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 مقدمه و بیان مسئله
اند.بسیاریازهایگذشتهدارایقلمروبودهوهمیشهدردفاعازآنکوشابودههااززمانانسان

هادرطولتاریخهایبشربهدلیلتعدیوتعرضبهقلمروصورتگرفتهاست.حکومتجنگ

اقواموگروه درسطحیپایینتر اند. نیزفرهنگیکوچکهایسعیدرحفظقلمروداشته تر

ها،حکایاتونقاطعطفرابرچنینبودهاند.آنهابرایمشروعیتبخشیدنبهقلمرورَدداستان

ها)هابزباوم،اند.درجوامعمدرنبرایتعیینوحفظقلمروسنتقلمروسرزمینخودحککرده

ازای(راخلقکرده1983(ویاجوامعخیالین)اندرسون،1983 نطریقضمنباالبردناندتا

شناسانهدرساحلعاج(دریکمطالعهانسان1969)1اوژههمبستگی،یکپارچکیراحفظکنند.

یرندوضمنگفتگوباجسددهدکهآنهامردگانخودرابهسرحداتقلمروخویشمینشانمی

می صحه خویش قلمرو حدود بر داستانوی امکان تنها نه قلمرو گذارند. وسرایی

ممکنمیحکایت باپردازیراجعبهمکانرا وستدرا بلکهدفاعودرسطحدیگرداد سازد

سازد.آنهاباعالقهفراوانمناسکمتعددیرادرقلمروخویشاجراقلمروهایدیگرممکنمی

شود.کنندوهمینامرسببوابستگیجمعیوهویتدادنبهمکانمیمی

تنیدهاندومرزهایآندرهمپوشانیدارند.خانهنیزیکقلمرومفهومخانهوقلمرودرهم

استاماسطحآنبرایبسیاریازافرادمحدوتراست.خانهازمفاهیمبنیادیناحساستعلقو

ازآنخویش خانهمحلیاستکهافرادآنرا اهتمامبهامورزندگیدرجوامعانسانیاست.

احیمی نگهداریو برای و دانند تالشمیای برایآن تالشمجدانه و مشارکتفعال کنند.

کنندوآنراگیردکهافراددرآناحساسخوشبختیمیعمرانوآبادانیدرجاییصورتمی

سنت معانی، از وخاطراتگذشتگانتلقیمیفضاییپر حدودها با محلیثابت، خانه، کنند.

یمتغیراست؛گاهیتلقیازآندرمحدودهپذیریآنیتعلقمشخصومعینینیستودامنه

یمحلهوگاهیبهبزرگیمرزهاییکشهرویایکمحلزندگیخانواده،گاهیدرمحدوده

شودکهدرچهاردیواریخانهیاملتاست.امادرمواردینیزدامنهآنچنانمحدودمی-دولت

باورندکهانسانمدرنبهدلیلورودهایفکریبراینگیرد.برخینحلهاتاقکآپارتمانجایمی

امکان راهمدرنیته، حتی یا و زندگی مختلف برنامههای برای مختلف وهای آینده ریزی

اینافرادجهانجهانزیست است. ازدستداده را شانبینهایمختلفامکانبودندرخانه
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اند.بیخانمانگشتهعرصهعمومیویامحلکارویاعرصهخصوصیوخانهدوپارهشدهو

هرگزکاشانهآن ها برگروهمکاران،1377ایبرایبودندرجهانندارند)بنگریدبههایدگر، ؛

(.نظریاتمتاخرتربراینباورندکهانسانمدرنخانهخودرادرمیانتنوع،1379؛برمن،1394

دوبارهبه1ازجاکندگیبا(.انسانمدرن1396یابد)بنگریدبهدورشمیت،سیالیتومهاجرتمی

معقولومستعدبرایزندگیدرطولتفاوتسعادتیپردازدوبهدنبالمی2جایگذاریمجدد

تریپیداکردههاستوبراینباوراستکهخانهدردنیایکنونیقلمروهایگستردهبینمکان

عاملیتافر به باور رویکرد این است. گرفته بر در را زمین کره گسترشاستو و دارد اد

میرسانه عاملیبرایبسطجهاناجتماعیافراد را اینشرایطجهانهایاخیر در افراد داند.

گسترشمی را حفظخود را خود اجتماعی روابط همچنان فاصله و دوری علیرغم و دهند

هادرنرغمگستردگینامکاکنند.رویکردیبینابیننیزوجوددارد،براینباوراستکهعلیمی

مکان کماکان نامکانانسان3سوپرمدرنیته، کنار در استو نرفته بین از ویژگیشناسی که ها

تشکیلمیجامعه بنابراینبحثبرسر1387دهند،حضوردارند)بنگریدبهاوژهیجدیدرا .)

