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Abstract

The methods of cooperation have long been common in the rural communities of 

Iran, and despite the changes that have occurred in rural communities over the years, 

there are still various forms of cooperation among many Lor, Kurd, and Turkmen 

ethnic groups., Gilak, Baloch, etc. The purpose of this research is to analyze the 

traditional ways of cooperation in the agricultural culture of the people of Jafar Abad 

village, Sivan district of Ilam city, using the theory of functionalism and the theory 

of exchange. The method of collecting information in this research was a 

combination of direct observation, document study and mostly interviews. In the 

interview method, the researcher conducted a purposeful and snowball method by 

selecting 21 people who had sufficient information on the topic in question. The 

obtained results show that before planting the crops and in order to observe justice in 

the common people's enjoyment of the possibility of God-given village, by drawing 

lots (Tirpeshk), dividing the land (Zahmin Bahsh) in the planting stage of the crop is 

done by group plowing method (pair herd), in the starting stage by the method of 

escaping harmful animals for the field (Veraz Rav) and in the harvesting stage by 

methods such as group reaping, group threshing, cleaning the crop to a group form is 

used, and due to the excessive benefits of these collaborations, most of these 

methods are still stable.
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  ي سنتی در کشاورزي ایالمهاياریهم

  روستاي جعفرآباد مطالعهمورد

  *وحید رشیدوش
 دانشگاهشناسی، واحد تهران مرکزي،  استادیار گروه مردم

  .آزاد اسالمی، تهران، ایران

    حسن یوسفی نژاد
ی، واحد تهران مرکزي، شناس مردمدکتراي دانشجوي 

  گاه آزاد اسالمی، تهران، ایراندانش

  

  چکیده

یه در طکیتحوالت رغم بهران متداول بوده و یا ییرباز در جوامع روستایو تعاون از د ياریهم يها وهیش

ن ی، در بياریگوناگون تعاون و هم يها صورتوسته، هنوز هم یوقوع پسالیان دراز در جوامع روستایی به 

پژوهش حاضر با هدف واکاوي . خوردیمبه چشم ... و بلوچ و کلی، گمنکرد، ترکاز اقوام لر،  ياریبس

همیاري سنتی در فرهنگ کشاورزي مردم روستاي جعفرآباد بخش سیوان از توابع شهرستان ایالم  يها وهیش

اطالعات در این  يآور جمعشیوه . با استفاده از نظریه کارکردگرایی و نظریه مبادله صورت گرفته است

در روش . مصاحبه، بوده است عمدتًامشاهده مستقیم، مطالعه اسناد و  يها روشترکیبی از  تصور بهپژوهش 

 موردنظرنفر که در زمینه موضوع  21هدفمند و به روش گلوله برفی و با انتخاب  صورت بهمصاحبه، محققان 

ش از کاشت پی که دهدیمنشان  آمده دست بهنتایج. صورت گرفته است اند بودهداراي اطالعات کافی 

خدادادي روستا، از  امکانترعایت عدالت در برخورداري عامه مردم از  به جهتمحصوالت زراعی و 

در مرحله کاشت محصول از روش شخم گروهی ) ش بهنیم زه(، تقسیم زمین )شکپِتیر(ی کش قرعهشیوه 

در مرحله و ) راز راووِ(براي مزرعه  رسان بیآس، در مرحله داشت از روش فرار دادن حیوانات )جفت گله(

گروهی  صورت بهگروهی، پاك کردن محصول  کوبی خرمنهمچون درو گروهی،  ییها روشبرداشت از 

  .پایدار مانده است ها روشهنوز هم اکثر این  هاياریهماین  ازحد شیبو به دلیل منافع  شودیماستفاده 

.رآبادجعفي همیاري، فرهنگ، کشاورزي، روستاي ها وهیش:ها کلید واژه

                                               
rashidvash@yahoo.com.      سنده مسئولنوی *
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  مسئلهمقدمه و بیان 

. اند که انسان حیوانی است اجتماعی بسیاري از اندیشمندان علوم اجتماعی بر این عقیده

هاي زندگی خود، از همان  انسان به دلیل فطرت اجتماعی خود و همچنین نیاز و ضرورت

یش با هم جمع شده و براي بقا و دوام زندگی خو به دورو جوامع  ها گروهابتدا در قالب 

در ادیان مختلف به کرار . اند کردهمساعدت و همکاري با یکدیگر بر مشکالت خود غلبه 

سوره مائده آمده است  2در آیه . شده است تأکیدبه تعاون و همیاري و اهمیت کار جمعی 

اهللا شدید  اللهانو التقوي و ال تعاونوا علی االثم و العدوان و اتقوا  آلبرو تعاونوا علی «: که

ي و پرهیزکاري با یکدیگر همکاري کنید، و در گناه و تعدي دستیار کوکاریندر . »عقابال

  .»هم نشوید، و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر است

پدر علم «یا » یشناس جامعهپدر علم «که القابی چون ) ق.ه 816-732(ابن خلدون 

در » مقدمه«کتاب معروف خود  در). 51:1381فکوهی، (است  شده دادهبه او نسبت » تاریخ

: دهدیمرا به عوامل معیشتی نسبت  ها ملتي زندگی ها وهیشیک نگارش کلی، تفاوت 

، در نتیجه اخالقی است که در شیوه ها ملتباید دانست که تفاوت رسوم و شئون زندگی "

ت ، چه، اجتماع ایشان تنها براي تعاون و همکاري در راه به دسرندیگیممعاش خود پیش 

ابن خلدون انسان را با ). 51:1382رجبی و همکاران، ("آوردن وسایل معاش است

عمران، از دیگر جانوران  -به مفهوم اقتصادي  -یی چون اندیشه، حکومت، کار هایژگیو

دیگر از تمایزات انسان، عمران یا اجتماع است؛ یعنی با سکونت گزیدن و : کندیممتمایز 

براي انس گرفتن به جماعات و  ها دهکدهه چادرنشینان و فرود آمدن در شهر یا جایگا

ي یکدیگر؛ زیرا در طبایع انسان، حس تعاون و همکاري هايازمندینو برآوردن  ها گروه

  ).52همان، (براي کسب معاش سرشته است 

در بسیاري از جوامع سنتی و روستایی ایران نوع معیشت یا کشاورزي است یا 

بودن کار کشاورزي و  فرسا طاقتلذا با توجه به . از این دو دامداري و یا تلفیقی است

ي ها مشقتکه افراد با تعامل و همیاري با یکدیگر بر مشکالت و  دینمایمدامداري، ایجاب 
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ي از قبیل؛ اصالحات ا عمدهي هایدگرگونرغم به. زندگی فائق آیند و ادامه حیات بدهند

یلی، تغییر در ساختار اجتماعی و اقتصادي و اراضی دهه چهل، انقالب اسالمی و جنگ تحم

به وقوع ساختار ایلی حاکم، و از این قبیل که طی چند دهه اخیر در منطقه ایالم ژهیو به

  .اي در بین آنان داشته است پیوسته است، هنوز هم کشاورزي و دامداري نقش عمده

اند که خود  ههاي طوالنی سابقه کشاورزي و دامداري داشت استان ایالم از گذشته

 روزافزونلذا با توجه به نفوذ . باشد نیازمند تعاون و همیاري در بین اعضاي ایل می

ها ازجمله  ، بسیاري از آداب و سنت...هاي کشاورزي و دامداري و  تکنولوژي در زمینه

لذا محقق بر آن شد . هاي همیاري در حال کمرنگ شدن و ضعیف شدن هستند همین شیوه

، تا حدودي از )تعاون و همیاري در کشاورزي(ورسوم  بط این آدابتا با ثبت و ض

ها،  این سنت داشتن نگههاي دیرینه جلوگیري کرده و در جهت زنده  فراموشی این سنت

  .کوتاه، بردارد هرچندقدمی 

  

  روش پژوهش

ي میدان ها تیموقعشرایط و  تناسب بهکندیمهر محققی به هنگام انجام تحقیق سعی 

بررسی مردم شناختی . و ابزارهاي گوناگونی استفاده نماید ها کیتکنتحقیق، از

. نیست ریپذ امکان یکمهاي  ي سنتی در فرهنگ کشاورزي با استفاده از روشهاياریهم

هاي  ي روشریکارگ بهباشد تا  این تحقیق نیازمند حضور پژوهشگران در میدان می چراکه

مشاهده مشارکت آمیز و مصاحبه . ی دست یابدهای کیفی بتواند بدون قصد و غرض به یافته

دهند ی را تشکیل میشناخت انسانمحور اصلی تحقیق معموًالبا اطالع دهندگان اصلی، 

  ).56:1382ي،نبو(

مستقیم حضور داشته  طور بهکه در میدان  اند کردهدر این تحقیق نیز محققان سعی 

اسبات و سازوکارهاي جمعی و ي به بررسی مننگار قومتحقیق حاضر، به شیوه . باشند

از  عمدتًادر این روش . بخش سیوان پرداخته است جعفرآبادگروهی موجود در روستاي 

بودصورتاینبهشوندگان  مصاحبه انتخابمنطق. است شده استفادهشیوه مصاحبه عمیق 
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باپسسورفتهداشتندیفاتیتأل وتحقیقاتاین خصوصدرکهمطّلعافرادسراغبهابتداکه

. اند دهیگرداین افراد به شیوه گلوله برفی انتخاب  .استشده  انجام مصاحبهروستاساکنین

 لیبه دل گیرد، ولیصورت مصاحبهروستاهااهالیبیشترازکهاستبودهاینبرسعیالبته

افرادتعداداهالی روستا،ازبرخیهمکاريوپاسخگوییعدمهمچنینوبودناطالعیب

ي، نکات و بند دستهبر اساس موضوعات  ها متنسپس . استبودهنفر21شدهمصاحبه

در نهایت مطالب کلیدي و مفاهیم . ي شده استبند مقولهموضوعات مرتبط استخراج و 

  .شناسی قرار گرفته است وتحلیل مردم بر اساس چارچوب نظري مورد تجزیه آمده دست به

  

  پیشینه پژوهش

ي هايهمکاربانی تعاون به بررسی و مطالعه تعاون و در کتاب م) 1398(يانصار-

این  باشدیمکه تحقق همکاري مستلزم وجود شرایطی  کرده اشارهسنتی و رسمی پرداخته و 

ي دور تا به امروز ثابت و یک شکل نمانده ها گذشتهاز  هايهمکاردر حالی است که 

  .است

 رانیهاي یاریگري در ا و شیوهها  زمینهدر پژوهشی با عنوان ) 1396(یدرمنکریمی  -

تعاون و همکاري ریشه است که  کرده اشارهیارگیري پرداخته و  ها وهیشبه بررسی تعاون و 

در جوامع اولیه دوام و ادامه حیات بدون کمک و یاري . ها دارد در زندگی اجتماعی انسان

تعاون و همکاري امر اصوالً  .تپذیر نبوده اس ها امکان متقابل مشکل بوده و غلبه بر دشواري

اي به نحوي خاص  باشد، منتها در هر دوره اي نیست و زاییده عصر و زمان خاصی نمی تازه

در جوامع سنتی گذشته و کنونی نیز . و منطبق با مقتضیات آن دوره آشکار گردیده است

هاي مختلف  در عرصه شده نهیتعاون و یاریگري به شکل غیررسمی اما ساختاریافته و نهاد

هاي بارز این  ري از ویژگیگیاری کهيطور شود، به و می شده دهیندگی اجتماعی آشکارا دز

.مثابه ارزش اجتماعی همواره مورد تأیید قرار گرفته است جوامع محسوب شده و به

. انجام داده سنتی در فرهنگ مردمتعاون؛ همیاريپژوهشی با عنوان ) 1392(یهاشم -

ات مربوط به فرهنگ یاریگري و تعاون در کشورمان که این پژوهش با گردآوري اطالع
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هاي دو یا  هاي مشترك و جمعی بوده است، همسویی کوشش همواره مهد انواع فعالیت

