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  چكيده

كه به توصيف  است  روستايي گيالن ةميداني در جامع يپژوهش زگزارشي ا حاضر ةمقال
داري با نهادهاي اجتماعي  دهد كه ماكيان پردازد و نشان مي داري مي فرهنگ ماكيان

 هاي تفولكلور و سن ةيينآارتباط دارد و در  )خانواده و ازدواج، مذهب، حقوق و اقتصاد(
شفاهي هاي  تاست. حجم وسيع اطالعات بازيافته از سن شفاهي بازتاب وسيعي داشته

هاي رفتاري  هاي مادي و سنت هاي گفتاري، سنت كه شامل سنت ،روستاييان گيالني
نماين در انديشه و پيشه و فرهنگ مردم اين منطقه ها را  اين سنت است، اهميت

 "مرغ تمدن مرغ و تخم ةحوز"زمين را  فرهنگي گيالن ةتوانيم حوز تاآنجاكه مي كند؛ مي
مشاهده همراه با مشاركت، مصاحبه، (ي ختشنا انسان هاي اين پژوهش از روش .بناميم
  است. سود جسته )اسنادي و... ةمطالع

  .رفتاري هاي گفتاري، مادي، ، سنتگيالنداري،  ماكيان :واژگان كليدي
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  mousavihashem20@gmail.com عضو هيأت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيالن . ١
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 مقدمه و طرح مسئله

ميـراث روسـتايي    ةمثاب شفاهي آن به تداري و سن تا به فرهنگ ماكيان كوشد مي پژوهش حاضر
بنـدي فرهنگـي جـانوران،    انسـان و حيـوان، طبقـه    رابطـة «اسي جانورشن قومردازد. در پگيالن ب
ها، شناسي، نمادپردازي جانوري، آيين ها و تابوها، نظام غذايي، كيهانها، توتمها و افسانهاسطوره

 اسجانورشن قوم 1،گيرد. ژان پير ديگاربحث قرار مي دست هدف مطالبي ازاين و »راديان و اساطي
  نويسد:مي ،انسويفر

ــ«  ــوم  ةكلم ــوژي (ق ــوام) مطالعــ   اتنوزوئول ــي اق ــي= جانورشناس  ةجانورشناس
هرينگتـون و   ،توسط دو دانشـمند امريكـايي   1914در سال  ،جانورشناسي اقوام

هاي مربوط بـه روابـط بـين    اي از ديدگاهمجموعه ،امروزه .ابداع شد 2هرينگتون،
هـاي  دارد. اين ديـدگاه از شـيوه   جوامع انساني و جهان حيواني را تحت پوشش

 »يابـد كارگيري حيوانات تا معرفي و توصيف و تشريح آنها امتداد مي گوناگون به
  .)128: 1385(ديگار، 

دهد و توجه نشان مي »كردن اهلي« مفهوم به ،شناسان امروزيتاريخ نقل تعريف ماقبل اب ديگار، 
  :آوردمي

هـاي  هـاي انسـاني بـا گونـه    روابط گروهاي از تغييرات در مجموعهكردن  اهلي« 
  زيســتي  هــم ةكــردن نــوعي رابطــ جانشــين ،نبــاتي و حيــواني، و منظــور از آن

برداري اسـت كـه خـود    آميز (بدون تجاوز و يغماگري) براي نوعي بهرهمسالمت
منـابع دردسـترس    ،ترتيـب  اين به. شوندمند ميها نيز از اين روابط بهرهاين گونه

(ديگـار،  » شـود زايش يافته و انسان وارد اقتصاد توليدي مـي طور محسوسي اف به
1385  :104(.  

 ،كـنم ام بازي ميوقتي با گربه: «كهكند  اشاره مي 3از مونتني توجهاي جالب كه به جمله تاجايي 
 ،همـه  بـااين  .)137 همان،( »كند يا من براي اومعلوم نيست آيا او بيشتر وقتش را صرف من مي

ديگار را از ياد برد كه براي شناخت و نفوذ بـر اعمـاق انديشـه و عمـل      هاي ژان پيرنبايد آموزه
يادآوري اين نكتـه در نوشـتار    است.» حيوانات«وخم  راه پرپيچ ها، معبر و كورهيكي از راه ،انسان
 فبـرخال مهـم در اينجـا،    وضـوع م«، الزم اسـت كـه:   شـناختي اسـت   كه پژوهشي انسان ،حاضر

________________________________________________________ 
1 Jean-Pierre Digard 
2 J. Harington, J.P. Harington  
3 Les Essais de Montaignes 
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ابزار كار انسـان و   منزلة هداري موضوعي ثانوي است و بماكيان پس،». تن اس، انسايجانورشناس
رور مـ از فرهنگ را  1گيرد. اگر تعريف پيدينگتونتوجه قرار مي در كانونذهن و جسم او  ةمشغل
اي از سازوبرگ مادي و فكري تعريـف كـرد كـه آن    توان مجموعهفرهنگ يك قوم را مي: «كنيم

 »انـد گردآورد و خود را با محيط سازگار مـي اجتماعي و زيستي خود را برميقوم با آن نيازهاي 
فرهنـگ متشـكل از عناصـر    : «تعبير مرتضـي فرهـادي   به ،بايد بدانيم كه ،)60: 1380(آشوري، 
شماري است كه با يكديگر پيوند و ارتباط دارند. براي شناخت فرهنگ هر ملّت بايـد  كوچك بي

  ».تي آن فرهنگ را شناخهاترين اجزا و ويژگي كوچك
كـه هنـوز    تاجـايي  ،ترين مونس و ياور انسان در زندگي اجتماعي بوده و هستنديوانات نزديكح

ونقل،  نگهباني و مراقبت، تغذيه و شكار و... تا حد زيادي مديون حيوانات  حمل زندگي انسان در
-ايفا مـي  امروزتري در زندگي  رنگ ش كمقي، حيوانات نفناور تناسب پيشرفت به ند،چهر ،است

كنند. مرغ از حيواناتي است كه در فرهنگ، ادب، عرفان، فولكلور و سنت شفاهي ايران حضوري 
كه است  شدههايي از فرهنگ عاميانه نگاري در ايران كمتر وارد حوزهپررنگ داشته و دارد. مردم

هاي مرتبط با توليد، باورهـا و  ورياها و فندانش .پيوند نزديكي با توليد و فعاليت اقتصادي دارند
هـاي توليـدي در ادبيـات    لغوي و اصطالحات و تـأثيرات فعاليـت   ةهاي مربوط به آن، دايرآيين

انـد. در ايـن پـژوهش و    داري غالباً ناكاويـده بـاقي مانـده   هايي همچون ماكيانشفاهي در زمينه
باورها و رسوم و  ،ستدر پيوند ايز ن نگارندهزيسته و تاريخ زندگي  ةتجرب باكه  ،توصيف فرهنگي

با هـدف حفاظـت از ميـراث روسـتايي      ،مرغمرغ و تخم ةروستايي گيالن دربارة جامعهاي  سنت
منطقـه و   ةكشـف دوبـار  « ،فرانسـوي  شناس بـزرگ  گيالن ،تعبير برومبرژه كه بهشود  بررسي مي

» مميهن دو« ن، گيالن رااز سر مهر به ايران و عشق به گيال ،همواره او». ا استسرزمين روستاه
مناسـبات   مقـوالتي ماننـد  پژوهش حاضـر بررسـي   . )15: 1384(برومبرژه،  كندخود خطاب مي

اجتماعي گيالن و جايگاه آن در جامعه و زندگي روستاييان گيالني  داري و محيط اقليميماكيان
همـت خـود    ةو نيز ارتباط آن را با نهادهاي اجتمـاعي و بازتـاب آن را در سـنن شـفاهي وجهـ     

قصـد    ،داري در فرهنگ مردم روستاهاي گـيالن  توصيف ماكيان، دركنار اين مقالهاست.  ساخته
  باشد: ها اين پرسشدارد پاسخگوي 

  مرغ) با نهادهاي اجتماعي ارتباط دارد؟داري (مرغ و تخم ماكيان آيا .1

________________________________________________________ 
1 Piddington 
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 گيالنـي  ايرانيـان  )رفتـاري  مـادي،  گفتاري،( شفاهي هاي سنت و فرهنگ در داريماكيان آيا .2
  است؟ داشته بازتاب

