تعاون؛ همیاری سنتی در فرهنگ مردم
سیدعلیرضا هاشمی



چكيده
اين مقاله تهش دارد ها وردآورق اطهعا

مرهنط هاه فرهناگ يااريگرق و

تعاون در كشنرمان كه همنار متا ااناع فعالمتهاق مشاترك و همعاي هاند
است همسنيي كنشش هاق دو ياا چناا افار افاراد محلاي و روساتايي هاراق
دستماهي هه هاف يا هافهاق معمن ها امت و منانرق مشترك را اشاان دهاا
شناسايي و ههكارومرق اين ياريگرقها ميتنااا دااشهاق عاممااه را كه حااال
تجرهههاق طنتاي و ونجمنهاق هراق فرضاما

علماي هساتنا آشاكار ساازد

ساخت هراامه هايي ها محنريت تعاون هممارق و همكاارق كاه در چاارچنب
ا تصاد مقاومتي اهل هتر هردارق هستنا ميتنااا هه ترويج چنمن فعالماتهاايي
يارق رسااا
کلیدواژهها :ياريگرق هممارق تعاون فعالمتهاق همعي كار همعي


دااشجنق دكتراق فنلكلنر در آكادمي علنم تاهمكستان و پژوهشگر فرهنگ عامه
400hashemi@gmail.com
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مقدمه
انع زااوي ااسان هه دلمل اهتماعي هندن او لزوم همكاارق و همماارق را
ايجاب مي كنا كه اين همكارق و تعاون در واحااهاق همعاي خارد و كاهن
وهه اهتنابااپذير زااوي ااسااي هه شامار مايرود در اهتماعاا

هشارق هاه

فراخنر شكلهناقهاق خاص و تننع ساختارق همكاارقهاا را هاه دو ه اش
رسمي و غمررسمي ميتنان دستههنااق كارد همكاارقهااق رسامي م ات
هنامع انعتي (مارن) است و شكل و محتناق آن ها مقتضما

هنامع معااار

سازوارق دارد؛ هه طنرق كه از لحاظ حج و وستر هازرگتار از واحااهااق
همعي سنتي هستنا و در آاتاا مناسابا

انمي ااژادق ماذهبي و دخاالتي

اااراا همكارق هاق سنتي كه هار اسااس مبادلاه اهتمااعي و هاه واساطه امااز
همعي شكل ورفتهااا مجمنعه رواهط كنشها و ناعاق هستنا كه در هتتي
واحا و در ي

ورو محاود شكل ميومراا و ضماات اهرايي آاتا (هارخهف

همكارقهاق رسمي) عرف و ناعا اهتماعي است اين اانع همكاارقهااق
سنتي همش از ديگر همكارقها حامل فرهنگ هستنا؛ زيرا محتاناق ايانونااه
همكارقها امادين است و هر عنصرق از ناعا آن حامل پمام و هاار فرهنگاي
است ( اسمي و مروتي )4:1388
1

امروز واژ «تعاون» هه عننان ااطهحي علمي در داااشهااق م تلاگ و
هنيژ در حنز هاق علانم اهتمااعي همچانن هامعاهشناساي ااساانشناساي
روانشناسي و حنز هاق ديگرق چنن ا تصاد و تنسعه كارهرد دارد
تعاون يكي از هنبههاق مت زااوي اهتماعي است كه هه اشكال م تلفاي
چنن «مشاركت» در ي

امر و ا اام همعي در هتت هاف مشا

و معامن
1 cooperation
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تشري مساعي هه منانر ارضاق اماز مشترك (طالب )2:1360؛ «خنديارق» كه
انع خااي از ياريگرق است و در آن يارقدهنا و يارقومراا اهل تش م
امستنا؛ ولي اتايج كار اغلب همزماان هاه افاراد وارو هاازميواردد (فرهاادق
« )328:1388دوريارق» كه يارق دهنا ااتاار كم

متقاهل و معن،د اااارد و

اين كار اغلب ها ااگمز غمرا تصادق كسب منزلت اهتمااعي اهار اخاروق و
تشفّي روااي ااجام ميشند (همان )322 :و هاتخر «هممارق» كه در ساد تارين
شكل خند كم

معن،د (هبرااي) است (همان )575 :هلن وار مايشاند از

آاجا كه معااي اين واژوان از هتاتي مشاترك (متارادف) و از هتااتي م تلاگ
(متباااين) اساات و ممااان آاتااا راهطااه ه ا معنااايي اا صااي وهااند دارد (ا ا :
هاطني  ) 198:1382هايا اشار كنام كاه ايان واژواان و واژواان مشااهه آاتاا
همچنن «دساتگمرق» «مااد» «ماادكارق» «ياارق» و

از عنااار زهاااي و

ه شي از فرهنگ اين مرز و هنم هه شمار مي رواا كاه هايگاا آن در تااريخ و
فرهنگ مردم ايران از وذشتههاق دور مش
ممرا

