
 

 

1 

 تعاوني هاي سنتي روستاي خانيك 
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 چكيده

همكاري هاي متقابل گروهي در راه تأمين معيشت شيوه اي بسيار قديمي است و عمري به اندازه تاريخ بشر 

ادوار اوليه زندگي انسااان رياار ممكاان بااوده دارد . زيرا بدون كمك و همكاري ايجاد هر نوع تمدني حتي در  

است . بشر از دير باز دريافت كه استفاده از كمك ديگران بهترين راه براي مقابله با مشكالت اساات و تهاات 

كارهايي از قبيل شكار  يا دفاع در مقابل دشمنان و... به تشريك مساعي و همكاااري دسااته تمعااي احتيااا  

شته به صورت گروهي و دسته تمعي زندگي كرده اساات . اياان شاايوه هاااي دارد . لذا هر تا انسان وتود دا

همكاري را كه در راستاي تأمين نياز هاي مختلف اعم از مادي و ريرمادي و بوده اساات    مااي تااوان نااوعي 

تعاوني سنتي در مقايسه با نهادها و مؤسسات رسمي و بروكراتيك فعلي دانست گر چه برخااي از اياان شاايوه 

سعه صنعتي تديد متالشي شده و به دست فراموشي سپرده شده است ولي هنوز هاام نمونااه هاي سنتي تو

هايي از اين همكاري ها در مناطق روستايي مشاهد مي شود . دراين مقاله به برخي از اياان گونااه همكاريهااا 

   اشاره مي شود.كه نمونه هايي از هماادلي و همياااري مااردو در حااوزه هاااي اقت ااادي  1در روستاي خانيك 

 (مهو يا هم شيري   گُمار   هيزمي  چرخوك كني   پول اندازي و...  )اتتماعي و عاطفي است .

البته موارد متعدد ديگري از اينگونه همياري ها وتود دارد . كه به دليل طااويني شاادن از پاارداختن بااه  ن 

 :اتتناب شده است. از تمله  

)گل اناادود ي در ساختن خانه )خشت كشي ( بلندَو  همكاري در زمينه  بياري زمين هاي كشاورزي   همكار

  درو   و.   )فر وري زعفااران(  نيركُل پَ  گُ  )برداشت گل زعفران(  نيرزَخرمن كوبي   گُل وَ  كردن باو خانه ها(

.. 
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 كليد واژه ها 

 تعاوني سنتي ، همياري ، مِهو، گُمار 

 ندازي مي ، پول اِ ني ، هيزُرخوك كُچَ

ي وقر ني است .تعاون از نظر اشتقاق كلمه از باب تفاعل است   م ااادري كااه بااراين :  واژه اي عربتعاون    

 وزن در زبان فارسي وارده شده به طور كلي دو نوع ودر دو معني متفاوت به كار رفته است .

به معني صفتي وحالتي كه دراصل موتود نباشد   به خود بستن وبه خود نسبت دادن   ماننااد تجاهاال     -1

 تظاهر وتمارض .  تشاعر  

به معني انجاو عمل متقابل ودر برابر هم همچااون معنااايي كااه از كلمااات مبااارزه   م اااحبه   مقاتلااه     -2

مشاتره ...... به دست مي  يد .از م ادر تعاون  ...... تعاطف وتباين نيز فهميده مي شود به طوري كه معاااني 

              دور شدن از اين كلمات به ذهاان متبااادر مااي گااردد . به يكديگر كمك كردن با هم مهرباني كردن   واز هم  

 (. 5:    1347)غالمرضا سليم ، 

اساات كااه در نققااه مقاباال  رقاباات  cooperationمعااادل كلمااه ي تعاااون در زبانهاااي اروپااايي 

competition  . قرار مي گيرد 

م براي يك مق ود وتمع شاادن را   كار كردن با ه  cooperationفرهنگ لغات انگليسي وبستر كلمه ي 

 به دور هم براي انجاو دادن يك امر مشترك وعمل همكاري اقت ادي نيز معني كرده است .

ونيز فرهنگ فرانسوي ) گراند يروس(  ن را به معني عمل همكاري وشركت در انجاو كااار مشااترك و رو  

سه اي را به وتود مااي  ورنااد بيااان وعملي كه به موتب  ن افراد يا خانواده هاي داراي منافع مشترك مؤس

 (.7)پيشين ص  كرده است . 

معادل فارسي كلمه تعاون نيز همكاري   به معني يكديگر راياري كردن   بهاام ياااري رساااندن   همدسااتي   

 (.1907. ص  1)فرهنگ معين. ج .ياري ودستگيري است  

 براساس يك تقسيم بندي كلي همكاري ها به دو نوع تقسيم مي شوند :

 همكاري هاي سنتي       -1

 ( 11:  1376)حميد انصاري ، .همكاري هاي رسمي يا شركت هاي تعاوني  -2

 از  نجا كه بحث ما در مقوله نخست مي گنجد لذا به تعريف نوع اول مي پردازيم .

همكاري هاي سنتي شكلي از تعاون هستند كه از ديرباز در توامع گوناگون بااراي حاال مساااكل ومشااكالت 

ار گرفته شده است .اين نوع از همكاري داراي خ وصياتي است كه  نرا از همكاريهاااي ريرساانتي موتود بك

 )رسمي ( متمايز مي سازد .
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 همكاري هاي سنتي با  داب ورسوو وفرهنگ تامعه رابقه اي نزديك و گاه بسيار پيچيده دارد .  -1

 برهمكاريهاي سنتي مقررات عرفي رير مكتوب تسلط دارند .  -2

 نجا كه در توامع سنتي  داب ورسوو وسنت ها از منققه اي به منققه ديگر تفاوت مي كند . بنااابراين از  -3

 همكاريهاي سنتي  نها نيز مختلف ومتفاوت هستند .

پيدايش همكاريهاي سنتي از شكل والگوي مشخص ومعيني پيروي نكرد ه ب ورتي خاص براي هاار نياااز   -4

 ومورد خاص بوتود مي  يد .