  دارد؟ وجود داري ماكيان براي اقتصادي هايانگيزه از غير داليلي مردم فرهنگ در آيا .3
  

  پژوهش ضرورت
اسـت. بشـر و     اي چندفرهنگي و چنـدقومي متنوع و نيز جامعه ي هاي اقليمگيالن داراي ويژگي

دانـش بـومي، فرهنـگ و     .است پيرامونش بوده  اقليممحيط و  زندگي او نيز از ديرباز تحت تأثير
اگـر روشـمند و    و سـت اي بشـر ا ه شآفرين ةو گنجين »ربهمخزن و انبار تج«هي شفا هاي تسن

چراكـه   ؛ريزان  فرهنگي و اجتماعي باشـد تواند راهنماي جامعه و برنامهمي ،شناخته شود علمي
اساس حال و راهنما و پشـتيبان رشـد و بالنـدگي آينـده نيـز       ت، بلكهگذشته تنها گذشته نيس

ـ      بابپژوهش خود را درة كه نتيج 1،هست. رنچ ام تغذيه و زراعـت در افغانسـتان در كتـابي بـه ن
براي پيشرفت بايد به عقب نگريست. مـا عجوالنـه بـه    «نويسد: ه، ميكردستند م يسالمت ةچرخ

است بايد جمع شويم. ما بايد به دوراني  ازحد باز شده ايم و اكنون مانند فنري كه بيشجلو تاخته
(عباسـي،  » درست زراعت ضامن سالمتي گيـاه، حيـوان و انسـان بـود     ةبرگرديم كه در آن شيو

1378 :35(.  
موضـوعي،   نگاري تككوشد تا درقالب يك مي ،مفصل است يپژوهش زبرگرفته ا ، كهحاضر ةمقال

را ثبت و  ،سال اخير آن كم ميراث روستايي پنجاه دستو داري روستاهاي گيالن،  فرهنگ ماكيان
يكي « .گيالني و ايراني ةهاي موضوعي در جامع  نگاري نگارش تك باشد در راه  ند و گاميكضبط 

شناســي آن اســت كــه انســان را در روابطــي غيرانســاني (مثــل  از مشخصــات اساســي انســان
 ؛)92: 1385(فكـوهي،   »جانوري) نيز مـورد بحـث و تحليـل قـرار دهـد      و شناسي گياهي مردم

برخورد و رفتار با ديگران در زندگي  ةهاي كشت گياهان و پرورش حيوانات بر شيووشر«چراكه 
كـه بـا هـدف حفـظ و حراسـت از       ،اين مقاله .)124: 1384(برومبرژه،  »روزمره تأثيرگذار است

نگاري، توصـيف و   ماز موضوع مطالعه با روش مرداست كه است، بر آن  هويت فرهنگي تهيه شده
  :تعبير فكوهي تحليل فرهنگي مناسبي ارائه دهد. به

شود كـه در  هاي گردآوري گفته ميروش ةنگاري يا اتنوگرافي به مجموع مردم«
 .رسـيم شدن بـا آن مـي   آن به نوعي نزديكي و واردشدن به موضوع و حتي يكي

________________________________________________________ 
1 Wrench 
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وقتـي   .صيفي نيستند، اتنوگرافي نوعي تحليل استهاي توروش اين روش صرفاً
 »اسـت زنيم، خود اين توصيف يك تحليـل  ما دست به توصيف دقيق چيزي مي

  .)480: 1385(فكوهي، 
  كند:  يادآوري ميهاي موضوعي را ينگار تكضرورت تأليف  ،درستي به ،فرهادي

 گلـي و همچـون عكاسـان    ازهـرچمن  ةفرهنگ مـردم بـه شـيو    ةوقتي نويسند«
همـة   غالبـاً  ،چيز را با هم در يك تصـوير داشـته باشـد    خواهد همهتجربه مي كم

دهـد و بـدتر آنكـه شـوق و ذوق     چيـز را از دسـت مـي    عرصه را پايمال و همـه 
  .)88: 1373(فرهادي،  »كندها را از ديگران نيز سلب ميپژوهيدن در آن عرصه

هـاي يـك گـروه    باورهـا، ابزارهـا و روش  هـا،  ، مهـارت هـا  اي از دانشبه مجموعه »يانش بومد«
محـيط   در پيوند با يك قومهاي مختلف از آزمون و خطاي شود كه در زمينهاجتماعي گفته مي

كه از نسـلي بـه    ،اين دانش شفاهي ،است. امروزه برآمده ها طبيعي و اجتماعي خود در طول قرن
 ،چراكه بـا مـرگ هـر پيـر     ؛بودي استنا سرعت روبه به ،است انتقال يافته ،سينه به سينه ،نسل بعد

شود. مطالعه و گردآوري، تدوين و مستندسـازي،  به فراموشي سپرده مي سنت از  بخش عظيمي
وري و دانش مناسـب از راه  ابراي دستيابي به فن ،ثروت ملي ةمثاب به  اشاعه و احياي دانش بومي

م مختلـف حسـاس و وفـادار    كه به تنوع اجتماعي و فرهنگـي اقـوا   ، و بومي  تلفيق دانش رسمي
 ةسالم و پايدار جهاني بـا منـابع محـدود كـر     ةرشد توسع تواند پاسخگوي نيازهاي روبهباشد، مي

رسد تحليل جامع، نيازمنـد مطالعـات   نظر مي به  .)1378 و همكاران،عمادي  :كر.زمين باشد (
فرهنگ،  تبار و هم زبان، هم ملي و نيز فراملي (بالكان، كشورهاي همسايه، هم ةاي در حوزمقايسه
همچـون ظـرف چينـي     ،ميـراث فرهنگـي مشـترك مـا    «چراكـه  باشد؛ درياي خزر و...)  ةحاشي

اي پرتـاب شـده كـه جـز بازيـابي و      هزارنقش، چنان شكسته و هـر شكسـته چنـان بـه گوشـه     
هاي آن، دستيابي به آن تصـاوير و بازسـازي آن نقـوش هرگـز     ها و شكستهگذاشتن تكه كنارهم

با توجه به بحثـي كـه    ،دان فرانسوي ديگار از يك فيزيك .)90: 1373(فرهادي،  »ن نيستممك
: كنـد نقـل مـي   ،علوم كاربردي و علوم پايه (بنيادي) درگرفتـه بـود   ةدر مقطعي در فرانسه دربار

دهـد كـه   ديگار ادامه مي ».دجوي تكامل شمع بودنو دليل كه در جست اين به ،برق اختراع نشد«
زورخانـه،   بـارة ي مثل رشـن در سك .موضوع تحقيق محققان خنديد و آن را تحقير كردنبايد به 

شهشهاني،  :كر.است ( هكردحيوانات تحقيق  ةديگار دربار فوتبال (ويامو) يا خود ةبرومبرژه دربار
  بايد به علم اجازه داد راهش را طي كند. .)156و  7: 1383
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  پژوهشاهداف 
 كـه ) داري ماكيـان  فرهنـگ ( داري ماكيان مستندات و شفاهي هاي سنت ثبت و ضبط .1

  است؛ شده منتقل نسل به نسل تجربي و شفاهي صورت به
 ؛داري اقتصادي ماكيانو فرهنگي  ،هاي اجتماعييي جنبهشناسا .2

-ماكيان زمينة در گيالن روستاييان تجربيات و هاتوانايي ها،مهارت ها،روش از آگاهي .3

 سنتي؛ داري

 آنها؛ انقراض از جلوگيري و ماكيان بومي  نژادهاي ژنتيك ذخاير حفظ و حمايت .4

هاي سنتي و محلـي مـرتبط بـا    داري و ارزشانماكي فرهنگ احياي و حمايت و حفظ .5
 ؛هاي الزم و تشويق عموميآن با ايجاد انگيزه

  محلي؛ و بومي  هايجشنواره برگزاري زمينة .6
  

  ة پژوهشجامع
درصد از مساحت كل كشور  9/0حدود  ،كيلومتر مربع 5/13810با مساحتي برابر  ،استان گيالن

عـرض   ةدقيقـ  27درجه و  38دقيقه تا  34درجه و  36 ةايران را داراست. اين استان در محدود
النهـار قـرار   طـول شـرقي از نصـف    ةدقيقـ  34درجـه و   50دقيقه تـا   53درجه و  48شمالي و 

