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 :پژوهش روش

،  نگـاريو روش مردم كيفـيانجام شده و ذيل رويكرد مشاهده و مصاحبه هاي تكنيكبا ،  پژوهشاين 

و  ١٣٨٥ن در اسـفند آاولـين بـار اسـت كـه  ٤به روستا  تيم پژوهش مراجعه دفعاتكل گيرد. قرار مي

صحبت با دو اطالع رسان كليدي و نيز گفتگوهاي پراكنـده بـا . بوده است ١٣٨٦ن ارديبهشت آخرين آ

  آزاد با اهالي روستا در كوچه هاي وشته، روش ما در اين پژوهش بوده است.  موضوعات

  :پژوهشمشكالت 

كـرده بودنـد كـه در نهايـت  پـژوهشبه منطقه رفته و از اهـالي  پژوهشيظاهرا پيش از ما يك تيم  -١

انها مي گفتند كه . در گزارش ايشان درخصوص قوميت هاي روستا مورد انتقاد اهالي بود مطالب مندرج

رعايت نكرده و در خصوص قوم ها و اعتقادات خاص اهالي منطقه  كارشاو انصاف و بي طرفي را در 

  . همين مسئله كمي انها را نسبت به ما محتاط مي كرد. نوشته است پژوهشهرچه شنيده بدون 

از طايفه هاي مختلفي هستند ن اين روستا نيز مثل بسياري از روستاهاي ديگر منطقه و ايران،  ساكنا  -٢

ي در نظر گرفته نمي شد مشكالت اساسي پژوهشاگر در كار  كهدارند  تي تاريخي با همو گاهي مشكال

  .پيش مي امدبراي كار 

ي به اين روستا مراجعه كـرده هشپژوپيش از ما گروهي از دانشجويان معماري دانشگاه تهران براي  -٣

همين مسئله نيز حضـور و . مداركي مربوط به روستا را از دهياري به امانت برده و بازنگردانده بودندو 

ظاهرا هر كجا كه قدم مي گذاري بايـد كمـي از پيشـينه حضـور  . اعتماد به ما را مشكل تر مي ساخت

  . به تو به عنوان يك بيگانه هست مطلع گردي بيگانه ها در آن محيط بپرسي تا از نگاهي كه نسبت

اين مسئله رفت و ، مصادف با سهميه بندي بنزين شد و با توجه به بعد مسافت پژوهشاواسط اين  -٣

 ٤بيشـتر از ،  را با مشكالتي مواجه ساخت و به همين علت حضور در ميـدان  پژوهشآمد ما به ميدان 

   . مرتبه برايمان ميسر نشد
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  روايت حامد جليلوند): (به  مقدمه

 ؛ امدكتر مقصودي انتخاب كرده "عملي پژوهشروش "درس  پژوهشكه براي  استروستايي  "وَشته"

ما رفـتن بـه  قصدجز اينكه به عنوان يك تمرين عملي خوب،   انتخاب اين روستا دليل خاصي نداشت

ديگـر هـيچ يـك از اهـالي ن نداشته باشيم و به عبارت آهيچ ذهنيتي درخصوص از پيش كه  جايي بود

 با اين حالكنيم. يك روستا را انتخاب  ملزم بوديم كهما البته  و آنها هم ما را نشناسند؛ آنجا را نشناسيم

 دربراي همـين  . ميم تا خود وَشته را ببينيم و صبر كنينساز انم از قبل تصويري براي خودميسعي كرد

 نـدهرچنـد دكتـر مقصـودي گفتـه بود. نه صـحبت،  مياش فكر كنم نه دربارهيدادمسير هم ترجيح مي

م و يهـيچ كـاري نكنـ ما بر اين بود كه شناسي و راهنماي مشاهده تهيه كنيم اما ترجيحپرسشنامه انسان

   . منماييآيد عمل م و بر اساس آنچه در لحظه پيش مييبشو پژوهشفقط وارد ميدان 

،  جنسـيت نشـان داده بودنـد تجربه هـاي قبلـيچرا كه  مي شدبه صورت گروهي انجام  بايدوشته  كار

گروهـي ،  براي همين در اين سفر . نمي توان منكر تاثير آن شد واست  پژوهشعامل موثري در ميدان 

گروه سه نفره  . زهرا غزنويان و وحيد غزنويان مي شد،  سه نفره تشكيل داديم كه شامل حامد جليلوند

تجربـه كـار  ا چندانم .هاي كاري هم آشناتر شديمبه روش مرورولي به  بودنگروه منسجمي از ابتدا ما 

هاي م امـا از طرفـي تجربـهيم براي همين كمـي سـردرگم بـوديهاي مختلط را نداشتي در گروهپژوهش

تـك  م ويارتباط مـوثري داشـته باشـ همه افراد روستام با يتوانثابت كرده بود كه به تنهايي نمي انقبليم

همواره بـا خطـر از دسـت دادن در روستا و  كنداحتماال مشكالتي ايجاد مي پژوهشجنسي بودن گروه 

شناسـي هرچنـد بـا انسان،  پـژوهشيكي از اعضاي گـروه  وحيد. بودخواهيم نيمي از جمعيت مواجه 

از طرفـي آشـنايي او بـا . ها راحتآشنايي دقيقي نداشت اما اهل سفر بود و در برقراري ارتباط با غريبه

  . مي كردموثٍري  محيط هم كمك

،  مـثال در اولـين سـفر بـه وشـتهكرد چـرا كـه جاده هم همراهي ميگاهي ، ساختن گروه صميميراي ب

سـه  از وشته در زمستان درحالي صورت گرفت كـه  اولين بازديد ما. مجبور شديم زنجير چرخ ببنديم

بـرف فتـيم هر چه باالتر مي ر  ،مي باريد اسمان. تا عيد مانده و گردنه هاي الموت كامال برفي بودروز 

ميليمتري حركت مي  ، ماشين. شديمپياده از ماشين آن قدر كه براي بستن زنجير چرخ ،  دبيشتر مي ش

سرش را از پنجره بيـرون  بودمجبور  از ما ان قدر كه يكي. خط جاده گم مي شد و در بعضي جاها دكر
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اعتمـاد  گفت نبايد به عاليم راهنمايي ايـن جـاده وحيد مي . بكشد تا شايد امتدادش را دوباره پيدا كند

،  سـفر اول در. كرد چون اصال دقيق نيستند و در بعضي نقاط هم هيچ عالمتي كار گذاشته نشـده اسـت

يك ماشين ايستاده بودند و كمي آن طرف تر هم ي در كنار جاده و نزديك چند نفرنزديكي هاي وشته 

 بـاالخره از . م يـا نـهيم كـه بايسـتيدو دل بود. ه بودافتادف يك وانت نيسان آبي بيرون جاده روي سق

بعـد  . كردنـدكردند ايستاده بودند و به وانتي كه برگشته بود نگاه ميكار خاصي نمي. ن گذشتيماكنارش

يك كارگر شهري به سـمت روسـتا  هايكمي جلوتر مردي با لباس. دندهم با نگاهشان ما را تعقيب كر

دوان دوان خـودش را بـه  ،مـرد . ميتيم اما يك لحظه احساس كردم بايد بايسـترفت از كنارش گذشمي

كـاله كـاموايي  . باريـد امـا سـرد بـودبيرون برف نمي . با عجله در را باز كرد و نشست، دماشين رسان

پرسـيدم: ،  بعد چند لحظه سكوت و سالم. كاپشن سياه رنگ و شلوار پارچه اي،  بازاري به سر داشت

  . كردكار مي ،تهران .ديآو ادامه داد كه از اهالي وشته است و از تهران مي يگفت آر "يد؟وروشته مي "

ها گارد بگيرد اما حسم اين بود كه شايد نسبت به اين سئوال. دنبال حرف را گرفتسئوال  منيژه با چند

اولـين كـه  زگـار)(علـي پرهيمسـافر مـا  . نتيجه چيز ديگري بود و مرد داشت پا به پاي منيژه مي آمـد

مـا را پـيش يكـي از  ،ريبا كليدهاي اصلي را براي كار به مـا داد و بعـد خـودشقبود تهم رسان اطالع

و او دومين اطالع رسان  آشنا شديم اشبرادرزادههمانجا ما با  لياو منزل نبود و. برد اعضاي شوراي ده