دستیابی به هدف یا اهداف معین با نیت و منظوري چند نفره محلی و روستایی براي 

  .مشترك را نشان داد

هاي سنتی  ها و تعاونی ی یاریگرياسگونه شندر پژوهشی با عنوان ) 1387(فرهادي  -

سنتیيهایتعاون وها  یاریگريانواعيبند طبقه ویشناس سنخ پژوهشدر ایران به مطالعه

بر اساس کنش یاریگري همکاري به سه نوع درون سویه، برون سویه و میان . پرداخته است

یاري مصداق خود. دگریاري نمونه بارز همکاري درون سویه است. شودیمسویه تقسیم 

  .و همیاري نمونه بارزي از همکاري میان سویه است باشدیمکامل درون سویه 

به بحث تعاون  در اسالم ياریهم يها وهیشو  ها نهیزمپژوهش در ) 1387(بهروان-

الینفک زندگی اجتماعی انسان بوده است و فالسفه و تعاون از دیرباز جزء. پردازدیم

لیکن دانشمندان در قرون اخیر تعاون را از .اند پرداختهحثعلماي دینی دربار آن به ب

اجتماعی که داراي  -قرار داده و آن را نوعی سازمان اقتصادي قیموردتحقدیدگاه علمی 

، اصطالح بیترت نیا به. اند کرده، معرفی باشدیماجتماعی اهداف عینی در زندگی

و از آنها در کشورهاي مختلف جهان  فتهکارر بهها سازمانگونه نیاعلمی براي يهایتعاون

با وجود این، در . است شده استفادهاجتماعی  -مشکالت گوناگون اقتصادي براي رفع

در  ژهیو بهعلمی از موضوع اخالق نیز سخن به میان آمده و  يهایتعاونمباحث نظري

مطرحقی و نیز در چگونگی عملکرد و موفقیت آنها مسائل اخال هایتعاونطرّاحی اصول

بدین ترتیب، محتواي هر عمل تعاونی با اخالق همراه است و تأثیر اخالق در .است شده 

  .باشدیمانکار رقابلیغتعاونی امري اعمال

با تکیه بر رانیدر غرب ا ياریهم يها وهیشدر پژوهشی با عنوان ) 1381(لطفی  -

را اکنان غرب کشور هاي همیاري میان س ها و مصداق روش میدانی، تالش کرده شیوه

ها و  بخش اول به همیاري. است شده لیکتاب از دو بخش تشک. بررسی و معرفی نماید

هاي سنتی عشایر اختصاص دارد که اقتصاد آنها متکی بر دامداري است و در آن از  تعاونی

هاي  ها و تعاونی ها و انواع همیاري در بخش دوم شیوهو  ها صحبت شده است این همیاري
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که اقتصاد آنها بر  پردازدیدر استان ایالم م ژهیو و یکجانشینان بهنزد روستائیانسنتی 

  .کشاورزي استوار است

کشاورزي سنتی مردم  يها وهیاي بر ش مقدمهدر پژوهشی با عنوان ) 1376(مسیبی  -

حاصلخیز فالت مرکزي يها یکی از دشت ، بیان کرده که این شهرستانشهرستان گلپایگان

هاي  به همین سبب واژهمرکز تمدن و کشاورزي بوده است، امیاال میقدباشد که از  می رانیا

دیار در رابطه با کشاورزي و باألخص  نیمردم ا يمورد استعمال و اعتقادات و باورها

 مانیااین باورها نشأت گرفته از.غور و تفحص است نیاز بهدار و  کشت گندم بسیار ریشه

 نیادر. زراعت گندم است یاتیدهنده اهمیت ح و نشانل الهیقلبی مردم به قدرت الیزا

 خیاي از آنها ریشه در تار ها و باورهاي مردم گلپایگان که پاره آئیننوشته اصطالحات،

اي از فرهنگ اصیل همیاري و یاریگري  و قسمتی نیز نشانهپیوندد ها می دارد و به اسطوره

 شدهياشت گندم به شیوه سنتی گردآوردر رابطه با مراحل مختلف کشت و برداست،

زمینه در حد توان با نواحی  نیابوده است اصطالحات رایج در نیاو سعی براست،

  .جوار مقایسه گردد هم

  

  چارچوب نظري پژوهش

ي ها پرسشتا بتواند به راهنماي آن  سازدیمنظریه، چهارچوبی را براي محقق فراهم 

کند ي بند صورتي خاصی را ها هیفرضکندیمي را مطرح سازد و به او کمکا ژهیو

در این پژوهش از دو رویکرد کارکردگرایی و مکتب مبادله در ). 83:1372ی، نیاالم روح(

در  1)فونکسیونالیسم(نام مکتب کارکردگرایی . است شده استفادهي تحقیق ها دادهتبیین 

ول آن را تدوین کرد که اص) 1942-1884(2ی با نام برانیسالو مالینوفسکیشناس انسان

سه مفهوم . )نامد ي خود را پاپ فونکسیونالیسم میزیآم هیکناوي به طرز (عجین شده است 

                                               
1. Functionalism
2. Branislav Malinowski
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یا این پرسش که چه  1نخست مفهوم سودمندي: رساندندبه پیدایش کارکردگرایی یاري 

یا این پرسش که به چه دالیلی به چه نتایجی  2آید؟ دوم مفهوم علیت چیز به چه مصرف می

یا این پرسش که چگونه وابستگی متقابل میان عناصر در  3نظامرسیم؟ و سوم مفهوم می

  ). 75:1379ریویر، (کند  یک مجموعه منسجم و متوازن عمل می

 فۀیوظي، نوعی کارکرد و باورورسومی، هر شئ و  ، هرگونه آدابها تمدندر تمامی 

یی تمامًا بر مفهوم نیاز کارکردگرانظریه . استحیاتی دارد که جزء و ضروري دستگاه 

). 131:1386ي، هانر(گذاردینمفرد را در برابر محیط تنها  ازهاینارضاي این . استوار است

 لهیوس بهعبارت است از برآورده شدن یک نیاز : دیگویم4مالینوفسکی در تعریف کارکرد

 ارچوبچمطالعه مجموعه فرهنگی یا حوزه فرهنگی را مالینوفسکی فقط در ... یک عمل 

مالینوفسکی). 90: 1381االمینی،  روح(کند  توصیه می) کارکردگرایی(ییبکارآدبستان 

، پیش از هر چیز مستقلهاي نهادي گسترده و  مفهوم کارکرد را در چارچوب گروه

). 197: 1383مالینوفسکی، (کند  عنوان تدبیري برانگیزنده ابتکار و اکتشاف پیشنهاد می به

  .است شدهترجمهیی گرا فهیوظ، کارکردبان فارسی به دبستان فونکسیونالیسم در ز

عبارت از این است که پژوهشگر هر عمل و هر نهاد را با ) فونکسیونالیسم(ییبکارآ

، در نظر بگیرد و در مجموعه کالبد داردتوجه به رابطه یا روابطی که با تمامی کالبد اجتماع 

رادکلیف  آلفرد ).90:1381االمینی،  روح(اجتماع کارآیی هر عنصر و هر جزء روشن شود

برحسبی، بر این عقیده بودند که ابعاد گوناگون هر جامعه را باید نوفسکیمال، مانند براون

برآوردن  نهادهابه نظر او کارکرد اصلی . دادو کارکردهایشان مورد تحلیل قرار  نهادها

ي روابط اجتماعی جامعه و الگوهابلکه حفظ و نگهداري ساختار و . ستیني فردي ازهاین

ي که رادکلیف براون بر ساختار اجتماعی دارد افکار او را از دیتأکبه دلیل . نهادهاست

اند دهینام» کارکردگرایی ساختاري«را  اش هینظراند و  هاي مالینوفسکی جدا کرده اندیشه

                                               
1. utilite
2. Causalite
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بریاند ی مالینوفسکی درباره موادي که در جزایر تروشیبازاند). 157:1383، این فرخ(

ي رساند که عناصر گوناگون هر جامعه ریگ جهینت، او را به این بودگردآوري کرده 

  .سازندیمي فرهنگی مردم آن جامعه را برآورده ازهاین؛ زیرا دارندکارکردي براي خود 

، سه نوع نیاز بنیادین را شودیممالینوفسکی در این نظریه که کارکردگرایی نامیده 

ی مانند نیاز به خوراك و شناخت ستیزي ازهایناز : اند عبارتد که براي انسان تشخیص دا

ي ازهاینو قوانین و  وپرورش آموزشاي مانند نیاز به  ي وسیلهازهاینی؛ جنسفعالیت 

بیتس و پالگ، (ی مشترك براي تسهیل ارتباطات نیب جهانیکپارچگی مانند نیاز به یک 

70:1385.(  

ی رفتاري است شناس روانمتکی بر  انهیفردگراات نظریه مبادله یکی از جدیدترین نظری

به اعتقاد هومنز انسان . ریشه دارد 20و اوایل قرن  19در مباحث علمی قرن  حال نیدرعکه 

هاي متقابل جستجو  شود در کنش کوشد تا رفتارهایی را که به پاداش منتهی می همواره می

، روابط متقابل و رودیمر وتحلیل که در روش مبادله به کا واحد اصلی تجزیه. کند

، ها ساخت، نهادهاتر اجتماعی و فرهنگی از قبیل  هاي وسیع رویاروي افراد است و صورت

  ). 48:1380وریج کاظمی، (شوند  از همین روابط ساده استنتاج می هنجارهاها و  ارزش

انی هاي رو ، مالینوفسکی به جنبهداردهاي سوداگري مبادله توجه  به جنبه 1جیمز فریزر

 به وجودبه فرایند ساختی مبادله که انسجام گروهی را  2مبادله توجه دارد و مارسل موس

ي نظریه گذار انیبنها و تحقیقات موس موجب  آورد تأکید دارد و به همین خاطر بررسی می

فقط التزام جبران  داد و دهش تام نه). 203:1380فربد، (یی شده است گرا ساختمبادله 

، بلکه دو التزام دیگر را هم که به همین اندازه اهمیت داردشده را به همراه عطایاي دریافت 

  ). 206:همان(ها آن) پذیرفتن(التزام به دادن هدایا و التزام به گرفتن . استدارند متضمن 

گیرد مهم  ، عنصري که موضوع مبادله قرار میمبادله، در جریان 3به نظر لوي اشتروس

از نظر  تواندینمبه نظر وي مبادله . دارد خود مبادله استنیست بلکه آنچه اهمیت 
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ي سازمان اجتماعی است الگوهااي بازتاب  هاي فرد درك گردد زیرا مناسبات مبادله انگیزه

هاي مبادله تنها  پویش گونه نیبد، داردي فردي وجود ازهاینمستقل و جدا از  صورت بهکه 

توانند تحلیل شوند  دارند، می هنجارهاها و  زشیا کارکردهایی که براي ار» نتایج«ازلحاظ

  ).234:، به نقل از ادیبی و انصاري218:همان(

  :اصول اساسی اشتروس در مورد مبادله

  .افرادشود نه  یی است که به جامعه نسبت داده میها نهیهزمبادله متضمن -

رت ها صو و ارزش هنجارهابرحسبنهادهاتوزیع کلیه منابع در جامعه مثل -

.ردیگیم

  ).218: همان(یابند  ي متقابل نظم میهنجارهالهیوس بهاي  کلیه مناسبات مبادله-

زیرا  . دانسترا نیز شکل قدیمی از توزیع اقتصادي » معاوضه«، بایستی بخششعالوه بر 

شود و پیوستگی و تشکل و روحیه جمعی را در بین  به جواب و جبران فوري منجر می

حال نیدرعاین معاوضه و .کندیمیشاوند و همسایه و آشنا تضمین هاي مختلف خو گروه

ها کمتر مدیون مادي یا اجتماعی  شود که افراد و خانواده باعث می» فوري حساب هیتسو«

کند و قبایل دیگر و  معاوضه گاه از چارچوب خانواده و قبیله تجاوز می. باشندیکدیگر 

به نظر مارسل موس ). 241:1368االمینی،  روح(ردیگیبرمرا نیز در  دوردستخویشاوندان 

کنند  ها هستند که متقابًال یکدیگر را مجبور به مبادله و تعهد می ، بلکه گروهافراداین نه 

  ).247: همان(

  

  معرفی کلی منطقه مورد مطالعه

سرشماري عمومی   ر پایهب. کیلومتري شهرستان ایالم قرار دارد 20در  جعفرآبادروستاي 

دم مر.بوده است) خانوار621(نفر2237روستاجمعیت این 1395سال   درنفوس و مسکن

. کنندیتکلم مکردي جنوبی  و از ایل میشخاص هستند و به  زبان  ردکُ  جعفرآباد روستاي

بخش سیوان . اند مشغولبه کشاورزي، دامداري و باغداري  اکثرًامردمان اهالی این روستا 

نقطه  27جعفرآباد، داراي  روستايمتشکل از دو دهستان میشخاص و علیشروان با مرکزیت 
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از محدوده فرودگاه ایالم تا  لومترمربعیک 550دهیاري و با وسعت  14روستا،  18و مکان، 