 مستمر بودن همكاريهاي سنتي .  رير  -5

 در همكاري هاي سنتي تعداد افرادي كه با يكديگر همكاري مي كنند معمويً كم وانگشت شمار است  .    -6

 (. 18الي 14صفحات  1376)انصاري :  

 دكتر مرتضي فرهادي در تفاوت تعاوني هاي سنتي با ساير ياريگريها مي نويسد :

اوري ارلب وتود ندارد مانند بيشتر خودياريها .يا اگر وتود داشته باشد ناقص اويً : گزينش در ساير اشكال ي

است وهمه تانبه نيست مانند برخي دگر ياريها وبيشتر همياريها كه در  ن گااروه ياااري دهنااده يكااديگر را 

فراد گااروه نگزيده وتنها از تانب » ياري گيرنده «  فراخوانده شده اند .... در حالي كه درتعاوني هاي سنتي ا

به نسبت يكديگر را برگزيده يا توسط سرگروه گزيده مي شوند .ودر اين گزينش تا حد امكان سختگيري بااه 

 مي  ورند ومعيارهاي اقت ادي ورير اقت ادي متعددي را در انتخاب اعضا در نظر مي گيرند .  عمل

تي « گسسااته وكوتاااه ماادت مااي كنش ياري در انواع » يادگيريهاي « ديگر نسبت به » تعاوني سن  ثانياً :

باشد . در صورتي كه در تعاونيهاي سنتي اين كنش نسبتاً پيوسته ودرازمدت اساات وحااداقل اعضااان تعاااوني 

 براي يك سال زراعي و يا دامداري يكديگر را بر مي گزينند .

دد و پيچيااده تعاوني هاي سنتي به خاطر كنش ها وتريانات مختلف ياري كه در  نها برقرار مي گاار  ثالثاً :

تر از ساير ياوريها بوده وگاه همه ي انواع ياوري من تمله تعاونيهاي  كااوچكتري را در درون خودتاااي مااي 

 دهند.

تعاوني سنتي كهن ترين گونه ي ياوري در تامعه ي انساني و ماان تملااه در تامعااه ايااران بااوده   رابعاً :

ستگي وافزونااي كمي اات يااك ويااا چنااد گونااه » است .تعاوني هاي سنتي در واقع از تشديد نظم گروهي  پيو

 كنش ياري «  پديدار شده اند به عبارت ديگر تعاوني سنتي همان خود ياري   همياري ودگر ياااري تشااديد

 (. 58صفحه  7و6) فرهادي ، مجله رشد علوم اجتماعي  ، ش يافته است . 

يخ امكااان پااذير نبااود و زناادگي فرهنگ وتمدن امروزي بشر تز در سايه ي همكاري انسااانها در بسااتر تااار

اتتماعي مديون اين همكاري ها است .واگر اين نظر فالسفه را كه انسااان را اتتماااعي و ماادني  مااي داننااد 
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بپذيريم تمايل به همكاري را بايد خ ي ه ي ذاتي انسااان دانساات .هاار چنااد بسااياري از تامعااه شناسااان 

 او درپاسخگويي به نيازهايش دانسته اند .همكاري انسانها را معلول نيازهاي انسان وعدو توان 

اصل صناعت ها كه ضرورت  دمي است   –رزالي مي گويد : اصل دنيا  سه چيز است : طعاو ولباس و مسكن  

نيز سه چيز است .برزيگري وتويهي و بن ايي لكن هر يكي را فروع اند كه بعضي سازِ  ن كنند چااون حااال  

كنند وبعضي  ن را تماو مي كنند چون درزي كااه كااار تااويه تماااو وريسنده ي ريسمان كه ساز تويه مي 

مي كند واين همه را به  لت ها حاتت افتاد از چوب و  هن وپوست ورير  ن پااآ  هنگاار ودرودگاار وخاار از 

پيدا  مد .وچون اين همه پيدا  مد .ايشان را به معاونت يكديگر حاتت بود كه هركآ همه كار خويش نمااي 

 (.74:  1ج  1371)محمد غزالي ، .             ميان ايشان معاملتي پديدار  مد  توانست كردن پآ  

در بسياري از همكاري هاي سنتي كه از گذشته به يادگاري مانده است  عن ر بخشش وهديه نقش كلياادي 

را ايفا مي كند .كه اين امر گاهي به صورت معاوضه بوده چرا كه در مواقعي بخشش به تااواب فااوري منجاار 

 ه است .شد

( بخشش و هديااه اي را كااه امااروزه در بااين توامااع اعاام از ساانتي يااا  Marcel Maussمارسل موس )

صنعتي رايج است بازمانده ي شيوه توازن كاي و داد وستدي مي داند كه در توامع اوليه وتود داشته است .  

ي   دو كااايي رد و باادل در هديه دادن هر دو طرف بدون اين كه نرخي را مشخص كرده باشند با حسااابگر

 (.241:    1368) روح االميني  شده را مقايسه وارزيابي مي كنند . 

مثال در اين خ وص اصقالح » كاسه همسايگي «  است كه همسايگان رذاي خود را بويژه اگاار كمااي رياار 

ي نخورنااد عادي نظير رذاهاي بودار يا رذاهايي كه پخت  ن دشوار است يا رذاهاي كمياب مي باشد به تنهاي

و ن را بين همسايگان تقسيم كنند .همسايگان نيز وظيفه خود مي دانند كه اين احسان را دير يا زود پاسااخ 

 كاسه ي همسااايگي و  گويند واگر توانستند شايسته تر .ضرب المثل هاي بسياري وتود دارد كه به اين رسم

 رد قدح « يا » كاسه همسايه دو پا دارد «  يااا   مباديت رذا با رذا اشاره دارد مانند » كاسه تايي رود كه باز

 1383،  26ش  )فرهادي ، فصلنامه مطالعات اجتماااعي ،» كاسه داريم اَرك وَرك   تو پُركني من پر ترك «  

 (.  4ص 

شايد اين سؤال مقرح شود : چيزي كه قرار است تبران شود چه ضرورتي دارد .هااركآ رااذاي خااود  را 

