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  چکیده

ــدگی جمعــی  پــس از . کــی از نیازهــاي ضــروري بشــر بــوده اســتیســوخت از همــان آغــاز زن
ــا بکــارگیري علــوم و ســاخت ابزارهــا،  هابــه کشــف آتــش و وابســتگی بــه آن، انســان مرورزمــان ب

هـاي دوهـزار و سـه هـزار از      سـاکنین دهسـتان  . هاي مختلفـی را کشـف و بـه کـار بردنـد      تسوخ
هـا بـا    ایـن دهسـتان  . هـم از ایـن موضـوع مسـتثنا نبودنـد      آبـاد تنکـابن اسـتان مازنـدران      توابع خرم

توجه بـه موقعیـت جغرافیـایی و کوهسـتانی در گذشـته فاقـد امکانـات رفـاهی بودنـد و سـاکنین           
ــا بهــره ــه   گیــري آنهــا ب از تجــارب و امکانــات طبیعــی موجــود در محــیط زنــدگی، اقــدام بــه تهی

روش کــار در ایــن پــژوهش مطالعــه عمیــق و ژرفــانگر، . کردنــد مــیسـوخت موردنیــاز خــود  
حضـور در میــدان تحقیــق و مشــاهده مســتقیم همــراه بــا مشــارکت و مصــاحبه بــوده کــه از  

مچنـین بـا بکـارگیري نظریـه مکتـب      ه. شـده اسـت    اي نیز اسـتفاده  مطالعه اسنادي و کتابخانه
هــاي ســنتی و تـأثیر آن در ســبک زنـدگی مــردم مــورد    کـارکردگرایی مالینوفســکی، سـوخت  

در ایـن راسـتا نتـایج بدسـت آمـده حـاکی از ایـن اسـت         . بررسی و تحلیل قرار گرفته اسـت 
ــره  ــه و ذخی ــه تهی ــوخت ک ــنتی، آداب  سازیس ــاي س ــن    ه ــاکنین ای ــی را در س ــوم خاص ورس

همچنـین همکـاري جهـت تهیـه سـوخت بـا رعایـت قـوانینی         . ادینه کـرده بـود  ها نه دهستان
  .گرفت نانوشته در این روستاها صورت می

هـاي مـدرن، دهسـتان دوهـزار،      هـاي سـنتی، سـوخت    سـوخت، سـوخت  : هاي کلیدي واژه
  .هزار دهستان سه
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  و بیان مسئله مقدمه -1
سـپس  . تلـف نشـود  انسان در وهله اول مجبور به پوشـش خـود گردیـد تـا از سـرما      

ــوراخ  ــت س ــرگ   توانس ــا را از ب ــده و روي آنه ــین کن ــایی در زم ــاخه  ه ــا و ش ــا  ه ه
ــا ســنگ  ،بپوشــاند ــد و ب ــاتی را شــکار نمای هــاي درشــت آنهــا را بکشــد و از   حیوان

ــر  . هــایش را بپوشــاند پوستشــان، خــود و بچــه ــوز در براب ولــی بســیاري از افــراد هن
ــین رفتنــد   ــاب نیــاورده و از ب ــر آتــش ). 21-20 :1351ا، فرانســو(ســرما ت چیرگــی ب

اي از تحـوالت عظـیم در    یکی از نقـاط عطـف زنـدگی انسـان بـود کـه بـه مجموعـه        
چگـونگی برافـروختن آتـش و     1انسـان عصـر پارینـه سـنگی    . زندگی آنان منجر شـد 

امــا بایــد ایــن نکتــه را . دانســت هــاي کــاربردي مــی بــه کــار گــرفتن آن را در زمینــه
ـ  منـد گردیـد    ش مهـارتی اسـت کـه تنهـا انسـان از آن بهـره      یادآور شد که افروختن آت

ــل فرهنــگ نخســتین   آتــش مــی). 33: 1395طــاهري، ( ــؤثرترین عامــل تکام ــد م توان
اگــر آتــش نبــود تــاریخ تمــدن بشــر بســیار متفــاوت از آنچــه هســت ظــاهر  . باشــد

  ). 40-39 :1384لوگاس، ( شد می
ــه ــه  ب ــار ب ــش نخســتین ب ــروپ احتمــال یقــین آت کشــف شــد  2وســیله ســین آنت

منظـور گرمـا، پخـت غـذا و حفاظـت صـورت        ساخت آتـش بـه  ). 36 :1354شایان، (
تنهـا ترکیـب شـیمیایی غـذا، بلکـه ترکیـب زیسـتی آن را هـم عـوض           آتش نه. گرفت
وقتــی انسـان آتـش را مهــار کـرد، بـر نیــروي رام و     ). 35 :1397نـوح هـراري،   (کـرد  

هـاي   آتـش توانسـت شـب    واسـطه گرمـاي   انسـان بـه  . بالقوه نامحـدود احاطـه یافـت   
                                                

 750عصـر پارینـه سـنگی یـا همـان عصـر حجـر بـیش از          -: شـود  تمدن ماقبل بشر به سه دوره تقسیم می -1
عصـر   -گـردد  هـزار سـال پـیش بـازمی     12سـنگی کـه حـدوداً بـه      عصـر میـان   –قبل آغازشده است  هزار سال

بنـدي دیگـر    امـا تقسـیم  ) 60-59 :1392شـربتیان،  . (نوسنگی که از حدود ده هزار سال قبـل آغـاز شـده اسـت    
ــارت  ــه عب ــد از  هــم وجــود دارد ک ــوه  دوران جمــع –ان ــق شــکار و می ــاز  -چینــی آوري غــذا از طری دوران آغ

ــداري   ــه و رواج دام ــاورزي اولی ــم از کش ــت اع ــم  -کش ــت و دائ ــاورزي ثاب ــینی و  -دوران کش دوران شهرنش
  .)68 :1384فرنو، (نویسی  آغاز صنعت، تجارت و خط

2. Sin Antrop 
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پــذیر ســاخته و از ایــن راه بــه نــواحی معتــدل و حتــی قطبــی نفــوذ   ســرد را تحمــل
همچنــین از آتــش بــراي دفــع درنــدگانی ماننــد      ). 17 :1334وان لــون، (نمایــد 

منـد بودنـد    هـاي انسـان در غـار عالقـه     الجثـه کـه اغلـب بـه پناهگـاه      هاي عظیم خرس
هـا بتواننـد بـا فـرا رسـیدن       کـه انسـان   روشـنایی آتـش باعـث شـد    . شـد  استفاده مـی 

ــدیگر      ــا یک ــره ب ــوادث روزم ــون ح ــد و پیرام ــدار بمانن ــتري بی ــدت بیش ــاریکی م ت
عسـگري  (هـاي طـرح بکننـد     نظـر کـرده و بـراي مقابلـه بـا وقـایع آینـده نقشـه         تبادل

  ). 165: 1384شریف کمالی،  -خانقاه
وي ولــی انســان در جریــان مهــار کــردن آتــش، متصــدي چیرگــی بــر یــک نیــر 

بـراي اولـین بـار در تـاریخ، یکـی      . عظیم فیزیکی و یک تغییر برجسـته شـیمیایی بـود   
ــت مــی ــی از عظــیم  از موجــودات طبیع ــا یک ــت ت ــه   رف ــی را ب ــاي طبیع ــرین نیروه ت

بایسـت در انسـان    خدمت خود بکشاند و بـه کـار گـرفتن چنـین نیرویـی قاعـدتاً مـی       
ــد   ــش، واکنشــی ایجــاد نمای ــده آت ــد، (مهارکنن ــل  ). 67: 1354چایل ــرن قب ــک ق ــا ی ت

هــاي روزانــه مــردم را بــه  اي از فعالیــت آوري ســوخت، معمــوالً بخــش عمــده جمــع
ــا. داد خــود اختصــاص مــی ــزان . چیــز را دگرگــون کــرد انقــالب صــنعتی همــه ام می

ــایی     ــت و ازآنج ــزایش یاف ــدیداً اف ــرژي ش ــرف ان ــوخت  مص ــه س ــود   ک ــاي موج ه
منــابع ســوخت فســیلی جهــان پاســخگوي انــرژي موردنیــاز نبــود، اســتفاده از ســایر 

هــاي فسـیلی در نیمــه دوم قـرن بیســتم    مصــرف سـوخت . مـورد توجـه قــرار گرفـت   
ــت   ــتري یاف ــتاب بیش ــی، (ش ــم ). 176: 1385مبین ــتاب ه ــن ش ــعه   ای ــا توس ــان ب زم

تنهـا در شـهرها    اقتصادي در جوامع همراه با مشکالتی بـوده اسـت کـه ایـن رونـد نـه      
ــی   ــده م ــم دی ــتاها ه ــه در روس ــود  بلک ــا ) Nansaor et al, 2013: 113-121(ش ام

هـایی را بـه    هـاي فسـیلی، چـالش    از انـدازه جوامـع مختلـف ازسـوخت      استفاده بیش
  . دنبال داشت

تـرین علـت افـزایش آلـودگی هـوا، عامـل انسـانی و اسـتفاده نـامطلوب از           عمده
معضــل آلـودگی هــوا، بحرانــی اسـت کــه در حــال   . باشــد هــاي فســیلی مـی  سـوخت 
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آلـودگی هـوا از طریــق   . رو هسـتند  شـورهاي جهـان بـا آن روبـه    حاضـر بسـیاري از ک  
هاي فسیلی عـالوه بـر تـأثیر مسـتقیم بـر سـالمت انسـان، بـر روي گیاهـان و           سوخت

بهداشـت  سـازمان  بـر اسـاس آمـار منتشـره از سـوي      . گـذارد  حیوانات تأثیر منفی مـی 
آلـودگی  میلیـون و سیصـد هـزار نفـر در جهـان بـر اثـر         جهانی، سالیانه نزدیک به یک

خراسـانی زاده  (دهنـد   هـاي فسـیلی جـان خـود را از دسـت مـی       هوا به خاطر سوخت
کشــورهاي آفریقــایی بــه دلیــل  بــه ویــژهاکثــر کشــورها در ). 11: 1395و همکــاران، 

هـاي انـرژي    هـاي سـنتی نظیـر سـوخت     اینکه منابع انـرژي فعلـی، مبنـی بـر سـوخت     
ناپــذیر  ي منفــی و جبــرانپیامــدهابــا باشــد،  ســنگ مــی فســیلی ماننــد نفــت و زغــال