هاند اسات و در حاال حاضار

اهتماعي و فرهنگي ما را تشكمل مايدهاا در ايان مقالاه امنااههاا و

مصاديق ارائه شا همه اشكال اين واژوان را درهرميومرد و تحات واژ كلاي
«تعاون» همان ميشند
شايان ذكر است كه در تعاون مسئنلمتهاق فاردق و اهتمااعي هاه طانر
غمر اهل تفكم

ها ه پمناا يافتهااا و خامت هه ديگران و فعالمت هاراق رفاا

همننعان راهي هراق افازايش رفاا فاردق و هلاب رضاايت خااوااا اسات
همچنانكه در رآن امز ها تأكما هاه آن اشاار شاا اسات؛ آاجاا كاه خااوااا
ميفرمايا« :و (همانار ) در را امكاي و پرهمزواارق هاا ها تعااون كنماا و
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(هروز) در را ونا و تعااق همكاارق انمايماا» (مائاا  )2 /و ايان دساتنر
اساس سنّت و رويه اسهمي است
در فرهنگ مردم ايران خااناد هاق روستايي از وذشتههااق دور هاه علات
امازهاق مشترك ها يكايگر همكاارق و اشاتراك مسااعي داشاتهاااا هرخانرد
سازاا و هنشمارااه ها دشنارقها در زممناه فقار ا تصاادق اوضااع اامسااعا
ا لممي مبارز ها طبمعت و فرهنگ انعاوستي ماا را هار چاه همشاتر هاه ها
واهسته كرد و سبب شكلومرق ااناع ياريگرقها در هامعه ايراااي هاه مناانر
تأممن سعاد

و منافع متقاهل شا است شمن هاق ياريگرق در حنز هااق آب

و آهمارق كشتكارق هاغاارق داماارق اامادق اانايع هانمي و تااهعي از
ضرور هاق خاص زااوي و منطبق هر الگانق حماا

اهتمااعي و ا تصاادق

ههشمار ميرود

جلوههاي تعاون سنتي در امور کشاورزي
س تي و دشنارق كاار كشااورزق در مراحال كاشات داشات و هرداشات
هاعث ميشند تا كار هه انر
تعاون و معاضاا

دستههمعي راحاتتار ااجاام ومارد و روحماه

افازايش ياهاا ايان راهطاه همكاارق در «هُناه» كاه اانعي

تشري مساعي ساتاه در مراحل كاشت داشت و هرداشات اسات هاه خانهي
اهل مشاها است در هنهها دهقااان اغلب دستههمعي هه كار اشاتغال داشاتنا
و ها در اار ورفتن عنامل محصانل را پاا از دادن سات ارهااب هامن خاند
تقسم ميكرداا اين همكارق دايمي در طنل سال رواهاط اامممااهاق را هاه
وهند ميآورد
اين انع سازمان كار در روستاق دَوان هه اام «دَركار» معروف است معمانتً
اعضاق دركار ها يكايگر نم و خنيش ازدي

و اغلب از ي

«تمر » ياا «سان»
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ميكرداا و محصنل را در محل م صناي هه اام خارمن هماعآورق و آمااد
تقسم ميامنداا (لتساييزاد و سهمي  )181:1387خرمنكنهي امز هه وسامله
واو يا اسب و ها چرخي كه پر هااق آهناي داشات اانر
كشاورز ها كم

يكايگر ي

مايورفات و دو

هفت واوكار (واوهاق ار) را هاايت ميكردااا

(طباطباييفر )323:1381
در روستاهاق هراجخمز شمال هه دلمل محاوديت زمان كشت و تراك زيااد
كار در اين منا ع اغلب كشت هراج (اشاورق) ههطنر همعي ااجاام مايشاند
هاين ترتمب روستايمان اهتاا در زممني كه پمشتر هراق اشااق آمااد شاا اسات
آغاز هه كار ميكننا و هه تاريج عملما

اشاق تمام اراضي را هه طنر وروهاي و

ها همكارق يكايگر ااجام ميدهنا
«ياور دادن» در ممان تالشها انعي اتحاد هند كه اهالي دو هه دو ها هماايگر
مزرعههاق خند را اشاكارق ميكرداا هه اين ترتمب كه اهتاا در مزرعاه كساي
كه شالي او آماد و هلنا شا هند كار ميكرداا سپا ها كم

همسايه مزرعاه

خند را اشاق ميكردااا (ه شايزاد آلماااي « )286 - 280 :1391ومشااهجار»
( )gišâbejârدر منطقه تنكاهن امز انعي از هممن كم
تاز عروس شا در زمان اشاس (اشاق) هه كما

و همراهي هند كه دختر

دوساتان اامممي خاند هاه

سنق زممن كشاورزق خااناد داماد روااه ميشااا و هه آاان يارق ميرساااااا
(داااقعلمي « )04:1389زماكارق» ه انع ديگرق از همماارق اسات كاه در
آن دامادهاق تالشي و ا نامشان در طنل دور اامزدق هه خاااناد عاروس در
امنر كشاورزق پرچمنكردن ش

