
 

 

 

 

 

 سنتی در فرهنگ مردم همیاریتعاون؛ 

 علیرضا هاشمیسید

 چكيده

يااريگرق و  اين مقاله تهش دارد ها وردآورق اطهعا  مرهنط هاه فرهناگ   

هاق مشاترك و همعاي هاند     تعاون در كشنرمان كه همنار  متا ااناع فعالمت

هاق دو ياا چناا افار  افاراد محلاي و روساتايي هاراق        است همسنيي كنشش

  هاق معمن ها امت و منانرق مشترك را اشاان دهاا  دستماهي هه هاف يا هاف

عاممااه را كه حااال   هاقتنااا دااشها مي كارومرق اين ياريگرق شناسايي و هه

آشاكار ساازد      اق هراق فرضاما  علماي هساتنا   و ونجمنه طنتايهاق تجرهه

هايي ها محنريت تعاون  هممارق و همكاارق كاه در چاارچنب     ساخت هراامه

هاايي   تنااا هه ترويج چنمن فعالمات  هردارق هستنا مي ا تصاد مقاومتي  اهل هتر 

 يارق رسااا 

 كار همعي  هاق همعي    تعاون  فعالمتممارقياريگرق  ه: ها واژهکلید

                                                      
             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   

كنا كه اين همكارق و تعاون در واحااهاق همعاي خارد و كاهن       ايجاب مي

رود  در اهتماعاا  هشارق هاه     ااپذير زااوي ااسااي هه شامار ماي   وهه اهتناب

هاا را هاه دو ه اش    هاق خاص و تننع ساختارق  همكاارق اقهنفراخنر شكل

هااق رسامي م ات     هنااق كارد  همكاارق   تنان دستهرسمي و غمررسمي مي

هنامع انعتي )مارن( است و شكل و محتناق آن ها مقتضما  هنامع معااار  

هااق  تار از واحاا   سازوارق دارد؛ هه طنرق كه از لحاظ حج  و وستر   هازرگ 

    دخاالتي  تاا مناسابا   انمي  ااژادق  ماذهبي و     در آا همعي سنتي هستنا و

هاق سنتي كه هار اسااس مبادلاه اهتمااعي و هاه واساطه امااز        اااراا  همكارق

ها و  ناعاق هستنا كه در هتتي  ااا  مجمنعه رواهط  كنشهمعي شكل ورفته

ومراا و ضماات اهرايي آاتا )هارخهف  واحا و در ي  ورو  محاود شكل مي

هااق  رسمي(  عرف و  ناعا اهتماعي است  اين اانع همكاارق   هاقهمكارق

ونااه   ها  حامل فرهنگ هستنا؛ زيرا محتاناق ايان  سنتي همش از ديگر همكارق

ها امادين است و هر عنصرق از  ناعا آن  حامل پمام و هاار فرهنگاي   همكارق

 (4:1388است  ) اسمي و مروتي  

هااق م تلاگ و   هه عننان ااطهحي علمي در داااش  1«تعاون»امروز  واژ  

شناساي   شناساي  ااساان  هاق علانم اهتمااعي همچانن هامعاه    هنيژ  در حنز 

 هاق ديگرق چنن ا تصاد و تنسعه كارهرد دارد  شناسي و حنز  روان

هاق مت  زااوي اهتماعي است كه هه اشكال م تلفاي  تعاون  يكي از هنبه 

ا اام همعي در هتت هاف مشا   و معامن    در ي  امر و« مشاركت»چنن 
                                                      

1  cooperation 
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هااه معنااي يكااايگر را ماااد رسااااان و     « همكااارق»(؛ 1:1301)ااصااارق  

كه « خنديارق»(؛ 2:1360مساعي هه منانر ارضاق اماز مشترك )طالب   تشري 

ومراا   اهل تش م   دهنا  و يارق انع خااي از ياريگرق است و در آن يارق

واردد )فرهاادق    مزماان هاه افاراد وارو  هاازمي     امستنا؛ ولي اتايج كار اغلب ه

دهنا   ااتاار كم  متقاهل و معن،د اااارد و   كه يارق« دوريارق(  »328:1388

اين كار  اغلب ها ااگمز  غمرا تصادق  كسب منزلت اهتمااعي  اهار اخاروق و    

تارين  كه در ساد « هممارق»( و هاتخر  322)همان:  شندتشفّي روااي ااجام مي

شاند  از   وار ماي   ( هلن 575)هبرااي( است )همان:    كم  معن،دشكل خند

آاجا كه معااي اين واژوان از هتاتي مشاترك )متارادف( و از هتااتي م تلاگ     

معنااايي اا صااي وهااند دارد )ااا : )متباااين( اساات و ممااان آاتااا راهطااه هاا  

(  هايا اشار  كنام  كاه ايان واژواان و واژواان مشااهه آاتاا         198:1382هاطني 