ــه . اي و مشــکالت بهداشــتی همــراه اســت متعــددي همچــون انتشــار گازهــاي گلخان
نظـر دارنـد    نظـران بـر ایـن نکتـه اتفـاق      حال، تقریباً اکثـر کارشناسـان و صـاحب    بااین

ــل   ــه قاب ــا داراي مجموع ــرزمین آفریق ــه س ــذیر    ک ــرژي تجدیدپ ــابع ان ــوجهی از من ت
تنهـا در ایـن    توانـد امنیـت انـرژي را نـه     است که مـی برداري نشده و در دسترس  بهره

 Patents and clean(طـور کامـل تـأمین کنـد      هـاي دیگـر را بـه    قاره بلکه در سـرزمین 

energy technologies in Africa, 2017.(  
ــتاندارد       ــنایی اس ــرمایش و روش ــایش، س ــا گرم ــر ب ــدگی بش ــاالي زن ــطح ب س

. انـد  هـا راه یافتـه   نـازل و کارگـاه  کننـده انـرژي بـه م    تعریف گردید و وسـایل مصـرف  
وري در جهـان صـنعتی فقـط     تـوان گفـت امـروزه سـطح بـاالي بهـره       طور کلی مـی  به

منـابع انـرژي تجدیـد پـذیر بـراي بـرآورده       . گیـرد  با انرژي تجدید پذیر صـورت مـی  
توسـعه، پتانسـیل بسـیار بـاالیی      ویـژه در کشـورهاي درحـال    کردن تقاضاي انـرژي بـه  

تـوده، زیسـت سـوخت     گرمـایی، زیسـت   بـادي، خورشـیدي، زمـین    هاي انرژي. دندار
انـرژي خورشـیدي یکـی از منـابع     . هـا هسـتند   و نیروي برقـی آبـی از جملـه ایـن انـرژي     

ــاك و عــاري از اثــرات مخــرب زیســت  ــرژي رایگــان، پ محیطــی اســت کــه از  تــأمین ان
  ). Torreglosa. et al, 2015: 326-336(دیرباز مورد استفاده بشر قرار گرفته است 
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درصـد آن بـه    47از کل انـرژي منتشـر شـده توسـط خورشـید، تنهـا در حـدود        
ــی  ــین م ــی  ). Unterberger et al, 2018: 98-103(رســد  ســطح زم ــدان معن ــن ب ای

ــدود      ــی در ح ــاعت تابش ــر س ــین در ه ــه زم ــت ک ــون  60اس ــت  BTU1میلی دریاف
تمــام  یعنـی انــرژي ناشـی از سـه روز تــابش خورشـید بـه زمــین برابـر بـا       . کنـد  مـی 

هــاي فســیلی در دل زمــین اســت و بنــابراین  انــرژي ناشــی از احتــراق کــل ســوخت
تـوان انـرژي    توان نتیجه گرفت که در اثر تابش خورشید بـه مـدت چهـل روز مـی     می

ایــن ). Bhowmick et al, 2019: 2467-2482(موردنیـاز یــک قــرن را ذخیــره کــرد  
یلی، گزینـه جـذابی بـراي    هـاي فسـ   تـر نسـبت بـه سـوخت     جز اثرات پاك ها به انرژي

رشد اقتصاد، برآورده کردن نیازهـاي انـرژي، ایجـاد اشـتغال و ایجـاد صـنایع داخلـی        
ــال   ــیایی و درح ــورهاي آس ــراً در کش ــه اکث ــتند ک ــادتري را   هس ــذابیت زی ــعه ج توس

  ). 56-33: 1394الهی و همکاران، (دارند 
یر سـبب  هـاي تجدیـد پـذ    ها حاکی از آن است کـه توسـعه انـرژي    نتایج بررسی
ــیش از  شــده اســت کــه ســهم  2015میلیــون شــغل در جهــان در ســال  1/8ایجــاد ب

ــیش از   ــاران،  (درصــد اســت  60کشــورهاي آســیایی ب ــدي و همک ــامی میب : 1396ام
هـاي   صـورت کلـی از سـوخت    زمـان بـا رونـق اقتصـادي، جوامـع بـه       هم). 137-158

آوردنـد و ایـن    تـر ماننـد گـاز مـایع، بـرق و نفـت روي       سنتی به منابع سوختی راحت
ــه ــد ن ــده    رون ــم دی ــتاها ه ــه در روس ــهرها بلک ــا در ش ــیتنه ــود  م ــریف(ش زاده و  ش
کـه ممکـن اسـت     الوه بـر ایـن  مصرف انـرژي سـنتی عـ   ). 135–119: 1393همکاران، 

ــتن  غیراقتصــادي باشــد در برخــی مــوارد ســبب تخریــب محــیط  زیســت و هــدر رف
هماننـد بسـیاري از    ایـران   منـابع تـأمین انـرژي در کشـور    . شـود  منابع طبیعی نیـز مـی  

هیـزم، زغـال چـوب،    (کشورهاي دیگر دنیا بـه دو دسـته اصـلی منـابع انـرژي سـنتی       
نفــت ســفید، (و منــابع انـرژي تجــاري  ) فضـوالت حیــوانی و شــاخ و بـرگ درختــان  

                                                
  )اختصاري(کاي بریتانیایی حرارت ی BTU.باشد ژول انرژي می 1055واحد سنتی انرژي است که برابر با  - ١
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شـادي طلـب و همکـاران،    (شـود   تقسـیم مـی  ) گازوئیل، برق، گاز طبیعی و گاز مـایع 
1388 :67-87 .(  

آبــاد تنکــابن اســتان  هــاي دوهــزار و ســه هــزار از توابــع خــرم ســاکنین دهســتان
انـد در   شـده   مازندران با توجه بـه موقعیـت جغرافیـایی و کوهسـتانی کـه در آن واقـع      

گیـري از تجـارب خـود،     گذشته فاقد امکانات رفاهی بودنـد و سـاکنین آنهـا بـا بهـره     
قـدام بــه  همیـاري و مشـارکت و امکانـات طبیعـی موجــود در محـیط زنـدگی خـود ا       

ــاز خــود  ــه ســوخت موردنی ــب ســاکنین دهســتان . کردنــد مــی تهی ــاي  ســوخت غال ه
بـوده اسـت کـه بـا توجـه بـه پوشـش گیـاهی از         ) هیـزم (دوهزار و سه هـزار چـوب   

هـا بـه دلیـل     روي جنگـل  بـا توجـه بـه پـس    . شـد  میهاي اطراف روستاها تهیه  جنگل
صوصـاً در دهسـتان ســه   حدوانــدازه از منـابع طبیعـی، مخ   بـرداري بـی   اسـتفاده و بهـره  

ــل   ــت از جنگ ــرح حفاظ ــراي ط ــزار و اج ــانی در   ه ــط اداره جنگلب ــع توس ــا و مرات ه
ــت   ــردم مشــکل و طاق ــراي م ــزم ب ــه هی ــزار تهی ــد دهســتان دوه مشــایخی، (فرســا ش

هـاي زراعـی و بیکـاري     ایـد بـه تغییـر کـاربري زمـین     یادشـده  به دالیـل  ). 78: 1381
نیـز  اي بـزرگ بـه امیـد یـافتن کـار را      جوانان و مهاجرت آنها از روسـتاها بـه شـهره   

  ). 93: 1391وثوقی، (اضافه کرد 
ونقـل   عدم حضـور جوانـان، کهولـت سـن سـاکنین دائمـی، سـختی راه و حمـل        

هایی ماننـد نفـت، گازوئیـل و گـاز را در میـان آنهـا        هیزم، تمایل به استفاده از سوخت
ــزایش داد ــترش راه . اف ــاد و گس ــا ایج ــرم  ب ــهرهاي خ ــا از ش ــاد و ه ــه   آب ــابن ب تنک

ــزار و ســههــاي  دهســتان ــال ســوخت هــزار دوه ــایی ماننــد و ســهولت انتق نفــت،  :ه
هـا کـه بـا توجـه بـه تغییـر کـاربري         نشـین  گازوئیل و گاز مایع، سبک زندگی خـوش 

ــین ــتان   زم ــن دهس ــال در ای ــاخت وی ــی و س ــاي زراع ــده  ه ــود آم ــه وج ــا ب ــود ه ، ب
خـود را نمایـان کـرده و     تأثیرپذیري ساکنین کـه حتـی در معمـاري و بافـت روسـتاها     

هـا را بیشـتر    حضور ساکنین مختلـف از شـهرها، تمایـل بـه اسـتفاده از ایـن سـوخت       
ایجاد و تأسـیس نـانوایی، تهیـه و انتقـال آسـان نـان موردنیـاز از شـهرها          .کرده است
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موجب شده است کـه تنورسـتان هـا کـه زنـان روسـتا بـا همکـاري و مشـارکت هـم           
کـه یکـی از بهتـرین     کردنـد  مـی آتش و پخت نان در آنهـا  اقدام به آوردن هیزم، ایجاد 

شـد بـه فراموشـی سـپرده      ها جهت افـزایش همگرایـی و مشـارکت مـی     مراکز و مکان
 .شود

  
 پیشینه تحقیق -2-1

صـورت مسـتقیم بـه     با مطالعه کتب، مقـاالت و منـابع مختلـف مشـخص شـد کـه بـه       
تصــر گریــزي بــه صــورت مخ موضــوع اشــاره نشــده و صــرفاً در برخــی از منــابع بــه

ــه و اســتفاده از ســوخت  ــابع آن و چگــونگی تهی هــاي ســنتی  موضــوع ســوخت و من
  . شده است  پرداخته

سـویه بـه تنکـابن بـه پوشـش گیـاهی و        در کتاب نگـاهی همـه  ) 1381(مشایخی 
ــه  هــاي دوهــزار و ســه هــزار اشــاره  هــاي موجــود در جنگــل درخــت ــز ب کــرده و نی

ــل  ــادي جنگـ ــوع ارزش اقتصـ ــتف  موضـ ــا و اسـ ــولی از  هـ ــی و غیراصـ اده غیرعلمـ
   .پرداخته است یادشدههاي مناطق  جنگل

ــی   ــا علم ــگ ) 1389(دان ــاب فرهن ــاي     در کت ــه جغرافی ــابن ب ــردم تنک ــه م عام
شهرســتان تنکــابن پرداختــه و در خصــوص شــیوه حفاظــت از کشــتزارهاي بــرنج در 