  . گاريپرهيز حدودا سي ساله به نام منصور شد؛ مرد جوانيما در وشته 

 
  منصور پرهيزكاري آقاي در منزل پژوهش: تيم ١ عكس شماره



 ٨

ي آمـديم هـيچ سـوال ديگـري پژوهشرشته ما را مي شناخت و وقتي فهميد دانشجوييم و براي كار  او

نپرسيد و گفت همين برايش كفايت مي كند و به ما اطمينان داد كه سر خودشان هـم هنـوز بـراي ايـن 

او جلو رفت و ما با كمي تاخير به . نزلش يكي از خانه هاي نوساز روستا بودم! طور كارها درد مي كند

ايـن  . دي خانه منتظر مانديم تا صاحبخانه آمدوچند لحظه اي پشت در ور . دنبال او وارد حياط شديم

يك كـامپيوتر روي يـك ،  حتي از در نيمه باز اتاق كناري، خانه اكثر لوازم يك زندگي شهري را داشت

 افـرادمـا خانـه يكـي از كـه البته بعد مشخص شد جاي تعجب نداشـت چـرا  . وچك معلوم بودميز ك

معلـم بـود و ، منصـور. زن و شوهر هر دو تحصيالت دانشگاهي داشـتندكه تحصيل كرده روستا بوديم 

ثمـين كـه ، داشـتند دو دختـر آنها. همسرش خانم مراقي ليسانس ادبيات داشت، ليسانسه روان شناسي

گرمـاي . مي رسـيد ساله به نظر ٧ -٦حدودا  نگين كهك بود و ئسالش نشده بود و در روروهنوز يك 

  . ه با يك بخاري نفتي تامين مي شدخان

هستيم و  چه كسانياز اينكه  يتوضيح خيلي كوتاه . من چهارزانو نشسته بودم. اول خيلي رسمي بوديم

ديم چون تا گفتيم دانشجو هسـتيم و بـراي بايد گفت خيلي خوش شانس بو . ارائه داديم چرا اينجاييم

ن را بغـل منيـژه بلنـد شـد و ثمـي. هيچ سئوالي از ما نپرسيدند ركار دانشگاه داريم مطالعه مي كنيم ديگ

دسـتش بـود و  هـم يك مالقه چوبي. ن لپ هاي سرخ و تپلش مي خنديددخترك كوچولو با آ. گرفت

من  حاال. است ژه از پس ارتباط با خانم خانه برآمدهخيالم راحت بود كه مني. ن بازي مي كردآداشت با 

روي دست . از آن ژست رسمي خارج شدم .كردم بايد كاري بكنممي احساس  .منصورآقا مانده بودم و 

حقيقـت ايـن  ":گفتم. نشينمريبا همان طوري كه هميشه مي قچپم تكيه كردم و كمي كج نشستم يعني ت

حرفي بود كه يكي از سازنده هـاي  ،اين". يادبگيرم ه ام تاو آمد نمااز روستا چيزي نمي دمن  كه  است

يـاد داد پـس اگـر مـي خـواهي  نمي تـوان چيـزي، اندبه كسي كه مي د"مي گفت  .ساز يادم داده بود

برداشتم و  A4چند كاغذ  ".گيري بايد تمام دانسته هاي قبليت را خانه تان بگذاري و به اينجا بيايييادب

دائما ايـن  . "طرحي از روستا براي من بكشيد ممكن است"منصور و گفتم  آقا كناررفتم  .ريك خودكا

من فقط بايد تشويقش كنم . اطالع رسان است كه بايد حرف بزند ،موضوع در ذهنم مي چرخيد كه اين

بـه  شـروع كـرد او. پرسـيدمبراي همين سئوال نمي .روستا دارد بيان كندكه خودش اطالعاتي را كه از 

   .. بعد جاده ورودي روستا را كشيد .بود Nاولين چيزي كه كشيد سمت شمال و حرف  ،كشيدن
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رفـت و كيلومتري را مي  ٥ -٦هر روز اين فاصله . معلم دبيرستان مطهري رجايي دشت بود ،منصورآقا 

آنكـه فـوق ليسـانس  و جالـب تـر بـوددهيار روستا ،رضا رضايي  آقاي، اوپسر عموي  . باز مي گشت

نتوانسـت ولـي  تماس گرفـت او منصور با تلفن همراه خودش با تلفن همراه . داشت ستاييتوسعه رو

خانه اش باالي بلندي ساخته شده كه بـر . زديم دهيارسري به  رفتيمبار دومي كه به وشته . پيدايش كند

را او ، ماشينحركت را سخت كرده بود و صداي موتور ، جاده پر شيب و گلي .تمام روستا اشراف دارد

. ايـن خانـه دعوتمان كرد داخل خانهبه خوش و بشي كرديم و مثل پسر عمويش . از خانه بيرون كشيد

 تفـاوت داشـت.منصور آقا اما تقسيم بندي فضاي داخلي آن با خانه  هم از خانه هاي نوساز روستا بود،

روستا اطالعـات  دهيار. خليي ساده موضوع حضور ما پرسيده شد و پاسخ داديم، جلو نيامد. خانم خانه

  . خوبي در اختيار ما قرار داد

و صحبت هاي پراكنده با اهالي و گپ زدن با آنها پيرامـون در روستا دو بار آخر نيز به كوچه گردي ما 

در يكي از اين كوچه گردي ها براي سومين بـار در مسـير بـا سـه دختـر  .موضوعات مختلف گذشت

شان يكي . ا را به يك گردش در روستايشان دعوت كردندمواجه شديم و پس از سالم و احوال پرسي م

در نگاه . شهرنشين خواهراني دو نفر هم ديگر همساله و  از اهالي روستا و  ١٣-١٢ا دختري بود حدود

هـر چـه  . م هر سه شهري باشند اما بعد تفاوت ها معلـوم شـديداد و گمان كرد اناول لباسشان فريبم

و  نـداز داخل برفهـا راه مـي رفت . بي پروا بود دو نفر ديگر، ات مي كردفتن مراعدر راه ر دخترك اولي

 ؛ گفتارشـان هـم همـين طـور گري شبيه خـود مـا.، با ناشيكه نبايد ندقدم هايش را جاهايي مي گذاشت

 دو نفـر ديگـر،و  صحبت مي كرد يمدختر روستايي انتظار داشت يك حيايي كه از آرام و با دخترك اول،

  . وابلند و بي پر

ناخوداگاه ملزم به رعايتش  ممن و وحيد با فاصله از منيژه و دخترها راه مي رفتيم فاصله اي كه به گمان

با چندنفري از اهـالي نيـز كـامال . اطالعات خوبي به ما دادند ،انها نيز در اين گردش چند ساعته. بوديم

خانه و با خانواده شان خورديم كه اين و به اصرار يكي از انها نهار را در  يمتصادفي در روستا آشنا شد

  . بود درباره روستا اطالعات مردم شناسيحس خوب و تجربه نيز برايمان مملو از 



 ١٠

 
  : گلي خانم از اهالي روستا و يكي از اطالع رسانان٢ عكس شماره

  

 
 : عكسي از ديم كار نمونه روستا٣ عكس شماره

  



 ١١

  

  

  

  

  

  هايافتهفصل اول: 
 



 ١٢

 موقعيت جغرافيايي:

از جنـوب بـه ، از استان هاي شمال غرب كشور است كه از شمال به اسـتان گـيالن يكي ،استان قزوين

از مشرق به استان تهران و از مغرب به استان هاي زنجان و همدان محدود است و مانند ، استان مركزي

براساس اسناد . پلي پايتخت كشور را به مناطق شمالي و غربي و كشورهاي قفقاز و اروپا متصل مي كند

قدمت آن به قرن  نهم پيش از ميالد مي رسد و يافته هاي بـه دسـت امـده از تپـه سـگزآباد ، اركو مد

زيسـتگاه جماعـت هـاي ، حاكي از آن است  كه اين منطقه در هزاره هاي چهارم و پنجم پيش از ميالد

 ٥داراي جمعيتي بر بالغ بر يك ميليون نفر داشـته و  )١٣٨٦( استان قزوين هم اكنون. انساني بوده است

  . شهرستان است

 
  : جايگاه استان قزوين در نقشه ايران١نقشه شماره

  

كـه در دامنـه كـوه هـاي البـرز را شامل مي شـود  بخش وسيعي از شمال شرقي استان قزوين ، الموت

گره خـورده  "حسن صباح"و  "اسماعيليه"مركزي و در حاشيه دره شاهرود واقع شده و نام ان با فرقه 