و      از عنااار زهاااي و   « ياارق »  «ماادكارق »  «مااد »  «دساتگمرق »ن همچن

رواا كاه هايگاا  آن در تااريخ و     ه شي از فرهنگ اين مرز و هنم هه شمار مي

هاق دور مش   هاند  اسات و در حاال حاضار      فرهنگ مردم ايران از وذشته

ا و ها مقالاه  امنااه   دهاا  در ايان   ممرا  اهتماعي و فرهنگي ما را تشكمل ماي 

ومرد و تحات واژ  كلاي    مصاديق ارائه شا   همه اشكال اين واژوان را درهرمي

 شند    همان مي« تعاون»

هاق فاردق و اهتمااعي هاه طانر     شايان ذكر است كه در تعاون  مسئنلمت 

ااا و خامت هه ديگران و فعالمت هاراق رفاا     اهل تفكم  ها ه  پمناا يافتهغمر

فاا  فاردق و هلاب رضاايت خااوااا اسات        همننعان  راهي هراق افازايش ر 

خااوااا  كه در  رآن امز ها تأكما  هاه آن اشاار  شاا  اسات؛ آاجاا كاه       همچنان

هاا ها  تعااون كنماا و      پرهمزواارق  و را  امكاي  و )همانار ( در : »فرمايا مي

http://www.wikiporsesh.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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( و ايان دساتنر    2)مائاا  /  « همكاارق انمايماا   تعااق  و ونا  )هروز( در را 

 و رويه اسهمي است    اساس سنّت

هااق دور هاه علات    هاق روستايي از وذشتهدر فرهنگ مردم ايران  خااناد 

اااا  هرخانرد   داشاته امازهاق مشترك ها يكايگر همكاارق و اشاتراك مسااعي    

ها  در زممناه فقار ا تصاادق  اوضااع اامسااعا      سازاا  و هنشمارااه ها دشنارق

ا لممي  مبارز  ها طبمعت و فرهنگ انعاوستي  ماا را هار چاه همشاتر هاه ها        

ها در هامعه ايراااي هاه مناانر    ومرق ااناع ياريگرقواهسته كرد  و سبب شكل

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

    تااهعي از  ق  داماارق  اامادق  اانايع هانمي و   و آهمارق  كشتكارق  هاغاار

 هاق خاص زااوي و منطبق هر الگانق حماا  اهتمااعي و ا تصاادق     ضرور 

   رود شمار مي هه

 هاي تعاون سنتي در امور کشاورزيجلوه

داشات و هرداشات    س تي و دشنارق كاار كشااورزق در مراحال كاشات     

تار ااجاام ومارد و روحماه     همعي راحات شند تا كار هه انر  دستههاعث مي

كاه اانعي   « هُناه »همكاارق در   ه  ايان راهطا  ياهاا تعاون و معاضاا  افازايش   

  هاه خانهي   مراحل كاشت  داشت و هرداشات اسات  مساعي ساتاه در  تشري 

كار اشاتغال داشاتنا    همعي ههها  دهقااان اغلب دسته اهل مشاها  است  در هنه

و ها در اار ورفتن عنامل  محصانل را پاا از دادن سات  ارهااب  هامن خاند       

اق را هاه  رواهاط اامممااه    كرداا  اين همكارق دايمي در طنل سالتقسم  مي

   آوردوهند مي

معروف است  معمانتً  « ركاردَ»وان هه اام اين انع سازمان كار در روستاق دَ

« سان »ياا  « تمر »ر  نم و خنيش ازدي  و اغلب از ي  اعضاق دركار ها يكايگ

http://www.wikiporsesh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C


 001 تعاون؛ همياري سنتي در فرهنگ مردم

ره
ما
ش

53 / 
ان
ست
زم

 
95
12

 

همعي درو پاشمااا و هه طنر دستهزداا  هذر ميها يكايگر ش   مي آاتاهنداا  

آورق و آمااد   اام خارمن هماع  كرداا و محصنل را در محل م صناي هه مي

 هكنهي امز هه وسامل (  خرمن181:1387زاد  و سهمي امنداا )لتساييمي تقسم 

ورفات و دو  هااق آهناي داشات  اانر  ماي     و يا اسب و ها چرخي كه پر وا

كردااا   )واوهاق ار( را هاايت مي كشاورز ها كم  يكايگر ي  هفت واوكار

 (323:1381فر )طباطبايي

خمز شمال  هه دلمل محاوديت زمان كشت و تراك  زيااد  در روستاهاق هراج

شاند   طنر همعي ااجاام ماي  )اشاورق( هه كار در اين منا ع  اغلب كشت هراج

هاين ترتمب روستايمان اهتاا در زممني كه پمشتر هراق اشااق آمااد  شاا  اسات      

كننا و هه تاريج عملما  اشاق تمام اراضي را هه طنر وروهاي و  آغاز هه كار مي

 دهنا  ها همكارق يكايگر ااجام مي

دو ها هماايگر   ها انعي اتحاد هند كه اهالي دو ههدر ممان تالش« دادن ياور»