رد.هایمختلفباهمتفاوتدایآندرجوامعوفرهنگقلمروخانهمحلمناقشهاستودامنه

ایالم همدانو کرمانشاه، لرستان، استان میانچهار ایالتبزرگلکدر کاکاوندیکیاز

 از به60استکه آن پساز و روستانشینی به کوچروی از مرور به کنون تا گذشته سال

از شهرنشینیرویآوردند.دراینروندمفاهیمخانهوقلمرونزدآنانتغییراتچشمگیریرا

اندگرچهبیشترساکناناینایلهماکنونشهرنشینوروستانشینهستنداماهنوزسرگذرانده

هابهکوچرویمشغولهستند.پرداختنبهاینموضوعدرسهشیوهزندگیبهبرخیازخانواده

اینمقالهنمی ناکافیومختصرخواهدبودطورهمزماندر گنجدچراکهمباحثآنشتابزده،

کهصرفاًموضوعموردنظررادردورانکوچرویموردمطالعهقراردهیمتابنابراینتالششد

مطالعه برای تاریخی برایمبنایی مقایسه و شهری و روستایی زندگی در قلمرو و خانه ی

مطالعاتبعدیباشد.

                                                           
1Disembedding 
2Reembedding 

شناسیوخانهوجوددارد.دراینپژوهشباتسامحقرابتزیادیمیانمفهوممکانانسان3
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 سواالت پژوهش
 ویژگینظاماجتماعیایلکاکاوندچگونهاست؟ .1

یوهزندگیکوچرویایلکاکاوندچگونهاست؟هایمفاهیمخانهوقلمرودرشویژگی .2

 چارچوب نظری

 )باشالر، دارد وجود قلمرو و خانه درباره نظریگوناگونی دورشمیت،1392رویکردهای ؛

ها(برخیازآن1394؛برگروهمکاران،1378،1388،1391؛شولتس،1377؛هایدگر،1396

جامعه دیدگاه برخیبا فلسفی، دیدگاه توجهشناختیبا شهرسازیبدان رویکرد برخیبا و

اند.رویکردنظریاینپردازیکردهاندوهرکدامبهطریقیاینبحثرابررسیونظریهنموده

باشالر گاستون آراء بر مبتنی 1392)1مقاله کتاب در فضا»( 2بوطیقای در« باشالر است.

گاهیزیباشناختیبهمفهومبوطیقایفضایبراساسرویکردیفلسفیوپدیدارشناختیوبان

انعکاسآندرخیال و قرنِمی3فضا غربیِ اروپایِ ازیکخانهسنتیدر الهام با او پردازد.

وزیباییراازمفهومسکونتبه4نوزدهمیبهعنوانیکفضایزیستهشدهبرداشتِشاعرانه

 کشد.تصویرمی

بخشاستکهبینآنوساکنانشیخاصیتبلکهفضاییتعالایبییمسکوننهجعبهخانه

گرما و سرما در خانه است. مانده موجودیجدا انسان خانه بدون دارد. وجود متقابل تاثیر

پیش درآن که است جایی و آدمی پینگهدار بیآمدهای و میدرپی اتفاق خانهوقفه افتد.

بزرگتراست؛مادریستایبزرگ،اولینجهانوکیهانانسانودروازهورودبهکیهانیگهواره

آغوشمی در را آدمی مادرانه خصایل با سکنیکه آن در ما خاطرات از بسیاری و کشد

رویاپردازیوگزیده خانهپناهگاه وخاطراتآدمیاست. رویا خانهمحلترکیباندیشه، اند.

ازطریقروپشتیبانرویاپردازاستکهدرآنمی یااستکهتوانبهآسودگیرویاپردازیکرد.

میگاهسکونت اثر هم بر ما مختلفزندگی احیاهای و حفظ را خاطراتگذشته و گذارند

کردنبههرمی نگاه خانهسرشارازنوستالژیوانباشتیازخاطراتگذشتهاستکهبا کنند.