   .برابر پرندگان و حیوانات با استفاده از آتش مطالبی را آورده است
ــی ــواع آن  ) 1385( مبین ــه تعریــف ســوخت و ان ــراق ب در کتــاب ســوخت و احت

  .هاي مختلف پرداخته است و نیز چگونگی ایجاد، تولید و استفاده از سوخت
ــاك،  ) 1395(خراســانی زاده و همکــاران  ــد ســوخت پ ــاب نقشــه راه تولی در کت

ــودگی   بــه تعریــف ســوخت و انــواع آن، اجــراي اســتانداردهاي ســوختی، معضــل آل
ــان از   هــوا و ه ــین وضــعیت فعلــی اســتفاده از ســوخت در منــاطق مختلــف جه مچن

  . اند جمله آسیا پرداخته
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در کتــاب پیشــبرد گــذار جهــانی انــرژي ) 1397(عبــداللهی ســروي و همکــاران 
ــه    ــف از جمل ــذیرها در کشــورهاي مختل ــرژي تجدیدپ ــه وضــعیت ان ــذیر، ب تجدیدپ

  .اند پرداخته 2017آسیا در 
  

 اهداف تحقیق -3-1
ــر  ــود دارد کــه راهنمــا و هــدایت      در ه کننــده  پــژوهش هــدف و ضــرورتی وج

پژوهشگر در آن تحقیـق اسـت کـه روش کـار و نحـوه گـردآوري اطالعـات مربوطـه         
هـاي تحقیـق حـول آن     شـود مطالـب و یافتـه    که سـعی مـی   طوري  کند به تر می را آسان

  .دباشنو پاسخی به پرسش اصلی شده دهی  هدف سازمان
ــی -1-3-1 ــد از عبا: هــدف کل ــل مــردم شــناختی ســوخترتن هــاي ســنتی  تحلی

ــزار و ســه  دهســتان ــاي دو ه ــع بخــش خــرم  ه ــزار از تواب ــتان تنکــابن   ه ــاد شهرس آب
  .باشد می

هـاي سـنتی و مـدرن در سـبک      بررسـی تـأثیر سـوخت    :اهداف فرعی -2-3-1
بررســی اثــر چگــونگی تهیــه و هــاي دوهــزار و ســه هــزار،  زنــدگی ســاکنین دهســتان

ــد ســوخت ــاي م تولی ــتان  ه ــاکنین دهس ــی س ــنتی در همگرای ــرفی س ــزار و  ص ــاي دوه ه
ســاکن هــاي ســنتی در ســبک زنــدگی مــردم  بررســی تــأثیر تغییــر ســوخت و هــزار ســه

  .مناطق مورد مطالعه
 

  روش تحقیق -4-1
هـاي   هـاي سـنتی توسـط سـاکنین دهسـتان      بررسی مردم شناختی اسـتفاده از سـوخت  

ـ   دوهزار و سـه هـزار بـا روش    چـرا کـه ایـن تحقیـق     . ر نیسـت پـذی  ی امکـان هـاي کم
هـاي کیفـی    کـارگیري روش  بـه بـا  باشـد تـا    نیازمند حضـور پژوهشـگر در میـدان مـی    

مشـاهده مشـارکت آمیـز و    . هـایی دسـت یابـد    بتواند بدون قصـد و غـرض بـه یافتـه    
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شـناختی را   مصاحبه با اطـالع دهنـدگان اصـلی، معمـوالً محـور اصـلی تحقیـق انسـان        
انـد   در ایـن تحقیـق نیـز محققـان سـعی کـرده      ). 56 :1382نبـوي،  (دهنـد   تشکیل مـی 

هـاي   طـور مسـتقیم حضـور داشـته باشـند و بـراي ایـن امـر دهسـتان          که در میدان بـه 
ــع شهرســتان خــرم  ــرده  دوهــزار و ســه هــزار از تواب ــاد تنکــابن را انتخــاب ک ــد آب . ان

آوري ســـوخت، تعـــامالت اجتمـــاعی ســـاکنین  مشـــاهده و نحـــوه تهیـــه و جمـــع
ارتبـاط، برخـورد سـاکنین بـا یکـدیگر، گفتگوهـاي مـردم پیرامـون           نها در ای دهستان
همچنـین در ایـن تحقیـق در    . ها، موضوع بررسـی ایـن سـطح از مطالعـه بـود      سوخت
ــق هــم اســتفاده    آوري داده جمــع ــر مشــاهده مشــارکتی از مصــاحبه عمی هــا عــالوه ب

اد مطلـع  صورت بـود کـه ابتـدا بـه سـراغ افـر       هاي مصاحبه نیز بدین سوژه. شده است 
ــاکنین       ــا س ــپس ب ــه و س ــتند رفت ــاتی داش ــات و تألیف ــوص تحقیق ــن خص ــه در ای ک

ــتان ــام   دهس ــاحبه انج ــا مص ــت  ه ــده اس ــاحبه  . ش ــاهده و مص ــار دو روش مش در کن
  .استصورت گرفته اي نیز  عمیق، مطالعه اسنادي و کتابخانه

  
  جامعه آماري -5-1

هــزار و ســه هــزار از جامعـه آمــاري ایــن مقالــه، مــردم ســاکن در روســتاي هــاي دو  
بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع سـعی شـده        . دنباش آباد تنکابن می توابع شهرستان خرم

در ایــن . ســال اسـتفاده شـود   55طـور تقریبـی از افــراد مسـن و بـاالي      اسـت کـه بــه  
ـ تحقیق تالش بر این بود که  ولـی  . ا بیشـتر اهـالی روسـتاها مصـاحبه صـورت گیـرد      ب

ـ    به دلیـل بـی   ین عـدم پاسـخگویی و همکـاري برخـی از اهـالی      اطـالع بـودن و همچن
شـونده از   افـراد مصـاحبه   متمـا . خـانوار بـوده اسـت    35روستا، جامعـه آمـاري دقیـق    

نفــر از ایــن افــراد داراي ســطح  7هــا بــوده کــه تنهــا  افــراد ســاکن در ایــن دهســتان
ــی  ــدایی و  تحصــیالت آکادمیــک هســتند و دیگــر افــراد ب ــا تحصــیالت ابت ســواد و ی

  .شتندمقدماتی دا
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 چارچوب نظریه -6-1
ــی   ــراهم م ــق ف ــراي محق ــه، چــارچوبی را ب ــا  نظری ــه راهنم ــد ب ــا بتوان ــازد ت ی آن یس

هـاي خاصـی را    کنـد فرضـیه   اي را مطـرح سـازد و بـه او کمـک مـی      هاي ویژه پرسش
ــورت ــد  صـ ــدي کنـ ــرد  ). 83: 1372االمینـــی،  روح(بنـ ــژوهش از رویکـ ــن پـ در ایـ

هــا و  گرایی، رویکـردي کهــن در اندیشـه  کــارکرد. شــده اسـت  کـارکردگرایی اسـتفاده   
پــردازان بزرگــی  شــناختی اســت کــه توســط نظریــه شــناختی و مــردم نظریـات جامعــه 

ــزر، (چــون مالینوفســکی و امیــل دورکــیم بســط و گســترش یافــت   ). 132: 1382ریت
تــوان بــه  دیــدگاهی نظــري بــر پایــه ایــن اندیشــه کــه رویــدادهاي اجتمــاعی را مــی 

گیـدنز،  (دهنـد تبیـین کـرد     هـایی کـه انجـام مـی     گراییبهترین وجه برحسـب کـارکرد  
ــدي در رویکــرد کــارکردي او   ). 804: 1387 ــاي مالینوفســکی نقــش کلی ــه نیازه نظری

وجـــود فرهنـــگ بـــراي بـــرآوردن نیازهـــاي اساســـی . نســـبت بـــه فرهنـــگ دارد
  ). 168: 1391جري دي، (شناختی و اجتماعی فرد است  بیولوژیکی، روان

ــارکردگرایی  ــه ک ــق نظری ــارکردي    طب ــه ک ــر جامع ــاگون ه ــکی عناصــر گون مالینوفس
مالینوفسـکی بـا    .سـازند  زیرا نیازهاي فرهنگـی مـردم آن جامعـه را مرتفـع مـی     . دارند

نیــاز : ارائــه نظریــه کــارکردگرایی ســه نــوع نیــاز مهــم را بــراي انســان تشــخیص داد
کپــارچگی  یو نیــاز ) آمــوزش قــوانین (اي  ، نیــاز وســیله ...)خــوراك و(زیســتی 

هـاي   طبـق ایـن نظریـه در ارتبـاط مـردم بـا اسـتفاده از سـوخت        ). بینی مشترك نجها(
هـاي   هـاي امـروزي بـر اهمیـت فراینـد      ها بـه سـوخت   سنتی و همچنین تغییر سوخت

همچنـین طبـق ایـن نظریـه     . شـود  روانی و نیروهاي سـاختاري و فرهنگـی تأکیـد مـی    
ي اصـلی بشـر   تنهـا سـوخت یکـی از نیازهـا     هـا، نـه   کارگیري سـوخت  در خصوص به

وسـیله   توانـد بـه    شـود و انسـان مـی    چه در گذشته و چه در زمان حال محسـوب مـی  
هـا یـک میـراث     همین سوخت، نیازهاي زیستی خود را برطـرف سـازد، بلکـه انسـان    

  .برند ها و هنجارهایی را به ارث می فرهنگی از ارزش
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  هزار دهستان دوهزار وسه -2
 )خــزر(مازنـدران  هـاي جنـوبی دریـاي     کرانـه مازنـدران، اسـتانی در شـمال ایـران در     

باشــد و شهرســتان تنکــابن یکــی از هفــده شهرســتانی اســت کــه در ایــن اســتان  مــی
ــع  ــع بخــش خــرم . شــده اســت واق ــام یــک منطقــه توریســتی از تواب ــاد  دوهــزار ن آب

بــا عنــوان  1372ایــن منطقــه در ســال . باشــد شهرســتان تنکــابن درشــمال ایــران مــی
 - زیــت روســتاي امــامزاده قاســم از طــرف معــاون سیاســی دهســتان دوهــزار بــا مرک