درياي خزر و جمهوري آذربايجان، از غـرب بـا اسـتان اردبيـل، از      گيالن از شمال با است. گرفته
جوار اسـت. براسـاس    هاي قزوين و زنجان و از طرف شرق با استان مازندران همجنوب با استان

 43شـهر،   49شهرسـتان و   16اسـتان گـيالن داراي    1385تا سال  ،آخرين تقسيمات كشوري
پارچه آبـادي خـالي از     241آبادي داراي سكنه و  2694آبادي ( 2935دهستان و  109بخش، 

 بندرانزلي، تـالش،  املش، اشرفيه، آستانة ،ند از: آستاراا هاي استان عبارتشهرستان .سكنه است)
  .ماسال لنگرود، الهيجان، فومن، سرا،صومعه شفت، هكل،سيا رودبار، رودسر، رشت، رضوانشهر،

لـر   اي چندفرهنگي است و از اقوام مختلف گيلك، تالش، تات، كرد، آذري واستان گيالن جامعه
اعـم از   ،و جغرافيـايي   اقليمـي ع تشكيل شده كه در مناطق مختلف شهري و روستايي آن با تنو

چنـدان دور   نه ةاستان گيالن تا گذشت. اندپراكنده ،و ساحل، كوهپايه و كوهستان و ييالق جلگه
 1جـدول  اسـت.   هاي ديگر بودهو تخم آنها به استان  طيور بومي ةهاي صادركننداز جمله استان

  ).265: 1374(دواچي،  دهد نشان مي 1370و  1360هاي در سال را آمار طيور گيالن
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  1370و  1360هاي  طيور گيالن در سال. آمار 1جدول 
  تعداد طيور سال

1360 959/259/2  
1370 184/236/5  

  
اسـت   اشـاره كـرده   است، پرداختهاي كه به بررسي وضع دامداري و پرورش طيور در گيالن مقاله
هزار هكتار مرتـع   327رشد و نمو انواع نباتات و حدود ،  هاي خاص اقليميمساعدتدليل  به كه

از قديم در اين اسـتان   ،سنتي ةطريق و غيرمشجر، پرورش و نگهداري انواع دام و طيور بهمشجر 
صـرفاً از   ،هـا مانند گـالش  ،كنندمعمول بوده و اغلب كساني كه در نواحي كوهستاني زندگي مي

سنتي در ايـن اسـتان    طريق را كه به يتعداد طيور . مقالة مزبورنندكاين طريق امرار معاش مي
  :)149: 1366است (شناسي،  دهكرگزارش  ذيلبه شرح  ،1363، در سال يابند ميپرورش 

  
  1363. تعداد طيور برحسب روش نگهداري سنتي سال 2جدول 

مقياس واحد نوع طيور رديف  تعداد 
693/243/1قطعهاردك1  
903/165//غاز2  
651/111//بوقلمون3  
خروس مرغ و 4  // 146/015/6  

 ها روش سنتي و تعداد آنها در استان گيالن برحسب شهرستان آمار پرورش ماكيان به آخرين
  :)هزارقطعه براساس برداري(بهره است در ادامه آمده 3جدول به شرح  و 1382سال ه مربوط ب
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  به تفكيك شهرستان 1382. آمار پرورش سنتي ماكيان سال 3جدول 

  1385 ،آماري استان گيالن ةمرجع: سالنام
 

رفـتن بقايـاي    ازبين دليل به ،تاريخيداري در ادوار  شناسان و نيز رديابي ماكيانمطالعات باستان
دواچي در وهواي منطقه، با دشواري مواجه است.  داري و نيز آب ماكيان هاي فعاليتابزار و نشانه

  :ده استكرشمال ايران استناد  ةدر منطق اي به مطالعه ،پرورش طيور در گيالن ةسابق بررسي
اند در نقاطي خانگي شده مرغاني كه اكنون ،هاي دوراز زمان ،آنچه مسلّم است«

هـاي  ها و خروساكنون نيز مرغ كردند و همصورت وحشي زندگي مي از زمين به
تي كه به رياست پروفسور كـارلتون كـون   ئوحشي در اقيانوسيه وجود دارند. هي

در غارهاي كمربند و هوتوي مازندران  1330لوانيا به سال يازسوي دانشگاه پنس
هـاي ديگـر و اسـكلت    ز غارها مقداري گندم و دانهبه كاوش پرداخت، در يكي ا

انـد كـه برخـي از آثـار     مرغي پيـدا كـرد. گروهـي از محققـان اظهـارنظر كـرده      

  ماكيان دتعدا   
  اردك و غاز و بوقلمون مرغ و خروس و جوجه برداريتعداد بهره  شهرستان
  1996 3714 219196  كل استان

  50 98 5502  آستارا
  109 226 14276  اشرفيهآستانه
  29 71 6098  املش

  27 46 3055  بندرانزلي
  191 412 22975  تالش
  494 746 43985  رشت

  97 189 9110  رضوانشهر
  46 162 9261  رودبار
  102 250 18301  رودسر

  62 148 8224  سياهكل
  183 267 11212  شفت

  176 264 17137  سرا صومعه
  176 287 13910  فومن

  111 237 16554  الهيجان.
  60 142 11616  لنگرود
  83 168 7982  ماسال
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انسـان متعلـق بـه     ةشـد  هـاي فسـيل  ازجمله استخوان ،شده در اين غارها كشف
  .)263: 1374(دواچي،  »هزارسال پيش است هفتادوپنج

 ،رود در كـاوش گورسـتان ميـان    ،شناختي در گيالن هاي باستانمحمدرضا خلعتبري در پژوهش
. استدار  زاويهة برگشته و بدن بيرون به ةباز، لب ةداراي كف محدب، دهان كرده كه  كشفظرفي را 

و  حـاوي مـواد غـذايي و اسـتخوان      هاي قـرار داشـت  هنگام كاوش دركنـار جمجمـه   ظرف به اين
اسـت.   شـده نگهداري مواد غذايي اسـتفاده مـي  شود كه از آن براي تصور مي است. هپرندگان بود
هـاي  آقاسيدحسين لنگـرود روي كاشـي  ة متبرك ةهاي بقعكاري در كاشي پرندگان طرح و نقش

چهارپادشاه (چهار اوليا) نيز داراي نقوش مـرغ   ةهاي ايوان بقعكاشي .شودايوان ديده مي ةديوار
ساسـاني   ةد و احتماالً مربوط بـه دور شورشت نگهداري مي ةكه در موز ،. يك گوشواره نيزاست

ـ  در چينـي دارد. است، نقش خـروس   هـا و گلـيم و   بافتـه  در دسـت و   سـاختمان ابريشـمي   ةخان
  .شود ديده ميبافي نيز طرح و نقش مرغ  شبرچاد

 
  نظريچارچوب 

اين  است كه با يكديگر پيوند و ارتباط دارند. با شناخت فرهنگ از اجزا و عناصري تشكيل شده
 هاي تدر سن ،توان به شناخت فرهنگ نزديك شد. عناصري مهم در زندگي روزمرهمي اجزا

دركنار برنج و چاي و  ،داري كنند. ماكياناعم از گفتاري، مادي و رفتاري نمود پيدا مي ،شفاهي
كه با رواج و گسترش  ،در اقتصاد محلي گيالن ،داري داري و دام داري و باغ زيتون و نوغان

 ةنشيني و مهاجرت روستاييان درمعرض دگرگوني قرار گرفته است، نقش دارد. مردم جامعشهر
اند. دركنار ابعاد زندگي كردهروستايي  هايكمك فراورده به ،هاي سالسال ،روستايي گيالن

توجه درخور ن هنوز براي روستاييان آهاي دهرداري، درآمد فراوغيراقتصادي فراوان ماكيان
  است.

