زیست اقتصادی عشایر؛ مطالعه موردی عشایر هداوند
محمّدسعید جانباللّهي
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چكيده
ايه و عشاير ويژوي ها فرهنگي اجتماعي و ا تصاد منحصر هه فرد
داراا در هُعا ا تصااد آااان از دو شامن زيسات «پارورش دام» در ساطحي
وسترد و «كشاورز » در سطحي محاود هتر مايومرااا ايان شامن زيسات
ا تصاد منشاء عنامل اجتماعي و فرهنگي هسمار است كه هر كاام ميتناااا
محنر مطالعها جاّ وردد امروز رويكردها جايا هه اين شامن زيسات
آن را از جتا هسمار مطلنب تنجّه ااايشهوران در محنرها متتلف كارد
است
عشاير لر از جمله ايه چادراشمن هستنا كه زااوي ايلماتي هر پايه اااام
كنچ يا اسكانيافته داراا كنچ ايلرا ها و تن فگا ها همن راهاي شامن هاا
هتر هردار از مرتع حفاظت و احما مراتع مالكمت دام اشانوذار هر رو
دامها پش چمني و ااناع تنلماا دامي و لبني از جمله محنرهايي هساتنا كاه
در زيست ا تصاد اين ورو از مردمان منرد تنجّاه ارار مايومرااا عشااير
هااواا از شاخه عشاير لر هستنا كه از منطن االي خند هه وراممن كنچاااا
شا و هننز شمن ها سنّتي خند را حف كرد ااا تنجّه و مطالعه همه جااباه
و ساخت هراامهها جذّاب از اين هررسيها ميتنااا اهااف رسااه ملّاي را در
ساخت هراامهها هنمي پنشش دها
کلیدواژه ها :اياه عشااير عشااير لار عشااير هااوااا كانچ عشااير
تنلماا دامي
1
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عشاير هه وروهي از مردم ه خنيشاواا وفته ميشند كه ها هتر ومر از دو

 28و  / 29بهمم و ت بسمم

شمن معمشت «پارورش دام» در ساطحي وساترد و «كشااورز » در ساطحي
محاود زااوي مي كننا اين جامعه ممكن است اسكان يافته هاشا ياا كنچناا
اما هه هر حال ااام خنيشاواا مت ترين عامل تشاكملدهناا اياه
عشاير لر از جمله ايه

اسات

چادراشمن و عشاير هااواا شاخها از آن هستنا كه

از منطن االي خند كنچااا شا ااا
در تاريخ شفاهي چنا روايت از چگناگي تبعما ياا ااتقاال هااواااهاا هاه
وراممن وجند دارد:

 1روايت اوّل حاكي است كه كري خان زاا  600خاانار از اتبگان طايفاه

خند و ساير عشاير لر را كه پاركااب هناگ اساتحفاظي او هندااا هاه ورامامن
منتقل كرد تا از هجانم و تجااوز ايال اجاار كاه مااّعي و مازاح او هندااا

پمشگمر كنا اين عاّ در  60روساتا ورامامن اساكان داد شاااا و شااخه

سرشناس و معروف آاتا سه طايفه خااي ممرزايي و سمر هند ااا

 2هنا هه يک روايت شفاهي ايان طايفاه كاه در كنهاشات خارّمآهااد هاه

داماار اشتغال داشتهااا و شهق آاتا ااايمشک هند است ها سمهخنر هاا
منطقه را ااامن كرد هنداا كري خان آاان را هه فارس كنچ داد و اجارياه ايان
طايفه را از شمراز هه وراممن منتقل كرد لمتنن اين روايت را تأيما ميكناا و از
نل مؤلّف تاريخ

ميانيسا« :عشاير هااواا (هر وزن خااواا) اهل خرّمآهاد

هستنا و كري خان زاا آاتا را هه فارس و آ امحمّا خان آاتاا را از فاارس هاه

تتران كنچ داد » (لمتنن  )271 :1377هنركاد امز اين نل را پذيرفتاه اسات

كه «هااواا و ساير ا نام در زمان كري خان زاا و شاهان اوّلمّر اجار هاه تتاران
آورد شااا » (هنركاد )133 :1322

 3نل ديگر امز هست كه حاّا ل از زمان افنيه تا اوايل پتلن هرخاي

از طنايف لر هه اناحي «خنار» وراممن تبعماا شاا اااا چنااكاه هازماااا ايان
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طنايف هننز در ايان منااطق يافات مايشاناا هناا هاه وازارش محماند هان

سادا

ممر و غمر را هه «خنار» تبعما كرد شناختهشا ترين طايفه لار ورامامن

هااواا اام دارد كه از چگناگي تبعما آاتا اطّهعا

)155 :1300

د مقي اااري (اماناللتاي

هنا هه روايت اوّل هااواا و تي هه وراممن آمااا  600خاانار هندااا و در

 60روستا وطن كرداا كسي البته اام آن روستاها را هاه تماامي امايداااا در
مآخذ مرهنط هه وراممن از هرخي از اين روستاها اام هرد شا است مثهً هنا هاه
نل اممني همشتر آاتا در روساتاها عمروآهااد كااظ آهااد سارول پنئمناک
خمرآهاد االحآهااد پلناگدرّ تنچاال حماماک سانر معامنآهااد نئمناک
(درخشااي) كرمآهاد شنشآهاد ول عبّاس شنران حمارآهاد و چنا روستا هاه