  . است "رودبار شهرستان"و  "رودبار الموت"قه داراي طبيعتي بكر و نيز دو بخش اين منط. است



 ١٣

ي رجـايي دشـت كيلومتر ٥-٦در رودبار شهرستان است كه  يكي از روستاهاي بخشِ "وشته"روستاي 

  . واقع شده است (مركز دهستان)

 
  : نقشه الموت٢قشه شماره ن

  



 ١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شته در منطقه الموت: جايگاه  و٣ نقشه شماره
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  :وجه تسميه

 شكل تغيير يافته "وشته"يك روايت مي گويد . دو روايت درخصوص وجه تسميه روستا وجود دارد

در  واين روستا در گذشته به شكل هشت آبادي كوچك بوده است و از انجا مي آيد كه  "ده هشت"

 "وشتايا"ت ديگر نيز مي گويد وشته از رواي. و امروز به اين شكل درآمده است گذر زمان تغيير كرده

اما اهالي درخصوص معناي اين وازه  آمده كه يك نام با ريشه پهلوي و مربوط به ايران باستان است

  . اطالعي ندارند

 بافت كالبدي:

   :راه -

گردنه هاي . براي رسيدن به وشته بايد از قزوين به سمت شمال رفته و وارد دامنه هاي جنوبي البرز شد

از  . قـرار دارد "شـاهرود"رپيچ و خم الموت را گذرانـد و بـه رجـايي دشـت رسـيد كـه در حاشـيه پ

جاده از  . كيلومتر فاصله است كه تا ابتداي روستا تماما آسفالت شده است ٥-٦تا وشته  "دشتييرجا"

خاكي است و جنس خاك ان به نوعي است كه با كوچكترين بارندگي تشكيل گل چسـبناكي  ،اين پس

سفيدآب ، يارود، اين جاده مسير دسترسي به چندين روستاي باالي وشته از جمله ايزگينين. را مي دهد

  . است. . . و

 
 به وشته يجاده منته: ٤  عكس شماره



 ١٦

كه با شيب ماليمي از سمت رجايي دشـت بـه ان  -وشته روي دامنه كوه قرار گرفته و در حاشيه جاده 

تمـامي . كيلومتر اسـت ٥٠مسافت قزوين تا وشته حدود . ار گرفته اندزمين هاي زراعي قر  -پيونددمي

جنـوبي شـيب  –كوچه هاي وشته خاكي است و از انجا كه در دامنه كوه واقع شده كوچه هاي شمالي 

  . ي سازنددر زمستان ها را با مشكل مواجه م تندي دارند و تردد وسايل نقليه خصوصا

  

 
 چرخ ريبستن زنجدر حال  پژوهش ميت: ٥ عكس شماره

  

 
  گل چسبناك وشته : ٦ عكس شماره
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  :تاسيسات -

آب  .بخـش زراعـي و آشـاميدني اسـت دوآب روسـتا شـامل . برق و مخابرات است، وشته داراي اب

 آيد واست كه از دره شمال شرقي مي رودخانه كوچكي از آن ها يكي :زراعي از دو منبع تامين مي شود

براي  ينوبت ه صورتب تجميعشده و پس از  هدايتهايي به سمت استخري  با استفاده از كانال اين آب

  . آبياري باغات اهالي استفاده مي شود

 
 شود يباغات استفاده م ياريكه به منظور آب يرخاست: ٧  عكس شماره

  

  

و بـا هزينـه اي  )١٣٨٣( سه سـال پـيشحدود  ازدومين منبع آب زراعي روستا، آب شاهرود است كه 

استفاده از ايـن . آن هدايت شده استبا لوله هايي به (بنا بر گفته اهالي) ميليون تومان  ٣٠٠-٤٠٠معادل 

 زمين هاي زراعي وشته پيش. منوط به پرداخت هزينه نگهداري و نيز احداث تاسيسات مي باشد،  آب

  از اين تنها به صورت ديم كاشته مي شد. 



 ١٨

 
 وشته انتقال آب شاهرود به يلوله ها: ٨ عكس شماره

 

اين آب به كمك لوله به . از چشمه هاي ارتفاعات شمالي روستا تامين مي شود نيز آب آشاميدني وشته

يكـي از . جريان مـي يابـد از آنجا در سيستم لوله كشي وشته منبع مستقر در باالي روستا منتقل شده و

نصـب كنتـور و  ،ولـتبه تازگي د. منبع است اين روستا مسئول قطع و وصل كردن و كنترل آباهالي 

از نصب كنتور  تعدادي از اهالي نيز پرداخت بهاي آب مصرفي را اجباري اعالم كرده كه در همين راستا

  . توسط چشمه قديمي روستا تغذيه مي شود آبشخور احشام وشته هم. ي كرده اندخوددار

نتورهاي آن به تازگي داراي برق شده كه ك )٧٠و اوايل دهه  ٦٠(اواخر دهه  سال پيش ١٥ -٢٠وشته از 

 ١٠ -١٥سـالي  ،نفت است كه به گفته اهـالي ،وشته در سوخت مصرفي. درحال نصب در خانه هاست

اهالي از كپسول هاي گاز نيز استفاده مي كننـد كـه بـراي تهيـه آن مـي . مرتبه در روستا پخش مي شود

  . بايست به رجايي دشت مراجعه نمايند

بوده كه با راه اندازي سيستم تلفن همراه تعطيل شده و امـروز اهـالي وشته داراي مخابرات اين پيش از 

و نيز از آن استفاده  شيوهوشته براي برقراري ارتباط از موبايل استفاده مي كنند كه اين مسئله با توجه به 

صـدور قبـوض سـنگين تلفـن همـراه و . مشكل ساز شده است براي برخي وضعيت مالي پايين اهالي

شده به طوري كه يكي از روستائيان در مصـاحبه  منجر به قطعي تلفن ،اهالي از پرداخت انناتواني اكثر 



 ١٩

هزار توماني خود به مخابرات گله كرده و مي گفت چرا به جاي خطوط تلفن ثابـت  ٢٨٠با ما از بدهي 

  براي ما موبايل كشيده اند كه هزينه هاي آن به مراتب باالتر است؟

  :مسكن -

بافت قديمي و سنتي روستا كه شامل منازلي با ديوارهاي : و تيپ خانه ديده مي شودد ،امروزه در وشته

و بـه  ٨٣و  ٦٩و بافت نوساز و جديد كه به دنبال زلزلـه سـال هـاي  ،چوب بوده كاهگلي و سقف تير

كـه  اسـت شامل كوچه هايي باريك و نامنظم و خانـه هـايي ،بافت قديم .اصرار دولت ساخته مي شود

غرب روستا همچنـان مـورد  تنها چند خانه در از بين آن ها را غيرمسكوني و مخروبه بوده وامروزه اكث

سازهاي جديدي در منطقه ساخت و ،  تخريب شده و با فشار دولت ،اين بافت در اثر زلزله. استفاده اند

  . صورت گرفته است

 
 وشته يميقد ياز خانه ها يرونيب يينما: ٩ه عكس شمار

  

  

  



 ٢٠

انتقاداتي را به انها دارنـد ،  د با الگويي متفاوت از خانه هاي قديمي ساخته شده و اهاليخانه هاي جدي

. از جمله سقف شيرواني خانه هاي جديد كه مفهوم پشت بام را از زندگي اهـالي حـذف كـرده اسـت

م پشت بام براي مردم اين منطقه عالوه بر اينكه محلي براي خوابيدن در تابستان هـا و برگـزاري مراسـ

نيز محسـوب مـي شـده . . . است محل خشك كردن ميوه ها و فرش هاي شسته شده و. . . عروسي و 

  . است

 
 وشته ديجد يخانه ها اسكلت فلزي از يينما: ١٠  عكس شماره

  

و پر بارش منطقه نيز سازگار نيست و بخـش عمـده  خانه هاي جديد عالوه بر اين با آب و هواي سرد

اين موضوع درباره ديوارهاي كم قطر خانه هاي جديد نيز صادق . هدر مي دهداي از انرژي گرمايي را 

متر خانه گلـي  ١٠٠تمامي انرژي مورد نياز براي گرم كردن " يكي از اهالي دراين باره مي گويد:. است

متر خانه تك اطاقه خود  ٨٠در حالي كه همسايه من  ،سه اطاقه اجدادي من ساليانه هزار ليتر نفت است