هاي مختلف  هاي بسیاري در حوزه سیوان داراي قابلیت. تچنارباشی اسروستاي تهاي ان

داراي  نیز کشاورزي، باغداري، دامداري، تولید میوه و محصوالت متنوع باغی و

هاي عظیمی در توسعه گردشگري است که در سالیان اخیر شاهد توسعه  ظرفیت

ه اد اشتغال پایدار در منطقه بودو ایج يگرد هاي بوم هاي گردشگري و خانه زیرساخت

  . است

غالب محصوالت است و  هکتار از اراضی میشخاص زیر کشت محصوالت باغی450

این منطقه گردو، هلو، زردآلو، انجیر و گوجه است که براي خرید این محصوالت مردم از 

وان نگین عن منطقه زیبا و سرسبز میشخاص که به.کنند سفر میاین منطقه استان به  يجايجا

مناطق بکر و  ءشده است به دلیل سرسبزي و درختان سر به فلک کشیده آن جز ایالم شناخته

زردآلو و هلوهاي معروفش باعث جذب توریست  لیدیدنی ایالم است؛ این منطقه به دل

خاطر مراسم باشکوه جشن برداشت زردآلو به روستاي  هایی به شده و ساالنه توریست

خصوص درختان  هاي میوه به آمیختگی جنگل و باغ.کنند سفر می قهزردآلو آباد این منط

زیبا به این منطقه بخشیده  يانداز ها و رودهاي خروشان، چشم گردو همراه با چشمه

 سار هیها، در سا شود در کنار این باغ ساعاتی به دور از هیاهوي شهرها می کهيطور به

  .درختان و صداي پاي آب به آرامش رسید

 يسارها خنک و معتدل، محصوالت باغی ارگانیک، چشمه يوهوا سرسبز، آبباغات 

هاي تاریخی و توریستی ازجمله  طبیعی و پر آب، پوشش گیاهی متنوع و سرسبز، جاذبه

بخش .نظیر است هاي خدادادي این منطقه در میشخاص است؛ که در نوع خود بی زیبایی

از باغداران  ها وهیمابستان براي خرید سیوان به دلیل هجوم گردشگران بومی استان در ت

است و مشخصه اصلی  ایالماستان دهستاننیتر منظرهش خومیشخاص. شودیمبسیار شلوغ 

که به گفته بزرگان این روستا به دلیل  باشدیمیی با تعداد پنجره زیاد ها ساختماناین روستا 

  .ستآن ا کنندهیضدعفوناستفاده فراوان از نور خورشید و خاصیت 
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  تحقیق يها افتهی

در هنگام برگرداندن و ترجمه اصطالحات هر منطقه باید توجه داشت که بعضی از آنها 

همچنین . ی اصطالحات پرهیز نموداللفظ تحتخاص همان منطقه هستند و باید از ترجمه 

باید توجه داشت که ممکن است بعضی از اصطالحات که مختص به یک منطقه باشد 

و یا کلمه مترادفی براي آن وجود نداشته باشد، که در این موارد محقق ممکن است واژه 

ي مترادف یک اصطالح خاص به تعریف آن بپردازد و یا آن را از جا بهسعی نموده است 

  .حالت ابهام خارج نماید

هاي  تعاریف زیر مختص به اصطالحاتی هستند که در تحقیق حاضر تحت عنوان شیوه

  :استان ایالم آمده استهمیاري در کشاورزي در 

را  "بافه"گیرند یک اصطالح قرار می هميروکه چندین چپِ کل): Bafeh(بافه 

  .دهندیمتشکیل 

در هر  کندیممقدار علف قرار گرفته در دست کسی که درو ): Chapekal(کل چپِ 

  .نامندیممرتبه را اصطالح محلی چپِ کل 

و  5ی، به فاصله هر زن شخمخیش  لهیوس بهجفت کسی که در گَلَه ): Banaber(بِر  بانَه

شخم زدن یک مسیر را مشخص  بار کخطی با ی صورت بهمتر و گاهی هم بیشتر  6یا 

را شخم بزنند و با این کار بدین  شده مشخصتا دیگر اعضاي گروه آن قسمت  کندیم

  .که هیچ قسمتی از زمین بدون شخم باقی نماند ردیگیممنظور صورت 

  .نامندیم"بوِن"در اصطالح محلی ي بایر راها نیزم): baven(بوِن 

خرمن کردن یا حمل محصول و قرار دادن همه آن در یک مکان ): Kisah(شَهیک

  .مشخص

لهیت)Tilah :( مقدار محصولی است که در هنگام کار کیشه در هر مرتبه حمل

  .شود می

  .ی تقسیم اراضیکش قرعهمراسم ): Tire Pesk(پِشک تیر 
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براي مشخص کردن و جدا کردن» ش به«افراد گروه زمین ): Chek(کردن چِک 

این کار . دهندیمقرار  هميروآنها را  شده مشخصو در محل  برداشتهیی را ها سنگسهم، 

  .شودیمدر اصطالح محلی چک کردن نامیده 

و از آن شودیمي است که از نی و الیافی از جنس موي بز بافته ا لهیوس): Chit(تیچ

و موارد  ها برهو  ها بزغالههمچنین محصور کردن ،چادر اهیسبراي محصور کردن اطراف 

  .شودیماستفاده گرید

فصل درو را در اصطالح محلی جووه درو  دنیرسزمان فرا ): Juva Derw(درو جووه 

  .نامندیم

  .کوبی خرمن): Holeh(هولَه 

  .نامندیمح محلی طرت را در اصطال خردشدهي ها علف): Tart(طَرت 

  .تقسیم قطعی و همیشگی): Siah Bash(ش  بهسیاه 

که از ترکیب آرد،  باشدیازجمله غذاهاي محلی م): Shalakinah(نهیک لَه شَه

  .شودیدرست مخرما و روغن حیوانی رةیزردچوبه، ش

ي کمک گرفتن از نیرو لهیوس بهجدا کردن کاه و دانه از یکدیگر ): Shan(کردن شَن 

  .وزش باد مالیم

  .نامندیمي زیر کشت را در اصطالح محلی کال ها نیزم): kal(کال 

  .شودیمکریس درست از قرار گرفتن چندبافه روي هم): Keris(سیکر

کلمه مبادله نیروي کار آدم در مقابل آدم و حیوان در مقابل حیوان ): Kelma(کلمه

  .باشدیم

  .استفاده از راندن حیوانات روي خرمن با کوبی خرمن): Ga Holah(گاهولَه 

نوعی نان محلی است که خمیر آن را با ته پیاله یا استکان به شکل : )Gerdah(گرده 

  .کنندیحیوانی و شیره خرما صرف م نبعد با روغو پزندیو م آورندیدایره درم

  .یجمع دستهشخم زدن گروهی و ): Gala jeft(جِفت گلَه 

  .یجمع دستهگروهی و  صورت بهدرو کردن ): Galah Deraw(درو گله 
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  .مترسک): Davel(داوِل 

 وریند)Deravani :( ندیگویمدرونی  کندیمبه کسی که درو.  

  .ی براي راندن گرازهاجمع دستهصورت بهي بلند سروصدا): Ghal(قال 

معموالًاست و  تر چابکدر گله درو یک نفر که از همه افراد ): Mil Ber(بِر میل 

و پیش  کندیممسیر درو کردن را مشخص  ها آنباشد، جلوتر از  از بقیه می تريا حرفه

  .این فرد در اصالح محلی میل بر نام دارد رودیم

  .نوبتی صورت بهبه چرا بردن بز و گوسفند و گاو ): Nubah ga(گا نوبه 

افراد ی که با همیاري جمع دستهصورت بهراندن گرازها ): Vraz Row(وِرازرو 

  .ردیگیمصورت 

  

  هاي همیاري در کشاورزي شیوه

  همیاري در تقسیم اراضی

 ردیگیمصورت  2»تیر پشک«و  1»ش بهزمین «، به دو روش داران نیزمتقسیم اراضی در بین 

دور  داران نیزمبعد از عید نوروز و با هماهنگی قبلی  معموالًاست که  صورت نیبدو مراسم 

براي . کنند ي زراعی خود رفته و آنها را بین خود تقسیم میها نیزمهم جمع شده و به میان 

البته در حال حاضر نیز از این شیوه در . شود ي اراضی از گام یا رسن استفاده میریگ اندازه

براي وراث و بازماندگانی که  خصوص بهتقسیم اراضی مشاع چه در روستا و حتی در شهر 

دلیل تقسیم اراضی به سبب مشاع بودن  نیتر مهم. شودیمباید زمین را تقسیم کنند، استفاده 

  . هاست نیزم

ي هايریدرگبه تقسیم ارث، تفکیک زمین براي نوع کشت،  توانیماز دالیل بعدي 

. صاحب اراضی و یا ختم یک درگیري، فروش اراضی و تقسیم باالجبار زمین اشاره کرد

بندي از کسی به کس دیگر تغییر کند  تقسیم هرسالهبه شکل مشاع باشد و » ش بهزمین «اگر 

                                               
1. Zamin bash
2. Tire peshk



  

  

  

  

261   |نژاد   ، رشیدوش و یوسفی... هاي سنتی در کشاورزي ایالم همیاري

را بر اساس مرغوبیت،  ها نیزمدر گذشته . حل خواهد بود بهترین راه» تیر و پِشک«مراسم 

تیر و «ولی در حال حاضر مراسم  کردندیمش بهو یا رسن  ش بهگام ... داشتن علف، آب و 

  .همه صاحبان اراضی است دییتأمورد » پِشک

ي زمین، ابتدا کلیه اراضی مزروعی توسط ریگ اندازهگام براي  در هنگام استفاده از

ابتدا یک . ، متفاوت استافرادزیرا اندازه گام . شودیمگام ) مورد اعتماد(یک نفر 

بعد از . کنندیمي ریگ اندازهي کلی صورت گرفته که در آن، طول و عرض را ریگ اندازه

البته . کنندیمزمین و میزان سهم آنها تقسیم  ها را به تعداد صاحبان ي کلی اندازهریگ اندازه

را کم و یا زیاد در نظر  ها آنی، قطعات اراضي بنا به کیفیت و موقعیت بند میتقسدر این 

  . آید به دستبندي  در این تقسیم افراد حاضررضایت تمامی  کهيطور بهگیرند  می

یی که در وسط قرار ها نیزمبیشتر و  ترند کینزدیی که به جاده یا کوه ها نیزممثالً 

محصول . ترند کینزدهایی که به کوه  شوند، زیرا قسمت دارند کمتر در نظر گرفته می

ي بیشتري از سوي حیواناتی چون گراز است و ریپذ خسارتدر آنها در معرض  آمده عمل به

یی ها نیزم. طلبدیمبیشتري را در آنها زحمات  وآمد رفتهمچنین در هنگام درو کردن و 

هاي گاو و  توانند خسارت پذیر باشند، چرا که وقتی گله نیز می ترند کینزده به جاده ک

خورند و  یی از آن را میها قسمتکنند و به مزرعه خسارت زده و  گوسفند از آنجا عبور می

اند، وارد این  یا اینکه در ایام تعطیالت هفتگی کسانی که براي تفریح به دامن طبیعت آمده

  . سازند یی را به آن وارد میها خسارتمزارع شده و 

کند، پس از  که شخص گام کننده تقسیم اراضی شروع به گام کردن می در هنگامی

مشخص کردن هر سهم، بقیه افراد گروه براي مشخص کردن و جدا کردن آن سهم، 

این کار در اصطالح . دهند روي هم قرار می شده مشخصیی را برداشته و در محل ها سنگ

گیرد، با  خطی صورت می صورت بهعمل چک کردن . شودیمنامیده  1»چک کردن«محلی 

این کار در هر قسمت و هر سهم از اراضی تکرار . شودیماین کار مرز بین اراضی مشخص 

تیرِ «ی به نام کش قرعهبعد از مشخص کردن سهام قطعات اراضی یک مراسم . شود می

                                               
1. Chek
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ضاي گروه در یک جا دور هم جمع شده که همه اع صورت نیبدگیرد  صورت می» پِشک

