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 مقاله علمی

روستای گلین از توابع شهرستان سنندج شناختی  مطالعه مردم

 نگاری با استفاده از رویکرد تک
 2، محمدامین خراسانی1زانیار گفتاری

 (03/10/1401تاریخ تأیید: ، 06/12/1400تاریخ دریافت: )

 چکیده
گلین یکی از روستاهای کوهستانی و ثبت شده در منظر ملی و جهانی هورامان/اورامانات در شهرستان 

فردی دارد. هدف این پژوهش، مطالعه  های طبیعی و انسانی منحصربه که ظرفیت سنندج است
است. پژوهش حاضر به  1399تا اواخر  1398شناختی روستای گلین در بازه زمانی زمستان  مردم

نگاری است که در آن با اتکاء به تجربه زیسته و انجام  صورت کیفی، از نوع توصیفی با رویکرد تک
جامعه مورد مطالعه شامل همه  .ها گردآوری شده است ها و عکسبرداری، داده  همشاهدات، مصاحب

نگاری و به منظور شناخت کامل  ها با رویکرد تک ساکنان روستای گلین است. در توصیف ویژگی
روستا سعی شده است همه سطوح تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی در نظر گرفته 

اتی از جمله انجام پژوهش بیشتر درباره جوانب تاریخی روستا، نقش زنان در شود. در نهایت پیشنهاد
کرده و اهمیت گردشگری کشاورزی به ویژه  زندگی روزمره، استفاده از نخبگان و جوانان تحصیل

 گردشگری هَوار در توسعه روستا بیان شده است.
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 مقدمه
روند. آنها به عنوان  ترین واحد تشکیالتی و اجتماعی در ایران به شمار می روستاها یکی از قدیمی

بندی کشوری، نیازمند جایگاه مناسب در چرخه توسعه کشور  کوچکترین واحد زیسـتی، در بخش
تماعی آگاهی و اطالع از های اج ریزی (. امروزه در برنامه200: 1392هستند )رضوانی و همکاران، 

ای مهم است که بدون توجه به آنها تبیین  های انسانی متناسب با محیط زندگی افراد به اندازه ویژگی
از نظر  1نگاری های توسعه کمتر مقرون به موفقیت و اثربخشی خواهد بود. مردم و اجرای برنامه

از مردم است. منظور از  لغوی به معنای توصیف شیوه زندگی یک قوم یا طایفه یا گروهی
ها و عالیق مردم و چگونگی تکامل یا تغییر آن در  ها، دیدگاه نگاری مطالعه باورها، ارزش مردم

های  نگار باید فعالیت (. یک مردمWoods, 1986طول زمان و از موقعیتی به موقعیت دیگر است )
را مطالعه کند و شرایط و  ها در بستر زندگی روزمره توسط مردم انسانی و شیوه تفسیر واقعیت

های پنهان جامعه مورد مطالعه را تعریف و تحلیل کند  کنندگان و ارزش رویکردهای مشارکت
(Troman & et al., 2005تک .) های پژوهش در مطالعات  ترین روش نگاری یکی از مهم

های انسانی  فعالیتهای مادی و غیرمادی  جانبه ویژگی شناسی و به معنی مطالعه دقیق و همه مردم
نگاری عبارت است از  (. مونوگرافی یا تک1396آشتیانی،  ای محدود است )عبدلی  در جامعه

یک  جانبه یک امر اجتماعی یا مجموعه اخالقی کامالً محدود مانند خانواده، بررسی عمیق و همه
یک کارخانه یا  گروه یا یک روستا یا یک کارخانه و غیره. در واقع در این تکنیک یک روستا یا

کنیم جوانب و زوایای گوناگون واقعیت را به طور عمیق و  یک گروه محدود را انتخاب و سعی می
در مقدمه کتاب  2(. احسان نراقی118: 1382جانبه مورد مطالعه قرار بدهیم )قرائی مقدم،  همه

ی است ژرف و نگاری توصیف تک»نویسد:  نژاد، در تعریف این روش می آباد اثر جواد صفی طالب
دقیق از یک شخص )بیوگرافی( یا یک واحد اجتماعی مانند خانواده، طایفه، قبیله، قشر اجتماعی یا 

نگاری بر اساس مشاهده مستقیم و عینی  گیرد. تک های مختلف آن را در برمی یک ده که جنبه
ر با آنها و استوار است. محقق با شرکت فعال در زندگی مردم جامعه مورد بررسی، معاشرت مستم

به کار بردن فنون مصاحبه و پرسشنامه، وقایع و امور اجتماعی را از نزدیک مشاهده، مطالعه و 
های گوناگون حیات اجتماعی از جغرافیا گرفته تا  نگاری نه تنها جنبه کند. تک توصیف می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ethnography 
2 https://wikiroosta.ir 
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ی و ها، نهادها، هنجارهای اجتماع های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، ارزش ساخت
کند، بلکه به روابطی نیز  های مختلف دیگر یک واحد اجتماعی را به نحو دقیق تصویر می ویژگی

(. در 1345نژاد،  )صفی« کند ها موجود است، توجه دارد و آنها را تعیین می که در درون این ساخت
شود و از  نگاری از فنون مختلف مصاحبه، مشاهد، پرسشنامه، اسناد و مدارک و ... استفاده می تک

گیرد،  آنجا که در این روش، تمام جوانب مربوط به یک موضوع واحد، مورد توجه قرار می
: 1380شود )رنجبر و ستوده،  شناخت دقیق همه جوانب یک امر یا موضوع، به راحتی انجام می

 (. 1386نگاری، مشاهده مشارکتی است )فاضلی،  (. بارزترین مشخصه مردم96-95

 روش پژوهش
میدان،  محقق در فعال درگیری با کیفی تحقیق های روش از یکی عنوان به )اتنوگرافی(گاری ن قوم
 در مورد مطالعه . مشاهده1است ها فرهنگ یا ها گروه از علمی معرفت توسعه در مشارکت دنبال به

 دیدی مطالعه، باعث مورد بستر و زمینه در ها یافته ارزیابی و تحلیل نهایت در و طبیعی شرایط

 نظری اساس بنیان برنگاری  قوم است. شده باالیی نسبتاً اعتبار بانگاری  قوم تحقیق در جامعنگر

 مورد از و فشرده دقیق توصیف برای عمیق مطالعات به گرایانهکل دیدی با و فرهنگ بر مبتنی

نگاری از نظر لغوی به معنای توصیف شیوه  (. در واقع مردم37: 1381پردازد )ایمانی،  می مطالعه
. تحقیق موردی رویکردی (Woods, 1986)زندگی یک قوم یا طایفه یا گروهی از مردم است 

. هدف روش مطالعه فردی، توصیف 2نگرد است که هر واحد اجتماعی را به عنوان یـک کـل می
های منفرد است، مانند: یک شرکت سهامی زراعـی )ازکیا و  تر مجموعه جامعو تبیین هر چه 

است. این روستا در بخش  نگاریمردم مطالعات نوع از پژوهش (. این359: 1382دربان استانه، 
سیروان شهرستان سنندج واقع در استان کردستان قرار دارد. جامعه مورد مطالعه شامل همه افراد 

ن هستند. نگارنده با توجه به تجربه زیسته و اینکه ساکن روستای مذکور ساکن در روستای گلی
های میدانی که از طریق مصاحبه، مشاهده، عکس و اسناد  بوده با تکیه بر مشاهدات و پژوهش

نگاری و به منظور  ها با رویکرد تک در تحلیل داده .ها پرداخته است انجام شده، به گردآوری داده
الش شده است همه سطوح توصیفی در نظر گرفته شود و در نهایت شناخت کامل روستا ت

 نگاری انجام شد. گزارش توصیفی آن به صورت تک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 https://akharinkhabar.ir 
2 http://www.iranresearches.ir 
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 ها یافته

 جغرافیای طبیعی و تاریخی روستا
 موقعیت منطقه مورد مطالعه

روستای گلین، یکی از روستاهای بخش سیروان شهرستان سنندج واقع در استان کردستان است. 
های زنجان، همدان، کرمانشاه،  ای واقع در غرب کشور است که استان ن منطقهاستان کردستا