  "!هزار ليتر نفت ساالنه گرم مي كند ٦ا را ب



 ٢١

 
 يميقد ياز داخل خانه ها يينما: ١١ عكس شماره

  

نمودي از تغيير سبك زندگي روستايي هستند از جمله اوپن شدن آشپزخانه ها و يا ،  خانه هاي جديد 

ها (براي مثـال  تغيير كاربري اطاقو  تغيير ابعاد حياط ها به نوعي كه قابليت تردد ماشين را داشته باشد

فاصله خانه ها از هم بيشتر شـده و  ،در الگوي جديد .) ...در نظر گرفتن اطاقي به عنوان اطاق خواب و

  . ه استها هم شد نآهمين به روايت اهالي منجر به ايجاد فاصله اي بين ساكنان 

ليوني دولت مي مي ٤-٥ميليون تومان است كه مقداري بيشتر از وام  ٧-٨هزينه ساخت خانه هاي جديد 

باشد و به همين دليل عده اي از اهالي در تامين مابالتفاوت و سـاخت و تكميـل خانـه هـا بـا مشـكل 

  . مواجهند

سـال بـرآورد مـي شـود ضـمن اينكـه شـيوه  ١-٢مدت زمان مورد نياز براي ساخت خانه هاي جديد 

د طبـق الگـوي مهندسـي خانـه هـاي جديـ. پرداخت وام نيز مشكالتي را براي اهالي ايجاد كرده است

درحال حاضـر از . بنا مي شوند ). . . شيشه رفلكس و، (اسكلت فلزي ساخته شده و با مصالحي جديد

خانـه  ٣مورد آنها متروكه هسـتند و تنهـا  ١٦٠خانه برجامانده كه عمال  ٢٠٠بافت قديمي روستا حدود 

  . تفريحي ساكنين فصلي متعلقند دود نيمي به زندگيحخانه نوساز نيز  ٢٠٠از . ساكنين دائمي دارند

  



 ٢٢

 
 ساخت وشته دياز بافت جد يينما:  ١٢ عكس شماره

  

 
 وشته يمياز بافت قد يينما: ١٣ عكس شماره

  



 ٢٣

 
 توانند از چشت بام ها استفاده كنند ينم گريد ياهال، ديجد يشدن سقف خانه ها يروانيبا ش: ١٤ عكس شماره

  

 
 ساخته شده اند يميقد يدر مجاورت خانه ها ديدج يخانه ها يدر موارد: ١٥ عكس شماره



 ٢٤

  

 
 روستا ياز كوچه ها يينما: ١٦ عكس شماره

  :امكانات -

كه امروزه تعطيل شده اند وشته داراي امكاناتي از جمله يك مدرسـه داي از حمام و مخابرات روستا ج

دليـل از دسـت  قهوه خانه روستا نيز پس از جاده كشـي و بـه. ابتدايي و مسجدي درحال ساخت است

اين قهوه خانه تا پيش  ،به دليل شرايط جغرافيايي منطقه . دادن مشتريان و كاربرد خود تعطيل شده است

  . از اين پناهگاه اهالي در راه مانده روستاهاي باالدست بوده است

ساخت اين مسجد از طرف شوراي روستا  .مسجد بزرگ وشته مراحل آخر ساخت خود را طي مي كند

بـراي تكمـيلش نيـاز بـه  شـودگفته مي ا اين حال، بحل بودجه ساليانه وشته صورت گرفته استو از م

اسكلت فلزي است و روي ، بناي مسجد. كمك هاي مردمي و خصوصا روستائيان مهاجر به شهر است

ساختمان . تبليغات و شماره موبايل اهالي به چشم مي خورد، ديواره هاي گنبد آن آثاري از يادگاري ها

حضور ما در ميدان و در تمامي سـاعات روز در آن  بار ٤حال حاضر آجري است و در تمام  درمسجد 

به گفته اهالي نماز جماعت يا حتي  .بسته بوده و حتي صداي اذان نيز در اوقات شرعي از آن نشنيده ايم

نكـرده و اغلـب  اهالي وشته از مسجد اسـتقبالدرواقع، . شودن برگزار نميآمراسم ختم چنداني هم در 

نمي تواننـد  گويند كهوشته ميپيرزن ها و پيرمردهاي . حتي مراسم ختم را داخل منازل خود مي گيرند



 ٢٥

مسافت خانه تا مسجد را طي كرده و به همين جهت ترجيح مي دهند نمـاز خـود را بـه ، براي هر نماز

  . صورت فرادي و در خانه بخوانند

 
  مسجد وشته  :١٧ عكس شماره

 

 
 مسجد وشته: ١٨ شماره عكس

  



 ٢٦

راهنمايي و دبيرستان سابق وشته هم اكنون تنها يك دبستان باقي مانده كه دانـش امـوزان ان ، از دبستان

اهالي روستا براي تحصيل فرزندانشان در مقاطع باالتر مجبورنـد از مـدارس و . هم به ده نفر نمي رسند

  .امكانات رجايي دشت استفاده كنند

كنـار  گورسـتان(از جمله  است كه تعدادي از انها امروزه متروكه شده اند گورستان وشته داراي چندين

 مخصوص خودشان جداگانه هايگورستانخود را در  . دو گروه قومي مختلف روستا، امواتمخابرات)

مروز كمتر مورد استفاده اهالي واقع شـده و ،  اغسالخانه به عنوان بخشي از فضاي حمام. دفن مي كنند

  . بيشتر در فضاي خانه خود شسته مي شوند ت،اموا

 
  : يكي از قبرهاي قديمي قبرستان وشته١٩ عكس شماره

  

  

  

  



 ٢٧

  
  وشته ياز قبرستان ها يكي ينما: ٢٠ عكس شماره

  

   جمعيتي:و حركات ساختار 

،  ٦٥پارچه آبادي الموت محسوب مي شده كه سال  ٣٦٦وشته از جمله روستاهاي بزرگ و پرجمعيت 

نفر كاهش يافته و هـم اكنـون  ٧٣٠به  ٧٥اين رقم در سال . نفر در آن زندگي مي كرده اند ٢٠٠هزار و 

 ٢٠در تاييد همين مسئله حدود . نفر در ان ساكنند كه اين تعداد نيز همچنان روبه كاهش است ٤٠٠تنها 

اند كه اين  راهنمايي و دبيرستان ان درس مي خوانده، نفر دانش اموز در مدارس ابتدايي ٣٥٠سال پيش 

خـانوار اسـت  ٢٠٠جمعيت فعلي روستا حدود . رقم امروز از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمي كند

جمعيت امروز روستا جمعيت پيري است كه اكثرا يا تـوان . كه نيمي ساكن فصلي و نيمي دائمي هستند

اكثر جوانان وشـته . دارندمالي مهاجرت به شهر را نداشته اند و يا نوعي تعلق باال به محل زندگي خود 

اغلب پسران و دختران مهاجر وشته در كارخانه . در تهران و قزوين و شهرهاي اطراف مشغول به كارند

  . كارگاه هاي چوب و طباخي ها فعالند، ها
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 مهاجرت در اين روستا از چند جهت قابل بررسي است:

اعـي و اقتصـاد اهـالي منطقـه وارد هفت هشت سال خشكسالي در منطقه چنان آسيبي به زمين زراول، 

با توجه به اينكه اهالي وشته پـيش از . آورده كه اكثر انها با مشكل در زمينه تامينمعيشت مواجه شده اند

اين نيز تجربه مهاجرت هاي فصلي به منظور كار در كارخانه ها و زمين هاي طراعي اطـراف را داشـته 

الت معيشتي شرايط را براي مهاجرت دائم مهيـا سـاخته بيكاري و به تبع ان مشك، اند وقوع خشكسالي

تجربه ناخوشايند خشك شدن زمين هاي زراعي به قدري از لحاظ روحي و رواني به كشاورزان . است

در همـين . رغبتي براي كشت ديم هـم ندارنـد، روستا لطمه زده كه امسال با وجود بارش هاي مناسب

نبـود . راستا يكي از اهالي روستا كه زمين خود را كاشته بود مي گفت انگيزه اي براي برداشت ان ندارد

در كنار سود كم حاصل از فروش محصول مزيد ، نيروي كار جوان و هزينه هاي باالي برداشت مكانيزه

  . بر علت مي شود

آسيب پذيري كشاورزان و روستاييان يكي سياست هاي نادرست دولت: به دنبال خشكسالي ها و دوم، 