گفت  ن چيزي كه در اين تا مهم است . تأمين نيازهاي صرفاً مادي نيساات بلكااه بخورد در پاسخ مي توان  

فراتر از اين موضوع است .نفآ مبادله ارزشمند است .چرا كه ارزشهاي انساااني محباات وهماادلي اساات كااه 

مي گويد : » كاسه همسايگي شكم را سااير نمااي كنااد    ايراني  مبادله مي شود .همان گونه كه ضرب المثل

( در تزاياار مالناازي   Kulaفسااكي تحاات عنااوان كااوي )ناليممحب ت را افزون مي سازد «   يا چيزي كه  ام ا  
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عنوان مي كند .كه در  ن اشيايي فاقد هرنوع استفاده مادي وتكنيكي شامل دست بندها وگردن بناادهايي از 

 (.  244:   1368روح االميني ، صدف دريايي مبادله مي شود .  )

ن نوشته به  ن مي پردازيم صرفاً تنبه تشريفاتي ندارد وبلكه حاوي كاركردهاي اقت ااادي اما  ن چه ما در اي

است .هرچند ساير كاركردهاي مبادله كه قبالً اشاره شد در اين شيوه هم وتود دارد .  ن چه در اياان مقالااه 

وتااود دارد   ( مورد بررسي قرار گرفته در ساير نقاط ايران تحت عناااوين مختلااف  Mehoتحت عنوان مهو )

.كه دكتر فرهادي از  ن به عنوان واره يا شيرواره ناو برده و ن را عبارت از سازماني نهااادي شااده وگسااتر  

ياقته در ارلب مناطق ودر ميان اقواو مختلف ايراني با كاركردهاي مركب مي داند كه از تال  برخي اشااكال 

نيمه معيشتي در زمينااه ي توليااد  ري معيشتي وتعاوني قديمي تر زاده شده وبه خاطر اقت ادي كردن دامدا

فر ورده هاي شيري )رسا كردن ميزان شير ونيروي كار وصرفه تويي در اين دو عامل ( وبااه خاااطر ماهياات 

 .رواني » هموارگان «  )اعضاي واره( تا به امروز تداوو يافته است  –وتقدس شيروپاره اي نياز هاي اتتماعي  

 (. 58ص  7و 6اجتماعي شماره  مجله رشد علوم –) فرهادي 

دكتر مرتضي فرهادي كه در زمينه تعاوني هاي ساانتي وطبقااه بناادي يادگيريهاااي ساانتي ايااران مقالعااات 

گسترده و طويني دارد به وتود  اين شكل از تعاوني سنتي نه تنهااا در شهرسااتان هاااي اسااتانهاي مختلااف 

كستان و تمهوري  ذربايجان اشاره مي كند كه بااا ناااو ايران بلكه در ساير كشورها از تمله افغانستان   تاتي

 ها و ظواهر وگاه زمينه هاي كاري همگون يا متفاوت مي توان  ن را در تاهاي ديگر تهان نيز يافت .

 (. 3ص -26فصلنامه علوم اجتماعي ش –)فرهادي 

ت .اياان نااوع از ديگر تعاوني هاي سنتي مورد بحث ما در خ وص دامداري است .كه بااه گُمااار معااروف اساا 

تعاوني نيز در بسياري از مناطق روستايي وعشايري ايران بخ وص در بين دامداران خرده پا  كه كااه تعااداد 

 داو  ن ها اندك است وتود دارد .

 

 يا هم شيري   Mehoمِهو 

مهو يا همشيري : نوعي تعاوني سنتي زنانه است كه با هدف تبديل شير به فر ورده هاي شيري شكل گرفته 

كاااري    maskaه  سكَ( وكره)مَ  ghorootت  روُت . از ن تايي كه فر وري شير و تبديل  ن به كشك )ُقاس

سخت ووقت گير بوده است مردو روستا به منظور تسهيل امر ورهايي از انجاو روزانه اين فر ينااد گروههااايي 

همكاااري مااي كننااد  را تشكيل داده اند كه هر گروه با نظم وترتيبي خاص در امر حمااع  وري شااير بااا هاام

 .طريقه شكل گيري اين گروهها از اين قرار است :
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» با توته به تعداد دامهاي روستا هر چند نفر با هم يك گل ه تشكيل مي دهند .كااه تعااداد افااراد هاار گااروه 

 نفر باشد . «   15تا   2بستگي به تعداد دامهاي  نان دارد ومي تواند 

تاها به عهده زنان اساات . لااذا شااكل گيااري و اداره اياان گونااه وظيفه ي تمع  وري و فر وري شير در روس

تعاوني ها هم به عهده  نان است .افرادي كه با يكديگر هم گله يا هاام شااير هسااتند در ف اال بهااار پااآ از 

زايش گوسفندان وهنگامي كه تماو دامهاي  نان زايمان كردند و شير دهي دامها شروع شد .اياان گروههاااي 

را  راز مي كنند .شيوه ي عمل اين گروه  ها هم برطبق قواعااد خاصااي اساات .شااروع همياري فعاليت خود  

كند .تعيين نوبت معمااويً بااا مي  دوره ونحوه گرد   ن وتعيين نوبت وتعيين سهم هر فرد را گروه مشخص  

د توافق يكديگر ويا به صورت قرعه كشي صورت مي گيرد و به نوبت هرفرد متناسب با تعداد دامهايي كااه دار

.يك تا چند روز شير تمع  وري شده  توسط ساير اعضان را گرفته وبه صورت يك تا نسبت به تبديل  ن به 

 ماست وكشك و... اقداو مي كند .كه در اين تا به طور مخت ر به اين فرايند اشاره مي كنم .