ــید      ــویب رس ــه تص ــدران ب ــتان مازن ــاري، (امنیتــی اس دهســتان ). 165: 1392انص
وهـواي آن   آب. باشـد  کیلـومتر مـی   5/268روسـتا بـا وسـعت     31دوهزار مشـتمل بـر   

دره . هــاي نســبتاً ســرد اســت هــاي مطبــوع و زمســتان معتــدل کوهســتانی بــا تابســتان
ــبز دو  ــی   سرس ــرایط طبیع ــابن، ش ــهر تنک ــوب ش ــرز و در جن ــات الب ــزار در ارتفاع ه

ــژه ــد آورده اســت  وی ــاي علمــی، (اي را پدی ــوق). 98: 1389دان ــه ف ــن منطق ــاده  ای الع
ــا اســت و چشــم  ــن  زیب ــتانی، چم ــدیع کوهس ــدازهاي ب ــع  زار و جنگــل ان ــاي مرتف ه

نـی سـخن   مردم روستاهاي دوهـزار بـه زبـان مازنـدرانی بـا لهجـه گیال      . اي دارد جلگه
ــی ــتند      م ــري هس ــیعه جعف ــذهب ش ــرو م ــلمان و پی ــد، مس ــعیدیان، (گوین : 1375س
ــر اســاس نتــایج سرشــماري ســال     ). 815 نفــر  1494، دهســتان دوهــزار  1385ب

  ).1385: مرکز آمار ایران(د نباش زن می 752مرد و  742جمعیت داشته است که 
ــت      ــتاهاي دوهــزار از فعالی ــر مــردم روس ــد اکث ــی، با  درآم غــداري و هــاي زراع

فنـدق از محصـوالت زراعـی و بـاغی      و گنـدم، گـردو، سـیب   . شـود  دامداري تـأمین مـی  
ــه اســت ــن منطق ــرورش گــل. ای ــج اســت   پ ــزارع روســتاهاي آن رای ــز در م ــان نی . گاوزب

هــاي اصــلی روســتاییان اســت و گوشــت و لبنیــات، از محصــوالت   دامــداري از فعالیــت
هـاي   ایـن منطقـه، در کنـار فعالیـت    مـردان و زنـان   . باشـد  دامی روستاهاي دوهـزار مـی  

دسـتی چوخـا، چادرشـب، جـاجیم،      زراعی و دامـداري بـه تولیـد محصـوالت صـنایع     
پردازنــد  گیــر، پوســتین کــاله و جــوراب پشــمی نیــز مــی ســفره، کــاله پشــمی، کــول
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روســتاهاي پــایکوهی دوهــزار بــا بافــت مســکونی پراکنــده ). 767: 1383ســعیدیان، (
هـاي شـیروانی و    هـاي آن سـقف   انـد و اکثـر سـاختمان    هدر شیب مالیمی استقرار یافت

معماري سـنتی روسـتاها بـا محـیط اطـراف، سـازگاري مناسـبی        . دیوارهاي گلی دارند
  . افته استی

. هـاي سـاکنین روسـتاها از نـوع فعالیـت و معیشـت آنـان تـأثیر پذیرفتـه اسـت           خانه
ــتاها ســاخت  ــراف روس ــیار   در اط ــان بس ــی توســط غیربومی ــده وســازهاي ویالی ــاد ش زی

کاررفته در بناهـاي روسـتا غالبـاً گـل، سـنگ، آجـر و چـوب اسـت، ولـی           مصالح به. است
هاي جدیـد از مصـالح سـیمان، گـچ، تیـرآهن، آجـر و آلومینیـوم اسـتفاده          در ساخت خانه

ــژاد، (شــده اســت   ــومتري مرکــز  350هــزار در  دهســتان ســه). 331: 1387صــفی ن کیل
کـوه   آبـاد تنکـابن در قسـمت غربـی قلـه علـم       ماستان مازندران و از توابـع شـهر خـر   

نفــر  988، دهســتان ســه هــزار 1385بــر اســاس نتــایج سرشــماري ســال . باشــد مــی
ــر  ــن ). 1385: مرکــز آمــار ایــران(باشــند  خــانوار مــی 287جمعیــت کــه مشــتمل ب ای

هـاي مرتفـع    انـدازهاي بـدیع، چمنزارهـا، جنگـل     اي بکر، زیبا بـا چشـم   دهستان منطقه
هـاي آب   هـا و چشـمه   وهـواي مطبـوع بـه همـراه آبشـاره      خانه پـر آب اي،رود و جلگه

هـاي توریسـتی مشـتاق آرامـش و      گـروه  بـراي  ؛گوارا و آرامـش رؤیـایی ایـن منطقـه    
  . آل است طبیعت کامالً ایده

گفتنـد چـون منطقـه دوهـزار داراي دو رودخانـه       در قدیم رودخانـه را هـراز مـی   
یگــري از ســمت قلــه ســیاالن و شــود و د کــی از ســمت نوشــا ســرازیر مــیی. اســت

وســفی نیــا، ی(پیوندنــد  محلــه کــه در قریــه کلیشــم بــه همــدیگر مــی ) اســل(عســل 
ــا   همــین). 47: 1371 طــور منطقــه ســه هــزار داراي ســه رود اصــلی شــلف رود، گرم

جـا   بـا گذشـت زمـان بـا جابـه     . گفتنـد  مـی  زارهـ  رود است کـه بـه آن سـه    رود و مران
هزارتنکــابن  رودخانــه پــرآب ســه. شــده اســت شــدن نقطــه، هــراز بــه هــزار تبــدیل 

کــی از ی هــزار ســهرودخانــه . نظیــر در ایــران اســت مجموعــه زیســتی، طبیعــی و کــم
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هـا ایـن رود را    حتـی در اکثـر کتـاب   . هاي اصلی رودخانـه چشـمه کیلـه اسـت     شاخه
  . شناسند عنی سه هزار مییاش  ترین شاخه به اسم بزرگ

متر اســـت کـــه دورتـــرین کیلـــو 57طـــول رودخانـــه ســـه هـــزار بـــالغ بـــر 
هـاي تخــت سـلیمان بـا ارتفــاع     هــزار و از کـوه  اش مربـوط بــه منطقـه سـه    سرچشـمه 

ایـن رود پـس از عبـور از مسـیر کوهسـتان      . متـر از سـطح دریـا اسـت     4600بیش از 
هــاي حاصــلخیز  جلگــه آبرســانی بـه ســوي دریــاي خــزر جریـان داشــته و ضــمن   بـه 

ــوار، وارد د   ــاحلی شهس ــهر س ــمال ش ــابن در ش ــی تنک ــزر م ــاي خ ــود  ری ــر، (ش فیش
ــزار دره ). 63: 1384 ــه ه ــزار و س ــدران و در    دو ه ــتان مازن ــه در اس ــتند ک ــایی هس ه

هـاي دو هـزار و سـه هـزار      بـراي واژه . هـاي تخـت سـلیمان قـرار دارنـد      شمال کـوه 
ــه  ــمیه وج ــی  تس ــان م ــی را بی ــاي مختلف ــتن   ه ــد داش ــد، مانن ــر  3000و  2000کنن مت

زار بـه معنـاي بلبـل کـه در ایـن صـورت مفهـوم           ها، یا برگرفتـه از  فرازاي دره نـام هـ
  .دو یا سه هزار بلبل مورد نظر بوده است
هـزار اطالعـات دقیقـی در     هـاي دوهـزار و سـه    در خصوص نژاد مـردم دهسـتان  

ایــن البتــه ذکــر ایــن مطلــب ضــروري اســت کــه برخــی از ســاکنین  . دســت نیســت
هاي اطـراف بـه دوهـزار و    هـاي شـهر   ها از مهـاجرانی هسـتند کـه از دهسـتان     دهستان

یـا   آماردهـا سـکنه باسـتانی تنکـابن آنهـا را منتسـب بـه       . نـد ا ه هزار مهاجرت نمود سه
ــان  ــاردهم ــی آم ــد م ــاهان    . دانن ــه شاهنش ــانی ک ــی درزم ــن یعن ــیار که در دوران بس

راندنــد، در کرانــه جنــوبی دریــاي مازنــدران اقــوام  یــران فرمــان مــیبــر ا هخامنشــی
آماردهـا، آریـایی و قـومی نیرومنـد و جنگجـو      . زیسـتند  کادوسی، تپوري و آمـارد مـی  

گروهــی دیگــر از مــورخین محــل ســکونت ). 140: 1343مجیــر شــیبانی، (انــد  بــوده
چنـین بـه نظـر    . آماردها را در نواحی کوهسـتانی بـین آمـل و تنکـابن قلمـداد کردنـد      

و ) هــا کــادوزي(هــا  رســد کــه محــل ســکونت آماردهــا بــین دو طایفــه کادوســی مــی
طـرف مغـرب تنکـابن     بـه ) ا هـراز یـ رود اراز (تپورها بوده است، یعنـی از آمـل فعلـی    

  ).59: 1389بهزادي، ( هشد تا دیلمان را شامل می
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  هاي پژوهش یافته -3
از سنگ  ،هزار سههاي دوهزار و  هاي پژوهش قبل از ورود کبریت به دهستان طبق یافته
سنگ چخماغ به . کردند استفاده میبراي روشن کردن آتش ) سنگ آتشزنه(چخماغ 

هایی تولید  هاي چخماغ به یکدیگر جرقه با مالش سنگ. هاي سفید و مشکی است رنگ
هاي خشک به رنگ تیره و به شکل پنیر  ها را در مجاورت تکه چوب این سنگ. شود می

 دادند و با مالش آنها به یکدیگر و ایجاد جرقه باعث قرار می 1دار به نام پوش سوراخ
سپس با فوت کردن آن و قرار دادن پوش در . شدند ها می ایجاد آتشی خفیف در پوش

حدود هشتاد سال . کردند هاي خشک دیگر، آتش موردنیاز خود را فراهم می زیر چوب
ها شد و کار برافروختن آتش را براي مردمان آن آسان  دهستاناین قبل کبریت وارد 

  . کرد
ا یایی از پوست نوعی درخت به نام آلوکک همچنین افراد قدیمی براي روشن

هاي جوان آن صاف و  شاخه. آلوکک درخت مرتفعی است. کردند استفاده می 2گیالس
مرغی کشیده با حاشیه  هایش تخم برگ. شود اي سرخ براق می سبز و سپس قهوه