نمادین روي  صورت به، قطعات اراضی را سنگو با استفاده از  )3–2–1شماره تصویر (

قطعه چهارم  - قطعه سوم -قطعه دوم -قطعه اول(، )4شماره تصویر (کنند زمین مشخص می

یا بچه و  رفطیببه یک فرد  ازآن پس. دهندیمدر وسط هر قطعه یک سنگ قرار  و ،...)و

) قهر کن(1»بِتور«گویند که  یا کسانی را که از خانواده آنها دو نفر در جمع حضور دارد می

بعد بدون حضور فرد . نشنودکه صداي آنها را  قدر آنو او نیز باید از آن جمع دور شده 

گوید که سهم من  هر کس شیئی را برداشته و می) باشد نمادین می صورت بهکه (قهر کرده 

مثالً یک نفر یک ). شود اخیراً از روش نوشتن اسم استفاده می. (شودیمبا این شئ مشخص 

داند، نفر دیگر یک قطعه چوب کوچک و یا سنگ کوچک  برگ را معرف سهم خود می

بعد از مشخص کردن اشیاء معرف سهم هر یک . باشدو یا هر شئ دیگري که در دم دست 

گویند که هر یک از این اشیاء را در بین این  ند و به او میآور از افراد، فرد قهر کرده را می

دلخواه در  صورت بهاز آنها را  هرکدامها قرار بده، وي نیز اشیاء را در دست گرفته و  سنگ

را » ش بهزمین «از افراد گروه  هرکدامدهد و بدین ترتیب سهم  ها قرار می وسط سنگ

  . نماید مشخص می

، سکوت کنند و حاضرها باید همه افراد  اشیاء در میان سنگ در هنگام قرار دادن ضمنًا

کسی حق صحبت ندارد و یا به فرد قهر کرده اشاره بدهد، زیرا اگر این کار از سوي 

به هم » تیر پشک«مراسم قرعه یا از افراد صورت گیرد تقلب محسوب گشته و  هرکدام

. شوندیممشاع اداره  صورت هبگیرد که  یی صورت میها نیزماین رسم در مورد . خورد می

شوند  ها اداره می صورت مشاع بین بعضی از طایفه ازجمله دالیلی که هنوز هم این اراضی به

 شانیها نیزم) تقسیم قطعی(2»ش بهسیاه «این است که بعضی از صاحبان زمین حاضر به 

را  شانیها دامند توان را بپذیرند، دیگر نمی» ش بهسیاه «نیستند، زیرا که دامدارند و اگر 

که مشکالتی را به دنبال داشته  هاست سالمسئلهآزادانه در هرجایی از اراضی بچرانند این 

                                               
1. Betoor
2. Siah bash
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در این جوامع، افراد . شناسند رسمیت نمیدر جوامع سنتی مالکیت فردي زمین را به «. است

 آن راتوانند ي از این منابع را دارند، اما نمیبردار بهرهیا خانوارها براي دوره محدودي حق 

کنند، بخرند یا  توانند زمینی را که از آن استفاده می نمی ها آن. درآورندبه تملک خود 

یک چنین حقوق مالکیت زمین را که به گروه خویشاوندي یا کل اجتماع تعلق . بفروشند

  ).596:1385بیتس و پالگ،(» نامند حقوق گروهی می غالبًادارد 

  
در میان اراضی به هنگام تقسیم اراضی مشاع، بهار  داران نیزمعاجتما .بخش سیوان - 1تصویر 

  محققان :کاسع،1398

  
در میان اراضی به هنگام تقسیم اراضی مشاع، بهار  داران نیزماجتماع .بخش سیوان - 2تصویر 

  محققان :عکاس،1398
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  محققان: عکاس ،1398گام کردن زمین در هنگام تقسیم اراضی، بهار  نحوه .بخش سیوان - 3تصویر 

  

  
  محققان: ، عکاس1397چین، بهار  وسیله سنگ کردن مرز اراضی به مشخص .بخش سیوان - 4تصویر 

    



  

  

  

  

265   |نژاد   ، رشیدوش و یوسفی... هاي سنتی در کشاورزي ایالم همیاري

  :شخم زدن زمین

بار اول در اواخر . زنندیمدر کشاورزي دو بار در سال زمین کشاورزي را شخم 

اما . ردیگیمگیرد که در این موقع مرحله کاشت صورت  مهرماه و اوایل آبان ماه انجام می

به دلیلو این کار  ردیگیمنیز شخم صورت  شوندینمدر اراضی که در آن سال کاشت 

شخم . نمودن زمین براي ذخیره نزوالت جوي پاییز، زمستان و اوایل بهار است رینفوذپذ

چند دلیل  به این کار. ردیگیمصورت  ماه بهشتیارددوم با شروع گرما و تقریبًا در اواخر 

ي هرزي که در زمین رشد کرده، آب ها علف: از اند عبارتکه  ردیگیمصورت 

ی نداشته باشند، خاك از بذرافشانفرصت  ها علفدر آن را مصرف نکنند، این  شده رهیذخ

از  شده رهیذخي مویین آب ها لولهمواد آلی غنی گردد و نیز بر اساس اصول زراعت، با قطع 

بیشتري از خارج نشود و در سال آینده محصولاز زمین  شده گذاشتهفصل بارشی پشت سر 

  .شودآن زمین برداشت 

هاي بایر که در اصطالح  قسمت زمین کی:شوند کلیه اراضی به دو قسمت تقسیم می

هاي زیر کشت که در اصطالح محلی  نامند و قسمت دیگر زمین می1»بوِن«محلی آنها را 

دلیل این . شودیمه کال و کال به بوِن تبدیل زمین بوِن در سال بعد ب. شودیمنامیده  2»کال«

شوند، در سال بعد به آنها  یی را که در یک سال کشت میها نیزمبندي این است که  تقسیم

در میان کشت  سال کصورت ی ها به و کلیه این زمین شونداستراحت داده تا تقویت 

3»کلمه«ه آن را گیرد ک در کلیه مراحل کشاورزي یک نوع همیاري صورت می. شوندیم

مثالً اگر . باشدیممبادله متقابل نیروي کار آدم و حیوان در مقابل هم » کلمه«. نامندیم

کسی دو روز با کس دیگر کار کند او نیز در مقابل باید دو روز براي آن شخص کار کند 

او نیز  و در اختیار او باشد و یا اگر حیوان خود را براي یک روز در اختیار کسی قرار دهد

از نظر اقتصادي » کلمه«. باید حیوان خود را براي یک روز در اختیار آن شخص قرار دهد

                                               
1. baven
2. Kal
3. kelmah
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ي تعیین اندازه مزد و اجرت جا به؛ زیرا استبسیار مفید  درآمد کمبراي اقشار ضعیف و 

پردازند و با این کار در مقابل خدمات  مادي، افراد به مبادله نیروي کار و خدمات می

ی دل هماین نوع همیاري باعث صمیمیت و . کنندیمرا از پرداخت وجه معاف  دیگران خود

  .گرددیمکارهاتر شدن  گردد و سبب آسان بین طرفین مبادله می

گیرد، یعنی کار در  می مشابه صورتبا انجام نیروي کار  صرفًاکلمه مبادله نیروي کار «

در مرحله کاشت جهت شخم زدن . )99:1380لطفی،(» شود مقابل کار مبادله و معاوضه می

1»گَلَه جِفت«گیرد که آن را  یک نوع همیاري صورت می) 5تصویر شماره (شیخبا 

در این نوع همیاري چندین نفر به همراه ابزارها و حیوانات . نامندیم) شخم زدن گروهی(

ر د. زنندیمهاي کشاورزي را شخم  صورت نوبتی کلیه زمین خود گرد هم جمع شده و به

وجود دارد،  کار میتقس» جِفت گَلَه«شود، در  استفاده می» کلمه«این همیاري نیز از 

 6و یا  5پاشد، یک نفر نیز با خیش به فاصله هر  که یک نفر از افراد بذر می صورت نیبد

شخم زدن یک مسیر را مشخص  بار کیک خط با یصورت  متر و گاهی هم بیشتر به

گویند، بعد از مشخص شدن محدوده  می 2»بِر بانه«ح محلی کند این شخص را در اصطال می

 زنان شخمکند و بقیه  ی میبذرپاششده مشخصیکی از افراد آن محدوده که » بِر بانه«توسط 

توسط  شده نییتعنیز شروع به شخم زدن آن محدوده کرده و بعد از اتمام کار، آن محدوده 

این کار بدین منظور صورت . کنندیمها  ، شروع به شخم زدن سایر محدوده»بر بانه«شخص 

هاي  گیرد که هیچ قسمتی از زمین بدون بذرپاشی و بدون شخم باقی نماند و همه قسمت می

افراد یتمامصبحانه و نهار  جفت گلهدر مراسم . شودی بذرپاشی و شخم زده خوب بهنیزم

روز زمینش را باشد که آن  در این همیاري بر عهده آن صاحب زمینی می کننده شرکت

در این مراسم نیز بر عهده همان  مورداستفادههمچنین تعلیف کلیه حیوانات . اند شخم زده

  .باشدیمشخص 

                                               
1. Gala jeft
2. Banaber



  

  

  

  

267   |نژاد   ، رشیدوش و یوسفی... هاي سنتی در کشاورزي ایالم همیاري

ازجمله اینکه همدلی و صمیمیت خاصی در . باشدیمداراي کارکردهایی  جفت گله

 یۀ کاري افراد شده و باعثروحرا به دنبال داشته و سبب ارتقاي  کننده شرکتبین افراد 

ی و آرامش خاطر بیشتري صورت گیرد و همچنین باعث راحت بهی زن شخمشود که کار  می

 ندرت بهي اخیر این همیاري ها سالالبته در . شودیمکننده شرکتاتحاد خاصی میان افراد 

گیرد، زیرا با ورود تکنولوژي به روستاهاي منطقه و به دلیل سرعت در کار و  صورت می

کنند و در حال حاضر شخم زدن  از تراکتور استفاده می معموالًزان ، کشاورها نهیهزکاهش 

منطقه که استفاده از تراکتور در آنجا  العبور صعبهاي  فقط در زمین گاوآهنبا خیش و 

  .داردممکن نیست، رواج 

کنند نژاد و  کشاورزان روستا در هنگام کاشت بدان توجه می که یمهمازجمله موارد 

اگر محصول  مثالً. دارندباشد که سعی در کاشت آن  یی میها نهداو  بذرهاکیفیت آن 

کشاورزان . از یک نژاد خاص داراي کیفیت و کمیت زیادي بوده است آمده دست به

  .کنند تا از آن محصول جهت کاشت استفاده نمایند روستا سعی می

  

  
  محققان: ، عکاس1398ی، بهار زن شخمخیش  - 5تصویر 
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  :)راندن گراز(1»وِراز راو«همیاري در 

به علت وجود گراز در منطقه، گاهی اهالی روستاها دور هم جمع شده و براي راندن 

هاي منطقه شده و با سروصداي بلند که در اصطالح  ی راهی کوهجمع دستهصورت  گرازها به

در . رانندیم، گرازها را از منطقه خود به سمت سایر مناطق شودیمگفته  2»قال«محلی 

گونه دور  این. کشندیمزیست تعدادي از آنها را  دور از چشم مأموران محیط بهنیز مواردي 

  .نامند می» وِرازراو«کردن و راندن گرازها از منطقه را در اصطالح محلی 

  

  ):درو گروهی(3همیاري در گَلَه درو

سرسبزي و طراوت  کم کمبا پایان یافتن فصل بارش و گرم شدن هوا، مزارع روستاها 

شوند، در این هنگام کشاورزان روستا شروع به تیز کردن  میرا از دست داده و زرد  خود

اند آماده  کرده و خود را براي درو کردن و برداشت آنچه را که کاشته شانیها داس

  .نامند یعنی هنگام درو کردن جو می 4»جووه درو«این موقع از سال را جو درو . کنندیم

قرار  موردتوجههنگام برداشت محصول در روستاهاي ایل یی که در هاياریهمازجمله 

گیرد که  همیاري در گله درو بیشتر به این خاطر صورت می. باشدیم» گله درو«گیرد،  می

ي گردند و به همین خاطر مردم روستاها از راه آور جمعموقع بهمحصوالت کشاورزي 

را درو ... ی گندم و جوها و کوتاه زمان مدتهمیاري و با اتحاد و همبستگی بین خود در 

گیرد که فرزند  یی صورت میها خانوادهبیشتر در مورد » درو گله«همیاري در . کنند می

کار دارند که بر همیاري  مبادلۀهاي  بسیاري از جوامع کشاورز، نظام. دارندذکور کمتري 

سیار در زمان کاشت و برداشت محصول که کار براي یک خانوار ب. اندیمبتنسر  سربه

ي هم کار ها نیزمدر  نوبت بههاي خویشاوند  ي همسایه یا گروهخانوارها، استسنگین 

را  شانیها بِستانیی، حساب بدهی و ها نظامکنندگان در یک چنین  مشارکت. کنندیم
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شخصی که در زمان مقتضی، یاري دیگران را با همان اندازه . دارندیمخوبی در ذهن نگه  به