كساي   هكرداا  هه اين ترتمب كه اهتاا در مزرعا هاق خند را اشاكارق ميمزرعه

 هكرداا  سپا ها كم  همسايه  مزرعا  كه شالي او آماد  و هلنا شا  هند كار مي

« جارهومشاا »  (286 - 280: 1391زاد  آلماااي   كردااا )ه شاي  خند را اشاق مي

(gišâbejâr در منطقه تنكاهن امز ) انعي از هممن كم  و همراهي هند كه دختر

شا  در زمان اشاس )اشاق( هه كما  دوساتان اامممي خاند هاه       عروستاز  

رساااااا   شااا و هه آاان يارق ميسنق زممن كشاورزق خااناد  داماد روااه مي

ه  انع ديگرق از همماارق اسات كاه در    « زماكارق(  »04:1389علمي  )داااق

اامزدق  هه خاااناد  عاروس در    طنل دور ا نامشان در  آن  دامادهاق تالشي و

كننا و عروس  زدن و همزم آوردن كم  ميكردن  ش  امنر كشاورزق  پرچمن

كاردن  هماع ياا  ( leleki pečini) پچمناي كيدر كشاورزق  لل هه طنر متقاهلامز 
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كردن خااه هه مادر دامااد  كردن انغان( و مرتب)ااف خنارق آكرقو كَجَ للكي

 (226پمشمن:  زاد  آلمااي كنا  )ه شيكم  مي

( انعي هممارق كشاورزان منطقه كُجُنر است كه هه منهب آن takl« )تكل»

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

دها و در مقاهل از همكارق خاانار طرف تكل هاه هماان ماا     ديگر يارق مي

( اماز اانعي مشااركت در    hamâzi« )همازق»در هممن منطقه  شند منا ميهتر 

زراعت ونام و هن است كه هه منهب آن مال   زممن را در اختمار هرزور  رار 

كناا و سارااجام    دها و هذر و كاشت و داشت و هرداشت را هه او واوذار ميمي

 (296:1384 لروااي )سلطااي  شندمحصنل هه تساوق همن آاتا تقسم  مي

رساما  دروواران   ها ميحنمه ديل  هنشتر هنگامي كه و ت دروق ونامدر 

كردااا  پاا از   ( )درو( ماي jilom« ) همل»ها را ها هه وسمله داس  خنشهونام

اتمام درو امز هر كا كه كارش عقاب افتااد  هاند  افاراد ديگار هاه كما  او        

وساتاهاق  (  در ر46:1391وفتنا )دوساتي  مي« وارهي»شتافتنا  هه اين عمل  مي

رس  است كه در منا ع درو و هرداشت محصنل  دهقاااان حتاي از   امز لرستان 

روااا و هاه روساتايمان در هرداشات محصانل      ديگر مي روستاقهه  روستاي  

  هرااا را هاه كاار ماي   « همماارق »هاا اااطهح   كننا و هراق اين كم كم  مي

   (56:1358 خلق  )ام 

د روق ونام هر زممن  هقمه اهاالي هاه   ممان هنممان هزير  كمش امز در هنگام 

آورق شاند  ايان اانع همماارق     آمااا تا محصنل هر چه زودتر همعكم  مي

 (126:1380)م تارپنر   ( اام داشتfaz?a« )فزعه»

هاق روستايي انعي كم  همعاي وهاند   در منطقه كردستان  ممان خااناد 

ونينا  اين كم  همعي در ( ميharavaz« )وزر هه»آن را  دارد كه در ااطهح
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ومارد و در آن   افتاا  ااجاام ماي    هايي كه كار زراعي آاتا عقب ميمنرد خااناد 

هااق د  يكباار     ساان تماام خاااناد      صا هبران كم  در ممان امسات  هااين  

كنناا و اااحب   رواا و هه او يارق ماي كننا و هه كم  آن ش   ميمي همت

من وظمفه دارد كه در اين ما  وسايل رفا  آاتا را از ااار غاذا و انشامااي    زم

 (50خلق  پمشمن:  ام فراه  كنا  )

هاق اق از كار كشاورزق است كه همشتر  زممنها امز مرحلهكارق زممنآيش

كاارق  شند  در وذشتر اه چناان دور هممارقِ هسمارق در آيش آهي را شامل مي

ان هه مقررا  آن سا ت پايبناا هندااا  هاه عاهو  در      وهند داشت و روستايم

آماا  اماروز  ايان    ها  همه شرايط تزم هممارق هه اهارا درماي  كارقِ زممنآيش

شمن  كشت در همشتر روستاها از ممان رفته يا از رواق افتاد  است  هه طنرق كه 

از ايان  تنان يافت كه اامي ياا اشاااي   اق از روستاهاق كنهپايه را ميكمتر اقطه

 كااارق در آاتااا هااا ي مااااا  هاشااا  )ساااترق روش ساانتي هممااارق در آيااش

135:1309) 