وجودي انسان است. اساس  ةانسان جزئي از طبيعت و طبيعت نيز جزئي از مجموع ،ندر گيال
است. پيوند ميان  شدت وابسته گذاشته به شانآنچه طبيعت در اختياره حيات ايرانيان گيالني ب
شود. در جوامع  سازمان اجتماعي بيشتر در جوامع سنتي ظاهر مي ةامر اقتصادي و مجموع

د. كار و مبادله ممكن است داليل شو ميخانواده و همسايگان انجام  توليد نخست براي ،يتسن
اشد. ماكيان در تمام تجربيات فرهنگي انسان گيالني بازتاب دارد و حيوان بغيرمادي داشته 

شود نقش ماكيان را با جايگاه گوسفند در ايل اي كه ميگونه به ؛آيد شمار مي گيالني بهة خانواد
 ،شناختي و نيز ازمنظر روان است ازنظر اقتصادي، بازتاب فرهنگ مردم ،مقايسه كرد. ماكيان
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داري با طبيعت و اقليم منطقه و توجه است. ماكيان درخور انسان، دم مونس و هم ةمثاب به
، محصول استراتژيك گيالن، ارتباط مستقيم دارد. با كاري هاي اقتصادي ازجمله برنجفعاليت

. نداشفاهي باقي نم تفرهنگ و سن ةالعادزيادي از حجم فوقداري صنعتي چيز  رواج مرغ
آن است كه ماكياني كه ازطريق صنعتي توليد  دهندة شده نشان نژادهاي اصالح ل دركمترين تأم

 فاقد جذابيت الزم براي نگهداري و استفاده ،زيبايي و تنوع و تحركنداشتن دليل  ، بهستاشده
  است.در بازي و زمان فراغت 

 باستان ةجامع كردن پرندگان پرداخته است؟ مورگان در كتاب از چه زمان و چرا به اهلي انسان
رشته  يك ،شدكردن هريك از جانوران اهلي شناخته مي اهلي ةاگر تاريخ ويژ: «(كهن) نوشت

دست آمده بيشتر  اي كه از اين رهگذر بهشد. تجربهوقايع باشكوه به نمايش گذاشته مي
  .)100: 1371(مورگان،  »دكنهاي مبهم خود تعيين ميبخت ةرا در دايرسرنوشت بعدي بشر 

دن حيوانات حركت كر سمت كشت گياه و اهلي به ،آوري غذااز زماني كه انسان از شكار و جمع
انقالبي  منزلة نوسنگي به ةدور ،شناسيدر ادبيات مردم .اي ديگر در زندگي او آغاز شددوره ،دكر

كردن عبارت از  اهلي ةنگيزا«نويسد:  ديگار مي شود. ژان پيردر تاريخ زندگي انسان نام برده مي
اختيار انسان به استيال بر طبيعت، تأثير بر آن و ايجاد تغييرات قابل رؤيت و خودنمايانه ميل بي

انسان درمورد آور غيرت و همت حيرت« نويسد: نيز مي .)399: 1385(ديگار،  »تدر آن اس
خاطر  كردن را فقط به مگر اينكه انسان عمل اهلي ،كردن ازطريق ديگري قابل توجيه نيست اهلي

اي انجام دهد كه بازتاب قدرت انسان روي  خاطر انگاره كردن انجام دهد و فقط به خود اهلي
زطريق شناس نيز آگاه است كه ا پژوهشگر انسان. «)359همان، (» تزندگي و روي موجودات اس

اش مطلّع توان از زندگي گذشتهاند ميشده و با او زندگي كرده دست انسان اهلي حيواناتي كه به
  .)13همان، ( »شد

قلم  بهحاضر  ةازآنجاكه مقالگوييم بايد ب، تأسي از ديگار ولي به ،ها هستندحيوانات دوستان انسان
 ،انجانورشناس ديدگاه برخالفحوري مقاله، موضوع م ،است شناس نوشته شدهانسان يپژوهشگر

در اين مقاله،  ،كننده از آن است. بنابراين حيوان و استفاده ةكنند است؛ انساني كه اهلي »انانس«
شناس توجه انسان در كانون اوة ابزار كار انسان و مشغل منزلة ماكيان موضوعي ثانوي است و به

پرورش  ،ر اعماق انديشه و عمل انساندشناخت و نفوذ  هاي يكي از راه ،ترديدگيرد. بيقرار مي
كردن حيوانات  و شايد بيشتر از آنها، اهلي  هاي آدميفعاليتديگر نار كچراكه درحيوانات است؛ 

  است. ازجمله اعمالي بوده كه انسان را ساخته
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سترسي تر از دكردن آنها بسي آسان پرندگان و نگهداري و اهلية دستيابي به جوج ،زنظر فنيا
  در ايران يافت  اي يا عشايري اي كه كمتر روستايي طوري به ؛پستانداران وحشي است ةبه بچ
فرهادي،  :.كراي را بزرگ نكرده باشد (پرنده ةشود كه در دوران كودكي و جواني خود جوجمي

 كردن اهلي از بعد را ماكيان خانوادة كردن اهلي تاريخ چايلد گوردون حال، بااين .)8-42: 1377
  :داندمي هادام برخي

توليد خوراك، در اروپا، آسياي نزديك و   هاي قديميقرارگاه ةتقريباً در كلي
فعاليت  ةهست ،است شناسي قرار گرفتهباستان ةكه مورد مطالع ،فريقاي شماليا

عبارت از كشت مختلط، نيز كشت غالت و پرورش حيوانات براي تأمين خوراك 
نوسنگي  ةدور ةنشان ،در هرجا كه وجود داشته باشد ،است. چنين اقتصادي

از انواع معدودي چون گاو و  ،يافتنداست. حيوانات خوراكي كه پرورش مي
در مراحل بعدي يا در كردند. چند نوع ديگر نيز گوسفند، بز و خوك تجاوز نمي

ماكيان است (چايلد،  ةترين آنها خانوادمناطق ديگر به آنها افزوده گشت كه مهم
1352 :104(.  
رسيده، ممكن ها نميها و دانهكردن دام پاي اهلي كردن طيور ازنظر اقتصادي به اگرچه اهلي

اقتصاديِ  ةيزپرستي، تفريح، انگهاي ديني، جمالاست عوامل قوي ديگري همچون انگيزه
 ةپرندگان در مسئل ةديگار به سهم طبق كردن و پرورش طيور را تقويت كرده باشد. ژان پير اهلي
كار توجه  هم ازنظر و ،كنند (گوشت، تخم، پر)هم ازنظر محصوالتي كه فراهم مي ،كردن اهلي
  :كندمي

يشه هاي پيش از تاريخ همنيست كه انسان  درواقع، اين امر قطعي و حتمي ...
 ،تر اينكه در اكثر موارد اند، يا دقيقكردن حيوانات داليلي داشته براي اهلي

كردن  يتوانستند براي اهلكه آنها مي» داليلي«همين كه حيواني اهلي شد، 
نتايج  ةمثاب داليل به يا اينكه اين ،حيوانات داشته باشند، برايشان آشكار شد

گويد  ) اولين كسي است كه ميHahnظهور رسيد. هان (ة كردن به منص اهلي
زيرا درحالت طبيعي داراي  ؛خاطر پشم اهلي شده باشد توانسته بهگوسفند نمي
دهد و پرندگان چنداني نمي صورت طبيعي شير گاو به .نيست  چنين پشمي
اصلي  ةگذارند كه چنين محصوالتي بتوانند مايقدرها تخم نمي وحشي آن

 (Hahn)هاست كه هان براساس همين انديشهكردن را تشكيل دهند...  اهلي
هاي آن ديد كه بر روي آن هالل ماه را كردن گاو وحشي را در شكل شاخ اهلي
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صبح، زنگ  ةبيداركنند ةمثاب كردن مرغان خانگي را به سازد و اهلينمادين مي
  .)104- 103 :1385ها توجيه نمود (ديگار، خروس يا در جنگ خطر و

قش اساسي حيوانات در زندگي مادي، اجتماعي و فرهنگي كساني كه آنها را ديگار با توجه به ن
 نويسد:  دهند، ميپرورش مي

ونقل، كار و  بودن (خوراكي، پو شاكي، حمل اين حيوانات معرّف نوعي ارزش مسلّم مفيدفايده
ذخيره) و معرّف نوعي ارزش تكاثر  ةمثاب به اي (گلّهغيره) و همچنين معرّف نوعي ارزش ذخيره

ها) هستند كردن اي (براي پيوندهاي زناشويي) و ارزش مناسكي (قربانيارزش مبادله ،(منزلتي)
مندي حيواني) واقعي  كه در تعداد زيادي از جوامع منتهي به يك فتيشيزم حيواني (روح