زدن و همزم آوردن كم

ميكننا و عروس

امز هه طنر متقاهل در كشاورزق للكيپچمناي ( )leleki pečiniياا هماعكاردن
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للكي و كَجَخنارق آكرق (اافكردن انغان) و مرتبكردن خااه هه مادر دامااد
كم

ميكنا (ه شيزاد آلمااي پمشمن)226 :
«تكل» ( )taklانعي هممارق كشاورزان منطقه كُجُنر است كه هه منهب آن

ي

يا دو افر از اعضاق خااناد كشاورز در كار هرداشت محصانل هاه خااانار

ديگر يارق ميدها و در مقاهل از همكارق خاانار طرف تكل هاه هماان ماا
هتر منا ميشند در هممن منطقه «همازق» ( )hamâziاماز اانعي مشااركت در
زراعت ونام و هن است كه هه منهب آن مال

زممن را در اختمار هرزور رار

ميدها و هذر و كاشت و داشت و هرداشت را هه او واوذار ميكناا و سارااجام
محصنل هه تساوق همن آاتا تقسم ميشند (سلطاايلروااي )296:1384
در حنمه ديل هنشتر هنگامي كه و ت دروق ونامها ميرساما دروواران
ونامها هه وسمله داس خنشهها را «همل » (( )jilomدرو) مايكردااا پاا از
اتمام درو امز هر كا كه كارش عقاب افتااد هاند افاراد ديگار هاه كما

او

ميشتافتنا هه اين عمل «وارهي» ميوفتنا (دوساتي  )46:1391در روساتاهاق
لرستان امز رس است كه در منا ع درو و هرداشت محصنل دهقاااان حتاي از
ي

روستا هه روستاق ديگر ميروااا و هاه روساتايمان در هرداشات محصانل

كم

ميكننا و هراق اين كم هاا اااطهح «همماارق» را هاه كاار مايهرااا

(ام خلق )56:1358
ممان هنممان هزير كمش امز در هنگام دروق ونام هر زممن هقمه اهاالي هاه
كم

ميآمااا تا محصنل هر چه زودتر همعآورق شاند ايان اانع همماارق

«فزعه» ( )faz?aاام داشت (م تارپنر )126:1380
در منطقه كردستان ممان خااناد هاق روستايي انعي كم

همعاي وهاند

دارد كه در ااطهح آن را «ههر وز» ( )haravazميونينا اين كم

همعي در
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صا هبران كم

در ممان امسات هااينساان تماام خاااناد هااق د يكباار

همتميكننا و هه كم

آن ش

زم من وظمفه دارد كه در اين ما

ميرواا و هه او يارق مايكنناا و اااحب
وسايل رفا آاتا را از ااار غاذا و انشامااي

فراه كنا (ام خلق پمشمن)50 :
آيشكارق زممنها امز مرحلهاق از كار كشاورزق است كه همشتر زممنهاق
آهي را شامل مي شند در وذشتر اه چناان دور هممارقِ هسمارق در آيشكاارق
وهند داشت و روستايمان هه مقررا

آن سا ت پايبناا هندااا هاه عاهو در

آيشكارقِ زممنها همه شرايط تزم هممارق هه اهارا درمايآماا اماروز ايان
شمن كشت در همشتر روستاها از ممان رفته يا از رواق افتاد است هه طنرق كه
كمتر اقطهاق از روستاهاق كنهپايه را ميتنان يافت كه اامي ياا اشاااي از ايان
روش ساانتي هممااارق در آيااشكااارق در آاتااا هااا ي مااااا هاشااا (ساااترق
)135:1309
اماات دادن چتارپا و ساير اهزار كشاورزق سنتي مااناا خامش يانغ همال
چر خرمنكنب و غمر امز در زمر هممارقهاق سنتي محسنب مايشاند كاه
روحمه تعااون را هامن روساتايمان تحكام مايه شاا؛ «همبنااق» «كال ماا»
(« )kal madهن

نشماق» ياا «همبناا» «ونووان» ( )gav ve gavياا وااو

ورفتن از ااناع چنمن هممارقهايي محسنب ميشند
البته هايا اشار شند كه شكل هممارقهاق سنتي در ممان كشاورزان اين مرز
و هنم اسبت هه وذشته تغممر محسنس كرد و تا حاودق هافت سانتي خاند را
از دست داد است؛ هه طنرق كه «تنسعه ا تصاادق و تغممار شامن هااق تنلماا
منهب تنسعه تقسم كار شا كه فراينا آن هه ه خنردن اااام سانتي تقسام
كار وروهي هنسي و حتي سني هند است» (هااباللتي )234:1385
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تعاون و مشارکت در باغداري
در مناطقي كه ا تصاد مبتني هر هاغاارق يا ا لدارق است مشاها ميشند
كه در هسمارق منارد خااناد ها در چمان محصنل هاه ها ياارق مايكنناا در
منطقه دشتستان زمان خرماچمني افرادق كه در ايان كاار متاار