اماات دادن چتارپا و ساير اهزار كشاورزق سنتي مااناا خامش  يانغ  همال      

شاند كاه   هاق سنتي محسنب ماي چر  خرمنكنب و غمر  امز در زمر  هممارق

 «كال ماا  »  «اقهمبنا »ه شاا؛   روحمه تعااون را هامن روساتايمان تحكام  ماي     

 (kal mad)   «ونووان »  «همبناا »ياا  « هن   نشماق( »gav ve gav   ياا وااو )

 شند  هايي محسنب مي ورفتن از ااناع چنمن هممارق

هاق سنتي در ممان كشاورزان اين مرز  البته هايا اشار  شند كه شكل هممارق

را و هنم اسبت هه وذشته تغممر محسنس كرد  و تا حاودق هافت سانتي خاند   

هااق تنلماا   تنسعه ا تصاادق و تغممار شامن    »از دست داد  است؛ هه طنرق كه 

منهب تنسعه تقسم  كار شا  كه فراينا آن هه ه  خنردن اااام سانتي تقسام     

   (234:1385 اللتي )هااب  «كار وروهي  هنسي و حتي سني هند  است
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 تعاون و مشارکت در باغداري

شند   مشاها  مياستدارق رق يا ا لهاغاا در مناطقي كه ا تصاد مبتني هر

كنناا  در  ها در چمان محصنل هاه ها  ياارق ماي    كه در هسمارق منارد خااناد 

منطقه دشتستان  زمان خرماچمني  افرادق كه در ايان كاار متاار  داشاتنا  هاه      

هريااا و آاتا را در هايي معامن  رفتنا و ها داس محصنل را ميها ميهاتق ا ل

؛ يعني هه كم  چنا افار ديگار اوار چانهي     اكرداپاك مي آورق و سپاهمع

كردااا  ايان   آورداا و خرماق خشكما  را هاا ميداخل خرما هند  آن را درمي

يارق و ههعند يا در  بال دستمزد هه ها هه انر  دورها و ياريگرقهمكارق

 (95:1391شا  )دوستي  شمن  هممارق مزدهگمرق ااجام مي

هاا هاشاا    زدن هااغ كاه همال  « ا سپار هاغ»شمن  هممارق در در امنر هاغاارق  

زدن تنان هاراق شا    هاق ايران رواج دارد؛ زيرا تراكتنر را اميهننز در روستا

همني شا  هنااان روستا در ي  روزِ پمش  هاق هاغ هرد  در اين هممارق ههه هم

اغ آااان را هاه ااهاار    ها   پردازاا و داراامي «ا سپار هاغ»  هاق آمادزدن هاغهه همل

   (113:1308 )هنماق   كنامتمان مي

همعاي و تعااواي ااجاام    هازكردن ااگنر در كاشمر اماز هاه اانر  دساته    

« ااگانر واكناي  »ورفت  اهتااا  انم و خانيش و همساايگان را دعان  هاه        مي

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

آهااد    (  در شتريار  ساو   علنيچه  مترشتر  اجگ84پمشمن:  رفتنا )دوستي  مي

چمني و تتمه شمر  ااگنر اهالي همكاارق و  زدن  ااگنراَهتر و سبزوار امز در همل

 (83-80هاق ويژ  خند را داراا  )همان:  هممارق

زاي خرهز  امز هه هممارق امازمنا اسات  زيارا   ت مههراق در منطقه ورمسار 

هراق آن حاا ل هه پنج افر اماز اسات   وومرد شمن  سنتي ااجام مياين كشت هه 
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هملاي كاه هار    كُن و پشت پاا ريز  كنت ااا از: روداغي  پاهملي  ت مه كه عبار 