آذربایجان غربی و اقلیم کردستان عراق در پیرامون آن قرار دارند. شهرستان سنندج در مرکز 
گیرد. این شهرستان از  درصد از سطح استان را در برمی 11هکتار،  328400استان با وسعت 

از غرب به شهرستان سروآباد و مریوان، از جنوب به شهرستان  شرق به شهرستان دهگالن،
کامیاران و از شمال به شهرستان دیواندره محدود شده است. این منطقه با متوسط بارندگی 

گراد، جزء مناطق سرد و  درجه سانتی 11میلیمتر در سال و متوسط دمای  450بلندمدت 
دهند و  شهرستان را روستاهای آن تشکیل می رود. غالب بافت این کوهستانی کشور به شمار می

 اند. آباد و نران پراکنده آبادی در چهار بخش مرکزی، سیروان، حسین 204

 
 1399(: نقشه موقعیت سیاسی روستای گلین، 1عکس )

 معرفی منطقه مورد مطالعه
روستای گلین، یکی از روستاهای دهستان میانرود است که در بخش سیروان شهرستان سنندج  

کیلومتر از  15کیلومتری جنوب غربی شهر سنندج در استان کردستان قرار دارد.  45در فاصله 
رود به  کیلومتر از طریق جاده ژاوه 23راهی روستای سو و  طریق جاده سنندج به کرمانشاه تا سه

 کیلومتر جاده آسفالت تا روستا ادامه دارد. 7ه تا پل وصی و در نهایت سد ژاو
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 1399(: روستای پلکانی گلین، بهار 2عکس )

کنند. این روستا  خانوار در آن زندگی می 344نفر ثابت است که در قالب  1135جمعیت آن  
های  در یک منطقه کوهستانی واقع شده است و همین ظرفیت قابل قبولی را برای فعالیت

کشاورزی به ویژه باغداری و گردشگری ایجاد کرده است. بدین ترتیب شغل غالب مردم منطقه 
مذهب هستند و به زبان کردی  این روستا همگی مسلمان و شافعی کشاورزی است. مردم

کنند. بیشتر ساکنان این روستا به حرفه کشاورزی و تعدادی نیز به  گورانی، لهجه اورامی تکلم می
پرورش دام سبک مشغول هستند. شمار اندکی هم در کنار زراعت، کار پرورش زنبور عسل و 

 دهند. غیره را انجام می
دقیقه عرض  13درجه و  35دقیقه طول جغرافیایی و در  81درجه و  46لین در روستای گ 

متر و  2746سفید با ارتفاع  کوه چشمه .متری از سطح دریا قرار دارد 1850جغرافیایی در ارتفاع 
متر، بلندترین و  1270رود حد فاصل کوه قلعه هَرسوُنگ با ارتفاع  خروجی رودخانه ژاوه

گلین هستند. این روستا از سمت شرق با روستاهای سُواریان، سوُ، دَرِه  ترین نقطه روستای پست
کولهِ، اَندرآب، دَرویشان، کانی شِالنه و بُزالنهَ، از سمت جنوب با روستاهای دوالب، نَزاز، وَصی 
عُلیا و وَصی سُفلی، از سمت غرب با روستاهای نیَّر، مِحراب، تَنگی سر و از سمت شمال با 

 مرز و همسایه است. ن، توریوَر، هَشمیز و خانقاه گلین همروستاهای شیا

 وجه تسمیه

در مورد وجه تسمیه این روستا، نظرهای متعددی وجود دارد که معتبرترین آن به قرار زیر  
گَل به معنای همکاری است. به مرور زمان به خاطر یکجانشینی « ل گَه»است. در گویش محلی 

مکاری و اتحاد با یکدیگر به گلین تغییر یافته است. وجه طوایف کوچنده و داشتن روحیه ه
های تنگ  گرفته شده است که به معنی دره« گَلی»تسمیه دیگر روستای گلین از کلمه کُردی 
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(. 1369کندی،  گذاری به دلیل شرایط این منطقه بوده است )شرف است و به احتمال زیاد این نام
های فراوان این  وس است که شاید به دلیل زیباییهمچنین گلین یک واژه ترکی به معنای عر

تاریخ نوشته و اثری که  روستا باشد، هر چند معانی اول و دوم بیشتر به واقعیت نزدیک است.
ساله را برای آن  1500قدمت زمانی گلین را دقیقاً معلوم کند، در دست نیست. ولی قدمت 

( و 1399نایع دستی استان کردستان، زنند )سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و ص تخمین می
ها و  ها، مجسمه ها، سکه دانند. آثار )سفالینه های انسانی در اورامان می ترین زیستگاه آن را از کهن

های  و بناهای تاریخی موجود در گلین مربوط به دوره اشیاء پیدا شده توسط اهالی روستا(
های  زیستگاه انسانی است. متأسفانه کاوشدهنده قدمت این  تاریخی و کهن است. این آثار نشان

شناسی در روستا انجام نشده و این وضعیت، سودجویان آثار باستانی را بیشتر ترغیب  باستان
 کرده است.

 گیری دالیل استقرار و شکل
های زاگرس شمالی در کردستان در شیب نسبتاً تندی قرار  الرأس کوه گلین به موازات خط 

ها با جهت دره موازی است. به طور کلی این روستای کوهستانی  رأسال گرفته است. جهت خط
های متعدد قرار گرفته  کوه خورده با رشته ای چین و ییالقی از نظر شکل و ساختمان، در دره

توان وجود اقلیم مناسب و مراتع  گیری روستا در این منطقه را می است. از مهمترین دالیل شکل
های پربرف و ... دانست. وجود آب، هوا و خاک مناسب  هسرسبز، آب فراوان و وجود کو

های مختلف گیاهی و جانوری به وجود آید. شکل طبیعی منطقه  موجب شده است که گونه
دهنده آن است که مسئله امنیت نیز به دقت در انتخاب مکان روستا مورد توجه بوده است  نشان

ای با شیب تند، سنگالخی و  روی دامنه(. عالوه بر این روستا بر 1400)عبادی و همکاران، 
ها احاطه شده است. نحوه استقرار روستا بر روی شیب را  مرتفع قرار گرفته و از اطراف با کوه

 -2ایجاد نوعی حفاظ در برابر اشرار و تأمین امنیت،  -1توان با عوامل زیر مرتبط دانست:  می
های حاصلخیز و محدود  در زمینجویی  صرفه -3قرار نگرفتن در جهت وزش بادهای شدید، 

ها و  استفاده از منظره سرسبز دره و اشراف بر باغ -4خود و تلف نکردن آن برای ساخت خانه، 
های گلین رو  استفاده از نور آفتاب، به طوری که جهت کلی خانه -5های حاصلخیز خود،  زمین

ستر طبیعی کوه برای کمک گرفتن از ب -7احتراز از خطر وجود سیالب،  -6به آفتاب است، 
های بیلوُ و خانمِه و .... مردم اورامان و  دسترسی به آب چشمه -8های محکم،  داشتن پی
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اند، قدر خاک و زمین را بیشتر از  های پرشیب زندگی کرده رود با توجه به اینکه در دامنه ژاوه
هایی  ستاها بر روی زمینتوان دید که اکثر رو اند. زیرا با نگاهی به این مناطق می سایرین دانسته

هایی که مرغوب  اند که برای کشاورزی مناسب نیست و بیشتر سنگی هستند و زمین ساخته شده
ها به صورت پلکانی  شده است. اکثر خانه  و حاصلخیزند، برای کشاورزی و باغداری نگه داشته

هایی نیز ساخته  نهای آن، داال ها و خیابان اند و بر روی کوچه و بر روی یکدیگر ساخته شده
ها از زیر بعضی از این  های روستای گلین، عبور ماشین فرد داالن شده است. ویژگی منحصربه

 شود. ها است که در هیچ جای دیگر یافت نمی داالن
 

 
 1399(: عبور ماشین از زیر داالن، 3عکس )