تحت پوشش قرار دادن اهلي و توزيع مواد غذايي از جملـه آرد بـه در ، از سياست هاي حمايتي دولت

اهميت اين مسئله به قدري است كه طي انجام پروژه چندين نفر از اهالي به طور خاص . منازل آنهاست

آنها معتقد بودنـد كـه فرسـتادن . مورد انتقاد قرار دادندبه اين قضيه اشاره كرده و اين سياست دولت را 

ماهيانه آرد به در خانه كسي كه خود روزي توليد كننده گندم شهر بوده موجب تضعيف اراده و پشتكار 

اين موضوع در حقيقت نگرش كشاورز را از توليدكننده به مصـرف . كشاورزان در زمينه توليد مي شود

ارز  اين مسئله آنجا ديده مي شود كه اهالي روستا برخالف گذشته نه چندان نمود ب. كننده تغير مي دهد

تهـران و يـا رجـايي ، دور خود پخت نان در منزل را رها كرده و حتي نان مورد نيازشـان را از قـزوين

ايـن . دشت تهيه مي كنند و امروز فقدان نانوايي يكي از كمبودهايي است كـه اهـالي از ان گلـه مندنـد

ط دولت انجا باز نمود روشن تري مي يابد كه عده اي از اهالي با فروش سهميه آرد ماهيانـه سيايت غل

روحيه توليد امروز از . خود و دريافت پول حاصل از ان به خريد ساير مايحتاجشان از شهر مي پردازند

همين بهانـه وشته رخت بربسته و براي همين افراد با معضلي فرهنگي به نام بيكاري مواجه شده اند كه 

 . ستا ها نآاي جهت مهاجرت 
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  : كمك هاي موردي كميته امداد روحيه كار را بين روستائيان تضعيف كرده است٢١ عكس شماره

 

تغيير نگرش ها و ارزش ها: سابق بر اين روستا توليدكننده غذاي شهر بوده و روستايي به عنـوان سوم، 

با تغييـر . قابل دفاعي در روابط اجتماعي با انان داشتتوليد كننده و شريك اقتصادي شهرنشين جايگاه 

و تحوالت سال هاي اخير اين معامله به تدريج برهم خورده و امروز روستايي ديگر نـه تنهـا در زهـن 

شهرنشين جايگاه ارزشي سابق را ندارد حتي در ذهن خود نيـز تصـوير او دگرگـون شـده و يكسـري 

از جمله انها مي توان بـه ؛ داشته هاي فرهنگي قبلي گشته استمفاهيم جديد به عنوان ارزش جايگزين 

زندگي روستايي تا پيش از اين زندگي آرامي بود كـه تـالش هـاي روزمـره . مفهوم پيشرفت اشاره كرد

روسـتايي . صرفا جهت گذران زندگي بوده و در ريتم كند ان تغيير فصول و چهره طبيعت حس مي شد

زمين بركت داشت و خريد و فـروش . موظف به حفظ ان مي دانست خود را با طبيعت تعريف كرده و

نوعي وابستگي رواني و تعلق عاطفي به احشام خود داشت و همه ايـن هـا در مسـير داشـتن . نمي شد

دغدغه هاي روزمره انها ، افزايش سطح درآمد و ارتقاء كيفيت لوازم زندگي. زندگي اي ساده و آرام بود

ارتباطي سال هاي اخير(از جاده ها گرفته تا سيستم هـاي ارتبـاطي) تغييـرات نبود اما گسترش امكانات 

به تدريج يكسري مفـاهيم و ارزش هـا معنـاي . بسياري در شكل روستاها و نگرش هاي روستائيان داد
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برخورد رسانه هاي امروز با روستايي به گونه ايسـت كـه يـا كـامال . خود را از دست داده و تغيير كرد

ه شده و روستا به عنوان بخشي  از جامعه و محل زندگي گـروه قابـل تـوجهي از جمعيـت ناديده گرفت

  . منعكس نمي شود

تيپ ديگر كار رسانه هاي امروز انعكاس مطالب روستا اما در قالبي تحقيرآميـز و معرفـي روسـتايي بـه 

دهـد روسـتايي  تصاويري كه اين روزها رسانه ارائـه مـي. عنوان انساني كودن و به دور از تمدن است

با قيافه اي نازيبا لهجه اي خنده دار است كه نمي توانـد ارزش هـا و معيارهـاي ، كثيف، انساني شلخته

زبان و تمامي جلوه هـاي فرهنگـي ، به اين ترتيب رسانه ها لباس. زندگي شهري را درك و رعايت كند

سانه هاست ديدگاهش نسبت به روستايي را تحقير مي كنند و روستايي نيز كه يكي از مخاطبان همين ر

روستايي از روستايي بودن خود ناراضي مي شود و سـعي مـي كنـد يـا . روستا و خودش تغيير مي كند

خود و محل زندگيش را تغيير دهد و به شهر همانند كند و يا با مهاجرت از روستا به شهر يا به عبارتي 

ن مانند رابطه اي است كـه در جهـاني شـدن اين جريا. فرار از روستا اين مشكل را براي خود حل كند

بين فرهنگ غالب و فرهنگ هاي مغلوب وجود دارد و به نارضايتي انسـان از انچـه هسـت منجـر مـي 

در تاييد اين مطلب به صحبت يكي از اهالي اسـتناد مـي كـنم كـه مـي گفـت وقتـي در خـدمت . شود

ران تهران معرفي مي كرده و هنوز هم ديگران از محل سكونتش مي پرسيدند خود را بچه نياو، سربازي

از گفتن اينكه بچه روستاست خجالت مي كشد و يا خانمي از اهالي روستا معترض بود كه چرا توسـط 

  تحقير شده است؟  "تاپاله دهاتي"يك شهري با اصطالح 

به تغيير خـود مـي ، هايي كه از محيط مي گيرد در نهايت دست در دست محيط پيامروستايي براساس 

بهـا دادن بـه بـدن و ، تـن پـروري. نتيجه چنين بحثي تغيير در ارزش ها و نگرش هاي اوسـت. پردازد

زن فعال ديروز وشته كه از صبح تـا شـب در . مديريت ان از جمله همين ارزش هاي جديد روستاست

كشاورزي و دامداري و صنايع دستي و خانه داري و بچه داري كار مي كرد امـروز كـار پخـت نـان را 

 ! پوستش را خراب مي كند، تعطيل كرده چرا كه آتش تنور
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 نظام اقتصادي:

  :كشاورزي -

ناميده مي شود كه تـا پـيش از ايـن در آن نخـود و لوبيـا و  "صحرا"زمين كشاورزي در نزد اين مردم 

مهـاجرت هـا و خـالي از سـكنه ، عدس و گندم كشت مي كرده اند اما خشكسالي هاي اخير از طرفـي

تا از طرف ديگر و نيز مكانيزه شدن كشاورزي در كنار همه اين ها كشت و كار در اين روستا شدن روس

به  "باران در آن قر دارد" روستاي سرد و كم آبي است و به قول اهالي،  وشته. را از رونق انداخته است

 اين معني كه چند سالي زمين خشك خشك است و چند سالي شدت بارندگي به قدري اسـت كـه بـه

  . مزارع آسيب مي زند

تراكتـور  ٤-٥روستا تا حدي سيستم كشاورزي تغيير كرده و درحـال حاضـر وشـته  بهبا آمدن تراكتور 

، يكي از مشكالت عمده كشاورزي دروشته. دارد كه بيشتر به عنوان وسيله حمل و نقل استفاده مي شود

ا اين حال اهالي از پولي كه مـي ب،  آب است كه با لوله كشي آب شاهرود تا حدي اين مشكل كم شده

  .بايست بابت آن بدهند شكوه كرده و مانند سابق به كشاورزي نمي پردازند

 
 عكس مشخص است نيدر ا ييروستا رمرديو پ رزنيبه همراه پ يها و ابزار كشاورز نيزم: ٢٢ عكس شماره
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 دشت ييرجا نيپمپ بنز واريدرج شده بر د يغيتبل اميپ: ٢٣ عكس شماره

  

محصـولي در حـد مصـرف ،  هم كه صحراي خود را شخم زده اند در بهترين شرايط دسته از اهالي آن

هرچه از وشته به سمت شاهرود نزديك تر مـي شـويم كشـت . خانواده كوچك خود برداشت مي كنند