داشاتنا هاه

هاتق ا لها ميرفتنا و ها داس محصنل را ميهريااا و آاتا را در هايي معامن
چنا افار ديگار اوار چانهي

همعآورق و سپا پاك ميكرداا؛ يعني هه كم

داخل خرما هند آن را درميآورداا و خرماق خشكما را هاا ميكردااا ايان
همكارقها و ياريگرقها هه انر

دوريارق و ههعند يا در بال دستمزد هه

شمن هممارق مزدهگمرق ااجام ميشا (دوستي )95:1391
در امنر هاغاارق شمن هممارق در «هاغ اسپار» كاه همالزدن هااغهاا هاشاا
هننز در روستاهاق ايران رواج دارد؛ زيرا تراكتنر را اميتنان هاراق شا
هه همه هاق هاغ هرد در اين هممارق هنااان روستا در ي

زدن

روزِ پمشهمني شا

هه هملزدن هاغهاق آماد «هاغ اسپار» ميپردازاا و داراا هااغ آااان را هاه ااهاار
متمان ميكنا (هنماق )113:1308
هازكردن ااگنر در كاشمر اماز هاه اانر

دساتههمعاي و تعااواي ااجاام

ميورفت اهتااا انم و خانيش و همساايگان را دعان

هاه «ااگانر واكناي»

مي كرداا و روز هعا اين فرد هاه اتفااق ديگار هممااران هاه كما

فارد ديگار

ميرفتنا (دوستي پمشمن )84 :در شتريار ساو علنيچه مترشتر اجگآهااد
اَهتر و سبزوار امز در هملزدن ااگنرچمني و تتمه شمر ااگنر اهالي همكاارق و
هممارقهاق ويژ خند را داراا (همان)83-80 :
در منطقه ورمسار هراق ت مهزاي خرهز امز هه هممارق امازمنا اسات زيارا
اين كشت هه شمن سنتي ااجام ميومرد و هراق آن حاا ل هه پنج افر اماز اسات
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ي

وظمفه مش صي داراا (شا حسمني )279:1388

تعاون و ياريگري در آب و آبياري
ياريگرق در آب و آهمارق هه معناق همكارق كم

معاضاا

و اشاتراك

مساعي در رفع امازمناقهاق مرهنط هه آهمارق تيروهي رد دادن و مناردق
از اين دست است كه درهرداراا انعي راهطه همن فرد ها فارد فارد هاا وارو و
ورو ها ورو است كه حاال آن استفاد از دستاوردهاق وروهي هراق ارضااق
امازهاست
البته انع و ممزان همكارق در مناطق م تلاگ روساتايي اياران هار حساب
شرايط هغرافمايي و ويژويهاق ا تصادق حاك هر منطقه فرق ميكنا و هه طنر
عما ها امازهاق مشترك مردم ارتبااط دارد در منااطق خشا

و امماهخشا

ايران كمبند آب و اهممت حماتي آن سبب ميشند كه خاااناد هااق روساتايي
در تتمه آب تنقمه و تيروهي نا ها اترها و حفر چاا و هااتخر در تقسام
آب و آهمارق ها يكايگر همكارق كننا در اقاطي كه در معرد سامل هساتنا
خااناد هاق روستايي اغلب ها كم
سمهبها احاا

يكاايگر ساا (ساملهناا)هايي در مسامر

ميكننا كه ه آاان را از خطر سمل محفانظ اگاه مايدارد و

ه ميتناانا سمهبها را در وندالهاق م صناي ذخمر كننا و هراق آهماارق
زممنهاق زراعي منرد استفاد رار دهنا
عادقترين و وسترد ترين يااريگرق در زممناه آهماارق در حانز تيروهاي
هاانقهااا يااا هاانقروهااي و اترهاااق رودخااااههااا و ناانا

(اا  :هنماااق

 )113:1308مشاها ميشند كه هايا هه آن تيروهي اسات رهاق آب را افازود
ورو هاق ه آب در آهرود ترهتحماريه هممارق در آب هه آب (تعنيض آب)
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و آب رضااااي و او هااااه او (آب هااااه آب) در واپملاااار خماااامن (ااا ا :
فرهادق  )132/1:1303و هانرو در الشاتر (اا  :عساكرقعاال )137:1386
امناهاق از اين انع هممارق است
در استان كنيرق سمنان كمتر روستايي ها مناهع آب سنتي مايتانان يافات
كه اهالي آن در ي

يا چنا منرد از اينوناه ياريگرقها اقاش اااشاته هاشانا؛

چرا كه تيروهي اترها و آهراههها هراق هامعه روستايي هه اااااز اق متا هاند
كه تمامي امرو و تنان كشااورزان را مايطلبماا اسات هاه طانرق كاه ماا
تيروهي از ي