 
 1399(: برف و نمای دهانه داالن، 4عکس )
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 آب و هوا
خشک تا معتدل  نیمهگلین که در حوزه آبریز سیروان قرار گرفته است، آب و هوای سرد و 

کوهستانی دارد. در واقع کوهستانی بودن منطقه باعث شده است که با وجود قرار گرفتن این 
 150متر بارندگی داشته باشد و بیش از  میلی 700الی  500خشک،  روستا در محدوده سرد و نیمه

وجب های فراوان در منطقه، م روز در شرایط یخبندان باشد. از سوی دیگر وجود چشمه
دهد و اغلب  سرسبزی دره گلین شده است. بارندگی در سه فصل پاییز، زمستان و بهار رخ می

 550به صورت ریزش برف است. اما در تابستان بارشی وجود ندارد. متوسط بارندگی ساالنه 
 درصد است. 65درجه و  10میلیمتر و متوسط دما و رطوبت سالیانه به ترتیب 

 طبیعت و حیات وحش
هستند و   گلین برای گیاهان و جانوران منطقه ارزش اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی قائلمردم  

توان کتاب مستقلی در مورد آن نوشت. در این ناحیه  این کاربردها تا حدی زیاد است که می
شود که در جدول زیر اسامی تعدادی از آنها بیان  های جانوری و گیاهی متعددی یافت می گونه

 شده است.

 (: اسامی تعدادی از حیوانات، گیاهان و پرندگان به صورت معادل فارسی و فونتیک1ول )جد

 گیاهان و درختان پرندگان حیوانات

نام 
 محلی

معادل 
 فارسی

 فونتیک
نام 
 محلی

معادل 
 فارسی

 فونتیک
نام 
 محلی

معادل 
 فارسی

 فونتیک

 Rivavi ریواس ری واوی Halo عقاب لو هَه Hasha خرس ههَ شَه

 Pichek پیچک ک پیچه Washa شاهین واشَه Varg گرگ وَرگ

 Xok خوک خوک
شابووَ 

 رَه کَه
 Shabwa جغد

Karah 
 گوزروانه

گل 
 گاوزبان

Gozervana 

 Ghenar کنگر ر نه قِه Jaraj کبک ژَرَژ Rovas روباه رُواسَ

 لهِ مِریچ Horishe خرگوش هُوریشه
گنجش
 ک

Merichleh وَن 
بنه 

 )سقز(
Van 

 Semora سنجاب سِمورهَ
قِشقَه 

 رِه

کالغ دم 
 دراز

Gheshghare زالزالک لچ بِه Belch 

 ژُوژُو
جوجه 
 تیغی

Joojoo جیجاخ کهِ قِژال Ghejalkeh بلوط لوُ به Baloo 
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 گیاهان و درختان پرندگان حیوانات

نام 
 محلی

معادل 
 فارسی

 فونتیک
نام 
 محلی

معادل 
 فارسی

 فونتیک
نام 
 محلی

معادل 
 فارسی

 فونتیک

 Vazi گردو وَزی Ghalaw کالغ قاالو Chalaka گورکن که چالهَ

شیشوُ
 ل

 Shishol راسو
رگه  کَه

 سیاوی

مرغ 
 سیاه

Kargah 
Siawy 

 Hamroo گالبی مرو هَه

 رِسق
موش 
 درختی

Resgh 
کاوِتر
 ی

 Kavateri کبوتر
رم چه تفه

 ه

توت 
 سفید

Tefacharmeh 

 Hanjir انجیر نجیر هه Seerah سیره ره سیه Ghorvaghi قورباغه قُرواقی

 هوار
فرد در استان  به های گردشگری روستایی منحصر گردی یا گردشگری هوار یکی از شاخه«هَوار» 

های زیادی که در آن وجود دارد، در  کردستان است که به دلیل ارتفاع باال و خنکی هوا و چشمه
های جذاب  های بهار و تابستان میزبان گردشگران و مسافران است. یکی دیگر از ویژگی فصل

نگیلهِ،  ها در روستا است که نمود کامل آن در هوارهای وارُساوهِ، مَه ستا وجود تفرجگاهاین رو
کند که شامل دیدار و زندگی  رسوُنگ و ... روستای گلین تجلی پیدا می ردَرهِ، آلفی آغَه، هَه سَه

هوارنشینان، دامداری و زندگی در ارتفاعات با خصوصیات ویژه فرهنگی خاص است که برای 
به معنی کوچ کردن و « هَوارُ لُووان»دوستان بسیار جذابیت دارد. اصطالح  شگران و طبیعتگرد

رفتن به باغ است که امروزه بیشتر جنبه کوچ به باغات و اسکان در آنجا تا آغاز فصل سرما را 
 دارد و جنبه دامداری آن چندان مرسوم نیست.

 مان/اوراماناتگلین یکی از روستاهای ثبت شده در منظر جهانی هورا
به گفته محسن علوی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان بعد از  

فرد روستاهای منطقه اورامان  های کالبدی و بافت منحصربه شده، به دلیل ویژگی مطالعات انجام
 10روستای استان برای این اقدام انتخاب شدند. از مجموع این  10به عنوان منظر فرهنگی، 

رود قرار دارد که گلین یکی از آنهاست. پنج روستای دیگر هم  روستا در منطقه ژاوهروستا، پنج 
 (.1396، 74های سروآباد و کامیاران هستند )خبرگزاری مهر از توابع شهرستان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4076276کد خبر   74
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 جمعیت
 تحوالت جمعیتی

نفر ثابت است. اما در  1135خانوار و  344، دارای 1395روستای گلین بر اساس سرشماری  
که در مرکز بهداشت و درمان و دهیاری روستا انجام شد، جمعیت  1399 سرشماری سال

درصد از این جمعیت را افراد  5/2نفر زن است.  584نفر مرد و  596نفر شامل  1180روستا 
خانوار و  500دهند. در زمان کار کشاورزی، جمعیت فصلی آن به  سال تشکیل می 60باالی 

ترین افراد ساکن در این  ترین و جوان جدول زیر مسن رسد. در نفر هم می 2000حتی بیش از 
 روستا مشخص شده است.

 1399ترین افراد ساکن در روستای گلین،  ترین و جوان (: مسن2جدول )

 
 1399یسرا، 

 
  1399نمودار هرم سنی جمعیت، 

1399روژمان،   

 
 1311زینب 

 
 1310شیرین 

 
 1295رحمت، 
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 آموزش و سواد
سواد را پیدا کرد. کسانی که  توان افراد بی در روستای گلین فقط در میان پیرمردان و پیرزنان می

هستند و چندان احتیاجی به سواد ندارند. اما گاهی در میان زنان و مردان   دیگر خیلی سالخورده

آنها هم کالس نهضت سواد هستند. البته  شوند که بی نه چندان سالخورده هم افرادی پیدا می

اند،  اند. اما چون استفاده نکرده اند یا در قدیم قرآن ختم کرده یا گلستان و بوستان خوانده رفته

توانند کلماتی بخوانند و بنویسند. این  ها فراموش شده است. اما باز هم کم و بیش می طی سال
کند. یک  سرانه فعالیت میدبستانی و یک دبستان دارد که در دو نوبت دخترانه و پ روستا پیش

آموزان )در اثر افزایش سن ازدواج و کاهش  مدرسه راهنمایی هم دارد که به علت کاهش دانش
های خود در مدارس  تمایل به فرزندآوری و مهاجرت و گاه تمایل برخی برای تحصیل بچه

ار به این جو آموزان روستای هم دولتی شهر( اکنون فقط به صورت مختلط فعالیت دارد و دانش
 آیند تا جمعیت مدرسه به حد نصاب برسد. مدرسه می

 اقتصاد و معیشت
 کشاورزی

 . زراعت1

های زراعی بسیار  زراعت بیشتر به صورت دیم است. در روستای گلین به دلیل شیب زیاد، زمین 
و « مَه نگیلهَ و رَزُورَه»، «پارآوی»منطقه غالب، دشت  2رسد که در  هکتار می 100کم هستند و به 