باشالرافزاید،بردوبرارزشواقعیتمیبخشیازآن،خیالِما،مارابهزمانومکانیدیگرمی

                                                           
1Gaston Bachlard 
2The Poetics of Space 

3Imagination 
4Poetics 
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یشمعنگاهمعتقداستکهحرکتلزوماًفیزیکینیست،بهاینصورتکهوقتیفردیبهشعله

بردکهایننوعیحرکتیشمع،ذهناوراازطریقتخیلبهجاهایناشناختهمیکند،شعلهمی

زمانی مهم1فضاییو و واقعی فیزیکال حرکت اندازه به که است دیگر زمان و مکان به

هایانگیزتریندیالکتیککند،درماللخیلبهمانندآدمیناچیزترینپناهاراجستجومیت»است.
بخشد.دیگرخانهنهجنبهپوزیتیوجویدوبهپناهخویشصورتیمحسوسمیموجودپناهمی

آیندتاهاهمهمیتوانفوایدآنرامشاهدهکرد.گذشتهجانداراست،نهدرخاللمجالیکهمی
(.1392:45)باشالر،«نهمأواگزیننددرخا

کاویهمانحرکتازدرونبهبروناست؛درونوبرونبهزعمباشالراینزمانومکان

آن ذهنی بعد باید بلکه نیستند مکانی و هندسی متقابل، مقوالتی نظرلزوماً در نیز را ها

اندهمدرونباشدوهمتوگرفت.درونوبروندرهمآمیختههستندوهرمکانیوشئییمی

بهآنجامی فیزیکیآناستوبروننیزجاییستکهقوهتخیلمارا برد.برون؛درونآناجزا

ازدرونبهبرونیکیهانیمی کشاندکهبهلحاظزمانیومکانیحضورندارد.مثالًتخیلمارا

شودبلکهاینتعریفنمیگیردتنهادرماتریالیتهخودقابعکسپدر،کهبررویکمدقرارمی

بهطرفهایانباشتحافظهقابعکسسرشارازسیستم را ایاستوذهناعضایخانواده

بردبنابراینخودشیککیهاناست.دراینبرقراریارتباطباشالرجهانیسرشارازخاطرهمی

دهدکههرچیزیکندکهبهماامکانمیبرقرارمی(سویسویوآناین)یکدیالکتیکدرونوبرون

برسیم.فضازماندرکدینامیکیساختاریدوگانهدرککنیموازاینطریقبهرادررابطه

هاییهدوماراواردموقعیتاینقضیهنگاهمارابهفضاکهنگاهیسطحیاست،تغییرمی

موقعیتمی این که اساسسیستمکند بر را مها کنیم ارزیابی نمادین و شناختی درهای ثالً

افرادرابطههایسنتینسبتبهسیستمسیستم فضاتروتخیلییبسیاردقیقهایمدرن، تریبا

یفردباهایسنتیرابطهدارندوکنشافرادشاعرانهوبهکنشتخیلینزدیکاست.درسیستم

یکدرونوبرونکامالًمشخصاست؛افرادزمانیکهبراساسمکانیسمخاصیوارد)درون(

می سیستمفضا مشخصاست. کامالً زمانوهرقسمتآنفضا وظایفشاندرهر هایشوند،

اندومشخصاستچهشوندکهدرطولصدهاسالانجامشدهسنتیبراساسریتمیانجاممی

                                                           
1Topos and Cronus 
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یمدرنکسی،چهکاریرا،چگونهودرچهزمانیانجامدهدوایننوعرابطه،نسبتبهرابطه

هاییهموارهتراست.درچنینموقعیتاکهبراساسعقالنیتبیرونیاست،شاعرانهافرادبافض

گیردهایانسانیشکلمیهاوداشتنهایانسانیفعالهستندوفضاهاییپرازارزشتمامحس

توانندانسانرابهیکانسانآرمانییاخوشبختنزدیککنند.باشالرچنینفضاهاییراکهمی

نامد.می1تیفضایخوشبخ

انعطاف باید خوشبختی بافضای تا باشد داشته رابطه خود از بیرون با و باشد پذیر

سیستمجامعه از پر که نشویم نمیهایفضاییایروبرو وایاستکه گفتگو هم با توانند

گیردوفضاهایخوشبختیخودباعثتیپیازآسیبمبادلهکننددرنتیجهجامعهشکلنمی

فضایبیرونیمیفضاییو خطراتفضایخوشبختیغیرقابلتحملشدن ایناز و شوند

استکهدراینسیستمافرادبهمحیطزندگیخودتعلقخاطرندارندوبنابراینبرایبهبودو

کنند.پیشرفتآننیزتالشنمی

 روش پژوهش

دراستانلرستانجامعۀموردمطالعۀاینپژوهشایلکاکاوند.نگاریاستروشپژوهشمردم

فنونگردآوریدادهمشاهده یکیازنویسندگانمقالهساکناست. مشارکتیومصاحبهاست.

