانی )ترسیم از: نگارنده(.

*يياق آق سلو: در ییالق آق س��و فض��اي داخلي پوري براي 

نشس��تن افراد به دو بخش مجزا تقس��یم مي شود. یک بخش 
مردانه و بخش��ي متعلق به زنان اس��ت. ع��الوه بر آن مهمان 
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نی��ز همراه اعض��اي خانواده در یک پوري پذیرایي مي ش��ود. 
اعض��ا در کنار اجاق و بخاری می نش��ینند و پیرامون پوری را 
س��کوهایی برای نگهداری مایحتاج روزمره و اس��باب و آذوقه 

شکل می دهد )کروکی11(.
1. آق بورچ��ک )âq borčak(: محل نشس��تن زنان مس��ن و 

گیس سفید است.
2. آق س��قل )âq saqal(: محل اسقرار افراد مهم و ریش سفید 

است.
3. جایگاه قرارگیری دختران و زنان جوان است.
4. جایگاه نشستن پسران و مردان جوان است.

5. خط فرضي مابین زنان و مردان.

کروکی 11. فضاهای داخلی پوری مخصوص انسان در ییالق آق سو 

)ترسیم از: نگارنده(.

* روسلتاي گاودول: در روس��تاي گاودول تقسیم بندي داخل 

پوري از لحاظ مراتب اجتماعي مفصل تر از دیگر نقاط اس��ت 
)کروکی12(. 

1 و 6. ای��ن قس��مت مخص��وص دخت��ران ج��وان و زنان یا 
تازه عروسان است.

2. در ای��ن مح��ل بخ��اري ق��رار دارد و ریش س��فیدان ی��ا 
گیس س��فیدان در فصل سرد س��ال کنار آن مي نشینند یا 

استراحت مي کنند.
3. در این بخش پسران و مردان جوان مي نشینند. 

4. در این بخش مهمانان بسیار محترم و عزیز مي نشینند.
5. این بخش در فصل تابستان و روزهاي گرم در اختیار افراد 

کهنسال است.

 )pena sangü( »در گوی��ش تالش��ي اصطالح »پ��ن س��نگو
ب��ه جایگاه یا بخش��ي اطالق می ش��ود که افراد پی��ر در آنجا 

مي نشینند.

کروکی 12. فضاهای داخلی پوری مخصوص انسان در روستای گاودول 

)ترسیم از: نگارنده(.

* روسلتاي طول سلر: در ییالق »طول س��ر« ک��ه به ترکي و 

تالش��ي تکلم مي کنن��د، فضاهای داخلی پوری به ش��رح زیر 
است )کروکی13(:

1. یوخاري باش )yoxâri bâš(: به معنی باالي اتاق یا هر جاي 
دیگر است و مخصوص افراد کهنسال است.

2. اش��اقه باش )âšâqe bâš(: به معني پایین دست است و این 
محل مخصوص افراد جوان است.

3. ارواد منزل��ه )ârwâd manzele(: این محل مخصوص زنان 
است.

در گویش تالشی روستاي طول سر این فضاها همان کاربری 
را دارد نام شان چنین است:

1. پن سن )pana san(: مخصوص افراد کهنسال است.
2. قیپي)qipi(: این محل مخصوص افراد جوان است.

3. ژنه منزل )žena menzel(: محل مخصوص زنان است.

کروکی 13. فضاهای داخلی پوری مخصوص انسان در ییالق طول سر 

)ترسیم از: نگارنده(.
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4. 2. كومه
»کومه« )kuma( نوعی پوری س��اخته شده بامصالح نامرغوب 
اس��ت. قدمت اح��داث کومه در مناطق تالش نش��ین طوالنی 
است و عمدة اس��تفاده کنندگان آن چوپانانی هستند که در 
یی��الق به س��ر می برند. دربارة کومه و انواع آن مارس��ل بازن 
می نویس��د: تعداد زیادی از چوپانان زمس��تان را مانند س��ایر 
فص��ول در کومه های��ی بس��یار ابتدایی ت��ر می گذرانند که در 
جنوب تالش »پارگا« در مرکز »پورو« و در ش��مال »پوری« 
نامیده می شود. کومه های تخم مرغی و یا نیمه استوانه ای شکل 
دارای اسکلتی از ش��اخه های درختان هستند و با پارچه های 
تیره پوش��یده ش��ده اند. این پارچه ها را از به هم وصل کردن 
نوارهای بافته ش��ده از موی بز درس��ت کرده و گاهی زیر آن 
پارچ��ۀ نایلونی نی��ز می اندازند )ب��ازن، 1367: 336(. امروزه 
کومه در مناطق تالش نشین کم تر احداث شده و بیش از همه 
در منطقۀ ییالقی گل جعفر مورد اس��تقبال چوپانان اس��ت. 
ییالق گل جعفر در س��رحد خلخال و تالش است و ساکنانش 