 (279:1388 حسمني  )شا   ي  وظمفه مش صي داراا

 تعاون و ياريگري در آب و آبياري

معاضاا  و اشاتراك   ياريگرق در آب و آهمارق هه معناق همكارق  كم   

هاق مرهنط هه آهمارق  تيروهي   رد دادن و مناردق مساعي در رفع امازمناق

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   

رق در مناطق م تلاگ روساتايي اياران هار حساب      البته انع و ممزان همكا

كنا و هه طنر هاق ا تصادق حاك  هر منطقه فرق ميشرايط هغرافمايي و ويژوي

خشا    عما  ها امازهاق مشترك مردم ارتبااط دارد  در منااطق خشا  و امماه    

هااق روساتايي   شند كه خاااناد  ايران  كمبند آب و اهممت حماتي آن سبب مي

ها  اترها و حفر چاا  و هااتخر  در تقسام     روهي  نا يه و تآب  تنقم هدر تتم

آب و آهمارق ها يكايگر همكارق كننا  در اقاطي كه در معرد سامل هساتنا    

هناا(هايي در مسامر   هاق روستايي اغلب ها كم  يكاايگر  ساا )سامل   خااناد 

دارد و ه ماي آاان را از خطر سمل محفانظ اگا   كننا كه ه  ها احاا  ميسمهب

هاق م صناي ذخمر  كننا و هراق آهماارق  ها را در وندالتناانا سمهب  ميه

 هاق زراعي منرد استفاد   رار دهنا زممن

ترين يااريگرق در زممناه آهماارق  در حانز  تيروهاي      ترين و وسترد عادق

هااا و  ناانا  )ااا : هنماااق  روهااي و اترهاااق رودخااااههااا يااا هاانقهاانق

كه هايا هه آن  تيروهي اسات رهاق آب را افازود    شند  ( مشاها  مي113:1308

حماريه  هممارق در آب هه آب )تعنيض آب(  آب در آهرود ترهتهاق ه ورو 
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لاااار خماااامن )ااااا : و آب  رضااااي و او هااااه او )آب هااااه آب( در واپم

( 137:1386 عاال   عساكرق  و هانرو در الشاتر )اا :    (1:1303/132فرهادق 

 است اق از اين انع هممارق امناه

تانان يافات   در استان كنيرق سمنان  كمتر روستايي ها مناهع آب سنتي ماي  

ها اقاش اااشاته هاشانا؛    وناه ياريگرقكه اهالي آن در ي  يا چنا منرد از اين

اق متا  هاند    ها هراق هامعه روستايي هه اااااز  چرا كه تيروهي اترها و آهراهه

ا  اسات  هاه طانرق كاه ماا       طلبما كه تمامي امرو و تنان كشااورزان را ماي  

كارد  و تعاااد   تيروهي از ي  تا چنا روز  هسته هه محل و شرايط آن فرق ماي 

تيروهان امز از چناا د  تاا حااود پنجاا  افار در هار روز متغمار هاند  اسات          

 روهاي  (  در اين خصنص مردم پمرسناران هراق هانق 217:1388 حسمني  )شا 

( ياا در  178:1308كرداا )رسانلي   مي روز خااي را تعممن -( jorru) وهرّ –

هاق آب هار سااله هاا خندياارق ماردم و اااحبان مناازل        اردكان  مسمر كااال

 (175:1381 شا  )طباطبايي اردكااي روهي مييت

تاارين عاماال در آهااادااي روستاهاساات  مشاااركت و  متاا   از آاجااا كااه آب

و تمماز كاردن   هاا  همكارق در حفظ و تقسم  آب و در كنار آن تيروهي هنق

شند كه ايان مشااركت را در    ترين فعالمت كشاورزان محسنب مي اترها از مت 

ايااهم  خاانق  فرياواشااتر   در ممااان همااه كشاااورزان از هملااه كشاااورزان 

تانان  شتر  كرمان  مرودشت      مازااران  همااان و منااطق ديگار ماي     متاق

 (26-47: پمشمنمشاها  كرد  )ا : دوستي  

 ور دامپروريهمياري در ام

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   
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(  52:1341 پنجا  اام ونااونن از همله: شمروار  در فشاناك )اا : پانركري     

(  شامرهتر   137:1309ساترق   در ساو  )ا :( sut ulčamak) سن  اولچم 

(  شمروير  در اياهم  338:1355 اژاد وهر  در مناطق عشايرق )ا : افييا شمر

)اا :   فاارس  (  دون در شترستان پاساارواد 37:1388 )ا :  اسمي و مروتي 

(  321:1389 (  وادوشان در ممغان شااهرود )اا : ااادرق    121:1384 پنر  لي

اق (  وار  در روسات 179:1389)اا : هاذرافكن    فارس ماواي در داريننشمرهَ

هااق  (  شمرآلشي در مماان چاندارق  165:1308 )ا : رسنلي  مهير سنارانپمر

وار  كردن در فراهاان اراك و   و (04:1383 حسمني سمنان و خراسان )ا : شا 

ونسفناان خند   در اين هممارق  زاان روستا  شمر هر روز»شند      خنااا  مي

اق شمر كننا  تا هر كا هه ااااز  نجش شگفت  ممان خند ه ش ميرا ها ي  س

    فراه  كناا  هاا   دوغ وداشته هاشا كه هتنااا ها آن ماست  كر   روغن  كش   

اين روش اوار پمرزااي يا     

هز يا ونسفنا داشته هاشا  هاا  

دادن آن هه وار   در ي  سال 

ك  ي  روز هست كاه  دست

او ها ورفتن شامر روساتا )ياا    

شي از شمر روستا( هتناااا  ه 

خند را فاراه    هروزقِ ساتا

 (112:1308 )هنماق «  كنا

 هندهرمزوان  امز ااطهحي همن اهالي هست ( pori)« پرق»يا  (poli) «ليپ»

كه ممان دو يا سه همسايه كه هر ي  همش از دو هز اااشتنا و اااااز  شمرشاان   
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از شمر هزهاا اساتفاد     انهت شا و هههر رار مي  رسماهه ظرفمت ي  مش  امي