(بهطورمستمردرمحل1398ایلکاکاونداستکهدرپاییزسالگذشتهوبهارامسال)سال

نحوهزندگیکوچ قلمروکوچ، بجایی،یجانشیناناینمنطقهحضوریافتهودریافتنچراگاه،

هایهایخانهوروابطاجتماعیمشارکتداشتهاستوازنزدیکشاهدتمامفعالیتفعالیت

شیوه این پساز است. داده گردآوری ابزار دیگر است.مصاحبه بوده زندگی مصاحبه14ی

مصاحبهداده تکرارشدهوپژوهشبهاشباعنظریرسید. ایلها شوندگانازمعمرینطوایفِ

اند.ایلکاکاونددارایهایمتمادیداشتههستندکهتجربهزندگیکوچرویراطیسالکاکاوند

هفتطایفهاستبنابراینازهرطایفهدونفرانتخابشدند.

 ها شیوه تحلیل داده
هاشکلویامرحلهواحدینداردوفرآیندیاستکهازبیاننگاریشیوۀتحلیلدادهدرمردم

                                                           
1Topophilia 
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؛مارچسیون،2007؛همرسلیواتکینسون،2010افتد)فترمن،یسیاتفاقمینومسئلهتاگزارش

(.تحلیلاینپژوهشبهپیرویازمراحلسهگانه)تحلیل،تفسیر1988؛بوگدانوتایلور،1392

گزارش )و بریور 2005نویسی( کهخود109: اول)تحلیل( مرحله الف( است: گرفته انجام )

هایهاگردآوریشدکهبهبخشها:حجمعظیمیازدادهیتدادهمدیر-1بخشاست.6دارای

کدگذاری:برایهرکدامازایناطالعاتجزئیکدهاییتعیینشد-2بسیارجزئیتقسیمشدند.

بتوانآن تا سازماندهیکرد. تقسیم-3هارا انجامبندیجزئیتحلیلمحتوی: تردردرونکدها

بهریزاطالعاتجزهاگرفتوآن به-4ئیتبدیلشدند. کدهایبدستآمده توصیفکیفی:

ویژگی تمام و شدند توصیف آنتفصیل های گردید. لحاظ کدهای-5ها الگوها: استخراج

توصیفشدهدرارتباطبایکدیگروهمچنیندرارتباطباموقعیت،فضاوتعامالتقرارگرفتند

بهسهدستهکلینظاماجتماعی،قلمرووخانههابندی:دادهطبقه-6والگوهایالزمبدستآمد.

هادرارتباطباهمقرارگرفتندتامفهومها(:تمامیافتهتقسیمشدند.ب(مرحلهدوم)تفسیرداده

)گزارش سوم مرحله ج( شود. داده توضیح قلمرو گزارشبراساسطبقهخانه بندینویسی(:

شد.ها)نظاماجتماعی،قلمرووخانه(تدوینداده

 ها تحلیل یافته

یاینپژوهشایلکاکاوندازتوابعشهرستانیموردمطالعهجامعهنظام اجتماعی ایل کاکاوند: 

هالکیاستودارایمذهبدلفاندراستانلرستانوهرسیندراستانکرمانشاهاست،زبانآن

امخانوادهوخویشاوندیهامبتنیبرنظنظاماجتماعیکاکاوندییدوازدهامامیهستند.شیعه

 است.سازماناجتماعیآنهابدینصورتبودهوهست.


 : نظام اجتماعی ایل کاکاوند، با تمرکز بر روی هوز منتعلی1نمودار شماره 

1397منبع:مطالعاتمیدانی
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1نفرند.بزرگاانهاوز200الی50ترینواحداجتماعیآنانمالاست.اعضایآنبیناصلی

سفیدانهستند.ازمجموعچندهوزتیرهوازمجموعچندتیرهطایفهوالمندانوریشمعموالًس

آید.ازمجموعچندطایفهایلبهوجودمی

 خانه و قلمرو در ایل کاکاوند

ویژگی دارای کاکاوند ایل کوچروان میان در دیگرخانه با که است فردی به منحصر های

میانایلتفاوتشیوه دامپروریوهایزندگیدر راه کوچروانایلکاکاونداز فاحشیدارد.