به کردی تکلم می کنند )تصویر16(.
ساخت كومه: ابتدا سه قطعه تیر عمودی را به عنوان پایه های 

کوم��ه به فاصله دو تا س��ه متر از همدیگ��ر در یک ردیف به 
صورت عم��ودی در زمین نصب می کنن��د. رأس تیرک ها دو 
ش��اخه اس��ت. این تیرک ها به »هجه«)haja( معروف اس��ت. 
ی��ک تی��ر افقی به نام »َس��َر تیر« )sara tir( ب��ر روی هجه ها 
انداخته و سر تیر را محکم به هجه می بندند. در ساخت کومه 
نی��ز همانند پ��وری ابتدا تعدادی کمن��د در ضلع طولی پالن 
کوم��ه در زمین نصب می کنند. فاصله کمندها از همدیگر در 
حدود30 تا40 س��انتی متر است. س��پس کمندها را به طرف 
داخل کومه متمایل کرده، به س��ر تیر می بندند. هنگام بستن 
کمند به سر تیر از سرشاخۀ درختان یا طناب بهره می گیرند 
ک��ه آن را »بند« )band( می نامن��د. امروزه بیش تر بندها را از 
موی بز تهیه می کنند. با بس��تن کمندها سقف کومه به شکل 
قوس��ی از نوع گه��واره ای در می آید. پ��س از آن که کمند و 
سر تیر ثابت ش��دند، ترکه های نازک درخت بلوط موسوم به 
»تاب��ان« )tâbân( را به صورت افقی از س��طح زمین تا ارتفاع 
س��ر تیر از البه الی کمندها عبور داده و به شکل بافت حصیر 

در می آورن��د. با اضافه ک��ردن تابان به کمند بعضی نقاط را با 
اس��تفاده از بند محکم به هم بس��ته و چادری که از موی بز 
بافته ش��ده با عنوان »گون« )gon( روی کومه می اندازند و با 
استفاده از بند آن را به کمند و سر تیر بسته یا با میخ بزرگ 
و گوة چوب��ی در زمین های مجاور ف��رو می کنند تا کومه در 

مقابل باد مقاوم باشد.
اجلزای داخلی كومله: کردزبانان ییالق گل جعفر برای هر یک 

از قس��مت های داخل کومه نامی درخور کارکرد و کاربرد آن 
گذاش��ته اند. نام اجزای داخلی کومه در روستای ییالقی گل 

جعفر چنین است )کروکی14(:
1.  دری )dari(: در ورودی کومه را اصطالحاً دری می نامند.

2. داری��ک )dârik(: قطعه چوبی اس��ت که برای جلوگیری از 
ورود خار و خاش��اک به کومه به شکل افقی در کف آستانه 

ورودی نصب می شود.
3.  رف )raf(: جای��گاه صفه مانن��د برای ق��رار دادن ظروف و 
لوازم مورد مصرف روزمره در ارتفاع 1تا 1/5متری از سطح 

زمین است.
4. الم��وک )lâmuk(: س��کویی که روی آن لب��اس، لحاف و 

تشک ها را قرار می دهند تا از نفوذ رطوبت محفوظ باشد.
5. اج��اق )ojâq(: اجاق س��ادة کومه ب��رای پخت وپز و یا گرم 
کردن مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد و ش��امل چند قطعه 

سنگ کوچک است.
6.  هجه )haja(: محل اس��تقرار س��ه عدد هجه که به صورت 

عمودی در زمین فرو می روند.

تصویر 16. پراکندگی کومه های ییالق گل جعفر )عکس از: نگارنده(.
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کروکی 14. فضاهای داخلی کومه در ییالق گل جعفر 

)ترسیم از: نگارنده(.