هکتار، گندم و جو  100هکتار از مجموع  55مناطق دیگر وجود دارند. به طور کلی در  خرده

های مورد نیاز خود را  شود. کشاورزان در گذشته پس از برداشت گندم، بخشی از گندم کشت می
و ... قرار داشت، به آرد تبدیل و « وان آساو، دَره پالَه»های آبی که در مجاورت چشمه  در آسیای

 کردند. امروزه هیچ ذخیره می« نوُ کَه»آنها را درون ظرف بزرگی از جنس حلب و چوب به نام 

آسیای آبی فعالی در روستا وجود ندارد. برای تهیه نان، در گذشته هر خانواده به صورت 
ها خیلی کم نان  پخت، اما امروزه و پس از تأسیس یک نانوایی در گلین، در خانه انفرادی، نان می

هکتار باقیمانده نیز سبزی خوراکی، سیب زمینی، خیار، گوجه، آفتابگرادن  45شود. در  پخت می

 شود. و ... کشت می« رس روجیار پِه»
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 باغداری -2

شود.  هکتار است و به بخش باالی ده و پایین ده تقسیم می 700الی  600مساحت باغات گلین، 
ردَرهِ،  اند از هَوارُ ساوِ، رَزُورَه، سَه اسامی محلی مسیرهای مهم باغی در روستای گلین عبارت

وَزان، تَه پومِلَگاگُوزینهِ،  تِفهِ، دَره وُ سورَه سَه رُوبازی، قوُلَه، دَرهلَکان، قالهَ گا،  دُوشوُچیهِ، میاکَه
شود، گردو، توت سفید،  تافی و غیره. درختانی که به ترتیب اهمیت از میوه آنها استفاده می جوگِه

کشت   توت، زردآلو، گیالس، آلبالو، آلوچه، سیب، گالبی، به و انگور هستند. عالوه بر این شاه
فرنگی هم در روستا رایج بوده است و یکی از منابع عمده درآمدی خانوارهای روستای  توت

های باال کشت، آن را از  شود. هر چند در چند سال اخیر خشکسالی و هزینه گلین محسوب می
 رونق انداخته است.

 ها آب کشاورزی، آشامیدنی و چشمه
زان آب هر زمین مشخص است و نسق کننده در گلین، آب است. می عامل محدودکننده و تعیین

« آژین»زراعی بر اساس آب است. هر زمین زراعی چه دشت و چه باغ بر اساس تعداد 
ساعته بر اساس عرف تقسیم آب در  12و  8، 4)اصطالح محلی سهم تقسیم آب کشاورزی 

کند. جدول زیر مدار گردش آب جوی کووکُوولِه را  های مختلف( آب، ارزش پیدا می چشمه
 دهد. شان مین

 1399(: مدار گردش آب جوی ُکووکُوولِه، تابستان 3جدول )

 3 2 1 تعداد آژین

 12 8 4 ساعت

 7 14 21 مدارگردش )جمعی(/روز

 21 31 63 مدار گردش )تک نفره(/روز

پس از اینکه آژین آب هر زمین مشخص شد، مدار گردش آب یا زمان دوره آبیاری هر  
روز یک بار، آب به  21و  14، 7شود. از این میزان، هر  باغدار از آب چشمه هم مشخص می

نفره سهم  برداری بخواهد به صورت تک یابد. اگر بهره های هر کشاورز اختصاص می مزارع و باغ
مشخص کند، بر اساس تعداد آژین، مدار گردش آب متفاوتی خواهد  آب خود از چشمه را

 داشت. 
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 برداری از مرتع و سازوکارهای مرتبط با آن بهره
رأس گاو و  12رأس گوسفند و بز )دام کوچک(،  1250، در روستای گلین 1393در آمار سال 

 متر شده است.رأس اسب و االغ ثبت شده که این آمار نسبت به گذشته بسیار ک 55گوساله، 

های بزرگتر به صورت انفرادی و صاحبان  چه در گذشته و چه در زمان حال، صاحبان گله
کردند و قراردادهای آنها  ای چوپان استخدام می تر به صورت گروهی یا محله های کوچک گله
ساله بوده است. دستمزد هم در گذشته به صورت دام و فرآوردهای دامی و امروزه به  یک

های لبنی )به ترتیب  های پروتئینی از فرآورده وجه نقد است. در گلین، در کنار فرآوردهصورت 
توان موارد زیر را نام برد: شیر، ماست، کره، پنیر، دوغ، کشک. این محصوالت  میزان تولید( می

 شوند. عالوه بر مصرف خانگی به بازار شهر سنندج هم فرستاده می
نوع ییالق مرسوم است: نخست آنکه  2ر بین اهالی گلین برداری از مرتع د در چرخه بهره

تر است، از آغاز خردادماه  ماه است و نوع دیگر که طوالنی ییالق از اول بهار تا اواخر اردیبهشت
شود. در گلین  تا اوایل مهرماه ادامه دارد. در طول زمستان و پاییز نیز از علوفه دستی استفاده می

هایی که در طبقه  آغل -1اند از:  شود که عبارت ع سازه استفاده مینو 3برای نگهداری دام از 
گیرند و  شوند و برای زمستان و تابستان مورد استفاده قرار می ها احداث می همکف ساختمان

 -2های عادی است.  های پرواری و طویله دام ها، طویله دام شامل کاهدان، طویله بره و بزغاله
با شاخه و برگ درختان و سنگ، اما سرباز برای نگهداری دام در محوطه محصورشده « چَه پَه»

هایی که در فاصله دور از روستا در کوه برای گله ساخته  دامداری هوار: آغل -3تابستان است. 
دار از شیر این حیوانات برای  های روستا گوسفند، بز و گاو هستند و زنان خانه شوند. دام می

کنند. خوشبختانه دامداران به لحاظ استفاده از  استفاده می مصرف روزمره و گاهی هم فروش
مراتع و علوفه هیچ مشکلی ندارند و کامالً راضی هستند. آنها مرغ، خروس، کبک، بوقلمون، و 

 دهند. کبوتر )برای سرگرمی( هم پرورش می

 مشاغل

پردازند. در این  کشاورزی و دامداری می افراد سرپرست خانواده با وجود سختی فراوان، به
و تعمیرکاری و غیره مشغول  کشی، مکانیکی  کاری، لوله روستا تعدادی هم به شغل بنایی، کاشی

خان، حاجی جعفر، حاجی دییه، علی،  توان استاد حمه هستند. از بناهای مشهور گذشته و حال می
 اهلل، احمد و عبداهلل را نام برد. حاجی اسماعیل، حیدر، باقر، رحمت، خدارحم، باسام، ید
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زنبورداری در کنار کشاورزی یکی از مشاغل پررونق روستا است. با ورود زنبورداری مدرن 
ای همچون  زنبورداری سنتی کالً در روستا از بین رفت. بازدهی عسل افزایش یافت. عده دیگر

و ... در کنار شغل کشاورزی، زنبورداری هم  کاک محمد، صاحب، حاتم، صدیق، عبدالفتاح
 افشانی زیاد و چند برابر شدن محصوالت شده است.  دهند که این کار باعث گرده انجام می

این روستا در حال حاضر بعضی از صنایع دستی را برای عرضه دارد، از جمله گیوه یا همان  
در گذشته  بافت قالیچه، گلیم، جاجیم، نمد، ها  ، انواع بافتنی زنانه و غیره. بر اساس گفته«کِالش»

جانماز، جوراب و ساق پیچ )گُروا بَنینَه و پُوزُوانِه(، خورجین، کیف با دستان میرزا جوال و 
نو، چِمچِه و  شان، پِنه، کَه های طَواق، وینهِ، ویچنهِ، نانهَ ساخت انواع وسایل چوبی آشپزخانه به نام

شد. در حال حاضر هم وسایل دیگری از قبیل کُرسی، تخته  م میبا انجا غیره با دستان حمه داع
رهَ، دَه القَه( و وسایل مورد نیاز کشاورزان با دستان پرتالش استاد نصراهلل  شطرنج، در و پنجره )بَه

 .شود ساخته می

 
 1399(: ساخت درب چوبی، 5عکس )