   (159:1302 )عباسي   كرداا مي

ها هر رار است؛ هاين ترتمب كه اور ولهدر ايزدخناست انعي راهطه همن ه 

 كشانا  مييا ورگ آن را زخمي كرد  هاشا  آن را  شندونسفناق از وله مريض 

ل اها  هكننا  هماان ونااه كاه در هتاار و تاهساتان هما      و همه ها ه  استفاد  مي

كننا  هايا در پ تن  ها از ونشت و لبنما  ونسفناان مصرف ميولهه   خااناد

    كاار را هاا ها  ااجاام دهناا     اسات زاااه  قكه كار ه  و درست كردن لبنما 

 (112:1303 )راجبر و ديگران 

 تعاون در صيد و ماهيگيري 

كردااا  كنار رودخااه درست ميآن را محل اما است كه « هار»در تنكاهن  

پار تنااستنا  مي و هراق درست كردن آن دو يا سه افر تزم هند كه اين چنا افر

كننا  آاتاا اهتااا مكاان هاار را      و پسر يا هرادر و دوست ه  هاشنا و ها ه  كار

هاق اطراف رودخااه را همع و در محال هاار   كرداا و سپا سنگاات اب مي

هاق هزرگ را زير   سنگري تنا  پا از آنمي  عمق رودخااه هندكه  سمت ك 

كانچكي را هاراق عبانر    ه چمااا و دهااتر را روق آاتا ميهاق كنچ و سنگ

و هاه   هندااا  ميدر شب هايا سر هار ه افراد  هنيژ  ورفتنا  همماهي در اار مي

هماه هاياا هاا      ا  در اانر  خاراب شاان ها     اردكانهت از هار مرا بت مي

كرداا  امادان پا از ااما  را درست ميها يكايگر محل هه دام ااااختن ماهي

شامن:  مپ )دوساتي    كردااا  ماهي آاتا را همن خند هه تعااد مسااوق تقسام  ماي   

129 - 128) 

اق ديگر از روش اما ماهي است كه هاه شاكل   امناه« دامشتكَ»در ومهن 

 (180 - 188: 1389 درمني )كريمي  پذيرد وروهي ااجام مي
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 سازيتعاون و همكاري در خانه

اااحب آن و هاا همكاارق و     هسازق هه وسامل خااه  در هسمارق از روستاها

  اق مناااطقومارد  در پاار   مشااركت همساايگان و خنيشااوااان اانر  ماي     

همعاي مشااركت و   طانر دساته  روستايمان در ساختن  سمت متمي از خااه هه

 هام خااه هر اساس سنت محلي هاا مشااركت  پشت« فشناك»همكارق داراا  در 

معاروف  « كناي هاام و ال »شند  اين مشاركت هاه  ا نام و خنيشاوااان درست مي

(  در لروان كجنر و تي كسي  صا ساختن خااه 37:1341 است )پنركري   شا 

خناست و اهالي ه  هاه فراخانر و ات و اماروق      را داشت  از اهالي كم  مي

(  در 29:1384 لرواااي   كرداا )سالطااي سازق هه او كم  ميخند  هنگام خااه

تنكاهن رس  هند كه هر ي  از اهالي ي  روز را رايگان هراق سازاا  خااه كاار  

خنيشاوااق يا دوستي  چنااين روز را هاه    هه رس كرد  البته هعضي از افراد مي

 (228:1389 علمي )داااق كرداا  ميسازاا  خااه كم  

رساما   ه اتمام ميكه كار هنايي مردها ههزير  كمش امز هعا از آا ممان هنممان

كه راگ دينارها روشن هاشا    زن خااه هند  زن خااه هراق آاهقمه كارها هه عتا

راگ هند كاه از معاان   خ  خاكي سفمامالما  ابمي( sobax)« خاب»روق دينار 

هاق همسايه و  شا  در اينجا زنخاك منهند در امرووا   ايمي اسكله تتمه مي

همعاي هاه معاان خااك      آماااا و دساته  فاممل هراق حمل خاك هه كما  ماي  

انسااز   هوذاشتنا و هه محل خااهاق خاك را روق سرشان ميرفتنا و زابمل مي

 (86:1380 )م تارپنر   آورداا مي

 همكاري و همياري در اعياد و مراسم

هاق وروهي هايگا  خااص  ها و مراس  سالمااه همكارقدر هرخي از هشن

اول دم ايزدخناست مرسنم است كاه شاب   خند را دارد  در مراس  اسفناق مر
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در شاب اسافنا هاياا     چارا كاه اعتقااد دارااا     ؛اسفنا هر سال را آش هپزااما  

هاا  اها شان ورم هاشا  از اين رو زاان محل هر چنا افر ها ه  در حمااط خاااه  

هاون سنگي مشاغنل   هشناا و هه كنهمان هن و ونام هه وسملدور ه  همع مي

 )راجباار و ديگااران  راق شااب اساافنا آماااد  هاشاااشااناا تااا مااناد آش هاا مااي