تحوالت جوي باعـث شـده . مي گويند "رندالتپَ"محلي ها به مزارع برنج . برنج هم رايج تر مي گردد

خشكسالي چند سال اخير با ضعيف كردن زمـين هـا . ديگر مانند سابق كشاورزي نكننداهالي وشته كه 

امكان كشت ديم را كه كشت معمول صحرا بوده از اهالي گرفته تاحدي كه امسال بـا وجـود بارنـدگي 

ل در ايـن تمايـ ،با در اختيـار گـرفتن آب شـاهرود. خانوار زمين هايشان را كاشته اند ٥-٦مناسب تنها 

كه عالوه بر بازدهي بيشتر اقتصادي  اهالي ايجاد شده كه كاربري زمين ها را از زراعي به باغ تغيير دهند

از عمده محصوالت باغي وشته مي توان به فندق و گيالس اشاره  .نيروي كمتري هم از آن ها مي گيرد

  . كرد
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  دامداري: -

مـا نمونـه هـايي از ، معاش مي كنند ود امرارهنوز تعدادي از خانواده هاي وشته با گله هاي كوچك خ

راس دام را در اين روستا ديده ايم كه البته تعداشان زياد نيسـت و بيشـتر در  ٢٠گله گوسفند با حدود 

  . حد تامين معاش خود خانواده است و نه براي فروش

 
 وشته يگله دام به همراه چوپان در كوچه ها كياز  يينما: ٢٤ عكس شماره

 اد:مشاغل آز -

از طريق كاسبي در مغازه هاي خود امرار معاش مي كنند كه عالوه بر اين ها چند خانواده نيز در روستا 

با اين حال امروز اهـالي در تـامين  نـان و ميـوه و سـاير مايحتـاج . از آن جمله بقالي و آهنگري است

  .زندگي خود با مشكل مواجهند و بايد به رجايي دشت مراجعه نمايند

مدتي هم از تهيه صنايع دستي به عنوان يكي از راه هـاي تـامين درآمـد ،  وستا و خصوصا زناناهالي ر

استفاده مي كرده اند كه البته امروزه اين مسئله هم از رونق افتاده و تقريبا هيچ كس نه با هدف تجـارت 

خانواده هاي  ،اليسطح درآمد در اين روستا پايين است و به گفته اه. صنايع دستي نمي بافد، و نه تفنن

خوش شانس در اينجا مي توانند سالي يك ميليون تومان درآمد داشته باشند كه اين مسئله با توجـه بـه 

يكـي از عوامـل افـزايش ،  باال بودن هزينه ها و تنوع نيازها پاسخگوي زنـدگي آن هـا نيسـت و خـود

  . مهاجرت از وشته محسوب مي شود
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 زه روستا كه بعضي ديگر متروكه شده است: نمايي از چند مغا٢٥ عكس شماره

 نظام سياسي:

حضور ما در اين روستا ان قدر نبود كه بتوانيم سلسله مراتب سنتي قدرت بين اقوام و داخل خانواده ها 

ايـن  . سـه نفـر اسـت ييوشته داراي يك شـوراي روسـتا، را شناسايي كنيم ولي از نظر قدرت رسمي

دو  پشائي ها و مراقي هـا. انتخاب مي شوند دهيار را انتخاب مي كنندشوراي سه نفره كه با راي اهالي 

و قـانوني  كـردهدر خصوص اين شورا تـوافقي  شودگروه قومي ساكن در اين روستا هستند و گفته مي

به طوري كه شورا در يك  شود.هر دوره و به طور چرخشي بينشان مبادله  ،دارند كه اين قدرت نانوشته

اينكه وشته به شورايي تركيبـي فكـر نمـي . است و در دوره بعدي دست پشائي هادوره دست مراقي ه

انجام يك كار  نسبت به شانميليگروه با هم و از بيعدم سازگاري اين دو ناشي از كند به احتمال زياد 

هر گروه، و  باشدمتفاوت  ،نظرات در مورد شوراي دهبنابراين، طبيعي است كه . مشترك نشات مي گيرد

. مشابه آنچه در بسياري از روستاهاي ديگـر را متهم به كم كاري يا سوء استفاده مالي نمايندوه ديگر گر

  بينيم. ايران نيز مي
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 وندي:خانواده و خويشا

  فاميلي ها: -

 :فاميلي عمده در روستا وجود دارد كه اكثـر اهـالي منتسـبت بـه يكـي از انهـا هسـتند ٥درحال حاضر 

مرادي و فالح شود گفته مي. فالح زاده و مراقي از جمله اين فاميلي هاست، يمراد، رضايي، پرهيزكاري

  . از مهاجريني هستند كه نسبت به سايرين ديرتر وارد روستا شده اند زاده

 
 وشته يها يليها از جمله فام ييرضا: ٢٦ عكس شماره

 
 وشته يها يلياز فام گريد يكيها  يمراق: ٢٧ عكس شماره
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  :ازدواج -

. همسرگزيني و نيز مراسـم خـاص خـود را دارد دايره ،مثل هر منطقه ديگري نيز ج در اين روستاازدوا

به اما  ،اهالي روستا با افرادي از گروه قومي خود و خودي هاي ساكن در ساير روستاها ازدواج مي كنند

ممنوعيـت  و بـرعكس،براي ازدواج يك جوان مراقي با جواني از پشائي هاي همان روسـتا عنوان مثال 

با گسترش روابط روستا ؛ البته با چنين نمونه اي در روستا برخورد نكرديم وعرفي شديدي وجود دارد 

تغييري كه طبيعتا بـا واكـنش ، عرض تغيير استاز جمله شهر، دايره همسرگزيني نيز در مساير نقاط  به

مله دو نمونه كـه مـا حـين از ج. مختلفي دامن مي زند هايبحثاهالي قديمي روستا مواجه شده و به 

كـه تحصـيالت يكـي از اهـالي روستاسـت يكـي از آنهـا دختـر . حضور در ميدان با آنها مواجه شديم

و وقتي براي ازدواج با پسري از روستاهاي اطراف با مخالفت خانواده اش مواجـه مـي دانشگاهي دارد 

ا يكي ديگر از اهالي روستا بـه دليـل و مدتي بعد با فرزندشان بازمي گردند و ي كنندميشود با هم فرار 

رد خواستگار دخترش با اين ازدواج مخالف است و او نيز با چنين تهديدي از سمت فرزندش قوميت كُ

  . مواجه شده است

ه ردر گذشـته نيـز وقتـي خـانواده اي بـه هـر دليلـي از دايـ، جداي از اين اشكال همسرگزيني جديـد

از . اقدام به ازدواج مي كـرده اسـت، عه به روستاهاي اطرافممكن حذف مي شده با مراج همسرگزينيِ

جمله اين ها يكي از مصاحبه شوندگان وشته اي ماست كه مهاجر بوده و در فضايي خارج از روستا بـا 

به جنس  شوهرم براي فروش":كرده استاو قصه زندگيش را اينگونه برايمان تعريف . او آشنا شده ايم

و  . شـوهرم بيمـار اسـتايي او را به ما معرفي كرده و ازدواج ما سر گرفـتروستاي ما آمده بود كه آق

به ،  چون در روستاي خودشان همه اين مسئله را مي دانسته اند كسي حاضر به وصلت با آنها نمي شده

   "بود.همين دليل او براي همسريابي به روستاهاي اطراف و از جمله روستاي ما متوسل شده 

 ١٢مهريه تمام دختران روستا ثابت و در حـد . ساده تر از شهر برگزار مي شودته، مراسم ازدواج در وش

خرج جهيزيه و مراسم عروسـي را . جهيزيه نمي آورد، عروس. هزار تومان وجه نقد است ٥٠٠سكه يا 

هـزار  ٥٠نرم رايج براي هديه عروسي درحـال حاضـر از . فاميل و تحت عنوان هديه عروسي مي دهند

هزار تومان براي غريبه ترها در نوسان اسـت كـه البتـه ايـن رقـم  ١٠فاميل هاي نزديك تا تومان براي 

ميليون تومـان  ٦طبق گفته اهالي در آخرين عروسي روستا مبلغ . متناسب با  نرخ تورم افزايش مي يابد



 ٣٧

افـراد سن ازدواج در اين روستا كمي باالتر رفته و كم پيش مي آيد كه . به عنوان هديه جمع شده است