د در خانااه فاار دي پآ از اين كه افراد از محل شيردوشي كه  بادي هاي اطراف روستا مي باشد بر مي گردن

كه نوبت اوست تمع مي شوند وهر فردي شير را تحويل مي دهااد در تحوياال شااير مقياااس اناادازه گيااري 

:   نشان   «neshoنشوا». )  نِشوخاصي وتود دارد كه تشكيل شده از يك ظرف مخ وص به اضافه تعدادي  

شااير افااراد بااه نوباات را به طوري عمودي در درون ظرف مخ وص كااه  يك تكه چوب بند بند است .كه  ن

درون  ن ريخته شده قرار مي گيرد و از ته اين چوب  نقدر مي زنند وكوتاه مي كنند كه سقح شير منقبااق 

بر خرين بند اين چوب نازك قرار گيرد( . براي هر كداو از افراد اين عمل نشان گذاري انجاااو شااده ومياازان 

را وقتي نوبت افرادديگر فرا مي رسد به تاادريج شير تحويلي او مشخص مي شود .فرد موظف است اين نشان  

 مسترد نمايد .

اين تريان تا پايان دوره شيردهي داو ها ادامه دارد . در ف ل زمستان كه داو ها فاقد شااير هسااتند تعقياال 

مي شود .البته يزو به ذكر است .اين نوع همياري با همين روند در بااين )گاااوداران ( در روسااتا هاام وتااود 

را كه ارلب مردو روستا هم داراي گوسفند وبز وهم داراي  گاو هستند .كه همشيري بين افرادي كه دارد . چ

داراي گاو هستند ومعمويً نزديك يكديگر هستند صورت مي گيرد وكمتر از اين تا از اصقالح مهو اسااتفاده 

ر ظرف بزرگي كااه در مي شود شير تمع  وري شده پآ از اين كه از صافي )پارچه اي تميز( گذرانده شد د

 گويند ريخته شده و با استفاده از هيزو  ن را مي تو شانند .  ghazghanن (زَقمحل به  ن )َق

بعد از اين كه براي مدتي شير توشيد  تش زير قزقن را خار  كرده   بااا اسااتفاده از مالقااه اي باازر  شااير 

هم مي ريزند تا كف كند . بعااد روپوشااي روي  داخل قزقن را هم زده و از ارتفاع نسبتاً باييي شير ها را روي

 بيد بافته شده است .درخت  قزقن قرار مي دهند كه حالت سبد مانند داشته و ازتركه هاي نازك  
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بعد از اين كه شير سرد شد . ييه اي نسبتاً ضخيم از چربي روي شير مي بندد كه به  ن سر شااير گوينااد و 

وي شير گرفته و به م رف مي رسانند . ) البته در گذشته رسم بوده اين ييه ها را به صورت طبق هايي از ر

كه اولين سر قزقني را به همسايگان   روحاني ده و ساير افرادي كه كه احتمايً فاقد داو بوده اند هديه  مااي 

ه بااا اضاااف   ن را از قزقن به ظروف ديگر رير مسي منتقاال كاارده و  داده اند ( شير وقتي حالت ولرو پيدا كرد

كردن مقداري مايه ماست  ن را به ماست تبديل مي كنند وقتي ماست  ماااده شااد .  ن را حاارارت داده  ن 

قدر مي توشانند كه رلظت و رنگ تغيير كرده و حاصل  ن كشك يا به اصااقالح محلااي ) قااروت ماسااتي ( 

ست و كشك درتااه است . اين كشك به دليل اين كه چربي شير تدا نشده از طعم و مزه بهتري برخوردار ا

كه در  ن وقتي ماست  ماده شااد يك محسوب مي شود . رو  ديگر هم براي استح ال كشك وتود دارد . 

م : پوست دباري شده گوسفند اساات كااه بااه صااورت كيسااه اي لُمي ريزيد ) تُ    Tolomم  لُدر داخل تُ نرا  

مل يااك گوساافند اساات . از يااك استوانه اي شكل از يك سر پايه  ويزان مي شود . اين كيسه كه پوست كا

طرف باز بوده و در قسمت پايين فقط يك مجرايي براي تخليه دارد كااه ابتاادا بسااته شااده ماساات درون  ن 

( باشدت هم زده مي شود اين كار براي مدت زيااادي  sarpara ره )رپَريخته و با وسيله اي چوبي به ناو سَ

صورت توده هايي در داخل تُلُم شناور مي شوند .كه   تا اين كه چربي هاي شير تداشده وبه  صورت مي گيرد

اين چربي كه به  ن در اصقالح محلي مسكه گويند تدا مااي با اضافه كردن مقداري يخ يا  ب سرد در اينجا  

شود وماست هم تبديل به دوغ مي شود كه طبيعتاً از ماست تر  تر ورلظاات  ن كمتاار اساات .اياان دوغ را 

توليد مي شود .يا اين كه در داخل مشااك هااايي   روت دوري()ُق  2شك درته  طبق مرحله قبلي توشانده وك

وت ) شااويد( يااا كرابيااه )زيااره ساابز( و ب  ن  ريخته با اضافه كردن نمك و مقداري ادويه معقر از تمله شااَ

كه بسار خوشاامزه به اصقالح محلي ( توليد مي شود .  خيكي«  شيراز»  گرفته شده ونوعي ماست چكيده يا )

 راي مدت ها بدون نياز به يخچال سالم باقي مي ماند .بوده و ب

مَسكه استح الي يا به صورت خاو م رف شده يا  ن را ذوب كرده توشااانده وروراان زرد تهيااه مااي كننااد 

تمامي مراحل فوق به صورت دستي وبا ابزار ساده صورت مي گرفته است البته امروزه تكنولوژي تديااد هاام 

 د استفاده قرار مي گيرد . در اين تعاوني هاي سنتي مور

مثالً به تاي تُلُم كه استفاده از  ن بسيار سخت و وقت گير بود. از تُلُم هاي برقااي كااه ماننااد ماشااين هاااي 

يا براي تدا كردن چربي از ماشين هاي برقااي ديگااري   لباسشويي معمولي )سقلي( است استفاده مي شود .

 مي كنند. استفاده كرده و به اصقالح محلي شيرها را چرخ

 البته از اين ماشين ها فقط براي استح ال چربي وگرفتن مسكه استفاده مي شود .