 «خارزينااوك »اهالي مكرياان هاه    كه در ممان(  رس  سمننپزان امز 328:1303

(xederzindok )  معروف است  در پاازد  روز آخر زمستان و ها مشاركت زااان

 (146:1397 )سلممي شند  ها يا محه  شترق هروزار ميهعضي از آهادق

هااق همساايه هماايگر را كما      مازااران هراق پ تن اان خااا  در كُجُنر 

كردن تنانر هاه همازم زياادق امااز داشات  معمانتً ساعي          كرداا  چنن ورم مي

هتات   دلمال كرداا از ي  هار ورم كردن تننر چنا خااناد  استفاد  كننا  هه  مي

 لرواااي  )سالطااي   )تنمار سار( هامن آاتاا هر ارار هاند       انعي همكارق و تعاون

260:1384) 

هممارق در اعماد  مراس  و مناسا  ديناي اماز در همشاتر مانارد هاه شاكل        

از آغااز ماا     پمش ورمسار چنا روز ممل ش صي وهند دارد  در ها داوطلبااه و

هايشاان  تكاااي و تمماز كاردن خاااه     مبارك رمضاان  ماردم هاه ااافات  خاااه     

دن مساجا مشاغنل   روهي و تمماز كار  زاا  هرخي امز داوطلبااه هاه غباار  پردا مي

 (155:1388 حسمني )شا   شناا مي

 تعاون و همياري در مراسم سور و سوگ

)اا :   ( ياا استقراضاي  06:1340)اا : مشاكنر    وذشته از ازدواج عااريتي 

( كه در ايران دور  ساسااي هاا هااف تعااواي و خمرخناهاااه     37:1344هارتلمه 

است كه در شترها و  ورفت  معمنتً مراس  ازدواج يكي از مراسميانر  مي

روستاهاق كشنرمان تنهه خااي از اار كم  و همكارق اسبت هه آن وهند 
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هاق ارزاا  در پمرسناران يكي ه  كم  در مراس  سانر  دارد  مثهً از دوريارق

در آن مشااركت  است كه زن و مارد  « خمر و شر»و سنگ يا هه ااطهح محلي 

هاه  نزل و چمان و هرچمان سافر   و در تتمه اان  شستن ظروف  ااافت مداراا 

 (301:1308 )رسنلي   كنناكم  ميااحب مراس  

   خنيشان و دوستان خااناد  داماد هاراق تااارك و تاأممن همازم    در وذشته

كردااا  ( هراق سنخت و آشپزق عروسي كم  مي374:1384 پنر  ) لي )هممه(

عروساي تعتاا   كه هراق هشن  خااناد  داماد ا هم و اهناسي را  و در روز دوم

 لرواااي   )سالطااي   داد هاه خاااناد  عاروس تحنيال ماي       هاار( )خرج كرد  هند

24:1384) 

هاه  شاوان دعن از  پنل و كادوهاهمع كردن   «زايرخت مقراد»مراس  

و مراس   (65:1386 اق كنملههنگام هُرش لباس عروس در شرق ومهن )شتاب

هااق عروساي را   شاي از هزيناه  ريزق در روستاق ممغان هراق داماد كاه ه  پنل

 هاست هاق ديگرق از اين هممارق( امناه254:1389 كنا )اادرق تأممن مي

 سنونارق هراق امام حسامن را در  هممارق ههرترين امنا ها امز در سنگ

طنرق كه هر خااناد  هر اساس وساع   (  هه114:1308 )هنماق كنم   مشاها  مي

  مسجا يا امامزاد  محل كم  و ياارق رساااا  كنا در اين ايام هه خند سعي مي

   (229:1389 علمي )داااق

هااق  در مراس  خاكسپارق و در مجالا تارحم  اماز همماارق و همكاارق    

م تلفي همن خنيشان و دوستان خااناد  متنفي هراق هرچه هتتر هروازار شاان   

 شند  شركت در مجالا ترحم  از هُعا معننق و تسلي خاطر وااجام مي مراس 

هاق مادق منضنع منرد تانهتي اسات   اما هممارق  احترام هه هازماااوان است

هااق  در محله است  مثهً وهند داشتههاق دور كه در فرهنگ ايراامان از وذشته
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در شرق ومهن تمام اهل محل هراق مرد  غاذا  سل سرا و خش روستايي كشت

راا تا مردان و زاااي آوكننا و ازديكي ظتر زاان غذا را هه مسجا ميدرست مي

پمشمن:  اق  كنمله )شتاب  ااا  ااهار را در مسجا ه نرااديگر آما مناطق  كه از

197)   

 تعاون در روابط اجتماعي

هنگي فرهنگاي  يكاالي و   اوهند هما  دلملروستاهاق كشنرمان هه همه در 

هانيژ  هامن دو  شار رعمات و      ؛رواهط مناسبي همن افاراد هر ارار هاند     يكراگي