اام شهق ساكنااا (اممناي  )123 :1368و اماز در روساتاها شاماآهااد

محمندآهاد كتنه و ان جلملآهاد كري آهاد و كلمن هااواااها شااخه ممرزاياي
سكنات داراا
هااواا در اال دارا سه طايفه خااي ممرزايي و سمر هند كه هعاها هر
تمر ااشعاها

جايا پماا كرد است هرا مثال خااي هه زيرتمر ها ديگر

هه اام ها شمركناا ونهرواا اتاهكي شاهي هكاي و شاتبازواا تقسام شاا
است
ممرزايي امز هه زيرتمر ها هيذا وااا مااد وااا طتماسابوااا تقسام
ميشناا شاخه عما طايفه سمر كاه از هماه هازرگتار اسات سالمااي ياا
سلماايواا است كه شامل زيرتمر ها انروزواا اادرواا رشماواا رهانواا
و شا محماواا است همچنمن اين طايفه يک تمر واهسته هه ااام هااار وااا
داراا كه از هاار ها فارس و غمر لر است
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لر را هه «خنار» ر تبعما كرد رضا شا اماز هرخاي از طناياف لرساتان مااناا

 28و  / 29بهم م و ت بسم م

لرستان كه هه سال  1001هجر

مر انر

ورفت تعااد دويست خااانار

شمممه

هاايتاهلل شا عبّاس افن هه هنگام شننكشي علمه شاهنرد خاان اتاهاک
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عشاير هااواا پرجمعمّتترين و متشكّلترين ا نام تبعما هستنا كاه هماه
 28و  / 29بهمم و ت بسمم
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هه ونيش لر تكلّ ميكننا هسامار از سانّتهاا خاند را تاا اماروز پااس
داشتهااا هه هنيت خند آواهي كامل داراا خند را واهسته هه طايفر مشتّصاي
ميداانا و وا سلسله ااسااب خاند را تاا تباار ااالي هرمايشاماراا (شاجر
خنيشاواا ) هننز ه پمرمردااي هستنا كه حتّي واحاها اجتماعي خاند را
ميشناسنا و اين يعني همه آن شرايطي كاه پژوهشاگران هارا عشااير هاندن
الزامي ميداانا هنا هه نل اين عاّ كنچکترين واحاا ا تصااد  -اجتمااعي
هااوااها «تتمه» ) (toxmaاست كه از مجمنع چنا «تتمه» تمر و از مجمانع
چنا خاانار يک «همله» ) (beilaشكل ميومارد هملاههاا جااّ مشاترك دارااا و
خنيشاواا آاان پار تبار است
ااطهح ديگر امز هه اام «تلک» ) )talakهه كاار مايهرااا كاه معاادل ياا
جايگزين «همله» و هه روايتي «تمر » هند ولي ارتباطي هه اساب و تباار اااشاته
است هه اار ميآيا يک واحا اجتماعي سماسي يعني انعي تقسام طايفاه هاه
واحاها كنچکتر هند است

امندار خنيشاواا طايفر هااواا

هااوااها كه از لحاظ جمعمّت سرآما ساير ا انام راااا شاا هاه ورامامن
هنداا ك و همش ساختار ايلي و سنّتي خند را حف كرداا ورچه هاه مارور و
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هنيژ پا از طع ارتباط ها هستگان لر خند ااام سنّتي آاتا تاا حاا ااساجام

) (beilaكه مرهنط هه عشاير شقايي اسات و شاايا يادواار از دوران ا امات
آاتا در شمراز هاشا ها اين حال آاتاا همگاام هاا عشااير تاا ايان اواخار دارا
تشكمه

سماسي و سازمااي هند ااا؛ در ر س طايفه خان و هعا از او كاخااا

رار داشت كه حاّا ل تا رد كاخاايي يک رتبه منروثي محسانب مايشاا و
كاخاايان دارا همان شرايط خنيشاواا و پمنستگي نمي ها طايفه هند اااا
كه در ااام حكنمتي عشاير تقريباً شرط اوّل است

کوچ عشاير هداوند
ايل هااواا در اال همگي داماار و كنچرو هند ااا روستاها وراممن كاه
هسمار از آاتا پمشاناا شاهق ها دارد در وا اع محالّ ا امات زمساتااي و
شهق آاان محسنب ميشا است همه ساله از اوّل هتار هه طانر هناهكان هاه
يمه ا

دامنر البرز كنچ ميكرداا و هتار و تاهستان را در آن اناحي كنهساتااي

هه سر ميهرداا هننز ه هااوااها هزرگتارين كنچنااوان منطقاه هساتنا و
هتش عما ا از آاان همچنان هه كنچرو خند ادامه ميدهنا آاان همشاتر هاه
درّ تر ميرواا اين منطقه تقريباً تمام ااحمار شامالي شترساتان دماوااا حااّ
واسط ساّ لتمان تا ساّ تر را ميپنشااا چنا تمر از خاايها و ممرزايايهاا اماز
هه جبته غرهيتر در حنضه رودخااه تس هه محلّي هه اام «زيار» ميرواا كه در
غرب پلنر وا ع شا است هااوااها درّۀ تر را هه تاريج و ها راهنمايي ماردم
روستاها شممرااا