  .)123: 1385(ديگار،  شود مي
 أسان و زندگي اجتماعي بشر و اشيا و آالتي را كه منشديگار خدمات حيوانات به ان ان پيرژ

 ةي دربارپرداز ند و به خيالكحيواني دارند و داراي مصرف روزمره و متداول هستند مرور مي
انديشي  پردازي ما را با خود به هم پردازد و در امتداد اين خيالزندگي آدميان بدون حيوانات مي

   :خواند كهبر بال خيال مي
هاي مربوط به دوران فراغت خود نيز لذت ةياييد همين خيال را دربارب ،حال

كه فقط در كشور فرانسه،  ،دواني مدنظر بگيريم. براي مثال، بدون مسابقات اسب
  كنند چه  بندي مي نفر است و روي آن شرط ميليون مورد توجه حدود ده

   .)15: 1385كرديم (ديگار، مي
كند، ها معرفي ميدم و دوست انسان با توجه به اينكه حيوانات خانگي را مونس و هم ،سپس

  نويسد:مي
ها هستند. انسان خود را ت انسانيهو ةدهند حيوانات بخشي از عناصر تشكيل

» درواخالق سگ به صاحبش مي« المثلضرب .شناساندازطريق حيوانات مي
مثل  ،شودي نويني كه از حيوانات ميهابرداريگوياي همين سخن است... بهره

ها، ها، انواع آزمايشبيني زلزلهكشف موادمخدر، كشف مواد منفجره، پيش
   .)16: 1385(ديگار،  و... معالجه ازطريق حيوانات

  است: ديگار چنينموضع  .طوركلي توجيه اقتصادي ندارد برداري بههبعضي از انواع بهر
كردن است)،  كردن آنها قرباني دف از اهلينمادين يا مذهبي (كه ه ةاستفاد
انداختن حيوانات، نمايش حيوانات،  اي يا ورزشي (مثل جنگبازيچه ةاستفاد

زينتي يا مونسي (مثل پرندگان قفسي و حيوانات فراواني كه  ة، استفاد)مسابقات
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. يك گاو نر جنگي و يا يك اسب مسابقه  شود)...گفته مي» مونس«به آنها 
اي است و گراني آنها فقط مبادله ارزش ندارد و فقط داراي ارزش مصرفي

 ،توانند مبالغ كالني با خود بياورندآوربودن آنهاست. اگر آنها مي دليل كالن به
بندي و تماشاچي فراوان است و  دليل است كه در مسابقات آنها شرط اين به

مبلغي گران هاي بازي را به  تعداد زيادي از آنها آمادگي خريدن جا و بليت
كساني  اقتصادي است. اين افراد چه ةچيز غير از انگيز اين افراد همه ةدارند. انگيز

  .)326و  7: 1385(ديگار، است  هستند؟ تمام مسئله در همين سؤال
شناس ايراني، انسان .انددن حيوانات دانستهكر اهلي ةبرخي نيز اعتقادات جادويي را انگيز

  نويسد: مي ،فرهادي
اين عقيده رواج داشته است كه بدون خروس، شب كه  ،در گذشته ،الًاحتما

انسان ابتدايي از آن وحشت داشته نخواهد گذشت و سحر كه براي او بسيار 
-المثل ايراني كه ميآور بوده است نخواهد آمد. اين ضربنويدبخش و شادي

ه شك بازتاب چنين باوري بود بي »؟شوداگر خروس نباشد سحر نمي«پرسد: 
   .)43: 1377است (فرهادي،  ال تبديل شدهؤاست كه بعدها به س

  كند: رالف لينتون اضافه مي
ها را براي ترساندن، دورساختن اشباح و شرقي، خروس نشينان آسياي جنوب ده

  شايد هم تناسب اندام و قشنگي و تنوع  .كردندارواح خبيثه نگهداري مي
 ،از قرقاول نداشتند  كمي كه در زيبايي دست ،هاي پروبال خروسان وحشيرنگ

ساختن اين پرنده  پرستي بشر گرديده و او را به اهليباعث تحريك حس جمال
شك  ،هرحال است تا بتواند با فراغ بال از تماشاي آن لذت ببرد. به ترغيب كرده

 ةگونه ارزش و فايد هاي نخستين، مرغ و خروس هيچ نيست كه در جامعه
مرغ شرقي تخم حتي امروز بسياري از اقوام آسياي جنوب ،شتنداقتصادي ندا

  .)98: 1357ريزند (لينتون، ندرت خون پرندگان را مي خورند و بهنمي
هاي بودن اقتصادي نگهداري ماكيان در جامعه فايدهبي بابدر فقطنظر رالف لينتون  اين ،البته

  نويسد: و در جاي ديگر ميا .نخستين نيست
منظور  ساختن جانوران در ابتدا فقط به خوبي آشكار شده كه اهلي بهحاال ديگر 

آموز بوده و هيچ ارتباطي با امور و احتياجات اقتصادي  دست  نگهداري دامي
شماري شوند كه انواع بياست. حتي امروز هم اقوام غيرمتمدني يافت مي نداشته
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اصله از آن و خوشي ح  منظور سرگرمي از پرندگان و جانوران را فقط به
  .)86و  7: 1357سازند (لينتون، آموز مي دست

مرغ يا گوشت  از خوردن تخم ،لينتون قول به ،شرقي امتناع اقوام آسياي جنوب
گردد. هاي فرهنگي آن بازميداليل مذهبي و زمينه به ،احتمال بسيار به ،پرندگان

قبل، از چندهزارسال  كم دستدهند كه متون اوستايي و پهلوي نشان مي
اقتصادي،  ةهاي ايراني رايج و افزون بر جنبنگهداري مرغ و خروس در خانواده
هاي خروس  مانده از نام جاي است. واژگان به آشكارا داراي رنگ مذهبي بوده

شناخته ها پيش از جداشدن از يكديگر اين پرنده را ميدهد كه آريايينشان مي
  اند. داده احتمال قوي، پرورش مي و به

ها هم مقدس بوده و از ديرزماني حتي از عهد هرچند كه خروس در نزد بابلي
رسد كه نظر مي اما به ،اند سومر، سرزمين عراق حاليه با اين مرغ آشنا بوده

هاي پيش از عهد در كتب يوناني ،چه ؛اندتوسط ايرانيان در اروپا با آن آشنا شده
شعراي يوناني آن را مرغ ايراني از آن نيست و بعدها   جهانگيري كوروش، اسمي

  .)52: 1356د، واند (پورداوناميده
خطوطي از  ،شفاهي گيالنهاي  سنتشوند. در  شفاهي در بستر جامعه توليد مي هاي تسن

شود و نگهداري آن از جهات و منظرهاي مرغ مطرح مي سازي مرغ و خروس و تخمبرجسته
ها و باورها، شود. وجود آيين شناسي و...) توصيه مييباييزگوناگون (مذهبي، سرگرمي، بازي، 

بازمانده و تداوم  ،بنابر اصل بقايا ،توجهدرخور العاده، دانش و فنون شفاهي فوق هاي تسن
حيوانات ة شناساني هستند كه دربارچايلد ازجمله مردم و دار است. ديگار، لينتون ريشه يفعاليت

دن، پرورش و كر هليبدون انكار ابعاد اقتصادي ا ،دانشمندان اند. اين كردهپردازي مطالعه و نظريه
را با  پژوهش حاضر نيز موضوع خود كنند.نگهداري حيوانات، بر ابعاد غيراقتصادي تأكيد مي

داري شفاهي ماكيان تدنبال ابعاد غيراقتصادي و سن است و به ديدگاه و نظريه انطباق داده همين
  است. در روستاهاي گيالن بوده

 
  شناسي پژوهش روش

داري (ميراث روستايي شفاهي ماكيان تموضوع اصلي پژوهش ثبت و ضبط فرهنگ و سن
 ،شناسي است. براي نيل به اهداف اين پژوهشانسان ةداري) در روستاهاي گيالن از زاويماكيان
اي از وضع طبيعي روستاه ند.كد كه امكان مطالعات ميداني را فراهم رروشي استفاده ك بايد از
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نويسد: است. برومبرژه مي هاي مختلفي صورت گرفتهبنديهاي) استان گيالن، طبقه(آبادي
 .1است كه شامل  اصلي تشكيل شده ةاستان گيالن ازنظر جغرافيايي و انساني از سه مجموع