ماثهً    شااشمن كه از اار ا تصادق تفاو  چشمگمرق همن آاتا ديا  اميخنش

كاه هار    انعي همكارق يا كم  و مساعا  در حق كسي است (tâsu)« تاسن»

 دچار شاا  هاشاا  كل مالي شايا هه مش  متر به يا حناد  ديگراثر اتفا ا  غمر

اهاالي اختهفاا  احتماالي را كناار       (  در اين منا ع141:1386 عال   )عسكرق

    كرداا ميماانا اعضاق ي  خااناد  هه ه  كم   وذاشتنا و مي

كارد ياا در اثار رسامان     اق اماز پماا مياق هه وسملههمچنمن هروا  خااناد 

وناه خجالات و رودرهايساتي هاه     هاون همچ  غذايي داشت مناد كمبند  تمانم

روياي امااز همساايه را    مز در اتايت وشااد  ااو كرد و منزل همسايه مراهعه مي

وفتنااا  مااي« د و فااردر اا»در ااااطهح امااند  اياان منضاانع را رفااع مااي

اماز م فاگ ياا كنتاا  شاا        (kâsmesâ) «كاسمساا (  »92:1381 فر  )طباطبايي

نيژ  الشاتر مرسانم اسات  در      هاست كه در همن مردم لرستان« همسايه -كاسه»

ولن اااك از آن هه همساايه    غذايي هپزد  مقاارقاين سنت ديرپا هر خاانار كه 

   (107:1386 عال  )عسكرق  دهاخند مي

تعاون و همكارق در روستاهايي كه وسايل ارتباطي در آاتاا كمتار تنساعه    

خنرد  اين امار همچنامن   پماا كرد  است  ها شا  و تننع همشترق هه چش  مي
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يعني انع سكنات متمركاز  هاق روستايي هر حسب ري ت د   خااناد در ممان 

ها در مجاور  و كنا؛ در روستاهاق انع متمركز كه خااناد يا پراكنا   فرق مي

همسايگي يكايگر سكنات داراا  هاه دلمال ازديكاي مكاااي و وهاند راهطاه       

هاق ا تصادق  اهتماعي و عمرااي همشتر همسايگي  همكارق و تعاون در زممنه

ها هه طنر مجزا از ه  اق پراكنا  كه خااهومرد  هر عكا در روستاهانر  مي

هاق ك  و همش زياد از يكايگر  رار داراا  امكان همكارق هسمار ك  و ها فااله

منهاب شاا    هرمزواان  « حسان لنگاي  »ها در است  دور و پراكنا  هندن خااه

و آما و تمااس داشاته هاشانا      هاق روستايي كمتر ها ه  رفتاست كه خااناد 

اق از كارهااق عمانمي د  چانن تاأممن آب      اه فقط ااجام پاار   دلملهه هممن 

هاق آب و امنر عمرااي و هتااشتي د  تيروهي اترها و احاا  يا تعممر هاول

  هلكه ممان روستايمان رواهطاي  روست روههها دشنارق   كه اماز هه همكارق دارد

 (29:1346 خلق  هنيااه وهند دارد  )ا : ام وسسته و وا  ستمز 

 بندي جمع

ه شي از فرهنگ اين مرز و هنم است كاه هايگاا  آن در   « تعاون»واژ  كلي 

و در حاال   شاناخته شاا  اسات   هاق دور مردم ايران از وذشتهتاريخ و فرهنگ

هاق دها  اقش مؤثر و هلن اهتماعي و فرهنگي ما را تشكمل ميحاضر ممرا  

هار كساي پنشاما     متننع اين فعالمت همعي در خندكفاايي هامعاه روساتايي    

هااق  امست  از اين روست كه ها وذر زمان و تغممرا  اانين و فاراز و اشامب   

 ياها و ا تصادق امروزق مطالعه آن اهممت مي حاال از زااوي اهتماعي

نهااق يااريگرق و تعااون سانتي و     الگمطالعه فرهنگ هنمي و هررسي كتن

    حكايات  ار وكرسمي در حنز  كشاورزق  هاغاارق  داماارق  اما و شا غمر

اخه ي در ايران هسامار وسامع و همگاااي و از      اين آمنز  از آن دارد كه وستر
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سنتي ما هند  اسات  هاا ايان حاال تحانت  ا تصاادق        ههاق مت  هامعويژوي

هااق  ونااه يااريگرق   هااق ايان  هاق اخمر هازتعريگ هاياق را از  اهلمتسال

 كنا كار و تنلما ملي طلب مي  سنتي در وستر

اماز  « تعااون »رسااه ملاي هاه حانز      ههاون ترديا پرداخت ويژ  و هنرمنااا

كاار وروهاي و     ترويج  آمانزش و الگنساازق در حانز    هثر در زممنؤا اامي م

هااق م تلاگ و در فرهناگ    تعااون و تاهش همعاي در زممناه     هارتقاق روحم

 زااوي اسل هايا خناها هند   
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