تا چنا روز هسته هه محل و شرايط آن فرق مايكارد و تعاااد

تيروهان امز از چناا د تاا حااود پنجاا افار در هار روز متغمار هاند اسات
(شا حسمني  )217:1388در اين خصنص مردم پمرسناران هراق هانقروهاي
– هرّو ( - )jorruروز خااي را تعممن ميكرداا (رسانلي  )178:1308ياا در
اردكان مسمر كااال هاق آب هار سااله هاا خندياارق ماردم و اااحبان مناازل
تيروهي ميشا (طباطبايي اردكااي )175:1381
از آاجااا كااه آب متا تاارين عاماال در آهااادااي روستاهاساات مشاااركت و
همكارق در حفظ و تقسم آب و در كنار آن تيروهي هنقهاا و تمماز كاردن
اترها از مت ترين فعالمت كشاورزان محسنب ميشند كه ايان مشااركت را در
ممااان همااه كشاااورزان از هملااه كشاااورزان در ايااهم خاانق فرياواشااتر
متاقشتر كرمان مرودشت

مازااران همااان و منااطق ديگار مايتانان

مشاها كرد (ا  :دوستي پمشمن)26-47 :

همياري در امور دامپروري
وار يا شمروار انعي تعاواي سنتي زاااه هر مبناق مبادله و معاوضه شامر هاا
شمر است اين تعاواي در اغلب اقاط ايران وهند دارد و هه هامش از يكصاا و

تعاون؛ همياري سنتي در فرهنگ مردم 011

اولچم

سن

( )sut ulčamakدر ساو (ا  :ساترق  )137:1309شامرهتر

يا شمروهر در مناطق عشايرق (ا  :افياژاد  )338:1355شمروير در اياهم
(ا  :اسمي و مروتي  )37:1388دون در شترستان پاساارواد فاارس (اا :
ليپنر  )121:1384وادوشان در ممغان شااهرود (اا  :ااادرق )321:1389
شمرهَماواي در دارينن فارس (اا  :هاذرافكن  )179:1389وار در روساتاق
پمرسناران مهير (ا  :رسنلي  )165:1308شمرآلشي در مماان چاندارقهااق
سمنان و خراسان (ا  :شا حسمني  )04:1383و وار كردن در فراهاان اراك و
خنااا ميشند «در اين هممارق زاان روستا شمر هر روز ونسفناان خند
را ها ي

سنجش شگفت ممان خند ه ش ميكننا تا هر كا هه ااااز اق شمر

داشته هاشا كه هتنااا ها آن ماست كر روغن كش

دوغ و فراه كناا هاا

اين روش اوار پمرزااي يا
هز يا ونسفنا داشته هاشا هاا
دادن آن هه وار در ي
دستك ي

سال

روز هست كاه

او ها ورفتن شامر روساتا (ياا
ه شي از شمر روستا) هتناااا
روزقِ ساتاه خند را فاراه
كنا» (هنماق )112:1308
«پلي» ( )poliيا «پرق» ( )poriامز ااطهحي همن اهالي هست
كه ممان دو يا سه همسايه كه هر ي

هرمزوان هند

همش از دو هز اااشتنا و اااااز شمرشاان
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هه ظرفمت ي

مش

اميرسما هر رار ميشا و هه انهت از شمر هزهاا اساتفاد

ميكرداا (عباسي )159:1302
در ايزدخناست انعي راهطه همن ه ولهها هر رار است؛ هاين ترتمب كه اور
ونسفناق از وله مريض شند يا ورگ آن را زخمي كرد هاشا آن را ميكشانا
و همه ها ه استفاد ميكننا هماان ونااه كاه در هتاار و تاهساتان هماه اهال
خااناد ه ولهها از ونشت و لبنما
و درست كردن لبنما

ونسفناان مصرف ميكننا هايا در پ تن

ه كه كارق زاااه اسات كاار را هاا ها ااجاام دهناا

(راجبر و ديگران )112:1303

تعاون در صيد و ماهيگيري
در تنكاهن «هار» محل اما است كه آن را كنار رودخااه درست ميكردااا
و هراق درست كردن آن دو يا سه افر تزم هند كه اين چنا افر ميتنااستنا پار
و پسر يا هرادر و دوست ه هاشنا و ها ه كار كننا آاتاا اهتااا مكاان هاار را
اات اب ميكرداا و سپا سنگهاق اطراف رودخااه را همع و در محال هاار
كه سمت ك عمق رودخااه هند ميري تنا پا از آن سنگهاق هزرگ را زير
و سنگهاق كنچ تر را روق آاتا ميچمااا و دهااه كانچكي را هاراق عبانر
ماهي در اار ميورفتنا همه افراد هنيژ در شب هايا سر هار ميهندااا و هاه
انهت از هار مرا بت ميكرداا در اانر

خاراب شاان ها هماه هاياا هاا

يكايگر محل هه دام ااااختن ماهيها را درست ميكرداا امادان پا از ااما
ماهي آاتا را همن خند هه تعااد مسااوق تقسام مايكردااا (دوساتي پمشامن:
)128 -129
در ومهن «تكَشدام» امناهاق ديگر از روش اما ماهي است كه هاه شاكل
وروهي ااجام ميپذيرد (كريميدرمني )180 - 188 :1389