ي و ا هاي جوان گاهی متمایل به قهوه پشت برگ. باشد اي ساده یا نامنظم می اي اره دندانه
میوه شفت آن تقریباً گرد به قطر یک . وبیش کرك دار و گل آن سفیدرنگ است کم

هسته آن شبیه و رنگ یا کمی سیاه و براق و با مزه ترش و شیرین  متر کمی سرخ سانتی
پوست زیرین این درخت در طول درخت است ولی . مرغ یا گرد و صاف است تخم

شد که پس از جدا کردن پوست از با پوست بیرونی آن در حول و دور درخت می
واسطه چرب  پوست این درخت به. باشد طور طبیعی به شکل فنر و مارپیچ می درخت به

طور تقریبی حدود یک ساعت  باشد و هر یک متر از آن به بودن قابل اشتعال می
در گذشته با روشن کردن نوك پوست این . کند سوزد و روشنایی نسبی تولید می می

ها و رفتن به نقاط مختلف در هنگام  ست گرفتن آن جهت سرکشی به دامدرخت و در د
                                                

1. poosh 
2. Rosaceae 
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هاي داغ پوست  استفاده از آن گاهی به دلیل ریختن خاکه. کردند می شب از آن استفاده
  .شد میسوزي و بروز خسارتی  ها باعث آتش سوخته شده بر کف کاه انبارها و دامداري

داشـتن و   انـرژي بـراي گـرم نگـه    تـرین منبـع    اولـین و مهـم  هیـزم  ): 1همه(هیزم 
هـاي اطـراف روسـتاها بـا      هیـزم را از جنگـل  . هـاي دوهـزار بـود    وپز در خانواده پخت

ــا توجــه بــه موقعیــت  . کردنــد ســختی فــراوان تهیــه مــی ســاکنین دهســتان دوهــزار ب
مسـافت کمتــري در مقایسـه بــا    ،تـر بــه جنگـل   جغرافیـایی منطقـه و دسترســی آسـان   

ولـی سـختی تهیـه    . کردنـد  مـی  اي رسیدن بـه جنگـل طـی   هزار بر ساکنین دهستان سه
. و انتقال هیزم براي سـاکنین هـر دو دهسـتان یکـی بـوده و تفـاوت چنـدانی نداشـت        

ــه     ــردن خان ــرم ک ــراي گ ــتر ب ــزار بیش ــه ه ــوانی در س ــوالت حی ــتفاده  از فض ــا اس  ه
ریختنــد و روشــن  گــاهی ایــن فضــوالت را در تنورهــاي تنورســتان مــی. کردنــد مــی
تهیـه  . ولـی بیشـتر آتـش ایـن تنورهـا از هیـزم بـود       ). 2و  1 هـاي  سعکـ (کردنـد   می

ـ    ولـی بـا تمـام سـختی    . هیزم براي مردم سه هزار سخت بود کـه بـه    دهـا مجبـور بودن
  .جنگل بروند و هیزم تهیه کرده و براي پختن غذا از آن استفاده کنند

                                                
1. hemeh 
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  محققان: ، عکس1397نماي بیرونی تنورستان، تیر  -1 عکس

  

  
  محققان: ، عکس1397ماي داخلی تنورستان، تیر ن  -2 عکس
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فضـوالت  (هـاي سـنتی    فضوالت حیوانات خـانگی جهـت تـأمین سـوخت    
بـا توجـه بــه اینکـه دسترسـی بــه جنگـل و هیـزم بــراي        ):حیـوانی، هیـزم و زغــال  

هـزار دشـوار اسـت، از فضـوالت حیوانـات خـانگی بـراي آتـش درسـت           ساکنین سه
سـاکنین روسـتا هـر روز و یـا هـر چنـد       ). 3 شـماره  عکـس (کننـد   کردن استفاده مـی 

کننـد و بعـد از خشـک شـدن بـه       مـی ) مسـطح (صـاف   اهـا ر  ن داخل طویلههِپِ ،وقت
 »کـت «هـاي فضـوالت حیـوانی     آوردنـد کـه بـه ایـن قالـب      هـایی در مـی   شکل قالـب 

هـا بــر   و بــراي اینکـه فضـوالت بهتــر خشـک شـوند در بیــرون از طویلـه      گوینـد  مـی 
هـا را بـین هـر قالـب قـرار       هـاي نـازك درخـت    چنـین شـاخه  چینند و هم هم می روي

هـا و مخصوصـاً    کـه اکثـراً دام   در فصـول بهـار و تابسـتان    ). 4شماره  عکس(دهند  می
ــه ــاط   گاوهــا در بیــرون از طویل هــا بــه چــرا مشــغول هســتند و در شــب هــم در حی

هـاي روسـتاها بـدون حصـار      شدند و از آنجـایی کـه حیـاط خانـه     منازل نگهداري می
ــع   ا ــین ســاکنان روســتا جهــت جم ــدیدي ب ــت ش ــه هنگــام صــبح رقاب آوري  ســت ب

ــابر   . فضــوالت وجــود دارد ــا مع ــه و ی ــاط خان ــه در ســطح حی ــوانی ک فضــوالت حی
هـا و یــا دیوارهـا جهــت خشـک شــدن     ســنگ پخـش بــود را جمـع و بــر روي تختـه   

ــی  ــن م ــد په ــع   . کنن ــت جم ــراد جه ــین اف ــوارد ب ــی م ــوالت   در برخ ــن فض آوري ای
  .شود یهایی هم م بحث
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فضوالت حیوانی بکار گرفته در تنور براي روشن کردن آتش، سه هزار، مرداد  -3 عکس

  محققان: ، عکس97
  

 
  محققان: ، عکس97کت، سه هزار، مرداد  -فضوالت حیوانی -4 عکس
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از آن اسـتفاده کـرد بـراي     شـد  نمـی چون فضوالت حیـوانی کـم بـود و همیشـه     
ــ    ــل م ــا جنگ ــادي را ت ــزم راه زی ــه هی ــاطر   یتهی ــب و ق ــا اس ــد و ب ــزمرفتن ــه  ، هی ب

بـراي  . کردنـد  وپـز اسـتفاده مـی    در گذشـته از هیـزم بـراي پخـت    . آوردنـد  هـامی  خانه
ــا یــک نفــر کــه آشــناتر بــه جنگــل بــوده و محــل افتــادن   تهیــه هیــزم زیــاد اغلــب ب

. گرفتنـد  مـی کردنـد و آدرس آنجـا را   دانسـته صـحبت مـی    هـاي خشـک را مـی    درخت
هـایی بلنـد بـه نـام      ه کـردن درخـت در گذشـته از تبـر یـا اره     قطع براي بریدن و قطعه

ــر ــه ب ــتفاده   1کل ــود اس ــوي اره ب ــه داراي دو دســته در دو س ــیک ــد م ــی  ش ــه بعض ک
بعــدها بــراي ایــن کــار از اره . هــا از ایــن نــوع اره در منــازل خــود داشــتند  خــانواده

ري شد که در هر روسـتا فقـط یـک یـا دو نفـر کـه کارشـان نجـا         موتوري استفاده می
  ).5شماره  عکس(و یا کاري مشابه آن بود نسبت به تهیه آن اقدام کرده بودند 

  

  
  محققان: ، عکس97شناسی برسه، دوهزار، فروردین تبر و اره کله بر، موزه مردم -5 عکس

                                                
1. kalehbor 
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در هنگــام تهیــه هیــزم بــراي ذخیــره کــردن و نگهــداري بــراي زمســتان،         
صــورت روزمــزد بــود و  ب بــههــا بــه همــراه فــرد آشــنا بــه جنگــل کــه اغلــ خــانواده

ــد کــارگر روزمــزد راهــی    ــا چن ــاز، یــک ی همچنــین چنــد همســایه و در صــورت نی
ــی ــل م ــدند جنگ ــک     . ش ــراي کم ــزد ب ــتم روزم ــارج از سیس ــه خ ــانی ک ــب کس اغل

ــد مــی ــانون و عــرف نانوشــته  آمدن ــک ق ــه طــی ی صــورت مشــروط، خــانواده  اي و ب
تکـل  . گفتنـد  مـی  1لاصـطالح بـه آن تکـ    کردنـد کـه بـه    صاحب هیزم را همراهی مـی 

آوري  بـه ایــن صـورت بــود کــه فـرد در بعضــی از کارهــا از قبیـل کشــاورزي، جمــع    
هـا بـراي فصـل زمسـتان      هیزم، تهیه علوفه و چیـدن بـرگ درختـان و انبـار کـردن آن     

. کـرد  و در پایـان روز هـیچ دسـتمزدي دریافـت نمـی      آمـد  مـی به کمک اهالی روسـتا  
افـراد بـراي   کـرد   مـی  یادشـده کارهـاي  ولی در روزي که خود آن شـخص شـروع بـه    

گونــه بـود کــه همکــاري و همگرایــی   ایــن. آمدنــد مـی  پـس دادن تکــل بــه کمــک او 
هـاي   آوري هیـزم اغلـب افـراد در سـفره     در هنگـام جمـع  . گرفـت  دلنشینی صورت می

نام داشت مقـداري نـان و پنیـر و سـبزي یـا گـردو بـراي صـرف          2کوچکی که سارق
شخصــی کــه از نظــر . هی ناهــار همــراه خــود داشــتندهــاي ناشــتا و گــا آن در وعــده
تر از همـه بـود اقـدام بـه روشـن کـردن آتـش و تهیـه چـاي در ظـروف            سنی کوچک

و پـس از آمـاده شـدن چـاي،     ) 6شـماره   عکـس ( کـرد  مـی  3حلبی بـه نـام قـابجوش   
در . کردنـد  همه افراد گروه به دور هـم جمـع شـده و توشـه همـراه خـود را میـل مـی        

وص موضــوعات مختلفــی از قبیــل اختالفــات فیمــابین و     ایــن هنگــام در خصــ  
  .انجامید وفصل آن می آمد که اغلب به حل مسائلی اینچنین، صحبت به میان می

  

                                                
1. takel 
2. sarogh 
3. ghabjoosh 
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  محققان: ، عکس97شناسی برسه، دوهزار، تیر قابجوش، موزه مردم -6 عکس