شود و در آینده از همکاري  ، با طرد شدید اجتماعی روبرو مینکندجبران برابر  هیهدکار یا 

  ).614:1385بیتس و پالگ،(دیگران محروم خواهند شد 

صورت  همیاري در گله درو بدین. ردیگیممبادله نیروي کار صورت » گله درو«در 

ه و با هاي خود را آورده دور هم جمع شد ي از کشاورزان داسا عدهگیرد که  انجام می

افراد . کنندیمشروع به درو کردن و برداشت محصوالت خود  کم کمکمک هم، 

یک نفر » گله درو«در . برخوردارندکننده در این مراسم از همدلی و انسجام خاصی  شرکت

باشد، جلوتر از آنها مسیر درو  از بقیه می تريا حرفهمعموالًتر است و  که از همه افراد چابک

وي . داردنام  1»بِر لیم«این فرد در اصطالح محلی . رود کند و پیش می یکردن را مشخص م

هاي خود به بقیه روحیه  چنانچه با شوخی. از زبان گویایی نیز برخوردار است معموالً

بقیه افراد نیز مسیر . زدیانگیبرمدهد و حتی یک نوع رقابت را نیز در بین آنها  می

  . کنندیمرا درو » بِر لیم«توسط شده مشخص

که بتواند ) کنند کسانی که درو می(2»هایدرون«دروگر هر یک از افراد» گله درو«در 

ی بقیه افراد از او نوع بهگیرد و  بیشتر درو کند مورد تحسین و تشویق جمع حاضر قرار می

شود که عمل درو کردن سرعت  باعث می» ها درونی«و همین رقابت بین  برندیمحساب 

. باشد می» گله درو«یجمع دستهو این کار ازجمله کارکردهاي درو  ردیبگد بیشتري به خو

با رفتار  غالباًکند  بندد یا خرمن می کند یا می کسی که آخرین بافه محصول را درو می

مثالً او را در میان آخرین بافه محصول انداخته یا . شود ناخوشایند دوستانش مواجه می

ها  و یا داخل زباله کنندیمزنند و با آب خیسش  ا میر، او نشانندیماشيگارداخل 

گیرد یا  مورد تمسخر قرار می کم دست، بروداندازند؛ یا اگر از این مضحکه بازي در  می

 رو نیازا. شودیمکنند که در عرض سال جاري حتمًا با بد بیاري و ناکامی روبرو  فکر می

ها را در  د یا آخرین ضربهخوش ندارند آخرین دروگر کشت باشن طبعاً دروگران
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بزنند یا آخرین بافه محصول را ببندند و به هنگام نزدیک شدن به پایان کار،  کوبی خرمن

کوشد کارش را هر چه  شود و هر کس می این اکراه رقابتی بین کشاورزان ایجاد می

ن نفر تر و زودتر تمام کند تا از مورد تمسخر قرار گرفتن و رفتار ناهنجاري که آخری سریع

  ).485:1386فریزر،(شود، در امان بماند  با آن مواجه می

ی است که آن روز کس آنبر عهده » درو گله«معموالً صبحانه و نهار همه افراد حاضر در 

براي رفع خستگی و تجدید روحیه افراد حاضر » درو گله«در هنگام . شود درو می اش مزرعه

یعنی » هر که خسته جانه بیوشه یا علی«گوید  می یک نفر بار کلحظه ی هرچند، »درو گله«در 

سپس همگی با صداي » است بگوید یا علی) ع(یعلهرکس خسته شده و آقا و سرور او «

شده  دوچندانبا گفتن یا علی و مدد گرفتن از موالي خود روحیه افراد . یعلگویند یا  بلند می

» درو گله«ازجمله مواردي که در . ندکن و با نیرو و جدیت بیشتري کار درو کردن را دنبال می

. ردیگیمباشد که هنگام درو کردن صورت  ي میکار میتقستوان مشاهده کرد  می وضوح به

  .است شدهکیتفککار مردان و زنان از هم » درو گله«در 

  

  ي جنسیتی در همیاري گروهیها نقش

این جامعه . یابند دوشادوش هم تحول می معموالًهاي جنسیتی  هویت جنسی و نقش«

کند و آن نوع رفتاري را که براي یک مرد یا یک  هاي جنسیتی را تعریف می است که نقش

 آنچهشوند که در برابر  ي اجتماعی میا گونه بهها  بچه. سازدیمزن شایسته است، مشخص 

شود، واکنش مساعدي نشان  وظایف اجتماعی یا مشاغل متناسب با جنسیت آنها انگاشته می

 ها آن. گردند کودکان از نظر اقتصادي سودمند واقع می). 408:1385تس و پالگ،بی(دهند 

واقع  مؤثرهاي متمادي پرورش داد تا روزي در انباشتن مواد غذایی خانواده  را باید سال

هاي نو پا در وجین کردن مزرعه یا پراندن و دور کردن  لکن در نظام جدید حتی بچه. شوند

  ). 463:1352گوردون چایلد، (کنند  وحوش رهگذر، یاري میپرندگان مزاحم و راندن 

با توجه به توانایی افراد و همچنین جنسیت آنها تقسیم کار صورت » درو گَله«در 

هستند هاي تیز خود مشغول درو کردن محصول  مردها با داس). 6تصویر شماره (ردیگیم
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توانایی کمتري برخوردارند به پیرمردها و یا کسانی که از  ترها کوچک). 7تصویر شماره (

کنند و  درو شده می» هاي چپ کل«آوري  حرکت کرده و شروع به جمع» ها درونی«دنبال 

همه . نشوددهند تا محصول پخش و پراکنده چندتایی روي هم قرار می صورت بهآنها را 

شوندنامیده می 1»بافه«گیرند در اصطالح محلی  که روي هم قرار می» هایی چپ کل«

ها را دوباره  این بافه» ها درونی«بعد از اتمام درو و به کمک سایر ). 8تصویر شماره (

گویند که  می 2»کریس«چندتایی روي هم گذاشته که در اصطالح محلی به آن  صورت به

، تعدادي سنگ را »کریس«به » بافه«بعد از تبدیل کردن . است تر بزرگاز بافه خیلی 

دهند تا از وزش باد و پراکنده شدن در مزرعه و  قرار می» کریس«برداشته و آنها را روي

، صبحانه و ناهار »درو گله«زنان نیز در هنگام . باشندي منطقه در امان گرازهاهمچنین از شر 

» ها درونی«در اختیار  خنک آبکنند و  کنند، براي آنها چایی دم می همه افراد را تهیه می

نها کاسته شده و توانایی درو کردن که کاري بس سخت و دهند تا از عطش آ قرار می

تقسیم کار اصطالحی است جدید که آدام اسمیت  اگرچه«. است را داشته باشند فرسا طاقت

، استبرده  به کارنخستین بار آن را براي توضیح تخصصی شدن وظایف در نظام اقتصادي 

اولیه که از  افتهیسازماناي ه به زمان تشکیل نخستین جامعه گرددیبرمولی سابقه آن 

  ).166:1380طبیبی،(» هاي عمده آنها یکی هم تقسیم کار اجتماعی بوده است ویژگی

بابرداشتاین کار گروهی کاردر .شودجبرانحتماً  و بایداست، دوسویه»درو گَله«

شادوشدوو زنانمردهاتالشامرایندر. بودزنانهمیاريباهمجمعغذايتهیهومردان

درو زنانمردان) و جوگندميها دسته حمل(3»شهیک گُل«در گاهی .و هستبودههم

را بر عهده آنهابستنجو ووگندميها دسته يآور جمع مسئولیتمردانبودند،همکنار

.را بر عهده داشتندخرمنمحلتاآنحملوظیفههمها  خانم داشته و
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و هست و آن پختنکار بوده  پايیکهمیشههمبازیبسیارسنت، یک»درو گَله«در

ي ا ژهیواست که طرفداران )شیره خرما(دوشاب وحیوانیروغنبا1»گرده«نامبهنانی

مشارکتبرايتشویقیینوع به وجایزهنوعیبلکهنبود،غذایینوبتنان،نوعاین. دارد

واهند درو کنند قبل از شروع به خ کسانی که می .و هستبودهها تیفعال نوعایندرمردم

شود، یک کمربند و یا  فشار زیادي که به خاطر دوال شدن به کمر وارد می به دلیلکار، 

هاي  صورت ضربدري از روي شانه به معموالًچفیه را . بندندیمبه کمر خود ) لچگ(چفیه 

ل صورت این کار به این دلی. بندندیمآن را به دور کمر  و سپسدهند  خود عبور می

  .به کمر جلوگیري شود ازحد شیبگیرد تا از فشار  می

  

  
  محققان: ، عکاس1398، بهار )درو کردن گروهی(گَله درو  - 6تصویر 
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  محققان: ، عکاس1398، بهار )ي درو کردنابزارهااز (داس  - 7تصویر 

  

  
  محققان: ، عکاس1398بهار ي،گذار بافه- 8تصویر 
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. دهند و خرمن را در آنجا قرار می شده پاكلوخ آن مکانی که سنگ و ک: 1خرمانجی

هاي گذشته نیز در آنجا خرمن  و در سال شده پاكکامًالقبل از گذاشتن خرمن، آن مکان 

این کار به این . شودیمدر هر خرمانجی چندین خرمن قرار داده  معموالً. استقرار گرفته 

پس از . کنندبه همدیگر کمک  کوبی کشاورزان گیرد که در هنگام خرمن دلیل صورت می

ها  و علف بازکردهی آرام بهزمین نهاده و رسن را  بری آرام بهرا » تیله«رسیدن به خرمانجی، 

  .گذارند را روي زمین می

عبارت است از حمل محصول و قرار دادن آن در یک (کننده  2»کیشه«فرد یا افراد 

صورت دایره دور هم  رند بهب یی را که به خرمانجی میها لهیتاولین ) مکان مشخص

از بتوانند گذارند تا قبل از اینکه دایره کامل شود یک قسمت از آن را خالی می. نندیچیم

این شیوه قرار دادن اولیه خرمن را در . کنندعبور کرده و داخل دایره را با علف پر  آن

آورند و در  را که میها  پس از گذاشتن رنِ خرمن، بقیه تیله. نامندیم3»رن«اصطالح محلی 

و  رسدیموجور شده و کار کیشه به اتمام  ریزند تا اینکه خرمن جمع داخل و روي آن می

  .شود می کوبی خرمنخرمن آماده 

  

  ):خرمنجا(مزایاي همیاري در ایجاد خَرمانجی 

خواهند با همیاري یکدیگر  در فصل برداشت محصول، تعدادي از کشاورزانی که می

، دور هم جمع شده و در قسمتی از مزارعشان با همیاري بپردازندل خود به برداشت محصو

این افراد ابتدا قسمتی از زمین . کنندیم) خرمنجا(هم شروع به درست کردن یک خرمانجی 

، سنگ و کلوخ آن را برداشته و با همیاري کردهاست انتخاب  هموارترمزارع را که 

ي ساز پاكآن را صاف و هموار کرده و پس از ي دیگر ابزارهاوسیله بیل و  یکدیگر و به

کنند تا زمین آن سفت شود و در هنگام  ی میپاش آبی، آن را خرمانجکامل زمین 

پس از اتمام کار خرمانجی، . ردیگیمکوبی چندین سال متمادي مورد استفاده قرار  خرمن
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تاً کوتاهی قرار هاي خود را بر روي خرمانجی و در کنار یکدیگر به فاصله نسب اعضاء خرمن

  .دهند می

  