 
 1399، «کالش»(: ساخت گیوه 6عکس )
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روستای گلین تعداد زیادی از جوانان به دلیل محدود بودن میزان زمین و آب، ناچار به  در 
اند و در شکل کوچکتر  کارگری در شهرهای بزرگ و بندری یا گاه در اقلیم کردستان عراق شده

 های کاذب و کارگری به فعالیت مشغول هستند. در مرکز استان یا خود روستا، در شغل

 ها یاریگری

های مختلف از کمک به همنوع گرفته تا انجام  یاریگری در بین مردم روستای گلین در جنبه
کردن که همان یاریگری است،  «ل گَه»کارهای عمومی روستا همیشه وجود داشته است. در 

انتظار کمک متقابل در ازای وجه وجود ندارد. اگر برای یکی از اهالی روستا مشکلی پیش بیاید، 
شوند و تمام کارهای آن فرد اعم از شخم، آبیاری،  مردم روستا داوطلبانه جمع میای از  عده
دهند. در این نوع یاریگری انتظار  سازی و غیره را انجام می آوری علف، خانه چینی، جمع میوه

دهنده، کسب  کمک متقابل وجود ندارد و در واقع نوعی همیاری و بخشش است و انگیزه یاری
 اجر اخروی است.منزلت اجتماعی و 

 
 1399(: مشارکت در ساخت جاده دسترسی، 7عکس )

 
1399زمین، (: مشارکت در شخم زدن 8عکس ) 
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 فرهنگ و فولکلور
 زبان و مذهب

های متداول در مناطق  زبان مردم گلین، کردی گورانی با لهجه خاص اورامی است که با لهجه
شناسی اورامی را گویشی از زبان  تقریباً همه منابع معتبر، زباندیگر کردستان متفاوت است. 

های ایرانی شمال  گورانی از شاخه زبان-اند. زبان گورانی متعلق به شاخه زازا گورانی دانسته
( از دیدگاه 1390بندی ) به نقل از خالدی و نقش خانواده است. غربی است و با زازایی هم 

های گورانی، دارای برخی مشخصات آوایی  انند دیگر گویش( گویش اورامانی م1966مکنزی )
تر است. اما با این حال از دیدگاه دانشنامه  های مرکز ایران نزدیک است و از آن نظر، به گویش

. در طول زمان، به خاطر 1های زبان گورانی است بریتانیکا اورامانی به عنوان یکی از گویش
ها بسیار  دادوستد واژگان میان اورامانی و این گویش هایی مانند سورانی، همسایگی با گویش

ها دلیلی بر این  اند که وجود آتشکده بوده است. پیش از ظهور اسالم مردم زرتشتی بوده
 اند و پیرو مذهب شافعی هستند. مدعاست. اما در حال حاضر همه به دین مبین اسالم گرویده

ای دارند، به طوری که هر ساله در زمستان مراسم  در روستای گلین شیوخ جایگاهی ویژه 
دهد. در روستای گلین  نوازی حالت عرفانی خاصی را به روستا می ذکر و سماع دراویش و دف

ها  یا دستمال سیاه وجود دارند که نماد آن« ر بوُر سَه»یا دستمال قرمز و « ر سوُر سَه»دو فرقه 
شود. فرقه اولی با شیوخ روستای دوالب به نام شیخ هادی و شیخ محمد که از  می محسوب

هلل و شیخ  طریقت قادریه هستند و فرقه دوم با شیوخ روستای طاء به نام شیخ محمد، شیخ حیب
های دیگری همچون  کنند. البته در روستای گلین فرقه حیسام مجلس را در روستا عرفانی می

زاده نیز وجود دارند که ویژگی مشترک همه آنها، برابری و  احمد مفتیکاک احمد منسوب به 
 اتحاد در اسالم ناب محمدی است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 www.britannica.com/topic/Iranian-languages 
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 1398(: ذکر و سماع دراویش، 9عکس )

 
 1398(: شیوخ روستا، 10عکس )

 معماری و بافت روستای گلین
ها پلکانی ساخته شده و بر دامان کوه،  در روستای گلین که در دل کوهستان قرار گرفته، خانه 

اند. کمتر مکانی چنین توازنی در طبیعت را به خود  هماهنگ با هارمونی طبیعت تراشیده شده
ها،  اند. سقف خانه ها روی هم قرار گرفته و با مالت گل و چوب ساخته شده دیده است. سنگ
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بانَ وُسان و »ای دیگر است که دو کارکرد مختلف دارد و در زبان محلی به آن  خانهحیاط 
هم وجود دارد که به عنوان یک تراس کامالً شخصی « بانجیلهِ»شود. البته  گفته می« وَرجُووَن

 شود. های عبور و مرور ساخته می بیشتر بر روی راه
 :شود گلین از نظر کاربری اراضی به سه بخش تفکیک می

ها و مزارع. گلین نمونه بارزی  باغ .3های بایر و سنگالخی  . مراتع و زمین2مساکن روستایی . 1
وهوایی و محیطی و  از تلفیق معماری با طبیعت است. تطابق معماری روستا با شرایط خاص آب

آورد )آن دسته از مصالح ساختمانی که از محیط اطراف به دست آمده است و  استفاده از مصالح بوم
 فردی داشته باشد.  نحصربهدر دسترس روستاییان قرار دارد( سبب شده است که معماری م

 
 1399(: بافت پلکانی روستا، 11عکس )

 
 1398(: بافت پلکانی، زمستان 12عکس )
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های گلین مسطح است. مصالح مورد استفاده در این روستا سنگ، چوب و گِل  سقف خانه 
ها بر روی بستر طبیعی سنگی قرار  خانه  شود. پی است که همگی از طبیعت اطراف جمع می

هایی از بنا که در شیب قرار  گویند. در قسمت می« بِنَه رَتهِ»گرفته است که در زبان محلی به آن 
کنند. سپس دیوار آن با سنگ باال  چینی می ، با سنگ حدود یک یا دو متر سنگاست  گرفته

خورده و مالت گِل است. پس از  چینی، غالباً از جنس سنگ تراش رود. دیوار باالی سنگ می
رساندن دیوارهای باربر تا زیر سقف بر روی آنها یک تیر چوبی بزرگ و مقاوم برای کنترل بار و 

شود. در مواقعی که تیر چوبی ضعیف باشد،  خوانده می« مال حَه»دهند که  مقاومت سقف قرار می
برای مقاوت و کنترل بار « کِ کوُلَه»مال یک تیرک چوبی قوی از درخت گردو به نام  از وسط حَه

 شود. اضافی سقف استفاده می
نیروها دهند. این تیرها عمل پخش  پس از آن بر روی دیوارهای باربر تیرهای چوبی قرار می 

کَ  ل کَه»متر   سانتی 40تا  30دهند. در نهایت  و بارهای گسترده سقف به دیوارها را انجام می
کشند تا دیوار از باران و برف در امان باشد. البته در حال  سقف را از طرفین به بیرون می« پاسار

کنند و روی آن  میهای خود را با مصالح بادوام سیمان و آهن بنا  حاضر مردم روستا بیشتر خانه
کنند و بدین ترتیب نمای زیبای  کشند که خودشان درست می می« سوُواق»کاهگلی طبیعی به نام 

 شود. روستا حفظ  می

 خوراک و غذاهای محلی
عدس، قارچ، کَنگر، ریواس، خوژَه، پنیر، شیر، عسل، گردو، توت، انگور و ...  گندم، لوبیا، نخود،

وا(، تَرخینه، آش گزنه، سوُرَبنِه،  دهند. آش دوغ )دوغه را تشکیل میمواد غذایی محلی این منطقه 
هَمه گیا، هَتیمچهِ با گوشت گوسفند، شوُروا، رشته رون یک آبه، کَالنه، آبگوشت و انواع 

های محلی با نان محلی و غیره از غذاهای سنتی و قدیمی روستای گلین هستند. در جدول  کباب
 محلی روستای گلین بیان شده است.زیر اسامی برخی از غذاهای 

 (: اسامی برخی از غذاهای محلی روستای گلین4جدول )