  
هـا و پـیش از خاکسـتر شـدن آن بـا کنـار        در تمام منازل پـس از سـوختن هیـزم   

هـاي چـوب مشـتعل و گـاهی بـا ریخـتن آب بـر روي آتـش اقـدام بـه            کهگذاشتن ت
هـاي حلبـی و یـا کیسـه      هـا را در ظـرف   زغـال . کننـد  مـی  آوري آن تهیه ذغال و جمـع 

ابتــدا . کردنــد مــی ند از آن اســتفادهســتخوا مــیکــه  و هــر زمــان کننــد مــیآوري  جمــع
ریختنـد و   هاي خـاموش را در منقـل و یـا گـاهی اوقـات در کـوره فرنگـی مـی         زغال

هـاي   کـه اصـطالحاً بـه ایـن زغـال      نـد و پـس از گداختـه کـردن آن    دز سپس آتش می
کـوره فرنگـی اجـاقی کوچـک از گـل      . کردنـد  اسـتفاده مـی   گویند می 1گداخته، چیک

ــی نــازك درســت  ــد میلــه آهن ــا چن ــار کرچــال   و ســنگ و گهگــاه ب شــده کــه در کن

                                                
1. chik 
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یـا همـان زغـال     2چیـک  داشـتن غـذا بـا اسـتفاده از     وپز و یـا گـرم نگـه    جهت پخت1
در گذشـته و زمـانی کـه هنـوز بـرق      ). 8و  7شـماره   عکـس ( شـد  مـی گداخته تعبیـه  

  ).9شماره  عکس(شد  ها در اتو از چیک استفاده می نبود براي اتو کردن لباس
  

  
  محققان: ، عکس97شناسی برسه، دوهزار، تیر کوره فرنگی، موزه مردم -7 عکس

  

                                                
1. carchal 
2. chik 
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یکی از اهالی روستاي دو هزار در حال استفاده کردن، کوره فرنگی در منزل  -8 عکس

  محققان: ، عکس97فروردین 

 
، 97شناسی برسه، دوهزار، فروردین  اتو زغالی و وسایل خیاطی، موزه مردم -9 عکس

  محققان: عکس
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شـد کـه اعضـا خـانواده بـراي اسـتفاده از        هـاي سـنتی سـبب مـی     استفاده از سوخت
ترهـا مکـان    غالبـاً بـزرگ  . ق و نزدیـک بـه هـم بنشـینند    نور و گرماي بیشـتر، در یـک اتـا   

 عکـس (طـور مثـال پـدر خانـه در کنـار کرچـال        بـه . معینی براي خود در هر خانه داشـتند 
ــماره  ــی) 10ش ــرم       م ــغول گ ــال و مش ــوي کرچ ــب در جل ــه اغل ــادر خان ــت و م نشس

بـه همـین ترتیـب جایگـاه پسـر ارشـد و دیگـر        . داشـتن غـذا و آمـاده کـردن آن بـود      نگه
ــود فر ــري مشــخص ب ــرین تغیی ــا کمت ــدان ب ــن  . زن ــین ای ــات و همچن ــن ترتیب ــت ای رعای

  .شد ها باعث ایجاد احترام و رعایت اخالق در بین خانواده می دورهم نشستن
  

  
  محققان: ، عکس97کرچال، خانه روستایی، دوهزار، تیر -10 عکس

  
. تهـاي سـنتی در معمـاري منـازل سـاکنین تـأثیر داشـ        استفاده بهینه از سـوخت 

الي  بـود کـه بـا گـل البـه     ) دارچـین و یـا دارورجـن   (هـا از چـوب    عمده مصالح خانه
هـا را   بعدها که تهیـه چـوب مشـکل شـده بـود دیـوار خانـه       . پوشاندند ها را می چوب
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هـا   ایـن خانـه  . گفتنـد  مـی چـین   هـا سـنگ   که بـه ایـن خانـه    ساختند میبا سنگ و گل 
ول ســرد بــراي حفــظ گرمــاي داراي دیوارهــایی بــا عــرض زیــاد بودنــد کــه در فصــ

  ).11شماره  عکس(ها بسیار مؤثر بودند  حاصله از سوخت
  

  
  محققان: ، عکس97خانه سنگچین، روستاي درجان، سه هزار، فروردین  -11 عکس

  
ــیخ در دهســتان  ــج شــدن م ــه  پــس از رای ــزار و دوهــزار، خان ــاي  هــاي ســه ه ه

) خانـه  گـرم (پـس خانـه   هـا داراي یـک ایـوان و یـک      خانـه این . اي ساخته شد ازگامه
روزهـا در کرچـال   . کردنـد  مـی  افراد خانه در ایام گرم سـال در ایـوان زنـدگی   . بودند

دود . کردنــد وپــز آتــش روشــن مــی شــده در گوشــه پــس خانــه جهــت پخــت تعبیــه 
خــارج  پوشــاند مــیکــه ســقف خانــه را  1هــا الي تختــه لــت حاصــل از بــام و از البــه

                                                
هاي  متر و با عرض سانتی 3متر و به قطر حداکثر  سانتی 60هایی که توسط نجارهاي محلی با تبر به طول  تخته - ١

درخت بلوط  ،اي تهیه لتبهترین نوع درخت بر. شد اي درخت داشت درست می مختلف که بستگی به قطر کنده
 .بود
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هـا   شـب . شـد  کـه از آن نـور وارد خانـه مـی     اي بـود  پس خانـه داراي روزنـه  . شد می
آتـش حاصـل از هیـزم، خانـه     . شـد  دیگر آتش روشن نبود و روزنـه کـامالً بسـته مـی    

 عکـس (هـاي هیزمـی    بـا رایـج شـدن بخـاري    . داشـت  را کامالً تا صبح گرم نگـه مـی  
ــد و دیگــر    کرچــال) 12شــماره  ــه آن دادن ــس خانــه جــاي خــود را ب ــاي داخــل پ ه

دیگــر . گرفــت شــده بــر روي ایــوان صــورت مــی تعبیــه  هــاي وپــز در کرچــال پخــت
ــال  ــزم در کرچ ــوختن هی ــه از س ــی  دودي ک ــد م ــا تولی ــروز   ه ــب آزار و ب ــد موج ش

شـد و نســبت بــه گذشــته از رفــاه نســبی   هــاي تنفســی ســاکنین منطقــه نمــی بیمـاري 
  .برخوردار شده بودند

  

  
  .، عکاس محققان97بخاري هیزمی، روستاي سه هزار، فروردین  -12 عکس
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هـا سـطح رفـاهی و بهداشـت افـراد بـاالتر        پس از ورود نفـت بـه ایـن دهسـتان    
ــت ــه  .رف ــتحمام ب ــت اس ــتاها جه ــاکنین روس ــل از آن س ــته قب ــورت دس ــی از  ص جمع

غالبـاً  . کردنـد  مـی روستاي خود به روستایی دیگر کـه داراي گرمابـه بـود طـی طریـق      
قبـل یـا حـین و     افـراد روسـتاهاي مختلـف   . هر چند روستا داراي یک گرمابـه بودنـد  

ــی    ــدیگر را م ــتحمام هم ــد از اس ــا بع ــعیت     ی ــدیگر و وض ــوال یک ــد و از اح دیدن
هـا از هیـزم بـراي گـرم کـردن آب       در ایـن گرمابـه  . شـدند  هم بـاخبر مـی   يروستاها

گفتنــد  چــی مــی زیــر نظــر یــک نفــر کــه بــه او حمــام حمــام و  کردنــد مــیاســتفاده 
  ).13شماره  عکس( شد مینگهداري 

  

  
ل و دیگ بزرگ براي گرم کردم آب جهت استحمام، روستاي درجان سه هزار، کرچا - 13 عکس

  محققان: ، عکس97مرداد 
  

ها که به ثبت ملـی رسـیده اسـت حمـام امیـر اسـعد تنکـابنی         کی از این گرمابهی
ایـن اثـر مربـوط    . باشد که در روستاي باالاشـتوج دهسـتان دوهـزار بنـا شـده بـود       می
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کـه سـوخت مصـرفی ایـن حمـام از هیـزم بـوده اسـت         باشد  به اواخر دوره قاجار می
  ).14شماره  عکس(اي از آن باقی نمانده است  که امروزه جز خرابه

  

  
  1397برگرفته از سایت خبرگزاري ایسنا، فروردین . گرمابه روستاي باالاشتوج -14 عکس
  

 گفتنـد  مـی  1هـایی کـه اصـطالحاً بـه آن تنشـوران      ها در مکـان  البته برخی خانواده
و حلبـی نیـز    2هاي بـزرگ و یـا ظـروف فلـزي بـه نـام افتـا        گرم کردن آب در دیگبا 

کـه پـس از ورود نفـت بـه ایـن      ). 15شـماره   عکـس ( کردنـد  مـی اقدام بـه اسـتحمام   
هـاي شـکیل و تمیـز خـانگی      هـا بـه حمـام    کشی آب، ایـن تنشـوران   ها و لوله دهستان

ــه    ــانی از گرماب ــر نش ــدند و دیگ ــدیل ش ــورا   تب ــدیمی و تنش ــاي ق ــا در  نه ــن ه ای
  .شود ها دیده نمی دهستان
 

                                                
1. tanshooran 
2. afta 
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  محققان: ، عکس97شناسی برسه، دوهزار، تیر  ، موزه مردم1افتا -15 عکس

  
هــاي دوهـزار و ســه هــزار   بـیش از هشــتاد سـال اســت کـه نفــت وارد دهسـتان    

و  کردنــد مــیهــا بــراي تهیــه نفــت بــه شــهر مســافرت  ســاکنین ایــن دهســتان. هشــد
و یـا بـا کمـک اسـب و قـاطر، نفـت را صـرفاً جهـت          )کـولبري (بـار   صورت کولـه  به

بعـدها بـا تشـکیل    . رسـاندند  هاي روشنایی بـه روسـتاهاي خـود مـی     استفاده در چراغ
بعـدها بـا   . شـد  مـی هـا تهیـه و توزیـع     هاي روستایی نفت از طریق این تعاونی تعاونی

هـا منتقــل   احـداث جـاده و اتومبیـل، نفـت را بـا تانکرهـاي بـزرگ بـه ایـن دهسـتان          
. گردیـد  مـی تـر بـین اهـالی توزیـع      ها با تانکرهـاي کوچـک   تعاونی توسطو  کردند می

بندي نفت و گازوئیل هـر خـانوار بـا ارائـه دفترچـه عضـویت و بعـدها         بعد از سهمیه
هـا   سـاکنین ایـن دهسـتان   . کردنـد  مـی با ارائه کـوپن سـهمیه نفـت خـود را دریافـت      