  . ساله امروز در وشته ازدواج كنند ٢٠زير 

 اعتقادات و باورها:نظام 

ي مقدس و نيز اعتقادات و باورها ديدگاه فضاها دونظام اعتقادات و باورهاي مردم وشته را مي توان از 

  . بررسي كرد

بين مـي تـوان از اين . اماكن مقدس و مورد احترام هستند، از بارزترين نشانه هاي امور قدسي در وشته

امـامزاده يحيـي در دره مجـاور وشـته و در . اشـاره كـرد "امـامزاده حلقوشـان" و "امامزاده يحيي"به 

ايـن امـامزاده از . همسايگي آن واقع شده و جدا از روستاست ولي بخشي از آن بـه حسـاب مـي آيـد

مشـهور  "خ نشـينشـي"و يا  "فاتحه خواني"قبرستان هاي روستا نيز محسوب شده و در بين اهالي به 

متولي آن يكي از مهاجرين قديمي وشته بوده كـه در همانجـا سـكونت كـرده و بعـد از فـوتش . است

در اطراف امامزاده  ،پسر متولي سابق ٣درحال حاضر. فرزندان او مسئوليت امامزاده را برعهده گرفته اند

  .ساكنند و در زمين هاي  زراعي خود كار مي كنند

 
 ييحيامامزاده  يرونيب ينما: ٢٨ عكس شماره
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شامل چهارديواري امامزاده است كه ،  بخش قديمي. قديمي و نوساز دو بخش مجزا دارد: ،بناي امامزاده

حفـظ محوطـه ،  در سال هاي بعدي و به دنبال تخريب بخش هايي از آن ساخته شـده و هـدف از آن

مي توان آثاري از ادعيـه دسـت  زنگ زده و روي درب چوبي آن ،شيرواني فلزي امامزاده. قديمي است

چوبي و ملبس به پارچـه اي ، ضريح امامزاده يحيي. نويس را ديد كه حاصل نذر و نيازهاي اهالي است

روي طاقچه هاي آن نيـز انـواع . ائمه تزيين شده استارهاي آن با تابلوهايي از شمايل سبز است و ديو

مـي نكمتر از يك متر است بـه طـوري كـه  فاصله بين ضريح و ديوار. كتاب هاي مذهبي موجود است

  . با اين حال داخل آن چند پشتي است. در آن به راحتي نشستتوان 

 
 ييحيامامزاده  يداخل ينما : ٢٩ عكس شماره

  

چنـاري قـديمي  ،اين امامزاده در حقيقت. امامزاده حلقوشان است،  از فضاهاي مقدس وشته يكي ديگر

در جريـان ،  بـه گفتـه اهـالي . قديمي و مخروبه وشته قـرار دارد است كه در حياط يكي از خانه هاي

پـس از گـرفتن  . از ساكنين روستا به قداست درخت پي بـرده و بـراي آن نـذر مـي كنـدخوابي يكي 

بر شاخه هـاي  ايـن درخـت مـي . نذرش را ادا كرده و اين درخت بين اهالي تقدس مي يابد،  حاجت



 ٣٩

نيـز  "قاسـم"با اين حال بر بدنه آن كنده كاري  نام . ي اهالي را ديدتوان نشانه هايي از دخيل بستن ها

ديده مي شود كه اين موضوع خود سوال برانگيز است كه حك كـردن كلمـاتي بـر بدنـه يـك درخـت 

متولي و مسئولي ندارد و ، اين امامزاده  مقدس با چه هدفي صورت گرفته و چه طور قابل توجيه است؟

ي محافظ آن محسوب مي شود كه به خاطيان و متعديان به اين فضاي مقـدس مار، طبق باورهاي اهالي

  . حمله خواهد كرد

. شايان ذكر است كه چنار در منطقه الموت جايگاه خاصي داشته و از نوعي قداسـت برخـوردار اسـت

امامزاده حلقوشان در دل اين مـردم زنـده تـر از . وجود چنار خون بار زرآباد گواهي براين مدعي است

كه با روش هـاي معمـول حـل نمـي است ظاهر مخروبه اش است و يك راه حل براي تمام مشكالتي 

مثال تشنج دختر سه ساله اي كه صرع دارد و مادرش حاال كه او شفا يافته مـي بايسـت تـا چنـد ، شود

همجواري اماكن مذهبي و درخت هاي كهن مي توانـد . وقت ديگر گوسفندي براي امامزاده قرباني كند

  . وضوعي براي بررسي باورهاي مردم اين منطقه باشدم

 
 آن واقع شده است اطيكه درخت مقدس در ح يخانه ا: ٣٠ عكس شماره
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 از درخت مقدس امامزاده حلقوشان يينما: ٣١ عكس شماره

  

 
 درخت مقدس يرو يكنده كار: ٣٢ عكس شماره

  

از جمله ايـن دارد، انه ها نقش برجسته اي عناصر طبيعي و قصه ها و افس، مردم وشتهدر نظام اعتقادي 

اهـالي . اشاره كرد كه قله اي در شمال شرقي وشته اسـت "قلعه ماهي"ها مي توان به منطقه موسوم به 

معتقدند در آنجا گنجي نهان است كه اسـبي طاليـي از آن  ها. آنقصه هايي تعريف مي كنند ،آن درباره



 ٤١

يدن آب به رودخانه پايين كوه مي آيد و اهالي چنـد بـاري اين اسب گاهي براي نوش. محافظت مي كند

  . آن را ديده اند

از اطراف وشته عبور  ،مار نظركرده ايست كه بعضي از اهالي معتقدند با زنگوله اي در گردن، مثال ديگر

  . مي كند و بي آزار است

ل مـرگ و ميـر زيـاد عل، كه در قبرستان هاي وشته گشت مي زديم وقتي از يكي از زنان وشته هنگامي

زمـان . از قديم مي گويند كه وشته طلسم شـده اسـت" جوانان در روستا را پرسيديم اينگونه پاسخ داد:

وقتي كه از اينجا بيرونش كردند ناراحـت شـد و مـا را نفـرين . خان ما سيد رضا هاشمي بود، حاكم ها

بد شد و جوان هاي مـا هـر روز  چون او سيد بود نفرينش گرفت و از آن به بعد هم كشاورزي ما. كرد

  . جريان اصالحات ارضي دوره پهلوي است، منظور از اين بيرون كردن خان از روستا ".دارند مي ميرند

 قوميت:

تقسيم مي شـوند و مهمتـرين قشـربندي در ايـن راقي ها شائي ها و مَپَ اصليساكنان وشته به دو گروه 

گرچـه سـال هاسـت در يـك روسـتا و در اين دو گروه  .اساس قوميت مي توان انجام داد روستا را بر

  ها نسبتا محسوس است. ولي فاصله اجتماعي بين آن همسايگي هم زندگي مي كنند

مشهور اسـت و يـك  "مروق مله"و  "پيشامله" روستا به دو محله شرقي و غربي تقسيم مي شود كه به

ها را از لحـاظ زبـاني مـي تـوان  پشائي. مرز فيزيكي آن دو محسوب مي شود، رودخانه كوچك فصلي

  . جزء تات ها تقسيم بندي كرد و مراقي ها نيز گويش خاص خود را دارند

روسـتا از  ١٧مراقي هـا در «درباره مراقي ها در موزه مردم شناسي حمام قجر قزوين نوشته شده است: 

ديگر ساكنان منطقـه  روستاهاي منطقه الموت ساكن هستند و تفاوت فراواني از لحاظ زباني و نژادي با

از خصوصـيات ايـن  . زبانشناسان زبان اين قوم را از زبان هاي فارسي باستان به شمار مي آورند. دارند

مراقي هـا در . ازدواج هاي درون گروهي است و رسومات آن ها هم ايشان را ملزم به آن مي كنند ،قوم

ند تا جايي كه در معمـاري سـنتي كشت حبوبات و توليد پوشاك تخصص دارند و منحصر به فرد هست

  »است. مخصوص بافندگي ديده شده "پاچالخانه"آنها اتاقي به نام 



 ٤٢

 
  مراقي ها،  : موزه مردم شناسي حمام قجر٣٣ عكس شماره

 لباس و آرايش:

(اغلـب سـياه  دامن چـين دار و كوتـاه، تكه است كه شامل شلوار ٤(مراقي ها)  لباس سنتي زنان وشته

  . (اغلب سفيد رنگ) است اكدار و گلدار و نيز روسريپيراهن چ، رنگ)