تعاون؛ همياري سنتي در فرهنگ مردم 011

در هسمارق از روستاها خااهسازق هه وسامله اااحب آن و هاا همكاارق و
مشااركت همساايگان و خنيشااوااان اانر

مايومارد در پاار اق مناااطق

روستايمان در ساختن سمت متمي از خااه ههطانر دساتههمعاي مشااركت و
همكارق داراا در «فشناك» پشتهام خااه هر اساس سنت محلي هاا مشااركت
ا نام و خنيشاوااان درست ميشند اين مشاركت هاه «والهاامكناي» معاروف
شا است (پنركري  )37:1341در لروان كجنر و تي كسي صا ساختن خااه
را داشت از اهالي كم

ميخناست و اهالي ه هاه فراخانر و ات و اماروق

خند هنگام خااهسازق هه او كم
تنكاهن رس هند كه هر ي

ميكرداا (سالطاايلرواااي  )29:1384در

از اهالي ي

روز را رايگان هراق سازاا خااه كاار

ميكرد البته هعضي از افراد هه رس خنيشاوااق يا دوستي چنااين روز را هاه
سازاا خااه كم

ميكرداا (داااقعلمي )228:1389

ممان هنممان هزير كمش امز هعا از آاكه كار هنايي مردها هه اتمام ميرساما
هقمه كارها هه عتا زن خااه هند زن خااه هراق آاكه راگ دينارها روشن هاشا
روق دينار «ابخ» ( )sobaxميمالما ابخ خاكي سفماراگ هند كاه از معاان
خاك منهند در امرووا ايمي اسكله تتمه ميشا در اينجا زنهاق همسايه و
فاممل هراق حمل خاك هه كما

مايآماااا و دساتههمعاي هاه معاان خااك

ميرفتنا و زابملهاق خاك را روق سرشان ميوذاشتنا و هه محل خااه انسااز
ميآورداا (م تارپنر )86:1380

همكاري و همياري در اعياد و مراسم
در هرخي از هشنها و مراس سالمااه همكارقهاق وروهي هايگا خااص
خند را دارد در مراس اسفناق مردم ايزدخناست مرسنم است كاه شاب اول

شماره / 53زمستان 9512

تعاون و همكاري در خانهسازي

011فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شماره / 53زمستان 9512

ما اسفنا هر سال را آش هپزاا؛ چارا كاه اعتقااد دارااا در شاب اسافنا هاياا
اها شان ورم هاشا از اين رو زاان محل هر چنا افر ها ه در حمااط خاااههاا
دور ه همع ميشناا و هه كنهمان هن و ونام هه وسمله هاون سنگي مشاغنل
ماايشااناا تااا مااناد آش هاراق شااب اساافنا آماااد هاشااا (راجباار و ديگااران
 )328:1303رس سمننپزان امز كه در ممان اهالي مكرياان هاه «خارزينااوك»
( )xederzindokمعروف است در پاازد روز آخر زمستان و ها مشاركت زااان
هعضي از آهادقها يا محه

شترق هروزار ميشند (سلممي )146:1397

در كُجُنر مازااران هراق پ تن اان خااا هااق همساايه هماايگر را كما
ميكرداا چنن ورم كردن تنانر هاه همازم زياادق امااز داشات معمان ًت ساعي
ميكرداا از ي

هار ورم كردن تننر چنا خااناد استفاد كننا هه دلمال هتات

انعي همكارق و تعاون (تنمار سار) هامن آاتاا هر ارار هاند (سالطاايلرواااي
)260:1384
هممارق در اعماد مراس و مناسا

ديناي اماز در همشاتر مانارد هاه شاكل

داوطلبااه و ها ممل ش صي وهند دارد در ورمسار چنا روز پمش از آغااز ماا
مبارك رمضاان ماردم هاه ااافات خاااهتكاااي و تمماز كاردن خاااههايشاان
ميپردازاا هرخي امز داوطلبااه هاه غباارروهي و تمماز كاردن مساجا مشاغنل
ميشناا (شا حسمني )155:1388

تعاون و همياري در مراسم سور و سوگ
وذشته از ازدواج عااريتي (اا  :مشاكنر  )06:1340ياا استقراضاي (اا :
هارتلمه  )37:1344كه در ايران دور ساسااي هاا هااف تعااواي و خمرخناهاااه
انر

ميورفت معمنتً مراس ازدواج يكي از مراسمي است كه در شترها و

روستاهاق كشنرمان تنهه خااي از اار كم

و همكارق اسبت هه آن وهند
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و سنگ يا هه ااطهح محلي «خمر و شر» است كه زن و مارد در آن مشااركت
داراا و در تتمه اان شستن ظروف ااافت منزل و چمان و هرچمان سافر هاه
ااحب مراس كم

ميكننا (رسنلي )301:1308

در وذشته خنيشان و دوستان خااناد داماد هاراق تااارك و تاأممن همازم
(هممه) ( ليپنر  )374:1384هراق سنخت و آشپزق عروسي كم