ســوختی نشــوند در دیگــر  بــراي آنکــه در فصــل ســرما دچــار کمبــود نفــت و مــواد

                                                
1. afta 
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پـس از  . کردنـد  مـی وپـز اسـتفاده    فصول سال بیشتر از هیـزم بـراي گرمـایش و پخـت    
ــتان    ــن دهس ــه ای ــت ب ــراغ   ورود نف ــواع چ ــا ان ــت  ه ــاي پخ ــنایی و   ه ــز و روش وپ

  .ها شد هاي نفتی وارد این دهستان یخچال
موشـی   چـراغ . گفتنـد  بـه ایـن نـوع چـراغ دسـت چـراغ هـم مـی         :موشـی  چراغ

آمـد   اي بیـرون مـی   هـاي امـروزي بـود کـه از نـوك لولـه آن فتیلـه        مشابه قوريتقریباً 
بـا گـرفتن دسـته    . ریختنـد  که آن فتیله آغشته به نفتی بود که داخـل مخـزن چـراغ مـی    

اسـتفاده  از آن موشی و روشـن کـردن فتیلـه آن بـراي رفـتن بـه بیـرون از خانـه          چراغ
ـ   موشـی  چـراغ  ،بعدها با آمدن فانوس. کردند می  عکـس (ه فراموشـی سـپرده شـد    هـا ب

  ).16شماره 

  
  محققان: ، عکس97شناسی برسه، دوهزار، فروردین  موشی، موزه مردم چراغ -16 عکس
  

ــد هــا نــوعی دســت چــراغ کــه در انــدازه  فــانوس: فــانوس . هــاي مختلــف بودن
ــد     ــت بودن ــتن نف ــت ریخ ــر آن جه ــی در زی ــز و داراي مخزن ــنس فل ــانوس از ج . ف

اي گرداگــرد  آمــد و بــا ســازوکاري جالــب شیشــه رون مــیاي از روي مخــزن بیــ فتیلـه 
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شـده بـود کـه دسـته      هـایی تعبیـه    در دو طرف مخـزن سـتون  . کرد فانوس را احاطه می
ــی  ــا متصــل م ــه آنه ــانوس ب ــراي حمــل  ف ــد و ب ــتفاده  ش ــانوس اس ــته ف ــل از دس  ونق

  ).18و  17شماره  عکس( کردند می

 
  محققان: ، عکس97هشت فانوس، خانه روستایی در دوهزار، اردیب -17 عکس

  

  
  محققان: ، عکس97فانوس، خانه روستایی در دوهزار، اردیبهشت  -18 عکس
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هـا از جـنس سـفال یـا شیشـه بودنـد کـه شـامل پایـه، مخـزن            این چـراغ  :1لمپا
انـدازه و شـکل    لمپاهـا بسـته بـه   . و شیشـه بـود   2نفت و محل اتصال فتیلـه یـا معجـر   

لمپاهــاي . شــدند بنــدي مـی  گردسـوز تقســیم معجـر آنهــا بــه لمپـا هفــت و لمپــا ده و   
ــود       ــکل ب ــتطیل ش ــردو مس ــه ه ــتند و فتیل ــاي ده داش ــر از لمپاه ــور کمت ــت، ن . هف

هــاي گــرد کــه از دور معجــر بــاال  هــاي لمپــا گردســوز بــه دلیــل داشــتن فتیلــه چــراغ
ــور بیشــتري از دیگــر لمپاهــا داشــتند  کشــیده مــی ــن . شــدند ن بعــدها در ســاخت ای

  ).20و  19شماره  هاي عکس( کردند می ها از حلب استفاده چراغ
  

  
  محققان: ، عکس97شناسی برسه، دوهزار، فروردین ، موزه مردم7لمپا  -19 عکس

                                                
1. lampa 
2. majar 
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  محققان : ، عکس97شناسی برسه، دوهزار، تیر لمپا گردسوز، موزه مردم -20 عکس

  
ــا چــراغ :1چــراغ ســیتکا ــود چــراغ ســیتکا ی ــوري از جــنس اســتیل ب ــن . زنب ای

اي از وسـط ایـن چـراغ بـه بـاال       براي ریخـتن نفـت داشـتند کـه لولـه     ها مخزنی  چراغ
کـه محـل نصـب    وجـود داشـت   رو بـه پـایین بـود    ) u(که سر این لوله به شـکل یـو   

هـا بـا اسـتفاده از فشـار بـاد و بخـار        ایـن چـراغ  . هـا بـود   توري مخصوص این چـراغ 
آن  مانـد و نـور   شـد روشـن مـی    حاصل از گرم شدن نفت که بـه تـوري افشـانده مـی    

اهرمـی تلمبـه ماننـد در    . هـایی کـه تـاکنون شـرح داده شـد بیشـتر بـود        از دیگر چراغ
محـض کـم شـدن نـور چـراغ       شـد کـه بـه    بدنه مخزن جهت تأمین فشار باد نصب می

                                                
1. sitka 
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. کردنــد سـاکنین بــا اســتفاده از تلمبــه اقــدام بــه پـر کــردن بــاد در مخــزن چــراغ مــی  
هـاي   اتصـال آن بـه دسـته    اي هـم بـر روي مخـزن جهـت قـرار دادن شیشـه و       محفظه

براي روشـن کـردن چـراغ سـیتکا ابتـدا تـوري را بـر روي لولـه         . شده بود چراغ تعبیه
زدنــد پــس از چنــد لحظــه  کردنــد و آن را آتــش مــی نصــب و آغشــته بــه الکــل مــی

هـاي   تـوري . شـد  ها با کمک بخـار نفـت باعـث روشـنایی منـزل مـی       توري این چراغ
ا بـه شـکل المپـی کوچـک بـر روي لولـه       هـ  این چراغ پـس از خـاموش شـدن چـراغ    

شـد بـا انـدکی الکـل کـه در کـف محفظـه         قرار داشتند و تا زمانی که از آن جدا نمـی 
شـماره   عکـس (اسـتفاده بـود     شـد و قابـل   ریختند دوباره روشـن مـی   فوقانی چراغ می

21.(  
  

  
  محققان: ، عکس97شناسی برسه، دوهزار، تیر چراغ سیتکا، موزه مردم -21 عکس



 
 
 
 
 
 
 

  1398بهار و تابستان ، 11شماره ، ششمهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     240  

  

ــن روســتاها بــراي پخــت مــردم ــز از ســیلندرهاي گــاز اســتفاده مــی  ای ــد وپ . کنن
کننـد و بـا سـختی فـراوان بـراي اسـتفاده بـه روسـتا          سیلندرهاي گاز را در شهر پرمی

بـراي گـرم کـردن آب، شسـتن ظـرف و حمـام کـردن از آبگـرمکن گـازي          . آورند می
کنـد   ار مـی هـم از تنـور گـازي کـه بـا سـیلندر گـازي کـ         و همچنین بـراي تهیـه نـان   

ــی  ــتفاده م ــود اس ــن     . ش ــی ای ــاختار مردم ــیم در س ــول عظ ــاد تح ــث ایج ــه باع آنچ
بـا آمـدن نیـروي بـرق و دسترسـی آسـان و ارزان،       . هـا شـد، ورود بـرق بـود     دهستان
هــاي  هــاي لمپــا و ســیتکا بــه کــنج انبارهــا رفتنــد و جــاي خــود را بــه المــپ  چــراغ

ــد ــاوت دادن ــث هجــوم ویالنشــین . متف ــرق باع ــا و  ورود ب ــا از  ه ــاربري آنه ــر ک تغیی
ــاه بیشــتر در ذائقــه    ــه رف ــل ب ســوي روســتاییان شــد کــه باعــث تغییــر نگــرش و می

  .ساکنین اصلی گردید
هــاي بــین افــراد ســاکن در ایــن روســتاها بــا ورود        هــا و همگرایــی  همــدلی

دیگــر از نشســتن برگــرد . هــاي نفــت و انــرژي بـرق بــه حــداقل رســیده اسـت   سـوخت 
هــا و  هــا جـاي خــود را بــه تماشـاي فــیلم   نشــینی شـب . هــاي لمپـا خبــري نیســت  چـراغ 
هـاي هیزمـی بـه     ترهـاي خانـه از کنـار کرچـال و بخـاري      هـا داد و جایگـاه بـزرگ    سریال

بسـا فرزنـد خـانواده کـه زمـانی بـه خـود اجـازه          روي تلویزیـون تغییـر کـرده و چـه     روبه
تلویزیـون  داد، پشـت بـه پـدر و مـادر، غـرق در تماشـاي        خوردن غذا قبل از پدر را نمـی 

عنـوان سـنبل    هـاي هیزمـی بـه    امروزه در تمام منازل ایـن روسـتاها از بخـاري    .دوش می
کننــد و بــا آتــش  هــاي نوســتالژیک و یــادآور خــاطرات گذشــته اســتفاده مــی زنــدگی

  .خورند زدن هیزم در آن حسرت افراد و ایام گذشته را می
هـاي   نهـاي رایـج سـاکنین در دهسـتا     تـوان گفـت کـه سـوخت     طـورکلی مـی   به

هــزار، نفــت و گازوئیــل اســت و از چــوب و هیــزم صــرفاً در برخــی   دوهــزار و ســه
هـاي بهـار و تابسـتان و غالبـاً جهـت لـذت بـردن         روزهاي بارانی و نسبتاً سـرد فصـل  

الزم بــه ذکــر اســت در زمــان تنظــیم ایــن تحقیــق، . شــود از گرمــاي آن اســتفاده مــی
گردیـد و  انجـام  دهسـتان دوهـزار    گـذاري و انتقـال گـاز بـه     اقدامات الزم جهت لوله
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هاي آینده شاهد ورود ایـن منبـع انـرژي و سـوخت بـه ایـن منطقـه خـواهیم          در سال
  .بود

 
 گیري نتیجه -4

  .توان به موارد زیر اشاره کرد بندي کلی در مورد این تحقیق می در جمع
هـاي   هـاي دوهـزار و سـه هـزار از سـوخت      هاي دور مـردم دهسـتان   از گذشته -