كشك توليد شده پآ از توشاندن ماست از ظرف اصلي كه همااان قاازقن اساات خااار  شااده و بااه صااورت 

ققعات كوچكتري در  مده  تا راحت تر خشك شود .كه خود اين كار نيز همياري ديگران را مي طلبااد .اياان 
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( گويند .زنان همسايه يا هاام شااير بااه كمااك فاارد  مااده   ني ك كُروت مُشتَقُعمل را در اصقالح محلي )  

پارچه اي تميز انداخته كشااك هاااي مشاات  (tawangoot)تَوَنگوت وپشت باو خانه بر روي سبدهاي چوبي

معمويً يك نفاار شده را روي پارچه مي چينند تا خشك شود وتا زماني كه اين كشك ها در  فتاب قرار دارد  

 مراقب است تا مورد دستبرد پرندگان وحيوانات قرار نگيرد .

امروزه اين مراحل در داخل روستا صورت  مي گيرد .در حالي كااه گذشااته معمااويً در ف اال تمااع  وري و 

ز فر وري  شير   زنان به خار  از روستا ومحل اتراق گله ها كه اصقالحاً به  ن محل ه مي گفتند رفته وپااآ ا

 اتماو مرحله تمع  وري شير به روستا باز مي گشتند .

يشه در گذشته هاي بسيار دور دارد علي ررم تغييرات اتتماااعي وانتقااال كاركردهاااي اين نوع همياري كه ر

تعاوني هاي رير رسمي وسنتي به تعاوني هاي رسمي هنوز موتوديت خود را حفظ  كرده وبنا به شااواهد تااا 

رلااب چند دهه پيش از گسترده ترين تعاوني هاي سنتي ايران نه تنها در ارلب روسااتاها وايااالت  بلكااه در ا

شهرها نيز بوده است و به نامهاي بسيار متنوعي كااه مشااهور تاارين  نهااا » شاايرواره «  يااا   » واره « اساات 

 ناميده مي شوند اين تعاوني هنوز هنوز نيز گسترده ترين نوع تعاوني سنتي درايران است . 

 (. 57:  1370، 7و 6رشد   –)فرهادي 

 

  (Gomaar) ُگمار       

سنتي در زمينه دامداري دراين روستا كه مردانه است .گمار است .از  نجا كه در روسااتا   از ديگر تعاوني هاي

مردو به كشاورزي نيز مشغول هستند اگر قرار باشد هر فرد خود به تنهايي دامها را به چرا ببرد ديگاار نمااي 

دامداري توانستند بااا   تواند به ساير امور بپردازد . لذا با تشكيل گروههاي همياري در زمينه هاي كشاورزي و

 برنامه ريزي وتقسيم كار به تمامي اين فعاليت ها بپردازند .

درزمينه دامداري با توته به اين كه هرفرد دامدار متناسب با تمكن مالي و توانايي هااايش تعاادادي داو دارد 

راي چَاارا مااي .براين اساس هر چند نفر تشكيل يك گروه داده داو هاي خود را به صورت مشترك به صحرا ب

برند .البته در برخي اوقات يك چوپان تماو وقت استخداو كاارده ودر مقاباال نگهااداري وچُااراي گوساافند در 

سال دستمزدي به او مي دهند . ولي گاهي نيز وظيفه ي  نگهداري گوسفندان وچَااراي  نهااا بااه نوباات وبااه 

وني هاااي ساانتي از قااوانين صورت چرخشي بين اعضاي يك گروه صورت مي گيرد .كااه هماننااد ساااير تعااا

خاصي پيروي مي كند . افراد براساس تعداد داو هايي كه در اين گله دارند بايد انجاو وظيفه كنند . معمااويً 

رأس گوسفند فرد بايد يك شبانه روز مسئوليت به صحرا بردن و نگهداري گلااه را بااه عهااده   10به ازاي هر  

 بگيرد .
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اسمي با حضور همه ي اعضا نوبت افراد مشااخص مااي شااود .كااه وقتي اعضاي يك گروه مشخص شد در مر

(گفتااه Reghمعمويً اين كار به صورت قرعه كشي صورت مي گيرد كه در اصقالح محلي ))رِق كااردن (( )

باادون  مي شود .هر كداو يك شي ن را كه معمويً ريگ هاي كوچك يا اشيان كوچكي است برداشته ويك نفر

متعلق به هرفرد داشته باشد يكي پآ از ديگري ريگ ها رابه نوبت گذاشته وبر اين كه اطالعي از ريگ هاي  

اين اساس نفر اول و خر وساير افراد با ترتيب مشخص مي شوند ويك بار چرخش وظيفااه نگهااداري گلااه را 

 مي گويند .  (dawr)يك دَور

صااحرا باارده ودر مواقااع  شخ ي كه وظيفه نگهداري گله رابرعهده دارد وطبق زمان بندي خاصي دامها را به

خاصي بايد دامها را تهت شير دوشي به مكان هاي مشخص كه معمويً در كنار بادي هاي اطراف روستا مي 

اي دامها در ف ول مختلف متفاوت است ودر زمستان دامها را شب ها در داخاال باشد بياورد .البته برنامه چَر

( گفتااه مااي شااود .نگهااداري مااي   Loonبه  ن لُون )  رارهاي حفر شده در دل كوه كه در اصقالح محلي  

( درحالي كه در بهار   تابستان و پاكيز معمويً دامها را شب ها در صااحرا و   596:    1363كنند ) شكور زاده    

( گفته مي شود مااي خواباننااد و صاابح زود گلااه را   shilaه )اكثر اوقات در دره هاي اطراف كه به  ن   شيلَ

 از گرو شدن هوا بتوانند از علوفه بيابان استفاده كنند .  حركت داده تا قبل

لمپتون در كتاب مالك وزارع در ايران وتود اين گونه تعاوني ها را در قسمت هاي مختلف ايران ذكاار كاارده 

است ومواردي كه به دليل عده ي كم حيوانات متعلق به يك يك دهقان رالباً  نها بااراي فرسااتادن  نهااا بااه 

ي مي دهند كه براساس تعاوني قرار دارد وبه چوپاني كه اين كااار را بااه عهااده دارد از قاارار هاار چراگاه ترتيب

: 1362) لمپتااو، ،                         .رأس چهارپايي كه به او سپرده شااده مقاادار معينااي ماازد مااي پردازنااد  

614.) 