ميكردااا

و در روز دوم خااناد داماد ا هم و اهناسي را كه هراق هشن عروساي تعتاا
كرد هند (خرجهاار) هاه خاااناد عاروس تحنيال مايداد (سالطاايلرواااي
)24:1384
مراس «رخت مقرادزاي» همع كردن پنل و كادوها از دعن شاوان هاه
هنگام هُرش لباس عروس در شرق ومهن (شتابكنملهاق  )65:1386و مراس
پنلريزق در روستاق ممغان هراق داماد كاه ه شاي از هزيناههااق عروساي را
تأممن ميكنا (اادرق  )254:1389امناههاق ديگرق از اين هممارقهاست
در سنگها امز هرترين امناه هممارق را در سنونارق هراق امام حسامن

مشاها ميكنم (هنماق  )114:1308ههطنرق كه هر خااناد هر اساس وساع
خند سعي ميكنا در اين ايام هه مسجا يا امامزاد محل كم

و ياارق رساااا

(داااقعلمي )229:1389
در مراس خاكسپارق و در مجالا تارحم اماز همماارق و همكاارقهااق
م تلفي همن خنيشان و دوستان خااناد متنفي هراق هرچه هتتر هروازار شاان
مراس ااجام ميشند شركت در مجالا ترحم از هُعا معننق و تسلي خاطر و
احترام هه هازماااوان است اما هممارقهاق مادق منضنع منرد تانهتي اسات
كه در فرهنگ ايراامان از وذشتههاق دور وهند داشته است مثهً در محلههااق
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روستايي كشتسرا و خش سل در شرق ومهن تمام اهل محل هراق مرد غاذا
درست ميكننا و ازديكي ظتر زاان غذا را هه مسجا ميآوراا تا مردان و زاااي
كه از مناطق ديگر آما ااا ااهار را در مسجا ه نراا (شتابكنملهاق پمشمن:
)197

تعاون در روابط اجتماعي
در همه روستاهاق كشنرمان هه دلمل وهند همااهنگي فرهنگاي يكاالي و
يكراگي رواهط مناسبي همن افاراد هر ارار هاند؛ هانيژ هامن دو شار رعمات و
خنشاشمن كه از اار ا تصادق تفاو

چشمگمرق همن آاتا ديا اميشا ماثهً

«تاسن» ( )tâsuانعي همكارق يا كم

در حق كسي است كاه هار

اثر اتفا ا

غمرمتر به يا حناد

و مساعا

ديگر هه مشكل مالي شايا دچار شاا هاشاا

(عسكرقعال  )141:1386در اين منا ع اهاالي اختهفاا
ميوذاشتنا و ماانا اعضاق ي

خااناد هه ه كم

احتماالي را كناار

ميكرداا

همچنمن هروا خااناد اق هه وسملهاق اماز پماا ميكارد ياا در اثار رسامان
متمان كمبند مناد غذايي داشت هاون همچوناه خجالات و رودرهايساتي هاه
منزل همسايه مراهعه ميكرد و او امز در اتايت وشااد روياي امااز همساايه را
رفااع ماايامااند اياان منضاانع را در ااااطهح « ارد و فاارد» ماايوفتنااا
(طباطباييفر « )92:1381كاسمساا» ( )kâsmesâاماز م فاگ ياا كنتاا شاا
«كاسه -همسايه» است كه در همن مردم لرستان هنيژ الشاتر مرسانم اسات در
اين سنت ديرپا هر خاانار كه غذايي هپزد مقاارق ولن اااك از آن هه همساايه
خند ميدها (عسكرقعال )107:1386
تعاون و همكارق در روستاهايي كه وسايل ارتباطي در آاتاا كمتار تنساعه
پماا كرد است ها شا

و تننع همشترق هه چش ميخنرد اين امار همچنامن

تعاون؛ همياري سنتي در فرهنگ مردم 011

يا پراكنا فرق ميكنا؛ در روستاهاق انع متمركز كه خااناد ها در مجاور

و

همسايگي يكايگر سكنات داراا هاه دلمال ازديكاي مكاااي و وهاند راهطاه
همسايگي همكارق و تعاون در زممنههاق ا تصادق اهتماعي و عمرااي همشتر
انر

ميومرد هر عكا در روستاهاق پراكنا كه خااهها هه طنر مجزا از ه

و ها فاالههاق ك و همش زياد از يكايگر رار داراا امكان همكارق هسمار ك
است دور و پراكنا هندن خااهها در «حسان لنگاي» هرمزواان منهاب شاا
است كه خااناد هاق روستايي كمتر ها ه رفت و آما و تمااس داشاته هاشانا
هه هممن دلمل اه فقط ااجام پاار اق از كارهااق عمانمي د چانن تاأممن آب
تيروهي اترها و احاا

يا تعممر هاولهاق آب و امنر عمرااي و هتااشتي د

كه اماز هه همكارق دارد ها دشنارق روههروست هلكه ممان روستايمان رواهطاي
وسسته و وا ستمز هنيااه وهند دارد (ا  :ام خلق )29:1346