كشف كرد ااا؛ زيرا پمش از آشنايي ها درّۀ تر هاه حانالي

تنال كناوان و اناحي شممرااا

كنچ ميكرد ااا
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ااطهحي در ااام عشاير لرها لرساتان وجاند اااارد ياا اااطهح «هملاه»

 28و  / 25بهم م و ت بسم م

ااطهحا

ديگر دره آممتت ماانا آاچه در منرد «تلک» وفتام كاه چنامن

شمممه

خند را از دست داد؛ ههطنر كاه اااطهحا

ساازمااي آاتاا هاا طناياف ياا
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كنچ هااوااها همه ساله در دو مرحله ااجام ميشند مرحلر اوّل در اواخر
 28و  / 29بهمم و ت بسمم
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اسفنا است كه از شهق حركت ميكننا و هه مراتع پاايكنهي مايروااا و تاا
هفتاد و پنج انروز در اين محلها مايمااناا حركات مرحلار دوّم كانچ هاه
ارتفاعا

درّۀ تر است هايتي است كه مسمر و ايلرا مشتصي دارااا و ايان

مسمرها هه وناها ااتتاب ميشند كه هنيژ در آهگا ها ها ه ته ي اكنناا و از
اار تأممن آذو ه و آب منرد اماز دام در مضمقه امفتنا
ايلراه و توقفگاه بین راه :عشاير ساكن وراممن سه ايلرا مشاتص دارااا

كه در هعضي سمتها هاه ته ي دارد (اقشه)1

اقشه  1اقشر مسمر كنچ هه درۀ تر

 1عشاير ساكن در شهقها جمتن ) (jituپلشت محمندآهاد و فارنآهااد
) (fernâbâdاز تنچال (روستايي ازديک پارچمن) عبنر ميكننا

 2عشاااير ساااكن شااهقهااا كاااظ آهاااد هتنااام عاارب ينساافرضااا از

سرخهحصار عبنر ميكننا

 3طنايف ساكن هتنام سنخته از مسمر هتنر ( )behvarميرواا
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در سرخهحصار را دو شاخه ميشند؛ وروهي كه هه دو سه طايفاه محااود

و «ينردشا » هه سمت غرب درّۀ تر ميروااا ابهً در تن فگاا هاا هامن را

هرحسب غنا و پنشش وماهي علفچر آن از  2تاا  20روز تن اف داشاتنا ولاي

امروز اكثر اين تن فگا ها متروك يا تبايل هه روستا شا است و اهل اساتفاد
امست هرا مثال اتستمن تن فگا «خاايها» پاچالک هند كه در هعضي سالها
تا يک ما در آاجا ميمااااا ولي در سالها اخمر هه علّت خشكسالي تان ّفي
اااراا در منارد امز هه علّت ساخت و سازهايي كاه در مسامر ايالرا هاا هاه
عمل آما است عشاير مجبنر هه تغممر مسمر يا عبنر سريع شا ااا
زمان ورود به يیالق :زمان ورود هاه مرتاع از سان منااهع طبمعاي تعمامن
مي وردد و هرحسب پنشش وماهي اجاز ورود هه دامااران داد ميشاند ماثهً

عشاير كلتر كه از مراتع «خرسنگ» استفاد مايكنناا هاياا از  29خارداد وارد
مرتع شناا در انرتي كه مراتع ديگر از  15خرداد مانرد هتار هاردار

ارار

ميومرد زمان هروشت ه هه هممن ترتمب تعممن ميشند؛ هاا ايان تفااو

كاه

دامااران ونشتي ماّ

زمان همشتر ميتناانا ا امت داشته هاشنا

مسکن :اتستمن كاار هعاا از ورود هاه يامهق هرپاايي ساما چاادر اسات

سما چادر يا هه ااطهح «همن» ( )biyoاز  16تا  17طعه كنچاک دساتبافتها

از من هز هه اام «لتف» ) (latafتتمّه ميشاند هار لتاف  00تاا  60ساااتممتر
عري دارد و طنل آن امز هسته هه ااااز سما چادر متفاو

اسات كاه معمانتً

 20تا  25متر است سما چادر مزايايي دارد كه عبار ااا از:

 1چنن از من هز تتمّه ميشند هنگام هاراااوي خااامت ااقباضاي پمااا

ميكنا و هاران و سرما هه داخل سما چادر افانذ امايكناا همچنامن در ورماا
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مسمر مشتص آاتا از مشاء و امامزاد هاش است دستر دوم از طريق «وازوار»

 68و  / 29بهم م و ت بسم م

درۀ تر يعني هه حنزۀ پلنر و زيار در مجاور

رودخاااه تسا مايروااا كاه

شمممه

ميشناا مثل خاايها و ممرزاييها ساكن كري آهاد و كلامن هاه طارف شارق
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منبسط مي شند و هنا همشتر هه داخال را مايياهاا و فضاا داخال آن را
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خنک ميكنا
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 2من هز مااع هرق ورفتگي ميشند
 3من هز ضا هماا و حشارا

مانذ اسات هنااهراين اگتااار آن هاه

مرا بت ويژ اماز ااارد
ساير متعلقا

سما چادر هه شرح زير است:

� اسمن ()osin؛ ممله چنهي هه ارتفاع  2/5متر اسات كاه در حكا ساتنن

اگتااراا است هر سما چادر  3تا « 4اسمن» دارد در انك اسمن طعه چنب

ديگر هه اام «كنچمل» هه عاري  10ساااتممتر و طانل دو متار مثال االمب
الصاق شا است كه لتاف رو آن تكماه داد مايشاند ولاي اانك اسامن از