 مواد اصلی الزم برای تهیه غذا فونتیک نام محلی

 گندم، کشک، نخود، لوبیا، پیاز Dovineh دوینه

 گندم، آب غوره، کشمش، لوبیا Shalamin شلمین

 خمیر آرد، عدس، پیاز، لپه Perpolin پرپولین
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 مواد اصلی الزم برای تهیه غذا فونتیک نام محلی

 آرد گندم، روغن حیوانی Saileh سه یله

 گندم، لوبیا، پیاز، عدس Yek Abeh یک آبه

 گوشت، لوبیا، سبزی تازه Hatimcheh هَتیمچهِ

 لپه، برنج، رب گوجه، پیاز Shorva شوُروا

 نخود، گوشت تازه، رب گوجه، لوبیا، پیاز Goshtin گٌوشتین

 پیاز، زردچوبه، لپهگوشت مرغ محلی، رب گوجه،  Feroj Av فروج آو

 خمیر نان، پیازچه، دوغ، کره Kalaneh کالنه

 گندم بوداده، کنجد بوداده، روغن حیوانی Bodryeh بودریه

 گندم پخته، رب گوجه، پیاز Veloshin ولوشین

 گندم، لوبیا، نخود، مغز گردو Kaleh kovin کاله کووین

 عدس، مغز گردو، آلوچه، زردآلوگیاه کوهی سوربنه، لوبیا،  Sorabeneh سوُرَبنِه

 وپز وسایل گرمایشی و پخت
مند نیستند، تمام  از نعمت گاز بهره رود، که  این روستا مانند همه روستاهای منطقه ژاوه 

شود. در  گفته می« سِم پا» کنند که در اصطالح های هیزمی استفاده می فصول سال از بخاری
قرار دارد و « ل اَ ن مَه»که زیر آن ذغال هیزم به نام  کنند استفاده می« کُرسی»زمستان هم از 

های استاد عبدالحسن و پسرش کاک خلیل است. آنها برای پختن غذا و تهیه نان  حاصل دست
کنند. البته آرگا از لحاظ ظاهری با تنور اصلی فرق  یعنی نوعی تنور محلی استفاده می« آرگا»از 
دهند و  گذارند و زیر آن هیزم قرار می سه طرف می های مسطح کنار هم را در کند و سنگ می

 کنند. آتش روشن می
فرد روستای گلین که در هیچ جای دیگر یافت  های منحصربه یکی دیگر از ویژگی

از آنجایی که روستای گلین در  .کشی نفت است که در این روستا وجود دارد شود، لوله نمی
د، حمل و نقل نفت از مخزن روستا با چهارپایان شیب تند قرار دارد و به خاطر بارش برف زیا

کشی نفت از  به سختی در فصل زمستان ممکن است، اهالی روستا از چندین سال پیش به لوله
اند. به طوری که سهمیه هر خانوار توسط مسئول مربوطه  مخزن تا درب منازل اقدام کرده

را در مخزن خانه خود برای شده، نفت  رهاسازی شده و خانوار گیرنده با شیرهای تعبیه
 کند. مصرف ذخیره می
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 لباس سنتی
ها بر حفظ آن تأکید  دارند و تعصب  لباس سنتی هنوز هم در میان مردم گلین رواج دارد و گلینی

هایی از جمله چُوخه و  دهند. لباس مردانه کردی در منطقه اورامان شامل قسمت از خود نشان می
شود. چُوخه  ها پوشیده می فَرَنجی و کاله است که بیشتر در عروسیرانِک، شال، سوُرانی، دستار، 

ای از جنس پشم یا کتان و شلواری گشاد به نام رانِک که مچ پای آن تنگ است،  تنه و رانِک، نیم
دهد. سُورانی، نوعی آستین شُل و دراز است که شکل  لباس اصلی مردان کُرد را تشکیل می

نیز « پُشت ینه»و « پُشت وین»شال که به آن  .شود ت بسته میمثلثی دارد و بر روی مچ و دس
شود. دستار و  ها بسته می متر طول دارد که در ناحیه کمر بر روی لباس 10تا  3شود،  گفته می

کاله نیز برای سر مردان کاربرد دارد. لباس زنانه نیز چندین قسمت دارد که اجزای آن، پیراهن 
 لطهِ و شال است. ، کولهِ بال، سَهجی(، کُوا، سُوخمهِ بلند )گِه

 
 1398(: لباس محلی، 13عکس )

 
 1399(: لباس محلی، 14عکس )
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دهد که انواع باپولک و  ترین قسمت لباس زنانه را تشکیل می یا پیراهن بلند، اصلی« جی گِه» 
شود و قسمت پشت  لباس بلندی است که روی پیراهن بلند پوشیده می« کُوا»پولک را دارد.  بی

ای بدون آستین است که روی پیراهن بلند پوشیده  تنه نیم« سُوخمِه»پوشاند.  لباس کُردی را می
ای دارای  تنه نیز نیم« لطه سَه»ای دارای آستین تا آرنج دست است.  تنه نیم« کُولَه بال»شود.  می

در ناحیه کمر بر روی لباس « شال»شود.  هایش تا مچ دست کشیده می آستین است که آستین
جور کردن لباس  شود و برای محافظت در برابر سرما یا جمع و کردی یا لباس سقزی بسته می

 گردد. اده میاستف

             مراسم سوگواری
کند، بعد از غسل دادن و تشییع آن تا قبرستان، آن را با  زمانی که فردی از اهالی گلین فوت می 

کنند. میت را بسته به اینکه ساکن کدام محله باشد، در یکی از سه  احترام و شکوه دفن می
وَران وَر، پَه »های  شویند و برای خاکسپاری وی را به گورستان غسالخانه جنب مساجد می

متری روستا  100در « لهَ بَران، خَرمانو شَلهِ )قدیمی( له، طی یی ربَلغ )جدید(، لوُ طه انان یا سَهشتوی
 کنند.  منتقل می

      ماه مبارک رمضان 
پردازند و ختم قرآن و خواندن  نیز اهالی روستای گلین در مساجد به عبادت می در ماه رمضان 

خوانند و به  ها در مسجد نماز تراویح می در شبشود.  نماز مستحبی جزء کارهای روزانه می
مذهب در  شود که مسلمانان سنی به نمازهایی اطالق می دهند. تراویح سخنان عالمان گوش می

شود. در  عشاء خوانده می نماز پس از نماز خوانند. این های ماه رمضان به جماعت می شب
کنند.  وانند و برای بخشش گناهان دعا میخ های قدر کسانی که توانایی دارند تا صبح قرآن می شب

توان مال  اند، می از ماموستایان شاخص روستای گلین که همواره چراغ دین را روشن نگه داشته
 علی، مال زاهد، مال امین، و در حال حاضر مال وفا گلینی و مال عثمان زرین را نام برد.

  شب یلدا

نامند.  اولین شب زمستان می« ووُ زِمسانی شَه»یا شب چله « ووُ چِلهِ شَه»شب یلدا را در گلین 
 آید. شبی که پیش از فرا رسیدن آن، هیجان و شور خاصی در میان مردم به وجود می
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ها با هماهنگی قبلی است، به طوری  ترین ویژگی شب چله، گرد هم آمدن خانواده اصلی
خانه چه کسی جمع شود که شب چله این سال در  که معموالً یک هفته قبل آن مشخص می

ها و دامادها  هایی که پدر، در قید حیات باشد، معموالً فرزندان با عروس شوند. در خانواده
گذرانند. اما چون خانواده پدرخانم و پدرشوهر مطرح است، معموالً  شب چله را در آنجا می

در کنار  کنند. اما به هر صورت که باشد، اصل بر جمع شدن چند خانواده نوبت را رعایت می
ها به خویشاوندان و  هم است. برگزاری مراسم یلدا، آیینی خانوادگی است و گردهمایی

شد.  ها، از کرسی برای گرم کردن خانه استفاده می شود. در زمستان دوستان نزدیک محدود می
شد و تا پایان چله  دور کرسی نشستن معموالً از شب یلدا، نخستین شب زمستان، شروع می