جايلگاه افراد دركومله: فضاهای داخلی کوم��ه بنا بر جایگاه و 

موقعیت افراد چنین تعریف شده است )کروکی15(:
1. مهمان��ان کم اهمیت و به اصط��الح مهمان زیرپایی در این 

بخش از کومه می نشینند.
2. محل نشیمن صاحبخانه در زمان حضور مهمان در کومه.

3. محل اس��تقرار مهمان ریش س��فید، بزرگ و محترم شامل 
اقوام، خویشان، غریبه یا فردی که احترام شان واجب است. 
4. مهمان متوسط و معمولی در این بخش از کومه می نشیند.

کروکی 15. فضاهای داخلی کومۀ مخصوص انسان در ییالق گل جعفر 

)ترسیم از: نگارنده(.

     در بین ترک ها و تالشان اشاره به »کومه« یا به کار بردن 
واژة کوم��ه ب��رای دعوت مهمان به خان��ه، در جایی که کومه 
وجود ندارد، نوعی تعارف اس��ت و مقصود از آن خانه ای است 

که کلبۀ درویشی و محقرانه خوانده می شود.

4. 3. تخته پوری
»تخته پوری« )taxta pouri( بس��یار ش��بیه به پوری است و 
تمام شرایط و ساختار پوری را دارد. با این تفاوت که به جای 

اس��تفاده از ترکه های نازک درخت معموالً در س��اخت آن از 
تیرک های محکم در دیوارة تخته پوری اس��تفاده می کنند و 
به جای بهره گیری از پوس��ت درخت در دیواره بیرونی، تخته 
به کار می برند. روس��تای تخته پ��وری بیش ترین تعداد تخته 
پوری را داراست و به همین دلیل نام روستا از این نوع خانه ها 

مأخوذ شده است )طرح 7و 8( و )تصویر 17(.

طرح 7. مسکن ورل با پوشش تخته )ترسیم از: نگارنده(.

طرح 8. نحوة تخته پوش کردن مساکن موقت )ترسیم از: نگارنده(.

تصویر 17. تخته پوری در ییالق دران )عکس از: نگارنده(.

4. 4. ورل
درگوی��ش ترکی و تالش��ی منطقه ب��ه بره یا بزغال��ه »وره« 
)wara( می گوین��د. بنا بر همین معن��ی و مفهوم، خانه هایی 

 )waral( »که در این حوزه برای دام س��اخته می ش��ود، »ورل
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نامیده می ش��ود. س��اختار و مصالح ورل مانند دیگر مساکن 
موقت است. تفاوت آن با دیگر مساکن موقت در انتخاب پالن 
اس��ت. ورل به منظور نگهداری دام و احشام ساخته می شود. 
ول��ی قس��متی از فضای داخلی آن با پرچین جدا می ش��ود و 
چوپ��ان و خانواده او در آن زندگی می کنند. ورل دارای پالنی 
مستطیل ش��کل بوده و طول آن گاهی ب��ه 10 تا20 متر نیز 
می رس��د. ورل به دلیل س��اختار خاص و نوع پوشش چادری 
ت��ا مدت ها می تواند مورد اس��تفاده چوپ��ان و خانوادة او قرار 
گیرد. در بس��یاری از روزهای سرد سال چوپانان گلۀ خود را 
در بخ��ش مخصوص دام ورل نگه می دارد. به س��بب نزدیکی 
مح��ل زندگی دام و چوپان، در صورت روش��ن کردن اجاق یا 
پخت وپز و تهیۀ نان، گرما به قسمت دیگر ورل نفوذ می کند و 
دام ها احس��اس سرما نمی کنند. این نوع مساکن بیش از همه 
در منطقۀ ییالقی دران دیده می شود. در برخی منابع این نوع 
مس��اکن موقت »ولر« خوانده ش��ده است )بازن، 1365: 78( 

)تصویر 18(.

تصویر 18. نمونه ای از ورل در روستای طول گیالن 

)عکس از: نگارنده(.