اندکفرآورده برخورداریاز با معاشمیمعموالً ازهایکشاورزیامرار برایاستفاده کنندو

(تحرکدامپرورانرابه2003کنند.عبدی)هایطبیعی،ازمحلیبهمحلدیگرکوچمیچراگاه

دامپروری.3گردی چراگاه دامپروری.  2متحرک یدامپرور. 1 نمود: بندیتقسیم سهصورت

کامالًبردامپروریتکیهدارد .موردآخرمتناسبباکوچرویدرایلکاکاونداستکهکوچروی

دام منظم طور به سال طی کوچروان میو جابجا را پیوستههایخود تحرک ازکنند. که ای

ایرادرسبکزندگیآناندارد.نکنندهنقشتعییشودوشناختیناشیمیساختارهایزمین

 فضایی برای باهم بودن چادر: سیاه

اند،بهسرپناهینیازدارندکهبتوانندبهسهولتآنکوچروانباتوجهبهاینکههموارهدرکوچ

راحملکنند،درطیسالچندینمرتبهآنرابرپاکنندوبرچینندوهمچنینبتوانندمصالح

بهراحت چادُر(مسکنیاستکهبه)سیاه2مالسئیتهیهودرصورتنیازتعمیرکنند؛آنرا

اجزاءزیرچادُرازیمردمایلکاکاونداست.سیاههامورداستفادهخاطردارابودناینویژگی

شود:میتشکیل

1 شودوهرمیشکلاستچادراستفادهمیچادرسیاهیکهبهعنوانسقفسیاه:3داوار.

کیلوگرموزنداردوازچندیننواربههمدوختهشده60رنامدارد.داواربهطورمتوسطداوا

تشکیلمی4لَتتحتعنوان الراسکهدرزیرخطهاییازجنسبلوط:ستون5سوین .2شود.

                                                           
1 Hooz 

2  Sie Mal 

3  Dawar 

4  Lat 

5  Sowin 
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باموقعیتاجتماعیصاحبآنوهادارند.تعداداینستونتاآنرانگهگیرندچادرقرارمیسیاه

داردتعد مستقیمی ارتباط خانواده افراد همچنینسیاه.اد و هوز تیره، طایفه، رئیس چادر

دهد.چادررانشانمیهایپرجمعیتومتمکنپنجستونیاستکهوسعتبیشترسیاهخانواده

چادرهایضعیفدارایسیاهچادرچهارستونیهستندوخانوادههایمتوسطدارایسیاهخانواده

هستند.سهستونی ساختمان:1کوچیل .3 ایفاکوچیلنقشتیرآهندرسقفِ هایشهریرا

می طول به است چوبی کوچیل، بندهای1کند. زیر را آن است، شاخ دو آن سر که متر

میسیاه محکمچادرها زنندتا ایسرستونوسردیرکعمودیچادراستکهتخته»ترشوند.

:1390)کیانیکولیوند،«باشدسانتیمترمی15وعرضتاچوبیبهطولیکتایکونیممتر

926 ایزدپناه، 1391؛ :42.)4 چادر،هایلبهدرمتر2تا1.5هرتقریبیفاصلهدر:گوش.

اندکهبهآنایجادشدهفرعیدرزیرلبههایقراردادنستونبرایهاییازجنسمویبزحلقه

سانتیمتر6-8قطرومتریکتقریبیارتفاعبا چوبیهایمیخ:تئال .5 گویند.یداوارمیگوشه

میخ این است بلوط جنسشان برایکه بههایطناببستنها نوکشانمیکارچادر و روند

مهارسیاه: 2چِلَگَ .6  تراشیدهشدهتادرزمینفروروند. چادرکهآنرابامیخدرزمینطنابِ

می نگه »دارند. اصلی4به سیاه4مهار چِلَگَگوشه شاه گویند چادر » :1390)کیانیکولیوند،

435« بافتهگیسوانمانندبزمویازکهاستچادرسیاهبرپاییضروریاتازیکیطناب(.
 (.1377:373پور،)سهام«شودمی

 
چادر : برخی از اجزای سیاه1  شكل شماره

 1397منبع:نگارنده،زمستان

                                                           
1  Koochil 

2  Chelaga 
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سیاهپوششدیوا:. دیواره7 سردسیر؛ر الف: متفاوتاست. گرمسیر و سردسیر در چادر

درکهداردفاصلهزمینباآنهایلبهوگیردقرارمیهاستونرویبرچتریکشکلبهچادُرسیاه

شود؛چیت،میپوشانده1چیتدیواریبهناموسیلهبهفاصلهسردسیربهخاطرگرمیهوااین

ن ییکسانیدارند،هایآناندازهیاستکهکههمگیچوبحصیریازجنسچوبچناریا

کنارهمقرارگرفته اند.اندوبهوسیلهمویبزبههمدوختهشدهبهصورتشانهبهشانهدر

15تواندبیشترازاستمتغیراستوحتیمیهایفرعیگرهزدهشدهدرازایچیتکهبهستون

چیتهمچنینبرایتقسیمفضایداخلچادرمتر1،50تا1مترباشدوپهنایآننیز است.