ها تا پایان چله کوچک ادامه داشت. اعضای خانواده از کوچک و  ر برخی خانوادهبزرگ و د
نشستند و روی آن میوه و آجیل قرار داشت. همچنین چند ماه قبل از  بزرگ، دور کرسی می

« آوُونی»اند و به آن  های انگور را که در سایه، نخ کرده و از سقف آویزان کرده زمستان، خوشه
 کنند. ردن آماده میگویند، برای خو می

ها  ها و مادربزرگ گویی همچنان پابرجا مانده و پدربزرگ امروزه در روستا، حکایت
هایشان در این شب طوالنی و تاریک و سرد زمستانی  را برای نوه« کنَه ل وِه»هایی مانند  داستان

ی است. های محل کنند. از دیگر تمهیدات برای گذران این شب، انجام برخی بازی تعریف می
کنندگان  جمعی که شرکت دسته بازی است. بازی یا جوراب« گُوروابازی»ها  مشهورترین این بازی

توانند در این بازی  ها می شوند و هیجان بسیار زیادی دارد. همه مهمان به دو گروه تقسیم می
ب را به شرکت کنند و معموالً انجام آن با ابراز هیجانات افراد همراه است و چند ساعتی از ش

شود. در این رسم جوانان  در شب چله، مراسم شال انداختن نیز اجرا می .دهد خود اختصاص می
های  که نقش هواکش و نورگیر را دارند، شال« ن روچِه»ها  های باالی بام روستا از روزنه

ای به مناسبت شب چله در آن بگذارد که  خانه هدیه فرستند تا صاحب شان را پایین می لباس
 عموالً آجیل، میوه، تخم مرغ، پول و غیره است. م
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 1399(: بازی جوراب بازی، 15عکس )

 
  1399(: مراسم شال انداختن، 16عکس )

   عید نوروز
ای  های خانه گندم، عدس و کنجد را در پارچه از جمله تدارکات نوروز، تهیه سمنو بود. خانم

از ریختن آب بر روی آن در مقابل نور مالیم دادند. بعد  ریختند و در ظرفی مسی قرار می می
پدر خانواده در این فرصت اندکِ قبل از عید به بازار  .ها جوانه بزند گذاشتند تا دانه خورشید می

رفت تا برای اهالی خانه لباس و کفش تهیه کند. از دیگر چیزهایی که قبل از عید آماده  می
 .ن و گوشت بوده استشد، آجیل محلی، شیرینی، میوه، برنج، روغ می

بام  پرداختند و آنها را بر پشت در گذشته چند روز قبل از عید، جوانان روستا، به تهیه هیزم می
پرداختند. از  کردند و در کنار آن به رقص و شادمانی می خانه برای روشن کردن آتش جمع می



 

 

 

 

 

 شناختی روستای گلین از توابع شهرستان سنندج ... مردممقاله علمی/ مطالعه 

 

219 

بستند تا در روز نوروز آتش  ای را به سر یک چوب گوله می دیگر کارها این بود که تکه پارچه
گویند. از دیگر موارد جدید در حال  می« رَف تیلهِ قَه»روشن کنند که در اصطالح محلی به آن 
 بازی با فیشک )فشفشه(، ماتاو، تقه، کوزی و آید، آتش حاضر که خیلی به ذائقه جوانان خوش می

شوند و سر  روند و برای شام حاضر می شود، همه به خانه می تیزان است. وقتی مراسم تمام می
رو آرزوی سالی خوش و خرم و پربرکت را از درگاه خداوند متعال  سفره برای سال پیش

 کنند.  خوانند و بعد شروع به خوردن غذای محلی می خواستارند و برای اموات خود فاتحه می

 
 1399مراسم نوروز، (: 17عکس )

 
 1399(: مراسم نوروز، 18عکس )

 ازدواج 
رفتند. در این  در گذشته بزرگان فامیل یعنی عمو، دایی، پدر یا برادر بزرگتر به خواستگاری می

گویند، در وهله اول درباره تعیین مهریه،  می« رده س ماچ که دَه»بوسی  مراسم که به آن دست
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رسیدند، پدر داماد و خود  کردند و وقتی به نتیجه می هم گفتگو میخرید جهاز، و مقدار طال با 
گفتند و آنها  بوسیدند و به هم تبریک می پدر عروس را می« سورهِ هَه»به نوبت دست « زَما»داماد 

شدند. اکنون نیز همین روال در منطقه در جریان  هم می« دَزگیران یا دَستگیران»رسماً نامزد هم یا 
که معموالً شامل یک « التی خَه»بوسی و تعیین شرایط، خلعتی  راسم دستاست. بعد از م

« دیاری کردهِ»دهند که به این کار نشان کردن  انگشتری طال، لباس و ... است، به عروس می
ها، همان شبِ دیاری عاقد همراه  گویند. بسته به نوع توافق طرفین در بعضی از خانواده می
کنند. در غیر این صورت به شبی یا وقتی دیگر موکول  می« رَه بِریهما»برند و عروس را عقد  می
گویند. طرفین در مراحل اولیه درباره موعد عروسی   می« مارَه بِران»کنند که به آن عقدکنان یا  می

شود و  کنند. البته مطابق با شرایط هر دو خانواده بعضی مواقع عروسی زودتر برگزار می توافق می
 هم شاید یک سال تا زمان برگزاری مراسم عروسی طول بکشد. در بعضی مواقع

 
 1399(: رقص محلی، 19عکس )

 
 1399(: مراسم عروسی، 20عکس )



 

 

 

 

 

 شناختی روستای گلین از توابع شهرستان سنندج ... مردممقاله علمی/ مطالعه 

 

221 

هایی مخصوص به خود دارد. به طوری که برای عروس خانم  مراسم عروسی هم مؤلفه
« وَوی»داماد هم از طرف خانواده شود. همچنین برای  های نو در نظر گرفته می دوباره لباس

شود. این رویکرد در گذشته صورت دیگری  تهیه می« کواپاوَره یا کَواپانتول»عروس، لباس 
شد و جهاز هم  داشت. به طوری که از طرف خانواده عروس، خرید لباس برای داماد انجام نمی

بارهَ »مانند جهیزیه یا عروسی  شد و مبلغی را با عنوان شیربها یا مال برای تهیه اقالمی تهیه نمی
باید مانند عضو خانواده برای خانه عروس کار « زَما»گرفتند. در دوران نامزدی، داماد  می« تی وانهَ

گفتند. همچنین  دار و گَله هیزم می بار، گَله کرد، از جمله آوردن هیزم از جنگل که به آن هیمه می
رَه »وردن و انبار کردن آن و... که در اصطالح های بام در زمستان، چیدن علف و آ رُفتن برف

ها دیگر قدیمی شده است و در حال حاضر خانواده داماد،  گویند. اما اکنون این رسم می« سِه
شود. برای برگزاری عروسی، خانواده  کنند. در بعضی مواقع جهاز مشترک تهیه می جهاز تهیه می

ه عروس و توافق بر سر روز و ماه، عروسی برگزار گیرند و بنا به آمادگی خانواد داماد اجازه می
شده دو  شود. روز عروسی باید موعد مقرری باشد مانند شب جمعه. در گذشته جهاز تهیه می

روز قبل از عروسی، از طرف خانواده داماد، به سبک خاصی در مجمعه یا با قاطر به خانه 
شود. در گذشته مراسم خاصی  ه میشد. ولی اکنون تا قبل از روز عروسی تهی عروس ارسال می

برای حمام و آرایشگاه رفتن عروس و داماد وجود داشت که دیگر این مراسم منسوخ شده است 
 و همه امکانات در خانه مهیا است.