  :مزایاي همیاري در ایجاد خرمنجا

، زیرا افراد در یک مکان، شودیمکوبی خرمنباعث تسریع در انجام همیاري در -

دهند و دیگر مجبور نیستند که فاصله  کوبی را با همیاري یکدیگر انجام می کار خرمن

  .ندینمای هاي اعضاء ط کوبی هر یک از خرمن زیادي را براي خرمن

ي در سوز آتش، احتمال خطر ردیبگصورت اتفاقی آتش  اگر قسمتی از مزرعه به-

توان از رسیدن آتش به خرمانجی جلوگیري  ، زیرا سریعاً میرسدیمخرمانجی به حداقل 

).ها در یک مکان به دلیل تمرکز خرمن. (نمود

وارد  هنگام شبشود  در منطقه یافت می وفور بهبعضی از حیوانات ازجمله گراز که -

، ایجاد خرمانجی و قرار دادن دینمایمهاي زیادي را به آنجا وارد  مزارع شده و خسارت

گونه حیوانات  ، موجب به حداقل رساندن خسارت از جانب اینمکانها در این  خرمن

.گرددیمتر دنبال  صورت ساده ها به و با این کار مواظبت از خرمن. شودیم

ی، باعث تقویت روحیه مشارکت در بین اعضاء شده و صمیمیت خرمانجایجاد -

  .دینمایمبیشتري را به جمع تزریق 

  

  ):کیشه(محصول و قرار دادن آن در خرمنجا  حملدرهمیاري 

پس از . عبارت است از حمل محصول و قرار دادن آن در یک مکان مشخص» کیشه«

. رسدیمس، سپس نوبت به کار کیشه صورت کری اتمام درو و بافه کردن و قرار دادن آن به

ها را به مکانی به نام خرمانجی  گیرد که کلیه کریس کار کیشه به این خاطر صورت می

براي انجام کار کیشه حداقل دو نفر . درآورندصورت یک خرمن  انتقال داده و آنها را به

. شودیمي استفادهشتریبالزم است ولی اگر بخواهند کار زودتر تمام شود از نفرات 
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، )9تصویر شماره (2»چاکل«، 1»رسن«: از اند عبارتابزارهاي مورد استفاده در کیشه 

  .3»وروانگ«

رسنِ کیشه تا وسط، دو . شودیمطنابی است بسیار محکم که از موي بز بافته : رسن

باشد  متر می 10طول این طناب، حدود . باشدیمطنابی است و از وسط به بعد یک طنابی 

  ).10شماره صویر ت(

صورت  گیرد تا بتوان از آن به ي است که بر سر رسن قرار میا شاخهچوب دو : چاکل

تصویر (باشدیمجنس چوب آن معموالً از چوب درخت بلوط . کرداستفاده  )قالب(گیره 

  ).11شماره 

پارچه و یا هر چیز دیگري که شخص کیشه کننده : )Varvanegوروانگ (بند پشت

گذارد تا پشت او در اثر برخورد  یی که قرار است حمل شوند میها علفخود و بین پشت 

  .نشودها وجود دارند دچار جراحت  مستقیم که در بین علف

  
  محققان: ، عکاس1398گذاشتن رسن روي زمین جهت گذاشتن علف روي آن، بهار - 9تصویر 

                                               
1. rasen
2. chakel
3. varvaneg
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  محققان: ، عکاس1398ن، بهار گذاشتن رسن روي زمین جهت گذاشتن علف روي آ-10تصویر 

  
  محققان: ، عکاس1398بهار چاکل، یک چوب قالب مانند، -11تصویر 
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  کوبی همیاري در خرمن

 ونبودافرادحضوربهنیازيکهبودکوبی  خرمن همیاري درنوعیگذشتهدر

و اقوامبهامردر اینقاطرواالغچونحیواناتیدادنقرضباهمسایگان،ستیبایم

 .بودمرسومحیواناتدادنقرضگذشتهدرهمکاشتامردر .رساندندیم یاريهمسایگان

و کردندیم کمکهمهبهزمینهایندرداشتندبیشتريمهارتکهافراديبه هنگام کاشت

 را) کاشتمخصوصدار(کهکسیداشتند؛ ازجملهخرمنازسهمیبرداشتهنگام

گاهی .بود) و خیش گاوآهن(تعمیردارونیأممسئول ت کارحیندریاوساختیم

تاببرندسربهخانهازدوررامدتی،دیبا کشاورزانوبودزندگیمکانازدورترکشتزارها

وشودیم انتخابنفریکخانوادههراز .برسدانجامبهو برداشتداشتوکاشتکار

بیشترجمعنوعاین .برسدانجامسربهکشاورزيکارتاشوندیم راهیدیگراقوامباهمراه

بههاياریهم کار،نوعایندر .استکارپیشبردبرايهمدیگرتشویقونبودنتنهابراي

 نمودکشاورزيکارهايدرهمکاريحتیوشربآبتهیهیا1»پپِگ«نان تهیهشکل

  .ابدی یم

محصولي آور جمعدر زمان » پپگ«نان پختنبه هنگام  عجیبيها مراسم ازیکی

يا تکه نان،تقسیمبعد ازو کردندیم پنهان) رنگیآب(ي ا مهره آنخمیرمیاندرکهاست

ازیکیمیاندرکه دادیم انجامکاريباید،شدیم هرکسسهمبود وآندرمهرهکه

 نصیبشدار  مهره نانتکهکهراو شخصی شدیم برگزاردردناكشکلیبهطوایف،

  .بباردبارانوبیاییدرحمبهخداونددلتاندزدیقدر م آن ،شدیم

بارشبراينذرانواع،موردپژوهشمنطقه مردممیاندرکشاورزيفصلرسوماز

بوده ها  سنت بهترینازیکیگذشت،نذر) خشکسالی(خشکفصلدر .و هستبودهباران

کمک،نذرآش،نذرمردم،بینآنگوشتپخشوو گوسفندگاوکه در آن با کشتن

 حقشازحقیو حتی براي بارش باران، صاحب گرفتیمانجام  ...وگذشتنذر

  .کندمنطقهمردمشاملرالطفشنظرپروردگارتاگذشتیم

                                               
1. papeg
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  :1)هوله گَل(کوبی  خرمنهمیاري در 

کشاورزي از  آالت نیماشي جا به، کوبی خرمندر گذشته به دلیل مکانیزه نبودن 

صورت که یک میله  است؛ بدین شدهمی  استفاده... االغ و ، قاطر، گاوحیوانات ازجمله 

نامیده » تیرِ پاي کول کن«این میله در اصطالح محلی . اند آهنی را در وسط خرمن قرار داده

صورت دور زدن  اند و با به حرکت درآوردن آنها به شود و افسار حیوانات را به آن بسته می

. دادند را انجام می کوبی خرمنانجامید عمل  یروز به طول م معموالً چندروي خرمن که 

در این نوع همیاري افراد دست به یک . نامند می 2»گا هوله«این عمل را در اصطالح محلی 

را جهت ... ، االغ وقاطر، گاوکه حیوانات خود را اعم از  صورت نیبد. زدند نوع مبادله می

نیز حیوانات خود را  ها آن، گرانیدبه دیگران داده و پس از انجام کار  کوبی خرمنانجام 

، خود واناتیحدر این نوع همیاري عالوه بر واگذار کردن . دادند در اختیار ایشان قرار می

ي، کاربه این نوع مبادله که در مورد حیوانات . کردندیمافراد نیز به همدیگر کمک 

گویند که  می 4»پاچوار پا وه چوار«و یا  3»گا وه گا«، در اصطالح محلی ردیگیمصورت 

در گذشته رواج بیشتري داشته؛ ولی با مکانیزه شدن وسایل کشاورزي کار هوله بسیار 

  . گیرد تر از گذشته صورت می راحت

، با روش مکانیزه و استفاده از )12تصویر شماره (کشاورزان روستاها در هنگام هوله 

در کار هوله به هم ) کلمه(کار  و تراکتور و باز هم با استفاده از مبادله نیروي کوب خرمن

، چند نفر از خرمنکوبدر هنگام هوله با . ردیگیمتر انجام  کمک کرده و کار هوله راحت

داخل  5اي به نام سین ها را با وسیله ایستند و علف می کوب خرمنافراد در کناره دهانه 

ي آور جمعهاي دورتر از دهانه خرمنکوب را چند نفر هم علف. ریزند می کوب خرمن

در این میان یکی دو نفر نیز در جلو دریچه خروجی قرار . انجام گیرد تر عیسرکرده تا کار 

                                               
1. holah Gal
2. holah Ga
3. Ga va ga
4. Chovar pa va Chovar pa
5. seyan
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را از جلوي ) گویند می 1»طَرت«در اصطالح محلی به آن (خردشدههاي  گرفته و علف

ریزند تا دهانه خروجی  دهانه خروجی دستگاه کنار زده و یک یا دو متر دورتر از آن می

در هنگام هوله، همه افراد با . شودتر انجام  سدود نشده و کار هوله راحتم کوب خرمن

 کوبی خرمن، نوبت به کوبی خرمنپس از اتمام کار . کنندیمجدیت و سرعت تمام کار 

صبحانه و نهار و کًال پذیرایی افراد حاضر در . رسد خرمن سایر اعضاء همیار می

و  نمودهدر آن روز دیگران با او همیاري باشد که  صاحب خرمنی می بر عهدهکوبی خرمن

، اصفهاني ایران ازجمله، ها استاندر اکثر  کوبی خرمنهمیاري در . اند کردهبراي او کار 

، به آباد خرمدر سراب هنام الشتر . وجود دارد... ، لرستان و ایالم ومازندران، ستانیس

  ).230:1385دي،فرها(گویند  هوله گل)روش کهنه و نو(کوبی  همیاري در خرمن

شود  شده و باعث می کوبی خرمنسبب سرعت بخشیدن در کار  هوله گَلهمیاري در 

نیازمند نیروي کار  هوله گَل. زمان کوتاهی صورت گیرد کار برداشت محصول در مدت

را ) کوبی خرمن(و اگر کسی بخواهد کار هوله باشد فراوانی اعم از انسان و حیوان می

ی شدن زمان این بر طوالن، عالوه دهدا با تعداد افراد کمتري انجام انفرادي و ی صورت به

هاي بیشتري را براي فرد به دنبال خواهد  ، کیفیت کار نیز پایین خواهد بود و هزینهکار

انجام  کوب خرمنزیرا در حال حاضر کار هوله غالبًا با استفاده از تراکتور و . داشت

اندك باشد زمان بیشتري صرف انجام این کار ر هوله، که اگر تعداد افراد حاضر دردیگیم

لذا همیاري در هوله . ها را به دنبال خواهد داشت خواهد شد که خود افزایش هزینه

شدن  لیوم فیحتواند عالوه بر باال بردن کیفیت کار و جلوگیري از  می هوله گَلصورت به

تصویر (برساند فراد همیار به حداقل ها را براي ا تواند هزینه ، به لحاظ اقتصادي نیز میخرمن

، منجر به صمیمیت، وحدت و انسجام هوله گَل، همیاري در مواردعالوه بر این ). 13شماره 

  ).122:1397، محمد زاده(هر چه بیشتر اعضاء همیار خواهد شد 

                                               
1. Tart
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  محققان :، عکاس1398کشاورز در حال انجام هوله، تابستان  -12تصویر 

  

  
  محققان :، عکاس1398در انجام کار هوله، تابستان  همیاري-13تصویر 
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  :1)شَن کردن(دانههمیاري در جدا کردن کاه از 

، معموالً هولهنسبت به گَل درو و گَل ) 14تصویر شماره (همیاري در شَن کردن 

این  معموالًباشد و  تر از آنها می راحت مراتب به، زیرا این کار طلبدیمنیروي کار کمتري را 

  . ردیگیمنفري انجام  4تا 2هاي صورت گروه همیاري بهنوع 

که در (، وزدیمی آرام بهکه باد  ، کشاورزان در هنگامیکوبی خرمنپس از اتمام  

که از ) (15تصویر شماره (ي به نام شَن ا لهیوس) گویند می 2اصطالح محلی به آن شَمال

ده و شروع به انجام کار را آور) هفت دندانه دارد و معموًالشده ساختهجنس چوب 

کوبیده  هاي آن را در خرمن که شَن در دست قرار گرفته و دندانه صورت نیبد. کنند می

هایی  با وزش باد، دانه. کنند فرو کرده و آن را به سمت باال کشیده و به هوا پرتاب میشده