جمعبندي
واژ كلي «تعاون» ه شي از فرهنگ اين مرز و هنم است كاه هايگاا آن در
تاريخ و فرهنگمردم ايران از وذشتههاق دور شاناخته شاا اسات و در حاال
حاضر ممرا

اهتماعي و فرهنگي ما را تشكمل ميدها اقش مؤثر و هلن هاق

متننع اين فعالمت همعي در خندكفاايي هامعاه روساتايي هار كساي پنشاما
امست از اين روست كه ها وذر زمان و تغممرا

اانين و فاراز و اشامبهااق

حاال از زااوي اهتماعي و ا تصادق امروزق مطالعه آن اهممت ميياها
مطالعه فرهنگ هنمي و هررسي كتنالگنهااق يااريگرق و تعااون سانتي و
غمررسمي در حنز كشاورزق هاغاارق داماارق اما و شاكار و حكايات
از آن دارد كه وستر اين آمنز اخه ي در ايران هسامار وسامع و همگاااي و از
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ويژويهاق مت هامعه سنتي ما هند اسات هاا ايان حاال تحانت

ا تصاادق

سالهاق اخمر هازتعريگ هاياق را از اهلمتهااق ايان ونااه يااريگرقهااق
سنتي در وستر كار و تنلما ملي طلب ميكنا
هاون ترديا پرداخت ويژ و هنرمناااه رسااه ملاي هاه حانز «تعااون» اماز
ا اامي مؤثر در زممنه ترويج آمانزش و الگنساازق در حانز كاار وروهاي و
ارتقاق روحمه تعااون و تاهش همعاي در زممناههااق م تلاگ و در فرهناگ
زااوي اسل هايا خناها هند
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 7قرآن مجید
 2ااصارق حمما ( )1301مبانی تعاون تتران :دااشگا پمام انر
 3هارتلمه كريساتمان ( )1344زن در حقـو ساسـانی ترهماه اااارالاين
ااحبالزمااي تتران :مؤسسه مطبنعاتي عطايي
 4هاطني محمارضا ( )1382زبان و تفكر تتران :آهااگا
 5ه شيزاد آلمااي اسماعمل ( )1391سیری در زندگی تالشها تتران :داير
سبز
 6هذرافكن ههل ( )1389فرهنگ مردم داريون شمراز :آواا ااايشه
 0پنركري هنشنگ ( )1341فشندك تتران :مؤسساه مطالعاا

و تحقمقاا

اهتماعي
 8هااباللتي محماساعما ( )1385چهل گفتار در مردمشناسی میبـد دفتار
دوم و سنم تتران :روشنان
 9هنماق فريااون ( )1308حقو بشر در جهان امروز و حقو جهـان در
ايران باستان تتران :اشر هلخ
 17داااقعلمي هتااگمر (عباس) ( )1389فرهنگ عامه مردم تنكابن تتاران:
آرون
 11رسنلي غهمحسامن ( )1308پژوهشـی در فرهنـگ مـردم پیرسـواران
تتران :هنماد امشاهنر و اشر هلخ
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مؤسسه فرهنگي آيا
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 13ساترق عبااهلل( )1309فرهنگ مـردم کوهپايـه سـاوه تتاران :ساازمان
ممرا

فرهنگي

 14سلطاايلروااي محمند ( )1384فرهنگ عامه لرگان کجور تتران :آروَن
 15سلممي هاش ( )1397زمستان در فرهنگ مردم کرد تتران :سروش
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 18افياژاد هناد ( )1355طالبآباد تتران :مؤسسه مطالعاا
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وزار
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 21طباطباييفر رضا ( )1381روستای قاطول در گذر زمـان «مونـوگرافی»
تتران :اقش همان
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الشتر) خرمآهاد :افهك
 24فرهادق مرتضاي ( )1303فرهنـگ يـاريگری در ايـران؛ درآمـدی بـر
مردمشناسی و جامعهشناسی تعاون ج 1تتران :مركز اشر دااشگاهي
 25فرهادق مرتضي ( )1388انسانشناسی ياريگری تتران :اشر ثالث
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ايهم :دااشگا ايهم
 20ليپنر حجتالاه ( )1384ياقوت سبز؛ تاري و جغرافیا و فرهنگ مردم
شهرستان پاسارگاد -سعادتشهر شمراز :انيا شمراز
 28كريميدرمني حممارضاا ( )1389زمینهها و شیوههای ياريگری ،همیاری
و خودياری تتران :كناوكاو
 29لتساييزاد عباالعلي و سهمي عباالنبي ( )1387تاري و فرهنگ مـردم
دوان شمراز :انيا شمراز
 37م تارپنر رهبعلي ( )1380دو سال با بومیان جزيره کیش تتاران :اشار
ورهاواا
 31مشكنر محماهناد ( )1340تاري اجتمـاعی ايـران در عهـد باسـتان
تتران :ااتشارا

دااشسراق عالي
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