 

 (charkhook koni)  نيرخوك كُچَ

مورد اسااتفاده  )پُمبه(از پنبه (pondana)پُندَنه  تدا كردن پنبه دانه چرخوك : ناو وسيله اي است كه براي

 قرار مي گرفته است.(

از ويژگي هاي روستاها در گذشته خود اتكايي روستاكيان وتوليد مايحتا   نان توسط خودشان بوده اساات از 

. كااه از هناار تمله صنايعي كه در روستاي خانيك ب ورت خانگي وتود داشته است بافناادگي بااوده اساات  

بانوان اين روستا و ساير روستاهاي منققه و شايد كشور باشد. اياان صاانعت هاام شااامل بافاات پارچااه هاااي 

ابريشمي و هم پنبه اي و...بوده است. كه در سايه همكاري ومساعدت ساير بانوان اين مهم صورت مي گرفته 

نه و تبديل  ن بااه نااخ و بافناادگي و توليااد است. از  ن تا كه كليه مراحل از توليد پنبه تا تداسازي پنبه دا
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پارچه در روستا انجاو مي شده است .وقتي كه يك فرد ق د بافت پارچه داشته اولين گاو در توليااد و البتااه 

كار خانم ها تداكردن پنبه دانه از و  پنبه و  ماده كردن  ن براي نختااابي و ريسااندگي بااوده اساات. فاارد 

ع داده كه ق د » چرخوك كني«  دارد. بعد از رروب  فتاب زنان و دختران موردنظر به سايرزنان روستا اطال

هر كداو چرخ )چرخوك( خود را  ورده و در يك اتاق بزر  دور تا دور چرخها را قرار داده و شااروع بااه كااار 

انم مي كردند . البته اين همياري به نوعي با مراسم شاد و تشن مانند همراه بوده است. از  ن تا كه فقط خ

ها در اين فعاليت شركت داشته اند معمويً به بيان خاطرات و افسانه و  واز خواني پرداختااه و تااا صاابح اياان 

فعاليت ادامه داشته و اين شب را كسي نمي خوابيده و صبح پآ از نماز صبح صاحب خانه با صاابحانه اي از 

كردنااد و اياان كااار در شاابهاي ديگاار   حاضرين پذيرايي كرده .بعد از  ن هر كداو به منزل خود مراتعت مي

 براي ساير افرادي كه چنين ق دي داشتند صورت مي گرفته است .

نكته ي قابل توته در اين فعاليت ها بهره بردن از نتايج كار گروهي كه با نوعي هم افزايي همراه است. چاارا 

بد اين كه شب را تا صبح به كااار كه افراد وقتي در تمع هستند نيرو و توان كار و فعاليت  نان افزايش مي يا

و  پنبه مشغول باشند. تز در پرتو كارگروهي و استفاده از مزاياااي  ن   خسته كننده تداسازي پنبه دانه از

 كه روان شناسان امروز به  ن پي برده اند. امكان پذير نيست .

( پيش مااي Dynamogenisچراكه در شرايط كار گروهي پديده ي  زاد شدن نيروهاي اضافي )دينا موژن  

 (508.1376)اتوكالينرگ /     يد.

اين همياري در ساير مراحل توليد پارچه از قبيل تبديل پنبه به نخ   رنگ  ميزي و ن ب كارگاااه بافناادگي   

تُ بافي همان كارگاههاي بافندگي خانگي است كه نخ ابريشم را تبااديل بااه پارچااه )  تنيدن تو     تنيدن نخها

   هم ادامه دارد.  ( و بافندگيمي كردند

مشابه اين نوع همياري را در ساير نقاط ايران از تمله يزد تحت عنوان )چرخ ريسان(  مي توان يافت كااه در 

حالي كه هر يك از اعضاي گروه براي خود مي ريسيده است هر شب در خانه يكي از اعضاااي بااه ساار باارده 

عوض بوده و در شبهاي  ينده توسااط ساااير اعضااان   بوسيله ميزبان پذيرايي مي شده اند . اين پذيرايي داراي

گروه تبران مي شده است . بدين ترتيب كار چرخ ريسي كه به تنهايي و به ويژه در شب ماازاحم ديگااران و 

بسيار يكنواخت و كسل كننده مي باشد در بين گروه همكار و در ميهماني به يكي از نشاط  ورتاارين كارهااا 

 (49ص-5ش –مجله نشر علوم اجتماعي   –فرهادي  ه است.)براي زنان چرخ ريآ در مي  مد

 



 

 

12 

 ( Hizomi) مي هيزُ

از سنت هاي نيكو و پسنديده ي گذشته كه امروزه منسوخ شده است . سنت هاي مرتبط با مراساام ازدوا  و 

و ساير مراسم و تشن هاي محلي بوده است . كه در اين تا به برخااي از  ن هااا اشاااره )خنده سوري(ختنه  

 م.  مي كن

كمتاار از نفاات در اياان مناااطق  اساات  با توته به اين كه در گذشته سوخت اصلي مردو روستا هيزو بااوده  

استفاده مي شد .   طبخ رذا و سوختنفت  به عنوان سوخت براي  استفاده از  اين اواخر  تنها در  خبري بوده و  

به مراسم مثالً عروسي يااك نفاار از به اين دليل وقتي مراسمي در پيش بود معمويً يك هفته يا بيشتر مانده  

طرف خانواده عروس و يك نفر از طرف خانواده داماد با دستمالي از شيريني به تك تك خانااه هاااي روسااتا 

مراتعه كرده و ضمن تعارف شيريني  نان را از مراسم مقلع مي كردند . البتااه افاارادي كااه كاااو خااود را بااا 

 مي ريختند . هاي او    شيرينيمقداري شيريني روي    كردند معمويً  شيريني خبر كننده شيرين مي

چند روز مانده به مراسم اعالو مي شد كه قرار است فردا براي  وردن هيزو به صحرا بروند. صبح روز موعااود 

مردان روستا هر كداو با ريسمان و تبر و ايغ در يك منققه گرد  مده تهت  وردن هيزو بااه صااورت دسااته 

د . وقتي افراد به اندازه بار يك ايغ هيزو تمع مي كردند .  نها را بااا طناااب بااه تمعي راهي صحرا مي شدن

هيزو را روي ايغ بار گذاشته به سمت روستا حركت مااي كردنااد . از  كين(رَهم بسته و به اصقالح محلي )خَ

 نكات قابل توته در اين مراسم رقابت بين توانان براي تلو افتادن از يكديگر بوده است.