ن که سبک افتند و کاه آ که سنگین هستند سر جاي خود پایین آمده و دوباره به خرمن می

تکرار  قدر آننشیند این کار  است به همراه باد، حرکت کرده و چند متر جلوتر بر زمین می

، باداز مسیر  جلوترمتر  10معموالً حدود . شودتمام کاه از دانه جدا  باًیتقرشود که  می

از حد  تندترباد  کهیهنگامکنند تا در  وسیله شاخ و برگ درختان یک مانع درست می به

و باد، آن را  مهارشدهآن مانع  لهیوس به، شودیمها جدا  ، کاهی را که از دانهوزدیمول معم

  .  پخش نکرده و به هدر ندهد و در این صورت کشاورزان کاه بیشتري را برداشت نمایند

  

                                               
1. shan
2. Samal
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  محققان: ، عکاس1398تابستان همیاري در جدا کردن کاه از دانه،  -14تصویر 

  

  
  محققان :عکاس ،1398تابستان  ،)اي براي جدا کردن کاه از دانه یلهوس(یک شَن  -15تصویر 
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  ):2و ویژنگ 1سرَن(ها همیاري در غربال کردن دانه

ي ا لهیوس» سرَن«. شود در این نوع همیاري نیز از نیروي کاري معادل شن استفاده می 

ي ا اندازههاي آن به ، تور آن از جنس چرم است و سوراخ )اَلَک(است شبیه به غربال 

بعد از شَن کردن نوبت به سرَن کردن . (کنند ی از آن عبور میراحت بهها  بزرگ است که دانه

سرَن کردن به این صورت است که یک نفر سرَن را در دست گرفته و یک نفر  )رسد می

آن را به  قدر آنشخصی که سرَن را در دست دارد . زدیریمها را در آن  دانه کم کمنیز 

ها از آن عبور کرده و  کند که دانه ها را غربال می دهد و دانه و راست تکان میچپ 

مانند، این اضافات را در  اضافاتی را که در خرمن وجود داشته در داخل سرَن باقی می

کوزر . (ردیگیمنامند که جهت خوراك دام مورد استفاده قرار  می 3»کوزر«اصطالح محلی 

) اند نشدهخوبی خرد  به کوبی خرمني علف هستند که به هنگام ها ها و ساقه همان خوشه

  .قاطی نشود شده پاكهاي  ریزند تا با دانه ي میا گوشهکوزر را در 

هاي گندم و  تر که دانه هاي کوچک ي است شبیه سرَن ولی با سوراخا لهیوس» ویژنگ«

ها عبور  از سوراخهاي ریز و اضافه در داخل آن  کنند و فقط دانه جو از آن عبور نمی

ویژنگ کردن . رسدیمپس از اتمام سرَن کردن نوبت به ویژنگ کردن . کنندیم

افتند و  هاي ریز از آن می ، دانهکردنشود که در هنگام غربال  صورت انجام می بدین

هاي خالص را  کار دانه نیازا پسو  ماندهیباقهاي خالص گندم و جو در داخل ویژنگ  دانه

را در اصطالح محلی  شده پاكهاي خالص و کامالً  این دانه. زندیریمندازرایزبر روي 

، به همیاري تعداد اندکی از کردناین نوع همیاري نیز همچون سرَن . ندیگویم4»ماسیه«

  .نیاز دارد )نفر 4تا  2حدود (افراد 

  

                                               
1. seran
2. vezan
3. kozar
4. masiyeh
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  :1یا خَرمان اَلگَرتن) کاه و دانه(شده پاكآوري محصول  همیاري در جمع

، نوبت به مرحله برداشت محصول  )وسیله سرَن و ویژنگ به(ها  از پاك کردن دانهپس 

شروع به برداشت محصول  نوبت بهدر این نوع از همیاري افراد . رسد می» خرمان الگرتن«

اي از افراد و با یک سري  با همیاري عدهاین کار. کنندیمها در گونی  خود و ریختن دانه

آماده » ماسیه«کاه و دانه از هم جدا شد و  نکهیازا پس. گیرد می ورسوم خاص انجام آداب

شد کشاورزان ایل براي پیمانه کردن و برداشت محصوالت مراسم خاصی را انجام 

از ایالت (در بعضی از مناطق کردنشین و ازجمله در بین مردمان ایل ارکوازي . دهند می

که در هنگام 2»حسن گایار«رد به نام اعتقاد به یک خداي کشاورزي وجود دا) استان ایالم

حسن «شوند و معتقدند که با متوسل شدن به  برداشت محصول کشاورزان به او متوسل می

یک نان » ماسیه«قبل از پیمانه کردن لذا کشاورزان. شودیمخرمن آنها پر برکت » گایار

حسن گایار فاتحه  برايکنند آن را به همراه روغن حیوانی درست می» گرده«محلی به نام 

دهند، قسمتی از نان گرده را به روغن حیوانی مالیده و آن را بر سر چوبی قرار داده و در  می

کند و به عبارتی  ، ماسیه برکت پیدا میکاراعتقاد دارند با این  ها آن. برندیفرومماسیه 

ام تم» ماسیه«قبل از برداشت . شودیمشود و باعث ازدیاد محصول  محصول چرب می

، زیرا کشاورزان ایل واناتیحکسانی که در اطراف آن حضور دارند باید سیر شوند، حتی 

ي به آن بخورد از برکت ا گرسنهچشم » ماسیه«بر این اعتقادند که اگر در هنگام برداشت 

خندد،  همچنین در این زمان کسی نمی. ابدی یمآن کم شده و مقدار محصول کاهش 

حرف زشت از دهان . بلندگی حرف بزنند و نه با صداي کنند به آهست همگی سعی می

صحبت کردن آنها معموًال با بر زبان آوردن نام خدا، نام امامان . دیآینمکسی بیرون 

و  کنندینملطیفه و یا جوك تعریف در این هنگامه کسی. معصوم و صلوات همراه است

قبل از . گرفتینمقرار » هماسی«ی در سمت قبله، در پشت کس چیه. زنند کالً کم حرف می

  .دهندیم، سنگ بزرگی را در پشت خرمن قرار »ماسیه«پیمانه کردنِ 

                                               
1. Kharman Algerten
2. Hasan gayar
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گرفت که آنها اعتقاد داشتند در هنگام پیمانه کردن  این کار به این دلیل صورت می

در این هنگام جهت برداشت ماسیه به . باشدی نکند و پشت محصول پر نینش عقبآن، ماسیه 

کسی که آن را پیمانه و آن را در هور یا گونی . دادند کار را نمی ی اجازه اینهرکس

باشد و کامًال با  برهنهيپا، با باشد، باید بدنش پاك و با وضو )16تصویر شماره (ریزد  می

کنند  قبل از پیمانه کردن، روي ماسیه را صاف می. ردیگاحترام خاصی در کنار ماسیه قرار 

. کندنویسند تا ماسیه برکت پیدا  محمد و علی را روي آن می و با چوب یا انگشت نام اهللا،

را به خاطر نحس بودنش،  13کنند در هنگام شمارش، عدد  اشخاصی که ماسیه را پیمانه می

گویند، زیاده و یا دوباره عدد دوازده را تکرار  می 13ي عدد جا بهو  آورندینم بر زبان

گویند لعنت بر ابلیس، زیرا در زبان کردي  می20همچنین هنگام رسیدن به عدد . کنندیم

ی، این طورکل به. دانندیمگویند بیس، که تا حدودي آن را شبیه کلمه ابلیبس  ، میستیببه 

، به شوددر این هنگام اگر کسی از کنار آنها رد . استمراسم از تقدس خاصی برخوردار 

  .کنند نیز از او تشکر می هاآن،  )خرمن زیاد(، خرمان زِیاي قوتخدا : دیگویمآنها 

  
  محققان: ، عکاس1398تابستان محصول،  کردن جمعیک کشاورز در حال  -16تصویر 
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اعتقاداتهم بیانگرورساندیم رامردمهمیاريهمکهيا دهیپسند يها سنت از دیگر

دي و برخی موارد اعتقا» السالم همیعل«بود، ذکر نام مبارك ائمه و پیامبران آنانمذهبی

عدد،هرباو جوگندمبرداشتهنگام. بودو جوگندمکردنپیمانهمردم منطقه به هنگام

 یهرکس عهدهازومردم منطقه استمذهبیاعتقاداتازنشانکهشودیم بیانجمالتی

.شودیم انتخابکاريچنین.براي،مؤمن وبزرگشخصیو دیآیبرنم

خدا یکی است (نیه درووراسهخدا) توحید(یه ندووگهکهیهخدا،)1(یک : مثالً

  ).و دو تا نیست، خدا راست و دروغ نیست

گوهري در (.)امامت(دریح غالمقنبرقنبر،گوشده) استگوهري(درگه )2(دو 

  )گوش قنبر

بیدل،))ص(در سینه حضرت محمد (محمد سینهده) استسري(سرَِگه ).3(سه 

)نبوت(محمد کینه

)بیتاهل.. کساءآل(علی وو فاطمهو حسینحسننبی،یار)4()چوار(. .چهار

  )علیحب(موال عشقموال،یادموال،زرینپنجه،)5(پنج 

  )خوش(ش خَوه، اسم دوازده امام )6(شَش 

خرمن (برکت از این کوه . (ده نامِ خَفت1، برکتی دي کَو کَفت حسن گایار)7(هفت 

ي این گندم درو ال البهافتاده روي زمین چرا که حسن گایار، ) هاگندمایجاد شده از درو 

  ).شده به جهت برکت خوابیده

خرمن ایجاد شده از (نور الهی در تمام این کوه . ، نور الهی دي کَو گیشت)8(هشت 

  ).ها گندمدرو 

                                               
اور آنها صاحب زمین و همان خداي زراعت در باور گذشتگان است؛ خدایی که در ب ةحسن گایار استحاله شد-1

در کالم مردم مناطق ما هنگام متوسل شدن به . خرمن و برکت بوده است و پس از هر بخششی شکرش نیز واجب

کند و به حسن  شود؛ کشاورز هنگام بذرافشانی مشتش را پر از گندم می حسن گایار نوعی شکر و سپاسگزاري دیده می

.ریزد و بعد مشتی گندم را براي پرندگان بر زمین می. سر بیار او دیار! ارحسن گای: گوید نماید و می گایار تقدیم می
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به اندازه عمر (.، دي بوي، کم نَوي، شادي بوِي، خَم نوي)ع(، نوح نبی )9(نُه 

).شوید و از آن چیزي کم و خم نشود مند بهرهاز آن ) ع(ت نوح حضر

بودکشاورزيامردردیگرهمیارينوعیگذشتهدر. ده، نه چال بگریگت و نه کیوه

نفرچند. شدینم انجامدیگرانهمیاريبدونهمموضوعاین. بود) چاله(چالگه نامشکه

و گندم(بار حملوبودمشکلدسترسیکهدور دستمناطقدرهمهمراهیباقومهراز

باوختندیریم آندرراو جوگندمازمقداريوکردندیم حفريا چاله. بودسخت) جو

و  شدیم کندهمناسبجاییدرها  چاله این. شودبستهآبنفوذراهتاپوشاندندیم وسایلی

.شدیم استخدامها  چاله نگهبان) چالوان(شخصی،ها چاله ایننگهداريبرايحتی

) ص(به نام خدا و دین حضرت محمد ). (ص(، وه نام خدا و دین محمد )11(یازده 

  ).و برکت در آن افتد) 11(زیادي 

است که بسیار پر برکت ) علیهم السالم(امام  12شماره . (، اسم دوازده امامه)12(دوازده 

  ).است

بودندمعتقدچونگفتندیم ،زیادهرا،آن،دندیرسیم کهعدد سیزده، به)13(سیزده 

  .تا زیاد شود گفتندیماست و زیاده نحسسیزدهکه

  

  يریگ جهینت

در جوامع روستایی و عشایري ایران متداول بوده و  ربازیدهاي همیاري و تعاون از  شیوه

، هنوز وستهیپتغییر و تحوالتی که در طول سالیان دراز در جوامع روستایی به وقوع  رغم به

هاي گوناگون تعاون و همیاري در بین بسیاري از اقوام و ایالت به چشم  هم صورت

خورد که معیشت آنها  هاي همیاري در بین مردمانی به چشم می بسیاري از شیوه. خوردیم

بودن کار  فرسا طاقتبا توجه به . باشدها نیابر اساس کشاورزي یا دامداري و یا تلفیقی از 