4. 5. آووله
»آووال« )âwolâ( یا »آووله« )âwola( از مس��اکن کاماًل موقت 
اس��ت که ساختاری بسیار س��اده و پیش پا افتاده دارد. آووله 
معموالً به صورت موقت و برای چند روز یا چند هفته احداث 
می شود. این مأمن مخصوص چوپانان و کشاورزانی است که در 
کنار مزارع و مراتع و چراگاه های تابستانی در ساعات بیکاری، 
هنگام بارندگی، باد، س��رما و گرما و شب در آن به  استراحت 

می پردازند و می خوابند. پالن هاللی ش��کل آووله ش��امل یک 
فضای نیم دایرة کوچک اس��ت. در حالی که س��ه طرف آن را 
با اس��تفاده از ش��اخ و برگ درختان می پوش��انند، یک طرف 
آن کاماًل باز اس��ت. فضای مفید داخل آووله به طور متوسط 
 دو متر مربع اس��ت. س��قف بیضی ش��کل آووله را با نایلون13

یا شاخه و برگ درختان و علف های خودرو می پوشانند )طرح 
9( و )تصویر 19(.

طرح 9. طرحی از یک آووله )ترسیم از: نگارنده(.              

تصویر19. آووله در روستای طول گیالن )عکس از: صفر هرانده(.

4. 6 . آالجق
»آالچق« )âlâčeq( یا »آالجق« )âlâjeq( به گونه ای از مساکن 
موقت اطالق می ش��ود که بسیار ش��بیه چادرهای مسافرتی 
سیاحان و افراد شهرنشین است. این نوع چادر به وسیلۀ میله 
آهنی استوار می شود و پوشش آن نوعی پارچه ضخیم موسوم 
 )berezen( »به برزنت است که در گویش محلی آن را »برزن
می نامن��د. آالچق های این منطقه را نباید با آالچیق های رایج 
در س��ایر نقاط ایران به خصوص دش��ت مغان و شاهس��ون ها 
مقایس��ه کرد. زیرا تفاوت های زیادی هم از نظر ش��کل و هم 
از نظ��ر کارب��رد و مصالح با هم دارند و فقط نام ش��ان ش��بیه 
یکدیگر است. آالچق های موجود در حوزة مریان بسیار ساده 
ان��د و بدون هیچ گونه پیچیدگی و ب��ا مصالح ابتدایی احداث 
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می ش��وند و مورد بهره ب��رداری قرار می گیرن��د. در حالی که 
سازة آالچیق های شاهسون ها متشکل از تعدادی میلۀ چوبی 
کمانی ش��کل، چوب نیم کروی، طناب های پشمی و نقوش دار، 
و میخ های فلزی و چوبی است )جدید مغانلو، 1392: 167(.

4. 7. گوچ 
»گوچ« )göč( نوعی مس��کن با س��اختاری از ش��اخه و برگ 
نامرغوب اس��ت. این نوع بناها همانن��د پوری پالن کوچک و 
بزرگ دارند و مخصوص نگهداری دام هس��تند. گوچ ش��بیه 
ورل ولی در مقیاس کوچک تر است. برخی نام آن را »گاچ« یا 

»گاچه« هم ذکر کرده اند )بازن، 1367: 337(.

4. 8. قزيل
»قزیل« )qazil( از مساکن موقتی است که پوشش آن از چادر 
بافته شده از موی بز است. از این مسکن در زمستان و تابستان 
بهره برداری می ش��ود. موی بز باعث می ش��ود تا آب در داخل 
 ،)beza mü(»چ��ادر نفوذ نکند. در نقاط مختلف آن را »بز مو
»قزی��ل چ��ادر« )qazil čâder(، و قزیل می نامند )طرح10( و 

)تصویر20(.

طرح 10. پوری با پوششی از چادر موسوم به قزیل )ترسیم از: نگارنده(.

تصویر20. پوری با قزیل و پرچین دام ها در طول سر )عکس از: نگارنده(.

4. 9. صومعه
در نق��اط مختلف صومعه را »صومی��ه« )somya( یا »جومه« 
)jume( نامیده اند و مقصود از آن خانۀ محقر و موقتی اس��ت 

که اس��کلت آن چند قطعه چوب با پوشش��ی نایلونی اس��ت. 
این نوع مساکن بیش از آنکه وجه فیزیکی اش اهمیت داشته 
باشد، وجه عاطفی اش مهم است برای تعارف و دعوت رهگذر 
یا مهمان��ی که در مقابل منزل ایس��تاده و به داخل نمی آید. 
صومع��ه بیش از همه مرتبط ب��ا دکه ها و مغازه های بین راهی 
یا مأمنی برای چوپانان بوده اس��ت و گاهی نیز بر سر جالیز و 

مزارع احداث می شود.