ين رقابت و تال  هر فردي كه از بقيه تلوتر بود در نزديكي ورود به روستا مورد استقبال اهالي قرار مي در ا

اولين ايغ شال قرمزي مي انداختند و اين  نشانه ي موفقيت او  در اين رقاباات تمعااي   گرفت  و بر روي بارِ

تقبال تعاادادي زيااادي از مااردو چون در مراساام اساا كه براي توانان بسيار مهم بحساب مي  مده  بوده است.

 بخ وص زنان و دختران حضور پيدا مي كردند.

بدين ترتيب حجم نسبتاً زيادي هيزو وارد روستا مي شد كه براي برخااي افااراد سرشااناس روسااتا از تملااه 

روحاني روستا هم يكي دو بار مي بردند و بقيه را هم تهت پخت نان به خانه صاحبان مجلآ مي بردنااد . و 

از هيزو ها را درشب عروسي در ميداني گذاشته و بعد از صرف شاو هيزو را  تش زده و بااه تشاان و بخشي  

پايكوبي مي پرداختند و اين هيزو ها در گذشته كه روستا برق نداشته  وسيله روشاانايي مجلااآ هاام بااوده 

 است.

خانواده ي داماد وعااروس بعد از اين سنت پسنديده مردانه نوبت زنان بوده تا  ستين همت باي زده به كمك  

رفته مقدمات پخت نان را فراهم كنند .از قبيل پاااك كااردن گناادو هاااي مراساام وبعااد از  رد شاادن  ن در 

) در گذشته در وسط روستا  سيابي  بي وتود داشته كه امروزه بخش هاااي مهاام  ن تخريااب    سياب روستا
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ه م رف در مراسم عروسي كااه معمااويً سااه  رد خمير شده وبا همياري زنان به نان تبديل و ماد  شده است(

 شبانه روز طول مي كشيد مي گرديد.

يكي از رسوو پسنديده در گذشته اداره ي امور محلي توسط خود مردو بااوده كااه خااود حاااكي از اسااتقالل 

مالي روستاها نسبت به حكومت مركزي بوده است .لذا سهمي از عوايد زراعت ومح ويت را به اقشار خاااص 

 (.606:  1362) لمپتو، » سيد    خوند «  يا مل ا مي دادند و....    از تمله

 

 پول اندازي ، پُل اِندَزي

 pol endazy 

از تعاوني هاي سنتي در حوزه مالي واعتباري كه معمويً در مراسم عروسي وختنه سوري بيشتر رايااج اساات 

كه البته امروزه مراسم معمويً يااك روز   پول اندازي است .كه در اين گونه مجالآ معمويً در روز  خر مراسم

است .بعد از اين كه داماد را در ع ر روز مراسم طي مراسم خاصي به محل دهانه قنااات باارده ولباااس هاااي 

دامادي را در حين شادي و پايكوبي افراد تعويض مي كنند و معمويً مسااير خانااه داماااد تااا دهانااه قنااات و 

از ودهل در حالي كه توانااان داماااد را روي دو  خااود حماال مااي با س  برعكآ رابه صورت دسته تمعي و

كنند طي مي كنند .سپآ هدايايي كه روي سيني هايي چيااده شااده اساات وشااامل شاايريني و تياال  ...... 

رورن   قند   كفش براي مادر وخواهران عروس و.... را افراد در حالي كه اين طبق ها را روي  سر گرفته انااد 

مي برند و افرادي كه اين طبق ها را حمل مي كنند يك دستمال پارچه هاي بااه عنااوان به خانه پدر عروس  

هديه دريافت مي كنند سپآ تهيزيه ي عروس را در صفوف منظم ودر معياات نوازناادگان بااه طاارف خانااه 

داماد حمل مي كند .حمل اين تعداد كاي كه برخي از ققعات  ن هم نسبتاً سنگين است تااز در سااايه اياان 

ري امكان پذير نيست . البته اگر چه امروزه وسايل نقليه ي موتوري  به كمك انسان  مااده ولااي هنااوز هميا

هم در بافت قديمي روستاها كه امكان تردد اتومبيل وتود ندارد تز با كمك مااردو اياان  اماار امكااان پااذير 

د .نوبت به صرف شاو مااي نيست .پآ از پايان انتقال تهيزيه كه معمويً نزديك رروب  فتاب به پايان مي س

رسد .پآ از تمع كردن سفره افراد هداياي نقدي خود را تقديم مي كنند . و از طرف داماد نيز بااه هركااداو 

 )خِسااتَك(از افرادي كه پول داده اند دستمالي حاااوي مقااداري  تياال كااه معمااويً شااكالت  هسااته زرد لو

ا مي گااردد .يزو بااه ذكاار اساات كااه امااروزه در اياان ساانت و... است .اهد  )بادُو(   برگه زردالو )كِشتَه( باداو

تغييراتي ايجاد شده از تمله اين كه به تاي دستمال حاوي  تيل فقط شيريني تعارف مااي شااود و دو نفاار 

مسئول تمع  وري هداياي نقدي افراد مي شوند وناو اهدا كننده و مبلغ هديه شااده  را در دفتاار يادداشاات 

هدايا را معمويً با مبالغي بايتر تالفي كنند  چيزي كه تامعه شناسان  ناارا نااوعي   مي كنند .تا در  ينده اين
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مبادله مي دانند .به تعبير  نان زندگي اتتماعي از مباديت تشكيل شااده اساات   مبادلااه ي  داب   امااوال   