سما چادر همرون ميزاا فااله هر اسمن  2/9متر است

�(pâru؛ چنب دو شاخها هاه هلناا  1/5متار اسات كاه در
� پاروش )

اطراف سما چادر در زممن تعبمه ميشند و حامي طنابها اگتاارااا اسات

هر سما چادر حاا ل هه  12پاروش اماز دارد

� ممخ يا «كانزول» )(kuzvel؛ معمانتً از چانب درخات واز و امثاال آن

تراشما ميشند و هلناا آن  15تاا 20ساااتممتر اسات مامخهاا را در زمامن
ميكنهنا و طنابها سما چادر را هه آن و هه «پاروش» ميهنااا

� يلن )(yalan؛ طعاتي از جنا سما چادر است كه ها مان هاز ياا پشا

ميهافنا و در اطراف سما چادر هه وسمله سنزنها چنهي هه اام «سمتچه» كاه
از چنب درخت واز اسات هاه ساما چاادر متصال مايكنناا در وا اع يلان
دينار ها اطراف سما چادر است
ضماي و فضا داخلي سما چادر امز هه ترتمب زير است:

 1تجوا يا تش وا هه معني اجاق است كه جا آن در جلن وروديه سما
چادر اااكي متمايل هه سمت راست است
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 2چنل )(�ol؛ در اطراف سما چادر از داخل يک دينار سنگچمن هه اام

 3محلّ اگتاار ظروف آشپزخااه كه هعا از محلّ مناد لبني است
 4محلّ اگتاار

نا و چا و آرد و اااير آن كه هعا از ظروف است

 5هارچمن كه محلّ اگتااار رختتاناب اسات كاه معمانتً در وساط و
روهرو وروديه رار مي ومرد پشات آن هااز اسات تاا هانا در جرياان هاشاا
رختتناب در ضمن تكمهوا ه هست و كار پشتي را ااجام ميدها

 6ظروف اگتاار مثل هنرجک ) (hurjakو «كنل واچه») (kulvâ�aكاه

كمسه اگتاار

نا است و كار ناان امز ميكنا و «جفنه» ) (jofnaكه كمسه ياا

تنهر اگتاار اان است در پشت رختتناب جا داد ميشند
محلّ استقرار يک يا چنا سما چادر متعلق هه يک ورو اجتمااعي «مالگاه»
( )mâlgaاام دارد هه همان ديگر «مالگه» يک واحا مكااي است هارا اساتقرار
يک واحا اجتماعي  -ا تصاد كاه در اااطهح هااواااها «تتماه» ياا هملاه
) (beilaاام دارد هه هممن دلمل وا هه «مالگاه» محلّاه اماز اطاهق مايشاند
هر«مالگه» هه اام هزرگ يا ريش سفما «تتمه» يا «همله» است در يمهق معمانتً
افراد ه محلّه (ساكن يک روستا در شهق) در يک جا جمع ميشاناا ماثهً
در يمهق نشاتااه (وا اع در اوّل درّ تر) دو «مالگاه» وجاند دارد كاه يكاي

مركب از  7خااناراا و تقريباً همگي از روستا يا شهق تماشا ازديک رودهن

آما ااا و «مالگه» دوم هه اام حاج علي مراد است كه  17خاانار هساتنا؛ 15

خاانار آاتا از «هاغ كمش» و يک خاانار از تماشا و يک خااانار ها از ساممان
سفما آما است هر مالگه تأسمسا
اعضا ساكن آن مشترك است:

متعاد هه شرح زيار دارد كاه واا هامن
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«كلکماسي» ) (kalakmâsiاستفاد ميكننا

 28و  / 29بهم م و ت بسم م

وروديه محلّ ذخمر مناد لبناي اسات اخمار ًا هاه جاا آن از فضاايي هاه ااام

شمممه

«چنل» وجند دارد كه محلّ اگتاار وساايل اسات؛ از سامت چاپ ازدياک

  018فصلنامه فرهنگ مردم ايران

 1چادر هرزاتي هرا متمان اين چادر البتّه متعلق هه ريش سفما است كاه
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معمنتً متماااار طايفه يا همله است
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 2چاتنلک ) (�âtulakمسكن محقرّ كاه هاا طعااتي از ساما چاادر هاه

انر

ام افراشته در ونشها

رار دارد و محلّ اساتراحت و خانر و خاناب

چنپان است

 3كلکماسي ) (kalakmâsiجا دينار كنچكي در ااااز  1×2هاا ديانار

سنگچمن و پنشش «لتف» ( طعا

سما چادر) هرا اگتاار و ذخمار ماناد

لبني است جادينار ديگر امز شبمه «كلکماسي» و هاون پنشش ساقف هاه
اام چاتنلک ) (�âtulakوجند دارد كه در حك آشپزخااه اسات و از آن همشاتر
هرا جنشااان شمر استفاد ميكننا