برند، مراسمی با  می« زَما»در روستای گلین، شبی که روز بعدش عروس را به خانه داماد 
پوشد. در گذشته  می  شود و لباس عروس به آرایشگاه برده می شود. برگزار می« ر وگَه شَه»عنوان 

برای پوشش سر و از سایر پوشش سنتی « کالوزَر»ها سنتی و متفاوت بود. از  سبک و طرز لباس
های فاخر  شد. اما حاال به تبعیت از موج فرهنگ مهاجم شهری، بیشتر از بهار و لباس استفاده می

هایی از طرف هر دو خانواده بعد از شام به صرف  شب میهمانشود. در همین  عروس استفاده می
شود.  هم برگزار می «ندان بَه نَه خَه»شوند. در این شب مراسم حنابندان  شیرینی و چای دعوت می

شود و با آوردن شمع و حنا و میوه و شیرینی از  این مراسم از طرف خانواده عروس برگزار می
پردازند. در روز  می« هُورپِرای»یا « ل پَرکی هَه»رقص و پایکوبی شود و به  میهمانان پذیرایی می

های مخصوص عروسی را  شود و لباس آرایند و داماد هم به آرایشگاه برده می بعد، عروس را می
روز یا یک نصف شب  2تا  1پوشند. عروسی ممکن است بر اساس توافق طرفین  در آن روز می
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و خود داماد همراه با جمعی از « پاوَوی»و « بِرازَما»س توسط به طول بیانجامد. بدین ترتیب عرو
 شود. های دوطرف راهی خانه بخت می زنان و مردان و بچه

 موسیقی سیاچمانه

ترین موسیقی ایران، نوایی است که صرفاً حنجره در آن نقش دارد. جایی که  از کهن «سیاچَمانِه» 
های بسیار  مختص مناطق کوهستانی با فراز و نشیب ساز و آواز باید با هم به صدا درآیند. نوایی

است.  اورامان و روستای گلین است. این نوا زائیده شرایط جغرافیایی طبیعی و فرهنگی منطقه
گویا سیاچمانه رهروی است که راه پرفراز کوه را در برگرفته و آهسته آهسته سینه کوه را 

بدون استفاده از هر سازی پیداست که این نوا جزء پیماید تا به قله برسد. از نوع ادای کلمات  می
پیداست که این نوا آهنگ « سیاچَمانِه»اولین نواهای بشری است. با اندکی تأمل در نوع ادای 

خواست با خدای خود  های اورامان است. جایی که انسان خاکی می سرودهای آئینی در کوهستان
نظرهای متفاوتی در مورد معنی لغوی  .به راز و نیاز بنشیند و به درگاه او ناله کند

هستند « جامگان سیاه»ای معتقد به تغییر یافتن این واژه از واژه  وجود دارد. عده  سیاچمانه
جامگان )موبدان زرتشتی( هنگامی که به  (. گویا آوازی بوده است که سیاه2019مقدم،  )روشنی

ای دیگر  به این شکل ادا شده است. عدهاند،  و گاتاهای اوستا را خوانده  راز و نیاز پرداخته
گویند  ای نیز می چشمان( است و عده معتقدند که سیاچمانه آوازی در وصف دلبران )سیاه

خواستند با خدای خود به راز و نیاز بپردازند و سرودهای مقدس  هنگامی که موبدان زرتشتی می
 آراستند. زمان خود می را بخوانند خود را آراسته و چشمان خویش را با وسایل آرایشی

 سوغات
شود، انواع خشکبار محلی  هایی که در روستای گلین به گردشگران عرضه می ترین سوغات مهم

شامل گردو، توت خشک، برگ زردآلو و آلوچه، عسل طبیعی، کشک و دوغ محلی، کره و 
 روغن محلی، انواع رب و شیره و غیره است.
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  1399(: انواع صنایع دستی، 21عکس )

 
 1399(: سوغات روستا، 22عکس )

 ترین بنا و آثار تاریخی قدیمی
های اهالی قدمت این روستا به  ای نیست، اما طبق گفته تخمین قدمت هر روستا کار چندان ساده 

ایل ای ییالقی بوده است که در گذشته قب رسد. گلین در گذشته منطقه سال می 1500بیش از 
اند. این فرضیه به دلیل وجود شواهد و مدارکی از  های خود را به این منطقه آورده کوچنده گله

ها مؤید این نکته  های پراکنده، پیدا شدن اشیاء قدیمی و سفالینه در کنار چشمه قبیل گورستان
موجود در جامانده و  اثر به ترین اند. از قدیمی بوده است که نیاکان ما در گلین کوچنده بوده

رسد. به گفته بعضی از  سال می 200روستا بنای حمام عمومی است که قدمتش به بیش از 
شده که همه آنها به  روستا، آثار باستانی و قیمتی و حتی گنجینه در این روستا کشف   بزرگان
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 ترین بناهای قدیمی که بافت دلیل ناآگاهی روستاییان به سرقت رفته است. یکی دیگر از قدیمی
شده در آن است که قدمت آن به  باارزشی دارد، ساختمان مسجد جامع پیرمحمد و حمام ساخته

شود. این  متری تأمین می 250گردد. آب مصرفی آن از چشمه بیلو در  سال برمی 500بیش از 
 های گذشته، بارها بازسازی و مرمت شده است. مسجد در دوره

 
 1399(: مسجد جامع پیر محمد، 23عکس )

 
 1399(: حمام تاریخی، 24عکس )
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 ساله 2۰۰کلید چوبی با قدمتی 
سال دارد که با آن  200گوید کلیدی چوبی با قدمت  ساله این روستا می 87پیرزن « سَلطَنت»دایه 

کند. در این مورد نکته مهم، هوش و ذکاوت افراد در ساخت ابزار و  اش را قفل می در خانه
 ست. همزیستی اهالی روستا با طبیعت ا

 

 
 1399(: کلید چوبی دایه سلطنت، 25عکس )

 
 1399(: وسایل چوبی قدیمی، 26عکس )
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 ها طایفه
شوند، از قبیل گفتاری،  شناسایی می« یل خِه»های بزرگ روستای گلین بیشتر با نام فامیل یا  طایفه

امینی، بابایی، گلی، قاسمی، نامداری، ویسی، رحمانی، فتحی، سجادی، عظیمیان، محمدیان، 
ملکی، کریمیان، الوندی، غالمی، طالبی، مطلبی، ناظمی، رحیمیان، باباخانی، ابراهیمی، شیری، 

 جهانی، مرادی، گلینی، کریمی، عزیزی و غیره.

 بندی  جمع
های  های تحقیق در بررسی پدیده نگاری از مهمترین شیوه همان طور که مالحظه شد، تک 

ش ارائه تحلیل تام از هر پدیده است. در چنین تحقیقی، های اجتماعی است و از مهمترین مزیت
ای که موضوع مطالعه قرار  هر عمل، رفتار یا گفتار فرد، هر کارکرد مطلوب یا نامطلوب پدیده

  .شود ها تفسیر و تبیین می ای از داده گرفته است، در مجموعه گسترده
چندان دور بیش از این بود. نفر جمعیت دارد. جمعیتی که روزگاری نه  1100گلین بیش از  

گَل به معنای همکاری و با هم بودن است و به مرور زمان به خاطر « ل گَه»در گویش محلی 
یکجانشینی طوایف کوچنده و داشتن روحیه همکاری و اتحاد با یکدیگر به گلین تغییر یافته 

دست نیست. ولی تاریخ نوشته و اثری که قدمت زمانی گلین را دقیقاً معلوم کند، در  است.
گیری روستا در این منطقه  زنند. از مهمترین دالیل شکل ساله را برای آن تخمین می 1500قدمت 
های پربرف و ... دانست.  توان وجود اقلیم مناسب و مراتع سرسبز، آب فراوان و وجود کوه را می

ی به های مختلف گیاهی و جانور وجود آب، هوا و خاک مناسب موجب شده است که گونه
و  10میلیمتر و متوسط دما و رطوبت سالیانه به ترتیب  550وجود آید. متوسط بارندگی ساالنه 

مذهب هستند و به زبان کردی گورانی  % است. مردم این روستا همگی مسلمان و شافعی65
کنند. بیشتر ساکنان به حرفه کشاورزی و تعدادی نیز به پرورش دام سبک  لهجه اورامی تکلم می

 دهند.  ل هستند. شمار اندکی هم در کنار زراعت، پرورش زنبور عسل و غیره انجام میمشغو
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