فااراد ودر همااه ي مبادله ي قدرت   به نظر مي رسد كه الزاو به تقابل در افعال اتتماعي را همااه ي ا  زنان و

توامع وهمه ي تمدن ها حآ كرده باشند .وهدف بخش مهمي از قواعد ونهادهااا نيااز چياازي تااز اسااتقرار 

وسازمان دادن مباديت نيست .پآ مي توان مبادله را نااوعي رابقااه ي اتتماااعي بنياااني وبنيااادي دانساات 

مااي نويسااد : » خاادمات پااادا  ( پيتر بال  نيز به تبيعت از مارساال مااوس  252:  1354ندراس    م.)هانري  

دهنده   حقي براي ديگران ايجاد مي كند و او را وادار مي سازد تا بااه نااوعي در صاادد تبااران  ن باار  يااد ) 

( پآ از صرف شاو همگي در محلي كه از قبل براي تماشا پيش بيني شااده اساات بااه 421:  1370توسلي    

ي  فرياد ) واز خواني( وگاه اتراي نمايش اساات تشن وشادماني مي پردازند كه شامل ساز ودهل ورقص محل

. 

در انتهاي مراسم » عروس كشون «  انجاو مي گيرد . افراد به طور دسته تمعي با ساز و دهل به طرف خانه 

ي عروس حركت كرده وپآ از خداحافظي عروس با اطرافيان كه معمويً با گريه وزاري همراه اساات .داماااد 

كت رداخته و در حاليكه زنااان  نهااا را احاطااه كاارده انااد بااه همااراه خياال شاا چادر سفيدي بر سر عروس ان

كنندگان كه مردان در تلو و زنان كه عروس وداماد هم پيشاپيش زنان حركت مي كنند بااه طاارف خانااه ي 

در  سااتانه خانااه داماااد  داماد حركت مي كنند كه البته با صلوات فرستادن واسپند دود كردن همراه اساات .

روس خانم توقف كرده و بعد از قول گرفتن از داماد در مورد هديه يا سفر وارد خانه داماد مي شااود معمويً ع

كه در اين تا گوسفندي را تلو پاي عروس و داماد ذبح مي كنند و كفش عروس و داماد  را اندكي به خااون 

ي شااوند و مراساام خاصااي اين گوسفند  رشته مي كنند . عروس و داماد وارد اتاقي كه از قبل اراسته شده م

 در اين تا انجاو مي شود كه فعالً مجال گفتن  ن نيست.

ع ر روز بعد مراسم پاتختي توسط خانم ها انجاو مي شااود . كااه معمااويً در اياان مراساام نزديكااان عااروس 

اخاال مي كنند .خانم ها نيز هداياي نقدي خود را به د  اراكهوداماد هداياي خود را كه معمويً رير نقدي است  

ظرفي كه در نزديكي عروس و داماد است مي گذارند در اين مراساام معمااويً تهيزيااه عااروس بااه حاضااران 

 نمايانده مي شود .

گري و تعاون اگر چه از تأكيدات دين مقدس اسالو است .وهمواره براين امر مهم بخ وص در امور خياار رييا

اياان شاايوه هااا از دياار باااز كااارايي خااود را در   و گرچااه  ) تعاونوا علي البر والتقوي(  وشايسته تأكيد شده

پاسخگويي به نياز توامع متناسب با شرايط تغرافيايي واتتماعي نشان داده است .ولي متأسفانه عدو توتااه 

به روستا ها ورها شدن  نها به حال خود سبب متالشي شدن اين شيوه هاي كهاان وعاادو تااايگريني  ن بااا 

كه انگيزه ماندن ومبارزه با ناماليمات روسااتا را بااراي مااردو كاااهش   چيزي  است  شيوه هاي كار مد گرديده
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داده و مهاترت روز افزون روستاكيان به شهرها را در پي داشته است .چنانكه همين روسااتايي كااه برخااي از 

صد سال پاايش نااه تنهااا افاازايش   در مقايسه بانمودهاي همكاري  نان را دراين تا  وردو تمعيت  ن امروز  

لكه سير نزولي داشته است . بي سبب نيساات كااه ايلاايه توسااعه ي اقت ااادي ماادرن را بااه عنااوان نيافته ب

فر يندي توصيف مي كند كه از طريق  ن ملتهايي كه قبالً خود كفا بااوده انااد مهارتهاااي ساانتي خااود را از 

  بااراي   دست مي دهند ومجبور مي شوند براي سالمتشان به پزشكان   براي تعليم وتربيتشااان بااه معلمااان

 (470:   1376)گيدنز ،سرگرمي به تلويزيون وبراي معيشت خود به كار فرمايان متكي باشند .

روستاهاي ما كه روزي صادر كننده مح ويت كشاورزي ودامي به شهرها بودند امروزه م رف كننااده و وارد 

ات وبااا اراده وپشااتكار كننده اين مح ويت هستند . قنات هايي كه با همت بلند گذشتگان با حداقل امكاناا 

ايجاد گرديده اند . امروزه در سايه ي بي توتهي و كوتاهي نسل حاضر يكي پآ از ديگري تخريب مي شااود 

هسااتند و حاكمياات   بايااد بااه  وميراث فرهنگي و سرمايه ملي كشوركه اين ها شاهكارهاي فرهنگي حال  ن.

  عنوان سرمايه ي ملي حفاظت  ن را به عهده بگيرد .

حكومت پهلوي با مدرنيزاسيون واراكه طرحهاي همچون اصالحات ارضي زمينااه ي نااابودي اياان تعاااوني اگر  

هاي سنتي را فراهم  ورد .شايسته است كه دولتمردان امروزي ما در تهت نهادمند كردن اياان شاايوه هاااي 

وي نياااز اياان پسنديده در دروستاها اقداو كنند .چرا كه بهتر از هر شاايوه ديگااري خواهااد توانساات پاسااخگ

 مناطق باشد .

 

 حاصل اين آمد كه يار جمع باش 

 همچو بتگر از حجر ياري تراش                             

 زان كه انبوهي وجمع كاروان  

  رهزنان را بشكند پشت وسنان                          

 وي(ــولــ)م                                                 
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