درفصل[استسردترهواکهگرمسیردرچادرسیاه»؛گرمسیرگیرد.ب:مورداستفادهقرارمی

بهسنگیهایدیوارهباوبارانبادازماندنمحفوظدلیلبه،]کنندزمستاندرگرمسیراطراقمی

شودمیاحاطهمتر1،50حدودارتفاع »( احمدیان، دیواره (1378:88امیر سنگاین چینی

چادر،سمتبیرونینامداردوجهتجلوگیریازنفوذبادوبارانوسرمابهداخلسیاه 2کلَک

برطرفدوازکهچادرسیاهاضافیهایقسمت:3شَلَمَ. 8کنند.ودرونیآنراراباگلاندودمی

درقطعه:4مووک .9.گیرندمیقراردیوارهچیتِروی که شکل مثلثی کوچکو چوبی ی

 کند.چادُررابههموصلمیباالتریننقطهسقفچادردولَتسیاه

استومواردکاربریوحداقلوسایلچادرسادهوباتفکیکفضاییوچیدماندرونسیاه

شود:زیرراشاملمی

ومخصوصخواب،نشیمن،پختدارد.چادرقراردرانتهایسیاه) بخش زنانه(: 5لَژَنان .1

محلوباشدمیچادرنیمهجلوییسیاه)بخش مردانه(: 6لَمِئردان .2وپزواستراحتزناناست.

فرش اینبخشبهتریننمدها، در است. مردان پذیراییاز استراحتو نشیمن، وخواب، ها

استکهبااستفادهازچیتکهچادربخشمیانیسیاه:7کُلین .3. دهندهاراقرارمیرختخواب

شود.کُلین،عالوهبراینکهانباریایساختهمیمترداردوبهشکلدایره1.5تا1ارتفاعیبین

                                                           
1  Chit 

2  Klak 

3  Shalama 

4  Mook 

5  Lazhanan 

6  Lamerdan 

7  Kolin 
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چادرومحلیبراینگهداریموادلبنی،غذاییوآذوقهاست،دوبخشزنانهومردانهراازسیاه

 کند.همجدامی

 
 چادر در ایل کاکاوند سیاه : تفكیک فضای درونی2شكل شماره 

 1397منبع:نگارندهپاییززمستان

کندهزمیندرمترسانتی20عمقومترسانتی40قطربافضایی»)آتشدان(: 1. گوَر4ّ

دورمی امکانوشودمیهادیوارهتخریبمانعکهشودمیچیدهسنگفضاایندورتاشود.

سیخازاجاق]آتشدان[بررویتربزرگظروفدادنرقرابرای.کندمیایجادراظروفگذاشتن
گوُرّعالوهبرکاربردگرمایشی،برایپختوپزنیز(.1395:25)روحی،«شودمیاستفادهفلزی

چندین،نشوخاموشکردروشنهنگاماست،برخوردارخاصیتقدسازرود.گوَربهکارمی

ریزندنآنبهجایآب،خاکبررویخاکسترآنمیوبرایخاموشکردگویندمیاهللبسمبار

 آورد.زیرامعتقدندکهریختنآببررویآتشنحسیمی

عشایرهایدستبافتاز)موجیکداخلهارختخوابوتشکپتو،(:رختخواب) 2. پورِِّک5

یگوشهدرکههارختاینبه.گیرندمیقرار(استشدهبافتهرنگیهایپشمازکهلکزبان

.گویندمیپورِِّکگیرندمیقرارموجدرونولَژنان

چادراهمیتیفراوانبرایکوچروانایلداردوحتیبرایآنانجنبهتقدسداردبرایسیاه

گویند،همچنینبرایدفعچشمزخمودوربرپاکردنوبرچیدنآنچندینمرتبهبسماهللمی

چادربررویداوارباخمیرسیاهقبیلازدگیزنمهموسایلوکردنزوالونحسیازاحشام

کشند.نقشماهوخورشیدرامی

                                                           
1  Gowarr 

2  Poorrek 
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حتیشود؛هرکسینمیدیگرانچادرسیاهوارداجازهبدونکسیهیچدارد،حرمتچادرسیاه

چادرمحلیبرایحلمنازعهشود،سیاهمیحفظاحترامشکنندرابهآندعوتمیدشمنوقتی

آنامنیتجانیدارد.استزیرادشمنهمدرون

سیاهسیاه زیر به وقتی دشمن حرمتداشت، دعوتمیچادر دشمن جهتچادر شد
مذاکرهبرایصلحبودنهتوطئه،وجاناودرامنیتبود.اگرهمدونفرویادوگروهباهم

نمی اجازه خود به دشمنبودند، )خانم کنند دیگریحمله چادر به که از90دادند ساله
فهمرائ(.طای