 4كلک فضا مستطمل شكلي ها دينار ها سانگچامن اسات كاه هارا

اگتاار ممش پمر و هرّ ها منرد استفاد رار ميومرد

 5دون ) (dunيا وار ) (vâraكه فضا مستطملشكل ها دينار سنگچامن

يا چمنها است

شيوه بهرهبرداري از مرتع
هر طايفه ااحب يک يا چنا مرتع است كه هرحسب من عمات جغرافماايي
اام خااي دارد هرا مثال تر خرسانگ ) (xarsangمتعلاق هاه عشااير كلتار
� (paهاه طايفار سامر كاه شااخها از هااواااها
�m-e la
است «پش لش» )
هستنا تعلّق دارد و سفمااب در مالكمت وااوااهاست ها اين ترتماب محااودۀ
هر طايفه و حتّي ممزان ظرفمّت مرتع مشتص اسات هارا مثاال ظرفمات تر

« لعه ان»  10هُر (bor) 1ونسفنا است كه ابايا از اين حا تجاوز كنا

مراتع امز درجههنا شا ااا؛ درجه  1هر هكتار  2ونسفنا؛ درجه  2هار

هكتار  1ونسفنا؛ و درجه  3هر دو هكتار يک ونسفنا ميتنااا چرا كناا هاا
 1هر «هُر» حاود  000تا  000ر س ونسفنا دارد
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اين حال هرخي افراد ها استفاد از فراتهاا كااذهي كاه هارا خاند فاراه

كه مراتع آاتا مشاع است هرا مثال كلترها هه دو شاخه تقسم ميشناا و سه
مرتع هه اامها «كتريزكدرّ » و «ملک چشمه» و «خرسنگ» دارااا ياک ساال
دستر اوّل از كتريزكدر استفاد ميكنا و دستر ديگر هه ملکچشامه مايرود
سال هعا اين دو جا يكايگر را عني ميكننا ولي محل اساتقرار خندشاان
هممشه در استركلک ) (astarkalakثاهت است و فقط دام را جاههجاا مايكنناا

كلترها از روستاها غنيآهاد شتر ر و مسكرآهاد ميآينا و از  20خارداد تاا

 15شترينر در تر هستنا و زمستانهاا هاه اقااط متتلاف شاتريار و ازوين
ميرواا و علف را اجار ميكننا و هه دام علنفه دستي ميدهنا

حفاظت و احياي مراتع
باديان در اين راهطه و در منرد شرايط اين منطقه چنامن انشاته اسات :هاا
تنجّه هه شرايط تنپنورافي (شمبها هسمار تنا اغلب دامنهها جننهي البارز)
و همچنمن ازوت

هه اسبت هات (حتّي در منارد تا  000مملايمتار هااران در

سال) فرسايش خاك ها ار
ارتفاعا

هر چه همشتر آغاز شاا و هاه مارور كان هاا و

پنشما از جنگلها و پنشش علفي استپي هه اتر ا ستت تباايل

ورديااا در هراهر اين حركت تتريبي كاه شاا

آن اماروز دو چنااان شاا

است ه تعااد دامها رها شا در مراتع هه چنا هراهار افازايش يافتاه و ها
استعااد منطقه ها تنجّه هه غالب شان حركت تتريباي از ااار احماا و اار
هازساز هه شاّ

ضعمف و حتّي در منارد اين اهلمت طبمعاي از هامن رفتاه

است تأسف در اين است كه در اين رهگذر همچونااه تغممار در شاناخت و
آواهي مردمي كه ها طبمعت سر و كار داراا و حما

آاتا هه آن واهساته اسات
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وماهي استفاد از آن را انهتهنا كرد ااا كسااي هه اين عمل دست مايزاناا
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آن استفاد ميهراا هرخي از طنايف هه دلمل شرايط خاص مرتع و انع پنشاش

شمممه

ميكننا اين ضناهط را ااديا ميومراا و در عمل از مرتع همش از حا ظرفمات

  081فصلنامه فرهنگ مردم ايران

در خصنص احما و حفاظت آن حاال اشا است در اين زممناه مايتانان از
 28و  / 29بهمم و ت بسمم
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منطقه تر اام هرد كه هه شاّ

رفتن دام هه آاجا جلنومر ميشند درست است كه منطقه تر در چتال ساال

منرد اعتراي اهالي و داماارهاسات كاه چارا از

وذشته جزء هتترين مراتع يمه ي كشنر هند است اما امروز همچ ونااه دلملاي
وجند ااارد كه همان ااتاار وذشته را از تر داشته هاشم اباياا فرامانش كارد
كه در طنل اين ما

مراتع و مناهع طبمعي تر هاه دلمال تتااج ماااوم اابان

عاممي از احشام هممن داماارها هه طنر ااخناسته هسامار آسامب دياا اسات
هي ترديا اور رواا تتريب ااشي از چرا هيرويه هه هممن شاكل اداماه ياهاا
هايا مطمئن هند كه ديگر چمز هه عننان مرتع در منطقه وجند اتناها داشات

تا هتنااا دامي را در خند هه عننان چراوا هپذيرد ( باديان )60-61 :1365

مناهع طبمعي استان هرا مراتع خالي هذر در اختمار داماار مايواذارد و هاا
آمنزش ها تزم مرتع كشت ميشاند كاه زماان آن بال از هاراااوي اسات
كاشت اوّل رق است؛ يعني هر جايي كه هرا ترمم كشات مايكنناا مااّتي
رق ميشند تا وما هه رشا طبمعي خند هرسا پمش از اين در مراتع دي كاار
ميكرداا كه سازمان مناهع طبمعي پمشگمر و ممااعت كارد در مراتاع زياار
حتي سمبزممني كشت ميشند كشت يناجه امز رواج دارد و ساتاه ميتنااناا
دو چمن داشته هاشنا
مراتع هه دو شمن احما ميشند:

 1شمن اوّل شت زاي است كه ها تراكتنر شت ميزانا و هذر ميپاشنا

 2در روش دوّم شت اميزانا هلكه هذر ميپاشنا و آهمار ميكننا هرا
آهمار

اترها كنچكي در مراتع حفر ميشند كه ها آب اااااختن در آاتاا آب

را در سطح مرتع پتش ميكننا هر جاا ها كاه اشاتي داشات جلان آن را
ميومراا
كشت يناجه در يک سال هاعث هتر هردار از آن در سال ديگار مايشاند
يناجه تا چنا سال محصنل ميدها هرداشت ايان محصانل مكااامز اسات و
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دامااران چنن خند «تملر» اااراا آن را از روستايمان كرايه و يناجهها را هاا آن

يک يا چنا چنپان رار ومرد معمنتً هر «هُر» ) (borرا يک چنپاان سرپرساتي
ميكنا هر چنپان يک دستمار هه اام «دابالاههاان» دارد كاه در سانمن انجانااي
است و حقنق كمتر امز ميومرد وظمفه دابالههان حمل و اقل وسايل او و امز
واسطه ارتباط چنپان ها «مالگه» و رساامان مناد خنراكي هه چنپان است

رارداد چنپان فصلي است سالي دوهار و هر هار يک رارداد شش ماهه هاا
چنپان ميهنااا و حقنق و مزاياا او را مشاتص مايكنناا لبااس كفاش و
خنراك چنپان امز هر عتا ااحب وله است چنن در يمهق ونسفنا هچّاهدار

است چنپان اميتنااا هر هار همش از  200يا  300ر س ونسفنا را هاا خاند
هه چرا هبرد در منارد كه كار چنپان سنگمن هاشا ااحب ولّه خند امز هه او
كمک ميكنا هه عهو هه همرا هر ولّه حاا ل دو سگ حركات مايكناا كاه
كمک مؤثّر هرا چنپان است
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در يمهق چنا وله را دره ميآممزاا تا يک ولاه هازرگ تحات سرپرساتي
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نشانههاي مالكيت دام

شمممه

درو ميكننا هر تر  00تا 77هكتار يناجهكار دارد
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هرا اينكه در شناسايي ونسفنا و جااساز مجاد اشتباهي پمش امايا هر
 28و  / 29بهمم و ت بسمم
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ااحب ولها هرا خند اشان خااي دارد كه آن را ها داغ ياا هارش هار رو
يكي از اعضا سر ونسفنا منتقل ميسازد معمنتً ونسفنا را در ساه مااهگي
بل از آمان هه يمهق داغ ميكننا اين اشااهوذار

ااناعي دارد:

الف) داغ :هر تمر يا طايفه هرا خاند داغ هتصنااي دارد شاكل و ااام
داغها هه شرح زير است:

 1تركه داغ كه يک خط مثل الف از هغل دماغ ونسفنا پايمن ميآياا ايان

داغ متعلق هه تمر »چراغي» است از سر دمااغ شاروع مايشاند تاا هاه وانش
ميرسا

 2داغ هفت :دو خط هه شكل عاد هفت در طرف راسات اانر

اسات

اين داغ متعلق هه تمر «اقا » است

داغ هفت

 3سگ داغ يک خط است كه رو دماغ حمنان ميوذاراا

 4استا داغ يک خط افقي و خط ديگر در زير و عمند هر آن و هه شاكل
المب است

 5داغ  8در طرف چپ انر

و هه شكل عاد  8است

 6داغ  11هه شكل عاد  11است
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ب) برش گوش :هرخي از دامااران هه جا داغ هاا هارش هار رو وانش

 2انك ونش را هه ااناع متتلف ميهراا يعني هر كسي هه شاكل خاااي
سمتي از انك ونش ونسفنا خند را ميهرد هرا مثال يكي از سمت راسات
ونش راست ديگر از سمت چپ ونش راست يكي وساط ديگار كماي
مايل هه سمت چپ و هه هممن ترتمب سامتهاا متتلاف وانش راسات و
چپ حمنان را هه اشااه ثبت مالكمت خند ميهراا هعضي كه وسناس همشاتر
داراا ه داغ ميكننا و ه ونش حمنان را مي هراا
پ) رنگ کردن دام :كسااي كه فرات داغ كاردن پمااا امايكنناا هانيژ
ورو هايي كه دامها هزرگ هاون اشان مي خرااا هارا مشاتص كاردن دام
خند ها استفاد از راگها ونااونن سمتها متتلف هان حمانان را رااگ
ميكننا هرا مثال يكي پشت وردن حمنان را هاا رااگ سابز و ديگار كمار
حمنان را ها راگ رمز راگ ميكنا

ترکيب گله
يک وله يا هه ااطهح يک هر ) (borونسفنا مركب از تعااد ممش هارّ
هز و كل است از كل كه هز ار اخته شا است هارا پمشااهنگ ولّاه اساتفاد
مي شند هه همرا هر ولّه هايا حتماً تعااد هز هاشا زيرا ممش عاد