داشـتن منـازل و روشـنایی     وپـز و گـرم نگـه    ند هیـزم و زغـال جهـت پخـت    سنتی مان
هـا هـم بـا مشـکالتی همـراه بـود کـه از آن         اما تهیـه ایـن سـوخت   . کردند استفاده می
هـا و   تـوان بـه دور بـودن جنگـل بـراي سـاکنین روسـتاها، وجـود رودخانـه          جمله می

ه انتقـال هیـزم   العبور که باعـث بـه وجـود آمـدن برخـی حـوادث در را       هاي صعب راه
بـود  ) کلـه بـر  (هـاي بـزرگ    ابزار تهیه هیـزم اغلـب داس، تبـر و اره   . داشاره کر شد می

فرسـا بـود بلکـه باعـث آسـیب        تنهـا سـخت و طاقـت    که اسـتفاده از ایـن ابزارهـا نـه    
بعـدها بـا آمـدن اره    . شـد  رساندن به افراد از جمله قطع انگشـتان و مـوارد دیگـر مـی    

  .بریدن درختان بیشتر شد موتوري سرعت تهیه هیزم و
ــل از جشــن   - ــزم قب ــه هی ــا  همــدلی و همراهــی ســاکنین در هنگــام تهی ــا و ی ه

صـورت رایگـان یکـی از     ها با صاحب آن مراسـم، بـدون دریافـت مـزد و بـه      عزاداري
ایــن قــوانین نانوشــته بــود کــه هــر یــک از ســاکنین روســتا خــود را موظــف بــه آن  

هـاي   اییان در هنگـام خـرد کـردن تنـه    کمـک بـه همسـایگان و هـم روسـت     . دانست می
. کردنـد  درخت و انبار کردن آن از دیگر کارهـایی بـود کـه سـاکنین از آن دریـغ نمـی      

منـدي بیشـتر از گرمـا و نـور      با توجه به معماري منازل که بـه جهـت اسـتفاده و بهـره    
هــا رایــج شــده بــود قرابــت و نزدیکــی افــراد  هــاي ســنتی در ایــن دهســتان ســوخت

طـور مسـتمر در اکثـر     هـاي متـداول کـه بـه     نشـینی  شب. انه بیشتر بودساکن در یک خ
هــا متــداول بــود در افــزایش یکــدلی و همگرایــی روســتاییان تــأثیر بســزایی  خــانواده

  .داشت
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ــن  - ــالی ای ــتاناه ــا دهس ــود از    ه ــاز خ ــوخت موردنی ــه س ــراي تهی ــین ب همچن
ولیـه یـک   هـر چنـد کـه دام و حشـم سـرمایه ا     . کردنـد  فضوالت حیوانی اسـتفاده مـی  

شـود ولـی در بعضـی مـوارد برخـی از اهـالی روسـتا بـه دلیـل           روستایی محسوب می
ــه       ــراي تهی ــکالتی را ب ــن مش ــد و ای ــروم بودن ــرمایه مح ــن س ــالی از ای ــاعت م بض

در ایـن صـورت افـراد بـراي     . کـرد  فضوالت حیوانی بـراي تهیـه سـوخت ایجـاد مـی     
بـه افـراد دیگـر بودنـد     تهیه سوخت موردنیاز خود از فضـوالت حیوانـانی کـه متعلـق     

 .هم در نوع خود مشکالتی را به دنبال داشت کردند که آن استفاده می

بـا گسـترش علـم    . با کشف نفت، تحول عظیمی در زنـدگی بشـر ایجـاد شـد     -
هــاي فســیلی افــزایش روزافــزون یافــت و ایـــن       و صــنعت، مصــرف ســوخت   

نبـع تولیـد انـرژي،    ترین منبع انـرژي، یـا کمـی بـا تسـامح تنهـا م       ها را به مهم سوخت
هـا و اسـتفاده از وسـایل روشـنایی جدیـد       با ورود نفت به ایـن دهسـتان  . تبدیل نمود

هاي نفتـی و آبگـرمکن، اگرچـه سـطح زنـدگی و بهداشـت و رفـاه         و با ورود یخچال
هــا  هــا و همــدلی ســاکنین از افــزایش چشــمگیري برخــوردار شــد ولــی آن همراهــی 

هـاي سـنتی    بـه تهیـه چـوب و دیگـر سـوخت      دیگر نیـازي . تر از گذشته شد رنگ کم
هـاي موردنیـاز خـود را     تـر اینکـه سـاکنین هیـزم     به گستردگی گذشـته نبـود و جالـب   

ـ    به دلیـل دسترسـی و حمـل آسـان     شـده باغـات پرتقـال شـهر      سرَتـر از درختـان ح
  .کنند آباد تهیه می تنکابن و خرم

رو،  ده ماشـین بـا توجـه بـه نبـود جـا     : سختی حمل نفت از شهرها به روسـتاها  -
هـا بــراي انتقــال نفـت از شــهر بــه روسـتاها از اســب و قــاطر     سـاکنین ایــن دهســتان 

هـاي حلبـی نفـت را بـه منـازل خـود        کردند و یا بـه روش کـولبري ظـرف    استفاده می
هـا بودنـد کـه بـا اسـب و قـاطر نفـت         بعدها با ایجاد تعاونی، این تعاونی. رساندند می

هـا اقـدام    ردنـد و روسـتاییان بـا مراجعـه بـه تعـاونی      ک را به انبارهاي خود منتقـل مـی  
 .نمودند به تهیه نفت می
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اهـالی روسـتاها تمـایلی    : سـازي نفـت بـراي فصـول سـرد سـال       مشکل ذخیره -
اغلب افـراد معتقـد بودنـد کـه انبـار کـردن نفـت در        . براي ذخیره کردن نفت نداشتند

ــه خشــک     ــازه، علوف ــک و ت ــان خش ــر از درخت ــه پ ــتایی ک ــه روس ــین منطق و همچن
ــه ــه  خان ــه ب ــتایی ک ــاي روس ــک    ه ــده اســت، احتمــال ی ــیله درخــت ســاخت ش وس
هــاي بــزرگ را بـه دنبــال دارد کــه جبــران ایــن خســارات   ســوزي بــا خســارت آتـش 

ــذیر نباشــد شــاید امکــان ــازل هــم معمــاري ســاختمان .پ ــر چشــمگیري  هــا و من تغیی
ــاري      ــان از آن در بخ ــتفاده آس ــوخت و اس ــر س ــه از تغیی ــته ک ــاي نف داش ــی در ه ت

تحـول  . تـوان بعنـوان یکـی از دالیـل نـام بـرد       هاي متعدد و ورود بـرق هـم مـی    اتاق
دسترسـی بـه منبـع عظـیم     . عظیم در ایـن منـاطق پـس از ورود بـرق صـورت گرفـت      

هـا راهـی    نشـینان و ویالنشـینان را بـه ایـن دهسـتان      روشنایی برق سیل عظیم خـوش 
ــد زمــین . کــرد ــر کــاربري آنهــا و  هــاي کشــاورزي و حضــور ایــن افــراد و خری تغیی

همچنـین مـراودات روزمــره بـا سـاکنین اصــلی تغییـر شـگرفی در نگــرش اهـالی بــه        
  .زندگی و میل به رفاه بیشتر داشت

  
  تشکر و قدردانی

ــه از اهــالی  اي دو هــزار و ســه هــزار کــه در طــی هــ دهســتاننویســندگان ایــن مقال
ــدردانی و تشــکر ن   ــد صــمیمانه ق ــق همراهــی نمودن ــن تحقی ــین انجــام ای مــوده و همچن

سپاس و تشـکر ویـژه از پژوهشـگران فرهیختـه و ارجمنـد آقایـان محمـدهادي شـاهري،         
  .دارند علی باباخانی و محسن معافی را اعالم می
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 شوندگان فهرست مصاحبه

 سطح سواد جنسیت شغل سن نام و نام خانوادگی ردیف

 دیپلم فوق مرد بازنشسته 66 بابا خانی علی .1
 لیسانس مرد بازنشسته 60 افیمحسن مع .2
 لیسانس مرد بازنشسته 65 اسماعیل شاهري .3
 لیسانس مرد کارمند 55 روانبخش صالحی درجانی  .4
 سواد بی مرد دامدار 82 علی اوسط شاهري .5
 سواد بی مرد دامدار 73 خانعالی؟؟؟مراد پور .6
 سواد بی مرد دامدار 85 خانعلی شلفی .7
 سواد بی ردم دامدار 87 ابوطالب صادقی .8
 سواد بی مرد دامدار 81 آقا شهرستانی گل .9

 سواد بی مرد دامدار 75 مهدي حسین بیگی .10
 سواد بی مرد نجار 68 نورعلی باالسی .11
 سیکل مرد بازنشسته 67 عیسی شاهري .12
 لیسانس مرد بازنشسته 77 شعبان اشکوریان .13
 سواد بی مرد بنا 69 حسن باالسی .14
 سواد بی مرد شاورزک 58 مهدي صالحی درجانی .15
 سیکل مرد کشاورز 53 ضیغم صالحی درجانی .16
 سواد بی مرد دامدار 94 العابدین کرکبودي زین .17
 سواد بی مرد دامدار 86 جلیل یحیی زاده .18
 سواد بی مرد دامدار 74 محمدحسین کرکبودي .19
 سیکل مرد بازنشسته 68 خدایار تقی پور .20
 سواد بی مرد دامدار 72 رستم گلیج .21
 لیسانس مرد بازنشسته 75 علی حسن نژاد .22
 سواد بی مرد کشاورز 67 محمدعلی حسن قلی پور .23
 سواد بی مرد کشاورز 83 عبدالعلی حسین بیگی .24
 سواد بی مرد دامدار 79 علی طاهر جهانگیري .25
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 سواد بی مرد دامدار 85 بهادر جهانگیري .26
 سواد بی مرد دامدار 68 خانعلی قنبري .27
 سواد بی مرد دامدار 69 نیمحمدرضا تلیکا .28
 سواد بی مرد کشاورز 63 مرتضی حسین بیگی .29
 دیپلم فوق مرد بازنشسته 65 سبحان حسین بیگی .30
 سیکل مرد دار مغازه 72 رضا امامقلی .31
 سواد بی مرد دامدار 66 علی مرز کرکبودي .32
 سواد بی مرد دامدار 75 بخشعلی اشکوریان .33
 سواد بی مرد نجار 74 قربان فرج پور .34
 سواد بی مرد نجار 79 حیدر شاهري .35
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