. بپردازندنماید که افراد به تعاون و همیاري با یکدیگر  یي، ایجاب مدامدارکشاورزي و 

، نوع اند داشتههاي دور سابقه کشاورزي و دامداري  مردم استان ایالم که از گذشته
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ایجاب کرده است که در موارد گوناگون نیازمند همیاري و همکاري با  شان شتیمع

  :از اند ارتعباز این پژوهش  ها افتهنتایج ی نیتر مهم. باشندیکدیگر 

ورسوم یک منطقه در ارتباط با محیط آن منطقه  سبک زندگی و مجموعه آداب

افراد با ایجاد برقراري  کهيطور به. باشدیمي گروهی کارهانیازمند انجام یک سري از 

هاي کوچک به همکاري و  ها و جماعت ، در قالب گروهخودهمنوعانروابط مناسب با 

صورت جزئی از فرهنگ  این کار در طی سالیان متمادي به. اند پرداختههمیاري یکدیگر 

، در مناطق مختلف به شده رفتهیپذهاي  ورسوم و سنت ها درآمده و در قالب آداب انسان

در مراسم گَل درو پختن غذاهاي مشخص و مهمانی از افرادي  مثال عنوان به. خوردیمچشم 

و در ایام مرتبط با این رسوم، افراد  تبدیل به فرهنگی خاص شده اند آمدهکه به یاریگري 

ي با صاحبان زمین پرداخته و شاید بتوان گفت براي ریگ ارتباطمنتظر دعوت نبوده و خود به 

.کنندیمي شمار لحظهدورهمی و یاري رساندن به هم 

یابد که  گسترش می یهاي همیاري زمانی در جوامع شیوه ،ییاز دیدگاه کارکردگرا

علت اینکه مردم در مراسم عروسی و عزاداري . باشد رگذاریماعی تأثدر بقا و تعادل اجت

 مالیيازهاین نیتأم درسنتیجوامعدرژهیو کنند و حتی به صورت داوطلبانه شرکت می به

، این است که مشارکت و همیاري در ندینمایو همیاري م کتمشار،مذکور ي ها مراسم

درمثال  عنوان به. شودیتگی در بین آنها مباعث یک نوع انسجام و همبس يها این مراسم

داشته و همچون  تیکشاورز اهم کیيبرا اریکه بس يکشاورز ابزارهايمحصول،برداشت

صورت امانت  افراد بوده و به نیب بادلدائمًا در حال ت ،کندیماز آنها مراقبت شتنیجان خو

 یشود و هم انسجام اجتماع ییجو صرفه ها نهیتا هم در هز شودیآنان گذاشته م اریدر اخت

  .ارتقاء دهد يریگ افراد را به نحو چشم نیب

، به این دلیل آورندیمهایی را به وجود  ، همیاريداوطلبانهصورت  روستاییانی که به

اند و بدون وجود آنها و  بوده اثرگذاري روستاییان و حفظ آن ازهایننیتأماست که در 

چنانچه براي برداشت  مثال عنوان به. شدیمکل مواجه ی، نظام اجتماعی با مشجمعاقدامات 

 ها نهیهزمحصول مانند گندم یا جو اگر کشاورز بخواهد از نیروي کار بیرون استفاده نماید، 
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به شکل  هاياریهمخواهد بود ولی با مشارکت و همیاري اهالی روستا،  آور سرسامبسیار 

امروز، فردا در مراسم یکی دیگر از اهالی  در مراسم کننده مشارکتبده بستان بوده و افراد 

  .حاضر خواهند شد

هاي مختلفی از همیاري وجود دارد که در بقا و تعادل  در روستاهاي ایالم نیز گونه

درصد 90متوسط حدود  طور بهي میدانی هایبررسدر . اند بودهرگذاریتأثاجتماعی 

ي موجود را در تعادل اجتماعی هاياریهمبه این مهم صحه گذاشته و نقش  دهندگان پاسخ

گیرند و طی آن  ورسوم خاصی صورت می بعضی از آنها طی آداب. نمودند دییتأکامًال

که در این پژوهش به آنها پرداخته هاياریهمعمده این . رسانندیمافراد به همدیگر یاري 

عی، از آن جمله، پیش از آغاز فصل زرا. شوندیمي بند طبقهخاص  مرحلهشد در چند 

» ش بهزمین «ی دارد، اقدام به کش قرعهروستاییان با گرد هم آمدن و انجام مناسباتی که جنبه 

که » تیر پشک«ي با استفاده از بردار بهرهو مراتع قابل  کشت قابلکه همان تقسیم اراضی 

این کار بر اساس تعداد بنکوهاي موجود در هر روستا و  ندینمایمباشدیمی کش قرعههمان 

. شودیمتعداد خانوارهایی که بنکو دارد، انجام  نیز

ي ها روش، از کار نیادر مرحله کاشت نیز با توجه به اهمیت شخم زدن و سختی 

در مرحله داشت . رندیگیمکه همان شخم گروهی است بهره » جِفت گَله«همیاري همچون 

و نخود،  محصوالت کشاورزي براي محصوالتی که نیاز به وجین دارند، مانند عدس

همچنین با توجه به . ندیگویم» گَله وِژین«صورت گروهی بوده و به آن  گهگاه وجین به

براي ) چولیه(ی غیت جوجهو ) وراز(مخاطراتی که از سوي حیوانات وحشی ازجمله گراز 

و نیز ) وراز راو(از کارهاي گروهی مانند فراري دادن گرازها  دیآیممحصول زراعی پیش 

در مرحله برداشت محصول . شودیماستفاده ) چولیه راو(ی غیت جوجهشکار  فراري دادن و

با توجه به اهمیتی که تسریع در این مرحله براي جلوگیري از ریزش آن و نیز خراب شدن 

آن توسط پرندگان، سایر حیوانات وحشی و یا عوامل جوي همچون باد و باران دارد از 

محصول در جاي  کردن جمعو براي ) ه دروگل(ي جمعی مانند درو گروهی ها تیفعال



  

  

  

  

291   |نژاد   ، رشیدوش و یوسفی... هاي سنتی در کشاورزي ایالم همیاري

و براي جدا کردن دانه از کاه و ) گله کیشه(از حمل گروهی محصول ) خرمانجی(مشخص 

  .شودیماستفاده ) گله هوله(گروهی  کوبی خرمنکلش و تمیز کردن آن از 

روستاي  خصوصاًي همیاري در نواحی روستایی ایالم و ها تیفعالطبق نظریه مبادله 

...) و کوبی خرمني، هوله کردن، بند سیکرمانند درو کردن، برداشت محصول، (اد جعفرآب

ي ا گونه بهزنند و  ها دست به مبادله می بر اساس بده بستان بوده که افراد در این همیاري

ی وظیفه دارد در هرکسکهيطور به. کنندیمنیروي کار و خدمات خود را با هم مبادله 

تی را که براي او صورت گرفته است متقابًال کار و خدماتی را مقابل مقدار کار و خدما

ۀ خود گان سهي زراعی ها تیفعاللذا هر فرد عالوه بر . دهدبراي طرف مقابل خود انجام 

و این  کندیمي زراعی دیگر اهالی نیز شرکت ها تیفعال، در )کاشت، داشت و برداشت(

  .دنام دار» کلمه وه کلمه«کار در اصطالح محلی 

ها جاي  ها و دشمنی همیاري باعث تقویت حس اعتماد متقابل شده و طی آن کدورت

گیرند  ها در مورد کارهایی صورت می اکثر همیاري. دهندیمخود را به دوستی و صمیمیت 

صورت انفرادي و یا با تعداد اندکی از افراد انجام داد و یا اینکه اگر با  که نتوان آنها را به

ازجمله عوامل دیگري که در . دیایب، کیفیت کار پایین ردیگز افراد انجام تعداد اندکی ا

هر  کهيطور بهباشد  قرار گیرد توجه به نوع و تعداد افراد گروه می مدنظرتواند  همیاري می

باشد همبستگی کمتر  تر بزرگباشد همبستگی بیشتر و هر چه گروه  تر کوچکچه گروه 

، کهيطور بههمیاري نیز داراي اهمیت خاصی است نقش سن و جنسیت در . بودخواهد 

طلبد توسط مردان جوان و  یی را که توان جسمی باالتري را میکارهاي سخت و کارها

و یا کودکان و زنان انجام  ترها مسنکارهایی که نیروي بدنی کمتري نیاز دارد توسط 

  .شودیم

، لذا هستندامامی  12شیعه با توجه به اینکه تمامی اعضاي روستاهاي ایالم مسلمان و 

با توجه به آیات و احادیث مختلفی که مسلمانان را به همکاري و تعاون با یکدیگر سفارش 

مردم ایل نیز در موارد بسیاري با افراد نیازمند همکاري و همیاري نموده و در . اند کرده

ها  همیاري در کلیه. دهندیمخود قرار  تیموردحمارا  ها آنمرتفع ساختن مشکالتشان، 
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. دهدیمو انجام  گرفته برعهدهی قسمتی از کار را هرکسکهيطور به. داردتقسیم کار وجود 

کنند با دیگران در ارتباط هستند و  صورت گروهی مبادرت به انجام کاري می کسانی که به

هاي فکري هموار  این کار راه را براي پدیدار شدن سرمایه. پردازندیمبا هم به گفتمان 

  .گیرد ، چرا که در جریان همیاري، بین افراد تبادل اطالعات صورت میسازدیم

، زیرا در جریان آنها باشندتوانند فراوانی نیروي کار را به دنبال داشته  ها می همیاري

. دهندیمخود قرار  تیموردحماگیرند و هم دیگران را  قرار می تیموردحماافراد هم 

ساختن آنها  ریپذ تیمسئولی به اجتماعی کردن و نوع بهها استفاده از کودکان در همیاري

را یاد گرفته و  کارهاها یک سري از  صورت که آنها در جریان همیاري بدین. انجامدیم

در حال حاضر نیز برخی از . کنندیمها شرکت  عنوان یک کالس آموزشی در همیاري به

و با مشارکت افراد یک خانواده و یا  هاخانهدر  هاياریهماز  گونه نیهمبر اساس  هایتعاون

در زمینه محصوالت کشاورزي و پخت  مثال عنوان بهو  شده لیتشکاقوام نزدیک در روستا، 

  .فعالیت دارند... نان محلی و 

شود در حال  ها به کار برده می بسیاري از اصطالحات محلی که در مورد همیاري -9

لذا نوشتن و مکتوب ساختن آنها . اند دادهارسی فراموشی هستند و جاي خود را به کلمات ف

با توجه به اینکه جامعه ایران . اصطالحاتتنها راهی است جهت عدم فراموشی این 

رود و با توجه به اینکه در جریان صنعتی  ي صنعتی شدن پیش میسو بهاي است که  جامعه

ي کارهاها و  ، اما هنوز هم یک سري از همیاريگذارندیمها رو به ضعف  ، سنتشدن

یی که فرزند ذکور نداشته و یا پسران به شهر ها خانوادهدرو کردن براي (گروهی مانند 

شکل سنتی خود را حفظ ...) ی و ردوشیشی و نیچ پشمی، بذرافشان، اند کردهمراجعه 

باید اذعان کرد که تغییراتی در آنها رخ داده و این تغییرات در آینده با  هرچنداند،  کرده

ها فقط توسط عده خاصی از  در حال حاضر همیاري. رندیپذیمیشتري صورت شدت ب

گذشته توسط عامه مردم صورت  مانند بهشود و  انجام می) کشاورزان و دامداران(مردم 

  .ردیگینم
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،يزیر برنامه		يها ژوهشپموسسه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي و - 10

نسبت به فعال نمودن  تواندیموزارت جهاد کشاورزي روستایی توسعهوکشاورزي	اقتصاد

که فوایدي  هاياریهمشناسی این معاونت اقدام و نسبت به ثبت و ضبط این نوع  بخش مردم

نسبت به جذب گردشگران خارجی جهت  تواندیمچشمگیر براي جامعه داشته و حتی 

ترتیب با این روش براي  ي گروهی ایفاي نقش نماید، تا بدینها مشارکتبازدید از این نوع 

  .حفظ و پایداري این مناسک گام مهمی برداشته باشد
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