نیزدارد؛هویتیتولیدی،چادرتنهاسرپناهیدرمقابلسرماوگرمانیستبلکهکارکردسیاه

هایایلیوبودگی،گردهماییمکانیبرایفرآوریمحصوالتدامیوهمچنینمکانیبرایباهم

وسوگواریحلمنازعه،عروسی،مربوطبهتصمیماتوشورچادرمحلایاست.سیاهطایفه

است.سیاهاست؛مهمانانازپذیراییوخواستگاری انسانی روح و حیات از سرشار چادر

آنمیشب به را خود خانواده افراد تمام استراحتکنندچندهنگام اینکه بر عالوه رسانندتا

نیزدرکنارسایراعضایخانوادهویاهم اگرساعترا کوچانبگذرانندوبهگفتگوبپردازند؛

باچادرنباشدتمامافراددربخشمردانهسیاهچادُرمینغریبیدرسیاهمهما نشینندوشبرا

شاهنامهقصه گویی، خوانیخوانی، مردم)مویه1مور وسوگمواقعدرکهزبانلکخوانی

بسیاریوقوعچادرمحلیبرایکنند.سیاهو...سپریمی2سرواندوه(،تجدیدخاطرات،فالچل

سرشارانسانیشیرینوتلخخاطراتوهاهتجرباز چادر سیاه وتعلق،ازاست. خاطره

استونقشکانونیدرانسجامخانوادهرادارد.صمیمیت

 قلمرویی گسترده با مرزهایی سیال
سلسلهکوه دارد، ایلکاکاونددرزاگرسمرکزیقرار نُخِینقلمرو درشمالشرق،3هایکوه

کرمانشاهجدامیکاکاوندراازناحیه همدانوخزلدرکنگاورِ کنند.درشمالخزلدرنهاوندِ

کنند.غربکاکاوندبانیزگردنهبیدسرخوگاماسیابکاکاوندراازصحنهدرکرمانشاهجدامی

قرارداردودرروستاهایهرسینورودخانهگاماسیابهمجواراست،درشرقآنایلائوتئن

                                                           
1  Moor Khany 

شوندونتیجهفالشودوتوسطافرادحاضردرجمعقرائتمییکفاللکیکهازابیاتفولکلورتشکیلمی2
شود.چهلمینبیتیاستکهخواندهمی

3 Nokhein 
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ازایلائوتئنِدلفانجداشده2کوئچرمیهایکوهوسلسله1روگئزهانهجنوببهوسیلهرودخ

بوده مشغول کوچروی به کامل طور به ایل این که زمانی در اما ایلاست این جنوب اند

هایکوهدشتوهلیالنبودهاست.دشت

اینحوزهدارایمراتعحاصلخیزاست؛بخششمالیاینحوزهدارایپوششگیاهیعمدتاً

«شودمیمحسوبگیاهیپرمنطقهآوردندمیدورمناطقازکهگوسفندانیبرای»گوناستو

وبخشمرکزیوجنوبیآندارایپوششگیاهیعمدتاًبلوطاست؛این(1364:19استارک،)

هاوحتیبرایبرآوردننیازغذاییدوگونهپوششگیاهیهموارهمحلمناسبیبرایچرایدام

گوید:سالهدرموردکیفیتمراتعمی90ند.عزیزعلیکاکاونداایلبوده
درگاهیبود،مرغوبسرشارازمراتعمسیرآمدیم،تماموقتیازگرمسیربهسردسیرمی»
آندرگوسفندانمانکهبودندبلندچنانهاعلفبرگشتمسیر گممیان .شدندمیها

چراگاه یاور درختبلوطهمواره اگرهایغنیبودند، قحطیآمد تویسالیکه بوده ما
«.شدیمیماوگوسفندامونتلفمیدرختبلوطنبودهمه