دارد سر

هه زير همناازد و يک جا مشغنل چرا شند كه اين امر هه مراتع آسمب ميرسااا
اما هز آرام و رار ااارد و داي در حركت است و چنن ممش حمنان دابالهرويي
است هه دابال هز را ميافتا و در همه سمتها مرتع هه يكسان چرا ميكننا
هه هممن دلمل است كه پمشاهنگ و پمشرو وله حتماً هايا هز هاشا اما چنن هز
امز در تتريب مرتع متار

دارد تعااد آاتا ابايا از حاّ معمّني تجاوز كنا
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 1ل ؛ پشت ونش را ها چا ن هه انر

يک خط ميهراا
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شرح زير دارد:

شمممه

حمنان دام خند را عهمتوذار ميكننا اين هرشها امز اشاكال متفااوتي هاه

  084فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شيوه چرا
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چنپااان هرا چرا مرتع ضاهطه مشتصي اااراا و همه سامتهاا را هاا

 28و  / 29بهمم و ت بسمم

ه شروع هه چراامان ميكننا فقط ونسفناها شمر را در دامنهها ميچراانا
تا ه هرا شمردوشي در دسترس هاشنا و چنپاان هتناااا هاهمن اع ولاه را هاه
«مالگه» هرسااا و ه چنن ونسفنا شمرد هه آب همشتر اماز دارد در دامنههاا
دسترسي هه آب آسانتر است ولي ونسفناان « سر» و ارها را هاه ارتفاعاا
لل كن ميهراا كه اور آب در دسترس هاشا هه اار
هر طايفه يک جا متصنص هرا

و

از كن پايمن ميآينا

سرها خند دارد هارا مثاال طايفاه

كلتر سرها را هه خرسنگ ميهرد هرّ ها كه تاا بال از  6مااهگي هاه مرا بات
ويژ اماز داراا ها يک چنپان متصانص هاه علفزارهاا اارم و تارد هااايت
ميشناا
ونسفناااي كه هه ارتفاعا

هرد مي شناا در دامنهها محل استراحتي هه اام

� (q‰داراا اش هايا در شمب كن هاشا زيرا ونسفنا در شامب هتتار
« اش» )
ميخناها هسته هه انع و ممزان علف مرتع ونسفنا را از ابح تا ظتر متنالماً هه
چرا ميهراا هعا از استراحت كنتاهي هار ديگر در ظتر هه مرتع مايروااا تاا

 10شب ونسفنا هه چرا مشاغنل اسات و هعاا از آن ونسافنا را هاه « ااش»
ميهراا و ميخناهاانا هه طنر معمنل ونسفنا را در سه انهت هه چرا ميهرااا
و ونسفنا هر هار  3تا  4ساعت ميچرد در اواخر هتار كه علف ك مايشاند
هنيژ هرا دام ها پروار

مقاار جان هاه عنانان كماک غاذا هاه ونسافنا

ميدهنا هه هر حال چنن مراتع مشاع است عشاير امايتنااناا هرااماهرياز
شتصي و ثاهتي داشته هاشنا

توليدات دامي و لبني
فراينا تنلما دو مرحله دارد كه يک مرحله آن در شهق ااجاام مايشاند و
مرحله ديگر مرهنط هه يمهق است هرچنا كه اين امنر را امايتانان كاامهً از
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ه جاا دااست ها اين حال هرخي فعالمتها مرهنط هه چرخه تنلما منحصاراً
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شمممه

هه زمان خااي محاود ميشند كه عشاير در شهق يا در يمهق حضنر داراا

 28و  / 29بهم م و ت بسم م

شمن تتمّه كشک (در

تر)

پشمچيني
در همان روزها اوّل كه هه تر رسمااا اتست ونسفناها را در رودخاااه
تر ميشنينا و روز هعا شروع هه چمان پش آاتا ميكننا معمنتً پشا چمناي
هه انر

هممار ااجام ميشند يعني همه افراد يک «مالگه» جمع ميشاناا و

پش ونسفنا يک افر را دستهجمعي ميچمننا ااحب وله مزد از اين هاهات
پرداخت اميكنا فقط منظف است ااهار مفصّل و خنهي هاه هممااران هاهاا
هرا اين منانر يک ونسفنا را سر ميهرد و كباب مايكناا وااهي هانيژ در
منارد كه تعااد افراد حاضر در «مالگه» كافي اباشا از افراد كاه در شاهق
مااا و هه يمهق اماما ااا كمک ميومراا

  081فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شير دوشي
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شمر ونسفنا را در هر شبااه روز دو وعا ميدوشنا؛ يکهار اابح هعاا از

 28و  / 29بهمم و ت بسمم

هازوشت ولّه از چرا ابحگاهي كه حاود ساعت  8/5است و ياکهاار ها

هعا از ظتر پا از هازوشت از چرا عصرااه كه حاود ساعت  4تاا  5هعاا از

ظتر است در اين دو زمان چنپاان ولّاه را هارا

شمردوشاي هاه «دون» )(dun

هاايت ميكنا

دون (محل تجمع وله هرا شمردوشي)

مشكه زاي (زيار -عكا از عباس دزوار ا )