 رودبار،( استان جنوبي هايشهرستان و هابخش كه شودمي البرز جبال خشك هايدامنه
 است؛آن شامل گندم و جو  ةرد كه محصوالت عمدگيدربرمي را...) و اشكور هايبلندي ديلمان،

 كوهستاني مراتعي و شده پوشيده انبوه جنگل از كه است كوهستاني ايمنطقه دوم مجموعة .2
 جلگة شامل سوم مجموعة .3 دارد؛ اختصاص داري دام به عمده طور به و دارد اشراف آن بر

اش است و محصول عمده آن را احاطه كرده  يميمال شيب كه البرز هايكوهپايه و است ساحلي
  .)4: 1370برومبرژه،  :.كربرنج است (

 .1ها را به انواع آبادي ،ايراني است ةكه مبناي سرشماري در جامع ،نيز هاي گيالنفرهنگ آبادي
. 5 تپه يا كوهستان در واقع جنگلي .4 دشت در واقع جنگلي .3 ايتپه يا كوهستاني .2 دشتي

 وضعيت برمبناي نيز و) 7 و 8: 1386 ك: اكبري و همكاران،.ر( است كرده بنديطبقه ايدره
 هايخاك .3 ايكوهپايه هايخاك .2 كوهستاني نواحي هايخاك .1 به گيالن استان ها،خاك
 ميراث موزة مطالعات برمبناي .)136 و 7: 1366 ك: شناسي،.ر( است شده تقسيم ايجلگه
. 1شامل اين مناطق است:  گيالن استان جغرافيايي ـ فرهنگي  ةگان هاي نهي گيالن، حوزهروستاي
 .6 شرقي ساحل .5 غربي هاي كوهستان .4 غربي هايكوهپايه .3 غربي جلگة .2 غربي ساحل
 طالقاني، موزة( مركزي جلگة .9 شرقي هايكوهستان .8 شرقي هاي. كوهپايه7 شرقي جلگة
  روستايي گيالن). ميراث

با هدف بررسي ساخت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي روستاهاي  ،نيز در پژوهشي محقق 
 .3جلگه  .2 ساحلي روستاهاي .1: ستابندي زير را مبناي مطالعه قرار دادهگيالن، طبقه

 شده عمل اي گونه به پژوهش اين در .)5: ب1383 موسوي، ك:.ر( و ييالق كوهستان .4 كوهپايه
د و نيز از جهات جغرافيايي (شرق، غرب، شمال، درنظر گرفته شونحوي  موارد به ةه همك

و كار مطالعه و گردآوري  فلت نشدهجنوب) و اقوام ساكن در استان گيالن (گيلك، تالش....) غ
كه كار به تكرار و اشباع  است شدهگيري قدر پي آنة تحقيق، اطالعات در جامعه و نمون

روش ژرفانگر صورت  ژوهش ميداني براي رسيدن به اهداف موردنظر بهاست. اين پ رسيده
  است: هاي زير استفاده شده روشاست و در آن از  گرفته
  ؛)زيسته تجربة( مشاركتي مشاهدة مستقيم، مشاهدة مشاهده، )الف
  اسنادي؛ بررسي )ب
  مصاحبه؛ )ج
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 و گيلك و ييالقي، كوهستان كوهپايه، ساحلي، اي،جلگه روستاهاي بين( ايمقايسه مطالعة )د
   جنوب؛ و شمال غرب، و شرق تالش،

  ؛ عكاسي) هـ
   طراحي. )و

ة زيست ةو تجرب روستايي گيالن، پژوهش را به تاريخ زندگي ةحضور مداوم و مستمر در جامع
 ةحوز هاي محلي، ارتباط عميق با كساني كه در كند. اشراف به زبان و گويشنزديك مي محقق

در جلب نگارنده خلقيات و روحيات شخصي  ةمجموع ند و نيزا شناسي مشغول تحقيقات گيالن
است.  مؤثر بوده رها همواره امتيازي بوده كه در پيشبرد پژوهش بسيارساناعتماد مردم و اطالع

ساختاري و غيرساختاري  ةاز تركيب مشاهده و مصاحب ،هاي پژوهشبراي اعتماد بيشتر به يافته
سواد و باسواد سواد، كمآوري اطالعات از تركيب افراد بيرت ديگر، در جمععبا ؛ بهاستفاده شد

ها از ميان رسانكارهاي ميداني پيشين، اطالع ةبا توجه به تجرب .است شده استفاده
و توان الزم براي توضيح  هشان و نيز داشتن حوصليهاگستردگي دانستهة واسط خوردگان، به سال

، پزشكي ريق مصاحبه با كارشناسان امور دام و دامطاز ،ند. ازطرفيموارد موردنظر، انتخاب شد
  شد. و تخصصي كار بررسي مي  علمي جنبة
مشكالت  اين ترين هممبود. از  ي مواجهمشكالت و موانعبا مانند هر كار تحقيقي متعارف، كار،  اين
با موضوع تحقيق، موارد اشاره كرد: برخورد شايد تحقيرآميز و از سر ريشخند  اينتوان به  مي

خود، امكانات   مردم به اهميت فرهنگ بومي  صرف وقت فراوان براي جلب اعتماد و توجه
  . محدود، وسعت جغرافيايي، تنوع اقليم و...

  هاي پژوهشيافته
اي دارد، با نهادهاي اجتماعي مرتبط است و در  داري در فرهنگ مردم گيالن جايگاه ويژه ماكيان

  شود: ها اشاره مي بازتاب به اين وار فهرستزتاب وسيعي دارد كه آيينة سنت شفاهي با
  هاي گفتاريسنت .1

 مورد340  ات، واژگان و اصواتاصطالح )الف
  مورد  290  المثلضرب )ب
 مورد 38 هاچيستان) ج
  هاي ماديسنّت .2
 مورد 46  )هاخورشت(هاخورش )الف 

  مورد  8   كوفته و دلمه و هاآش ب)
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 مورد14 شاميوكوكوها ج)
  مورد  4   ماهي د)

 مورد17 )هانان(شيرينيوحلواها هـ)
  ماكيان النة ) و

  مورد 12        ماكيان  ةباورداشت پيرامون الن
    رفتاري هايسنّت .3

درخـور توجـه    سـنتي  آيينـي و  هاينمايش و عيد و هاجشن در مرغتخم و ماكيان حضور )الف
  .است
  مورد   5   هابازي )ب
  هاباورداشت ج)

  مورد  71  )تجربه لي(گ يطب سنّت دربارة
 مورد27 زخمچشم دربارة
  مورد 160   مرغ دربارة
 مورد90 مرغتخم دربارة

  مورد  48   دربارة خروس
 مورد27 )عمومي( ساير

  
  گيري و بحث نتيجه

برمبناي  است.مرغ) در روستاهاي گيالن  داري (مرغ و تخم بررسي ماكيانحاضر موضوع پژوهش 
، بررسي ارتباط هايكي از راه ،براي شناخت انسان، انديشه و عمل او ،ديگار هاي ژان پيرآموزه

 ،ند؛ پسا ر مرتبطگفرهنگ متشكل از عناصر كوچكي است كه با يكدي است.حيوانات انسان با 
هاي آن فرهنگ را شناخت. ژگيترين اجزا و ويبراي شناخت هر قوم و ملتي بايستي كوچك

 يبه چرايي برخ الزم ده و در مواردشصورت توصيفي ارائه  به ،دليل ماهيت آن به ،پژوهش اين
  . است پاسخ داده شده ...زيسته و  ةمباحث با استناد به مشاهدات، تجرب
اي هخانهة سرزندگي و شادابي خانه و محوط ت،مظهر حيا وجود ماكيان در خانه اسباب بركت،

 را عاشق و ، مردمو سوابق فرهنگي  اقتصادي و اقليمي اوضاع كه نحوي به ؛روستايي است
منافع اقتصادي دليل  است. نگهداري ماكيان در گيالن تنها به مند و وابسته به ماكيان كرده هعالق

 .شوند و دوستي ديرينه دارندهاي آنان نيز با ماكيان بزرگ ميو بچه انبلكه روستايي ،نيست
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وقتي زنان روستا   شوند.خانواده تلقي ميي از نشين و مونس مردم و عضو دم و هم ماكيان هم
اند وجوش و تكاپوي دانه جنب ند و دوروبرشان ماكيان درا كردن برنج در حياط خانه مشغول پاك