 
 پژوهش مياز ت يكيوشته تن  ياز لباس محل ييمان  :٣٤ عكس شماره

  



 ٤٣

،  دامن چين دار وشته شكل خاصي داشته و بيشتر نوعي دامن شلواري است به ايـن معنـي كـه از فـاق

به قدري پرچين اسـت كـه تـا  دوتكه شده و به صورت شلوار در مي آيد ولي هركدام از اين دو بخش

 ١٠-٨اين دامن در اشكال سنتي خود حدود . زماني كه آن را نپوشي متوجه دو تكه بودن آن نمي شوي

  . روي كمر محكم مي شده است "بند تنبان"و با كشي موسوم به  متر پارچه مي برده

 
 ياز دامن لباس محل يينما: ٣٥ عكس شماره

 
 است يدامن شلوار كي قتيقدامن در ح نيا: ٣٦ عكس شماره
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لباس سنتي زنان وشته به قدري سنگين است كه پوشيدن و تحمل آن به مرور زمان و بـا تغييـر سـبك 

تا چند سال گذشته گرچه پوشيدن لباس محلـي . براي زنان و دختران وشته آزاردهنده مي شود، زندگي

ه مي شده امـا امـروزه اطـالع ديگر عموميت نداشت ولي گاهي در عروسي ها و مراسمي خاص پوشيد

با اين حال برخي . به انباري منزلشان مراجعه كردند، رسانان ما براي نشان دادن اين لباس و معرفي اش

نمونه هايي از اين لباس را بـراي كودكـان خـود مـي ، از خانواده هاي وشته به عنوان يك نشانه هويتي

  . دوزند

نمـادي ، نيز نوع سر كـردن روسـري و شـيوه گـره زدن آندر وشته ، مانند برخي از فرهنگ هاي ديگر

شـيوه . جهت بيان وضعيت تاهل فرد بوده اما امروز اين مسئله به عنوان يك نشانه مخدوش شده اسـت

. دوخت بلوز و پيراهن در لباس محلي وشته نيز تفاوت هاي جزئي اي با شيوه هاي بازاري معمول دارد

پارچه اي لوزي شكل دوخته شده كه گفته مي شود بـراي افـزايش  به اين طريق كه زيربغل بلوزها تكه

  . استحكام لباس است

آرايش سر و صورت نيز در اين روستا قابل تامل ، مسئله مديريت بدن و به طور خاص، جداي از لباس

چـه  را زنان وشته در فرهنگ سنتي خود دستكاري صورت و برداشتن ابروها و اصالح صـورت . است

نسـل ، سـال اخيـر ٦ -٥شايسته ندانسته و با آن مخالفت مي كردند اما طي ، س از ازدواجپيش و چه پ

عدم دسترسي به آرايشـگر . جديد وشته (حتي دختران آن) به دستكاري سر و صورت خود مي پردازند

ماهري كه مسلط به مدل هاي جديد مو و ابرو باشد يكي ازكمبودهايي است كه امروز زنان وشته از آن 

  .مندند گله

شروع  )٧٠(حدودا اوايل دهه  سال پيش ١٦-١٥به گفته اهالي وشته همه اين تغييرات به طور خاص از 

اين تاريخ مصادف است با آمدن برق به روسـتا و بـه تبـع آن . شده و امروز به اين مرحله رسيده است

 . تلويزيون و ساير رسانه ها به وشته

 هنرو صنايع دستي:

. بسياري در صنايع دستي خود دارد كه اين مسئله در وشته نيز قابـل بررسـي اسـتتنوع ، منطقه الموت

حال  صنايع دستي توليد نمي كنند با اينگرچه اكثر اهالي وشته امروز ديگر حتي به عنوان يك تفنن هم 

پـيش . اين فنون به عنوان بخشي از داشته هاي فرهنگي اين مردم همچنان در زندگي شان حضـور دارد



 ٤٥

الزم به ذكر است كه هنر روستايي نه يـك  خاص وشته بپردازيم كه به توضيح هنر و صنايع دستياز آن

هنر اشرافي و تجملي كه بخشي از زندگي روزمره مردم روستاست و در كنار وجـه نمـادينش جايگـاه 

براي مثال جوراب كه يكي از مايحتاج معمول اين مـردم اسـت طـرح هـا و . كاركردي خاصي هم دارد

هايي را در خود جاي داده كه گوياي ذوق و قريحه هنري بافنده آن است و از صنايع دستي ايـن  رنگ

صنايع دستي وشته را مي توان براساس جنسيت توليد كننده آن بـه دو دسـته . روستا محسوب مي شود

  آنچه از صنايع دستي زنانه مدنظر ماست به اين شرح است:. مردانه و زنانه تقسيم كرد

   في:پن با -

نوارهاي رنگارنگ باريكي است كه توسط دستگاه خاصي بافته شده و براي تزئين دور لباس هـاي ، پن

، دستگاه پن بافي. پن در عرض هاي مختلف و به طولي نامشخص بافته مي شود. محلي به كار مي رود

  . ساختارساده اي داشته و تماما از مواد موجود محلي ساخته مي شود

 
  ١٣٨٦ ، نوروزنيقزو يدست عيصنا شگاهيدر نما ياز دستگاه پن باف يينما :٣٧ عكس شماره



 ٤٦

 
 ياز پن دوخته شده گوشه لباس محل يينما: ٣٨ عكس شماره

 چادرشب بافي:  -

سـانتي متـر توسـط  ١٠٠ – ٨٠چادر شب در حقيقت يك پارچه نسبتا قطور است كه با عرضي حدود 

ختن اين تكه ها پارچه اي با ابعادي وسيع به دست مـي دستگاهي بافته شده و در نهايت از كنار هم دو

. چادرشب اغلب با دو ضخامت تهيه شده و نوع نازك آن بيشتر به عنوان سفره نان به كار مـي رود. آيد

تنوع رنگ و طرح ، چادرشب. آن نيز به عنوان روانداز و رختخواب پيچ استفاده مي شودنوع ضخيم تر 

وجـه تسـميه . معروف است "چال خانه"دستگاه چادرشب در وشته به  محل قرار گرفتن. بسياري دارد

  . آن نيز چاله اي است كه موقع نشستن پشت اين دستگاه داخل آن مي نشينند



 ٤٧

 
 هاي بافته شده توسط اهالي چادرشب: ٣٩ عكس شماره

 
  ١٣٨٦ نوروز ،نمايشگاه صنايع دستي قزوين،  : دستگاه چادرشب بافي الموت٤٠ عكس شماره



 ٤٨

  

 
 ٨٧ ديع نيقزو يدست عيصنا شگاهينما،  الموت يدستگاه چادرشب باف: ٤١ عكس شماره

  :بافي جوراب -

ميل بافته مي شوند يكي ديگر از صنايع دستي وشته است كه با توجه بـه  ٥جوراب هاي كاموايي كه با 

  . آب و هواي سرد منطقه كاربرد زيادي داشته است

 
 روستا يدست عياز صنا يكي، جوراب: ٤٢ عكس شماره

  



 ٤٩

  ساير صنايع دستي: -

كـاه كش(ونـده) و ، تهيه سبد حمـل ميـوه. حصيربافي و گليم بافي نيزاز ديگر صنايع دستي وشته است

امروزه مردم وشته كمتر . ابزارهاي فلزي از جمله قندشكن هم از صنايع دستي اي با ماهيت مردانه است

نبـودن بـازار ، گران شدن مواد اوليـه، داشتن حوصلهصنايع دستي تهيه مي كنند و در ذكر علل آن نيز ن

  . را مطرح مي كنند  ...براي فروش و عدم نياز به اين محصوالت در سبك زندگي امروز و

 
   يدست عياز صنا يكي، يربافيحص: ٤٣ عكس شماره

  

 
  مردان روستا يدست عيصنا، يقندشكن فلز : ٤٤ عكس شماره



 ٥٠

 

 
 روستا يدست عينااز ص يكي، ميگل : ٤٥ عكس شماره

  

 
  : گليمي با نقشي متفاوت٤٦ عكس شماره



 ٥١

  
  
  

  ائمضم
 



 ٥٢

 
  نقشه دستي روستا، ٤٧عكس شماره 

  
  

 
  روستا توسعه ، نقشه٤٨عكس شماره 



 ٥٣

 
  نقاشي نگين رضايي، هديه به تيم پژوهش، ٤٩عكس شماره 