دون يک چار دينار هه عري  3و طنل  4تاا  5متار اسات كاه ياک را
ورود در جناانب و يااک را خروجااي در جتاات شاامال دارد دياانار آن
سنگچمن و هه ااطهح خشكه چمن است و در هعضي منارد هاا وِال ورز داد
ساخته شا است چنپان ولّه را در ضلع جننهي همرون از «دون» اگه مايدارد
اتست هزها را كه هازيگنش هستنا و كنترل آاتاا دشانارتر اسات هاه داخال
«دون» ميفرستنا؛ يکافر ه در داخل دون ها حركت دادن چنهاستي خند دو
هز را هه دهااه شمالي هاايت ميكنا در محل خروج هاا سانگ جايگاا هاايي
هرا اشستن سه افر تعبمه شا است؛ واهي فقط سنگ هزروي هاه ايان مناانر
وذاشتهااا رو سنگي كه در وسط رار دارد چنپان ياا يكاي از فرزاااان ياا
همسر ااحب وله مياشمنا و سر يک يا دو ونسفنا را در آغنش ميومرد تاا
مااع حركت و خروج آاتا از دون شند در اين حاال ياک ياا دو افار رو دو
سنگ ديگر در طرفمن او مياشمننا و شروع هه دوشمان شمر ميكننا
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بيماريهاي دام

 1ااقار ؛ مرضي است كه فقط ونسفنا چاق هه آن مبته ميشاناا اشاااه

ظاهر آن اين است كه دهان ونسفنا كف ميكنا

 2طبقه؛ هممار است كه هز و ممش هر دو هه آن مبته ميشاناا ونسافنا

هه ااطهح «چتارچنگ» ميشند و از حركت هاز ميمااا هه طنر كه سامش
از جا در ميآيا و ميافتا بهً ها آب آهک درمان ميكرداا و امروز ها تزرياق
واكسن ويژ كه خاامت پمشگمر دارد از شمنع آن جلنومر ميكننا طبقاه
اور هه چتار دست و پا حمنان امفتا زود معالجه ميشند
 3شارهن كه همان سما زخ است

 4در شمرآب شمر ونسفنا آهكي ميشند

 5علفي؛ هممار است كه هرخهف اامش رهطي هاه علاف اااارد و همشاتر
مرهنط هه تعنيض آب و هناست زيرا اين مري مرهنط هاه زماااي اسات كاه
ونسفنا از شهق هه يمهق منتقل ميشند؛ هنيژ در منارد كه اين جاهه جايي
سريع و ااوتااي هاشا

 6سل امز هممار است كه جگر سفما حمنان را مبته ميكناا مشتصاا

ظاهر آن سمخ شان من انر

و آهريزش دماغ و تنگي افا است

 7زرد ؛ فصل شمنع آن خرداد ما است انر

حمنان جنش ميزااا و

پنست هنيژ در جاهايي كه من ااارد رماز رااگ مايشاند هارا درماان از
واكسن ويژ ا كه در زير پنست تزريق ميشند استفاد ميكننا اور هه من اع
متنجه هروز اين هممار شناا درمانپذير است امّا اور متنجّه اشناا و حمنان
را حركت هاهنا از همن خناها رفت
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ههطنر كلي امراي رايج دامي در اين منطقه هه شرح زير است:

 28و  / 29بهم م و ت بسم م

هه اامها واكسن علفي طبقه و شمرآب ها فااله ياک تاا دو هفتاه مايزاناا

شمممه

عشاير بل از شروع كنچ هه يمهق دامها خند را حاا ل سه انع واكسن

  088فصلنامه فرهنگ مردم ايران

 8هفت درد؛ هممار است كاه فصال شامنع هتصنااي اااارد يكاي از
1391

شمممه

مشتصا

ظاهر آن ورم دست و پا حمنان است

 28و  / 29بهمم و ت بسمم

 9كرم رود كه هرا درمان آن از رص ضا ااگل استفاد ميشند

 10كپلک )(kapalak؛ هممار است كه عهي ظاهر آن ورم ولن و سفت

شان دابه است هرا درمان آن  24ساعت هه حمنان علنفه اميدهناا و اابح
ااشتا يک رص «كپلک» هه حمنان ميخنراانا

جمعبندي
عشاير هااواا از عشاير لر هستنا كه از مانطن ااالي خاند هاه ورامامن
كنچااا شا ااا اين نم پرجمعماتتارين و متشاكلتارين ا انام تبعماا را
تشكمل ميدهنا امروز هااوااها هزرگترين كنچناوان منطقه البرز هساتنا و
از روستاها وراممن كه محل ا امت زمستااي و شهق آاان محسنب ميشند
هه در تر كنچ مي كننا مسكن يمه ي اين عشاير سما چادر يا «همن» است كه
از من هز تتمّه مي شند شمن زيست كنچ هتر هردار از مراتع دامپارور و
تنلما ااناع محصنت

دامي و لبني ويژويهاايي دارد كاه مايتانان آاتاا را هاا

شرايط امروز منطبق كرد و ها مناسبساز
محصنت

شمن ها زيسات و تنلماا اااناع

عشاير را هتباند هتشاما اماايش ايان شامن زاااوي مايتناااا

دستمايه تنلما هراامها مستنا از زااوي عشاير رار ومرد امايش تنلماا اااناع
وسايل و مناد زااوي از بمل سما چادر محصنت

متتلف كنچرا هاا و ايال

را ها چرا دامها در مراتع فعّالمّات چنپاااان و احان اگتااار از دامهاا از
جمله منضنعا
شناا

جذاهي هستنا كه ميتناانا در يک مجمنعه هه تصنير كشما
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