وفتق  رتق گيرد. زنان از وجود ماكيان و نگهداري ويكي از زيباترين تصاوير روستايي شكل مي
 ،نيستدر آن اي كه ماكيان ند. حياط و محوطههستگويي فرزندان آنها  ،برندامور آنان لذت مي

بزرگ زندگي  نبود ماكيان در سراي روستاييان خأل .اي نيستاي است كه در آن بچهمانند خانه
مرد،  ةشب اقامت در خان داماد و فرداي اولين ةعروس در خان كار تازه كه اولين تاجايي است،

. مردان خانه نيز در است جديد ةاميد رونق خانه و خانواد به ،بازكردن النه به دستور پدرشوهر
  داري با زنان همكاري و مشاركت دارند.  ساختن النه، بازاريابي، ذبح و... در فعاليت ماكيان

بـه  كـه   ،تعاليم دين زرتشت و روايات فراوان مـذهبي از پيـامبر اكـرم (ص) و پيشـوايان دينـي     
 ،در بحث نهاد مذهب باعث توجه و حرمـت بـه ماكيـان    اند، توصيه كردههداري خروس و مرغ نگ
كـه  هـم  توجهي  .ه كه بيداركننده براي نماز صبح و ماه مبارك رمضان استشد ،ويژه خروس به

رضـا   سـمت قبلـه يـا حـرم امـام      بـه  دهند كه به اين امر نشان ميمردم حتي در موقع  ذبح آنها 
. در نسبت ميان نهاد حقوق و است ل مذهبيئمسا داري باارتباط ماكيانمبين  ،باشدالسالم  عليه

  است. ل حقوقي ماكيان توجه شدهئداري نيز به رعايت مواردي از مسا ماكيان
 ،بـراي زن روسـتايي   اهميت دارد.داري براي زن روستايي  در نهاد اقتصاد، درآمد مستمر ماكيان

در ميان اهل  اي تكثير ماكيان موفق است، حيثيت و جايگاه ويژه و كه در كار پرورش،  نگهداري
شود. سبكي و سنگيني دست، زايايي و بارآوري و نازايي و عدم توفيـق در  خانه و محله پيدا مي

داري و تكثير آنها دركنار كدبانويي و در تدبير امـور خانـه و... همـه در تعيـين حيثيـت،       ماكيان
نيـز داراي  نشينان روستاها ازمنظر اقتصـادي   د. ماكيان براي خوشثرنؤجايگاه زن و وجاهت او م

كـه در گـيالن بـه     ،در فصـل بهـار   اسـت،  ماكيان با زنـان  ةاينكه مديريت هزينبا هميت است. ا
درآمـد   ،ايجاد شود اقتصادي خانواده ةزنان براي اينكه گشايشي در ادار ،موسوم است "گدابهار"

  گذارند.لتاً در اختيار مردان ميفروش ماكيان و تخم آنها را عجا
بـازارگردي (خريـد ماكيـان و     ةپيش .دانندروستاييان گيالني ماكيان را بركت خانه و خانواده مي

 هـاي در گـيالن يكـي از راه   )محصوالت آنها در روستاها و فروش در شهرها و بازارهاي هفتگـي 
  .استمعيشت و اشتغال مردان 

روز  اي نقـش زنـان را روزبـه   زندگي شهري در روسـتاهاي جلگـه  نفوذ اقتصاد كااليي و الگوهاي 
اي و كوهستاني نيز با قدري فاصـله درمعـرض ايـن    روستاهاي كوهپايه ،كند؛ البتهمحدودتر مي

هـاي  حجم داده ،شفاهي روستاييان گيالني تفولكلور و فرهنگ و سنر مبحث تهديد هستند. د
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و  اسـت  داري در روسـتاهاي گـيالن   توجه ماكيانور درخالعاده و جايگاه فوق مبينآمده  دست به
 ،بهتر بگـويم  ؛عيار هستي است گاه تمام ادبيات شفاهي جلوه و تفرهنگ و سن دهد كه ن مينشا

 ةتوانـد نقطـ  آمـده مـي   دسـت  اطالعـات بـه   .)65: 1384 قبادي، خود زندگي است (ساروخاني و
   هاي ثانويه باشد.عزيمت و مبناي مطالعات بعدي و تحليل

ل ئتـأثير مسـا   بـارة دررا ديگـار و رالـف لينتـون     هـاي ژان پيـر  آرا و انديشهپژوهش، هاي يافته
كند.  ميكردن ماكيان تأييد  اهلي ةبودن اولي هاي اقتصادي و غيراقتصاديغيراقتصادي بر فعاليت

جـاد  بازسـازي تـاريخ و اي  "داري در فرهنگ كلّـي و نيـز در    ها حاكي از تأثير عميق ماكيانيافته
  شناسي) است.شناسي (مردمكه از كاركردهاي انساناست  "حس هويت

  شـوند؛ هويـت يكـي از    هاي محلي و قوميت، همواره فرصتي بـراي توسـعه محسـوب مـي    هويت
توانـد  شـدن مـي   جهانيوضعيت  ترين سازوكارهاي  فرهنگي است كه در جهان كنوني و درمهم
سـازكردن خـود بـا مدرنيتـه و      هم برايبه آنها  دادن توانايي ها واساسي در حفظ فرهنگ ينقش

هاي محلي به تقويت هويت، وحدت ملي و همبستگي بازار جهاني ايفا كند. ارتقا و رشد فرهنگ
شود. با توجه به ضعف اقتصـادي و بيكـاري در اسـتان گـيالن،     ميمنجر كشور و فرهنگ محلي 

اسـتان درقالـب    ةي هـويتي در خـدمت توسـع   يالكـا منزلـة   توانـد بـه  مرغ ميتمدن مرغ و تخم
  د.اي با حضور پررنگ زبان محلي و امكانات زباني باشگردشگري، صنايع غذايي و رسانه

اي، ن براي برگزاري مسابقات محلّي و منطقهاداري و ايجاد ميد هاي مرتبط با ماكيانترويج بازي
تواند مورد اسـتفاده  ران اوقات فراغت ميزايي و گذالمللي در جذب گردشگر و اشتغالملّي و بين
  قرار گيرد.

هاي بيمـاري نظيـر   سازي محيط خانه و روستاهاي گيالن عليه برخي ناقلنقش ماكيان در پاك
ـ  از سـگ ر ديگا گونه كه ژان پير توجه است، هماندرخور مزاحم  هاي هاپشه و حشر  منزلـة  ههـا ب

گيالن از ديرباز از مزاحمت پشه و حشرات در رنـج  كند، ها ياد ميگاه سكونت انترين رفتگرعالي
 و نيـز   هـاي بـومي  كار حفظ ذخاير ژنتيكي و گونـه  تواند كمكداري سنتي مي است. ماكيان بوده

  حفاظت از منابع محيط زيست باشد.
  

  منابع 
  ، تهران: آگه.ها و مفهوم فرهنگ تعريف) 1380(آشوري، داريوش 

   .ايران  پژوهشگران  گروه : ، تهران گيالن  كتاب ) 1374( ، ابراهيم عرباني  اصالح
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  زيرنظر فرشته  ،گيالن  هاي شهرستان  هاي آبادي  فرهنگ) 1386(همكاران  و  ، صادق اكبري
  . گيالن  ريزي استان برنامه  معاونترشت: ،  انساندوست  طالش

، كشاورزي  بوميانش د مطالعات و مفاهيم مباني،) 1378(همكاران  اميري اردكاني، محمد و
  وزارت جهاد سازندگي.تهران: 

 2 ، فرشچيان  مظفرامين  ة، ترجم ايران  در شمال  قومي  اي منطقه  طالش ) 1367( ، مارسل بازن
  . رضوي  قدس  آستانجلد، مشهد: 

  تهران: توس.،  شرقي  و آذربايجان  گيالن) 1365(همكاران  و  ژهربرومب  ، كريستيان ، مارسل بازن
  مؤسسه : ، تهران گيالن  روستايي ةدر جامع  و معماري  مسكن) 1370( ، كريستيان برومبرژه
  . فرهنگي  و تحقيقات  مطالعات
ة ماهنام،  عثماونداني  زهرا آزرم ةترجم ، »يا ورزاجنگ  گاوبازي«) 1383( ، كريستيان برومبرژه