نتيجه گيری
در ای��ن پژوهش قصد نگارنده آن بوده که به مس��اکن موقتی 
که به دس��ت تالشان در ییالق ساخته ش��ده و مورد استفاده 
قرار می گیرد، بپردازد. بسیاری تصور می کنند که اقلیم خاص 
مناطق ییالقی تالش و فراوانی چوب ساکنان آن را )از گذشته 
تاکنون( به اس��تفاده از چوب در بناها تش��ویق کرده است و 
باعث ش��ده تمایل آنها  به اس��تفاده از م��واد و مصالح دیگر 
کاهش یابد. از آنجا که نمونۀ مطالعاتی این پژوهش مس��کن 
موق��ت پوری بود، ناگزیر به مس��اکن موقت دیگر که از پوری 
الهام گرفته یا س��اختار و کاربردش��ان  متأثر از پوری بود، نیز 
پرداخته ام. به همی��ن خاطر در مواردی به نظر می آید بحث 
طوالنی و گاه خارج از موضوع  شده است. در ساخت پوری ها 
بیش تر استفادة ش��بانی و دامداری مد نظر است و عموماً در 
مناطق ییالقی و مراکز پرورش دام احداث می ش��وند. اگر چه 
هدف از س��اخت پوری و مس��اکن ش��بیه به آن مانند آووله، 
ورل، قزی��ل، گوچ و... در وهلۀ اول اقامت چوپان بوده اس��ت 
ولی شاهد هستیم که کاربرد مناسب این قبیل مساکن باعث 
ش��ده تا خانواده های دامداران نیز در مواقعی از س��ال در آن 
س��کنا بگیرند و آن را به عنوان مس��کن خ��ود انتخاب کنند. 
پوری ها دارای پالنی بیضی ش��کل هس��تند ک��ه در داخل آن 
فضاهایی برای انس��ان و وسایل دیگر، نانوشته تبدیل به عرف 
ش��ده اس��ت. جایگاه نشس��تن افراد در پوری بسته به سن و 
جای��گاه و مراتب اجتماعی و جنس افراد متفاوت اس��ت و در 
مورد اقالم و اجناس نیز چنین قانونی وجود دارد. در مواردی 
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برخی از جایگاه ها در تمام نقاط به یک ش��کل است. مثاًل در 
غالب نقاط افراد ریش س��فید و مهم��ان در باالی پوری جای 
می گیرند و جوانان در انتها می نش��ینند. البته در برخی نقاط 
ییالقی پوری زنان و مردان از هم مجزا بوده و در مواردی هم 
یک پوری مرتب و آماده در کنار دیگر پوری های موجود برای 
مهمان در نظر گرفته می ش��ده است که از نظر مواد و مصالح 
و اشیا و تزیینات از دیگر پوری ها بهتر و مرغوب تر بوده است. 
در برخی از پوری ه��اِی چوپانان برای دام های کوچک یا تازه 
متولدش��ده که نی��از به مراقبت بیش تر دارن��د هم فضایی در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. پوری ها فاقد هرگونه تزیین هستند 
و تم��ام م��وارد و مصالح به کاررفت��ه در آن از محیط پیرامون 
تهیه می ش��ده اس��ت. با این وجود در پیدایی پوری جغرافیا، 
معیش��ت، آب و هوا، اقلیم، تغییرات فصلی، اقتصاد، و ... نقش 
داشته است. از امتیازات این نوع مساکن، بومی بودن آن است 
و چون توس��ط اهالی بنا بر نیاز ب��ه وجود آمده پس می تواند 
سالیان دراز مورد بهره برداری قرار گرفته و در مواردی هم بر 
اساس نیاز توسط افراد بومی دچار تحول شده و روزآمد شود. 
تنها چیزی که موجودیت پوری های موجود را تهدید می کند 
هجوم و نفوذ فرهنگ شهرنش��ینی و ش��هرزدگی است که در 
قالب  ظهور مس��اکن جدید و شیک، بیننده را به سوی خود 

جلب و جذب می کند.
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نام آنها در اين مختصر ذکر شده و چه عزيزان و همراهانی که به علل 
مختلف از ذکر نام خود امتناع ورزيده اند، قدردانی و تشکر می کنم و برای 
يکايک آنان آرزوی بهروزی و تندرستی دارم و برای رفتگان ديار باقی 

طلب آمرزش می کنم.
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