  81  ة، شماروا گيله 
  ة، ترجم در گيالن  و غيرخودي  خودي  ها در هويت خوراكي  جايگاه) 1384( ، كريستيان برومبرژه
  1  ةشمار  اول،  ، سال و انسان  گير، فرهنگ گوشه  عالءالدين
  اقوام  مشترك  ميراث  مقاالت  ةچكيد،  »جنگ  از آقادار تا مرغانه«) 1385(  ، كريستيان برومبرژه

  . ، ساري ، مازندران ميانه  خزر و آسياي  درياي  ةحاشي
پژوهشگاه  ةنام،  آزيتا همپارتيان  ترجمة،  »در گيالن  آشپزي«) 1382(  ، كريستيان برومبرژه

   4ة ، شمار ميراث فرهنگي
  87  ة، شماروا گيله ةمجل، « گيالن  مردم  فرهنگ  هاي مايه  بن« )1385بشرا، محمد (

  ،در گيالن  و گياهان  جانوران  شناختي  مردم  هاي ها و باورداشت افسانه )1380بشرا، محمد (
  رشت: دهسرا.،  پرندگان1

تهران: ،  خانقاه  اصغر عسكري ة، ترجمهشناسي مردم  فرهنگ) 1368(  پرن  و ميشل  ، ميشل پانوف
  . ويس
  . اميركبيرتهران: ،  گيلكي  به  فارسي  و ديلم  گيل  فرهنگ) 1366( ، محمود لنگرودي  پاينده
: ، تهران دوم  ، چاپ و ديلم  گيل  ها و اصطالحات مثل  فرهنگ) 1374(د و، محم لنگرودي  پاينده
  . سروش

  علوم  پژوهشگاهتهران: ،  و ديلم  گيل  هاي ها و باورداشت آئين )1377( محمود  پاينده لنگرودي،
  . فرهنگي  و مطالعات  انساني
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  ،نامه گيالندر: ، « ديلمستانو   گيالن  در سرزمين  ماكيان« )1366( ، محمود لنگرودي پاينده
  . طاعتيرشت:   ، جكتاجي  كوشش  ، بهد اولجل

  .  عابدزاده  فرهنگي  ةمؤسستهران: ،  گيل  ةهزار تران) 1375(  اهللا  ، محب پرچمي
  . تهران  دانشگاهتهران: ،  وشي فره  بهرام  كوشش  ، بهها يشت) 1356(  د، ابراهيموپورداو
  داري استان  ريزي برنامه  معاونترشت: ،  گيالن  استان  آماري  ةسالنام )1386(  كبري   ، سيده ثنايي
  . گيالن

  هاي تهران: كتاب ،حكاك احمد كريمي ة، ترجمسازد خود را مي  انسان) 1352(  چايلد، گوردون
  .  جيبي

  هنگيفر ميراث  كل  ة، ادارتولِ گيالن  شناسي باستان  هاي كاوش )1383، محمدرضا ( خلعتبري
  . شناسي باستان  ةپژوهشكد  با همكاري ، (رشت) گيالن  استان

 ـ هاي باستاني تالش، وسكهشناسي در محوطه هاي باستانكاوش )1383( خلعتبري، محمدرضا
  .(رشت) فرهنگي استان گيالن كل ميراث ةادار ،ودر ميان

  گروهتهران: ، سومجلد   ،گيالن  كتابدر: ،  »طيور در گيالن  پرورش«) 1374( ، فرهاد دواچي
  . ايران  پژوهشگران

  .  علمتهران:   حسيني، محب  محدثه  ةترجم  ،اقتصادي  شناسي انسان) 1385(  ، فرانسيس دوپويي
، ترجمة اصغر كريمي، تهران: افكار و پژوهشكدة انسان و حيوان )1385(پير  ديگار، ژان

  شناسي. مردم
 رشت:، فرهنگ موضوعي تالشي به فارسي) 1387( همكاران خاله، محرم و رضايتي كيشه
  .دانشگاه گيالن

  . عطار تهران:،  شناسي انسان  مباني )1370( ، محمود االميني  روح
گروه تهران:  سوم،جلد  ،كتاب گيالندر: ، »كشاورزي گيالن« )1374( رهنمايي، محمدتقي

  پژوهشگران ايران.
  ني.تهران:  ناصر فكوهي، ةترجم ،شناسيدرآمدي بر انسان) 1379( ريوير، كلود

، »هاي عروسي در قوم تركمنتوصيف فرهنگي ترانه« )1384( ساروخاني، باقر و عليرضا قبادي
  .7 ة، شمارشناسيانسان ةنام

  .  شناسي ايران  انجمن  ةنشريتهران: ،  گيلكي  فرهنگ) 1332( ، منوچهر ستوده
در: ،  »و طيور در گيالن  دام  و پرورش  كشاورزي  از اوضاع  اندازي  چشم« )1366( ، حميد شناسي
  ، جلد اول، رشت: طاعتي. نامه گيالن
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  . گيلكانرشت: ،  كومله ةعام  فرهنگ  )1386( ، حسين كومله  شهاب
  آگه. تهران:، شناسيمقاالت انساندر: ، »ديگار مصاحبه با ژان پير«) 1383( شهشهاني، سهيال

،  ششم  ، سال مردم  فرهنگ  ،»تا تصوير  از متن ،سفيد  خروس«) 1386( ، هلنا دشتگل  شين
  .22و  21 ةشمار

، ) گيالن  روستايي  معماري  (ميراث  رفيعي  ةخان) 1386(  برومبرژه  كريستيان و ، محمود طالقاني
  . معين  و  در ايران  فرانسه  شناسي  ايران انجمن تهران: 
تهران:  رهبر، عطاءاهللا ة، ترجمهاي شفاهي ري سنتراهنماي گردآو) 1371( عثمان، محمد طيب

  آناهيتا.
  ةشمار  ،پژوهش  ةنماي،  »توسعه  شناسي ، مردم شناسي مردم  ةتوسع« )1378( ، اسفنديار عباسي

  .12و  11
  شهر سبز. ، رشت: گيالن  در روستاهاي  سنتي  تعاون  :ياوري  )1381( ، هوشنگ عباسي
  دهخدا.انزلي:   ، و تالشي  تاتي  فرهنگ )1363( ، علي عبدلي

    .انتشار  سهامي تهران: شركت ،ـ آذري تاتيـ  فرهنگ تطبيقي تالشي )1380( عبدلي، علي
  .دنوي شيراز:،  آباد گيالن قاسم  روستاي  شناسي در مردم  پژوهشي )1372( ، اصغر خانقاه  عسكري
جهاد   وزارتتهران: ،  نويندر عصر   ديرين  حكمت) 1378(و همكاران   ، محمدحسين عمادي

  . سازندگي
  ةفصلنام، « عاميانه  فرهنگي  هاي پژوهش  شناسي آسيب«) 1373( ، مرتضي فرهادي

  .6و  5  ة، شمار طباطبايي عالمه  دانشگاه اجتماعي علوم  ةدانشكد، اجتماعي علوم
  تحقيقات ةفصلنام، « كمره  در روستاهاي  داري ماكيان  فرهنگ«) 1377( ، مرتضي فرهادي
  .16و  15 ة، شمار مركزي  استان  دانش  راه  ،هنريـ  فرهنگي
  تهران: ني.،  شناسي انسان  هاي پاره) 1385( ، ناصر فكوهي

تهران: جلد سوم،  ،كتاب گيالندر:  »اي بر اقتصاد گيالنمقدمه« )1374( قديري اصلي، باقر
  گروه پژوهشگران ايران.

  .  دانشتهران: ،  پرويز مرزبان  ة، ترجم تمدنسير  )1357( ، رالف لينتون
 ، گيلكي هاي المثل و ضرب  اصطالحات  انضمام به ، گيلكي  نامة گويش واژه )1363( ، احمد مرعشي

  طاعتي. رشت:
و   مطالعات ةمؤسستهران: ،  ثالثي  محسن  ة، ترجم كهن  جامعة) 1371(  هنري  ، لوئيس مورگان

  .  فرهنگي  تحقيقات
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، طرح ساخت اجتماعي فرهنگي اقتصادي روستاهاي گيالن) 1383(سيد هاشم ،  سويمو
  .شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گيالن (رشت)، پژوهشي
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