مالکیتخصوصیقبلازاسکانعشایروحتیسهدههبعدازآنوجودنداشت.همینامر

اینقاعدهسببمی استثنا تنها شدکهممنوعیتیبرایرفتوآمدطوایفوجودنداشتهباشد؛

هبرخیدشت ستندکهدرمسیرکوچنبودندوبهاینخاطردرمالکیتبرخیافرادخاصها

برایکوچانتخابکردههاوطوایفقلمروگستردهاند.هرکدامازتیرهبوده اند.برایمثالایرا

ودرب3ورَزردینُخِینتاخوالمارتفاعاتگشورودامنهیخییزئورامازطایفهقلمروتیره

ازشمالبهجنوبوطولیبودهگُنبددرکو اندوهدشتبودهاست،قلمروهایطوایفعمدتاً

کیلومترمتغیر200تاحدود60هاازهاودرهطولاینمسیربادرنظرگرفتنفرازوفرودکوه

هایمالرووجودنداشتهاستامامسیرهایکوچمشخصاست.گرچهدراینمسیرجادهوراه

هایقدیمیخودنظیرکاکاوناکنوننیزاینمسیرهاباناماند.بهنحویکههمهشدهبودوتعریف

شوند.ری)ایتیوندراه(واوالقوایرئ)اوالدقبادراه(نامیدهمیرئ)کاکاوندراه(،ائوَتئَن

شودکهافرادآننتوانندپیوستهازتمامسرحداتگستردگیقلمروایلویاطایفهباعثمی

کنند.انتخابمی4دارسَرگلهمراقبتکنند،اینانبرایحفاظتازمراتعفردیرابهعنوانخود

                                                           
1 Geiza Roo 
2 Koe Charmei 
3 Vra Zard 

4 Sar Gala Dar 
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دارمابود؛اودرازایمراقبتازمراتعدرمقابلیادمهستکهیکسالنظرخانسَرگَل
گرفت؛نظرخانوقتیبهگلسوزیوتعرضایالتدیگر،ازهرخانواریکگوسفندمیآتش
ازمراتع(رفتهبود.بهمحضپیادهشدنازاسب،مارپایشرانیشزدهبودو)حفاظت1دِش

بندهخداتاآخرعمرشل]چالق[شد.چندسالبعدازایناتفاقبهاینگمانکهطیسالیان
گذشتهمرتعماآتشنگرفتهودادنگوسفندبهنظرخانکاریبیهودهاست،کسیرابهعنوان

کهمتاسفانهدرهمانسالمرتعمادچارحریقشد.مشکلمااینبودکهدارنگرفتیمسرگَلَ
رفتیمتازمانرسیدنبهمرتعهیچاطالعینداشتیمکهدچاروقتیکهازییالقبهگرمسیرمی

نمی آمد رفتو کسیهم ارتباطینداشتیم وسیله چون نه. یا حریقشده )عزیزعلیکرد
ساله(.90کاکاوند

قل میگستردگی آن باعثنفوذپذیری معنایسلبمالکیتمرو به نفوذپذیری این شود.

قلمروازایلویاطایفهنیستزیرادرمواردیبرخیازایالتبرایرسیدنبهمقصدخودبه

پذیرفتنی ناچاربایدازقلمرودیگریعبورکنند،دراینشرایط،تجاوزبهقلمرودیگرانکامالً

ونیستهمسختوسفتامااستمشخصاینکهرغمعلیایلوطوایفاست.بنابراینقلمرو

قلمروهایخشکسالیوقحطیهمچونهاییبحرانهمچنیندر طوایفمختلفبه ایالتو

کنند.دیگرنفوذمی
چراگاه کمبود چمچراخان، در و خشکسالیبود نورعلیدرگذشت، برادرم سالیکه

بهسمت ]محلیدرجنوبغربیمسیرکوچ[تغییرداد.گرمداشتیم،پدرممسیرکوچرا آوَ
برایاینکارپدرمبادوستانشدرطایفهمِفرنمذاکرهکردوبهمدتیکماهدرآنمنطقه

سالهازطایفهمرائ(85اتراقکردیم.)محمدعلی،

 انسانیهستند: نمادینومتأثرازعواملطبیعیو 1مرزهایاینقلمروگسترده،  لعوام.
قبیلرودخانهطبیعی کوهاز و آندارندمثالٌها اجزا درسرحداتایلو نقشتعیینکننده ها

مرز2روبهطولچندینکیلومترمرزکاکاوندوائوَتئَناستیااینکهکوهچیاوزانرودخانهگیزه

یل،طایفهازقبیلجمعیت،قدرتواعتباراعواملانسانی.2خوالماست.نوخیدوطایفهولیه

مِفرَنوخی دوطایفه تیره. کهدارایقدرتبیشتروجمعیتبیشتریهستندقلمرویا خوالم

بیشتریدارندوخوالمَنوخیوَنبهخاطرجمعیتوقدرتکمترقلمروکمتریدارند.جمعیت
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هایبیشتریرابهاختیارخوددرزیادباعثشدهاستکهبرخیازطوایفدرطیزمانزمین

آوردند.گرچهاینقلمروباموانعطبیعیمشخصبوداماافرادمعانیخاصیرانیزبهآننسبت

کرد.عواملایگستردهتبدیلمیدادند.معانیکهسرتاسرقلمرورابرایآنهاآشناوبهخانهمی

مکان ازدواجاصلیاینمعنادهیعبارتنداز: وهایمقدسوغیرمقدس،چرخهحیات)تولد،

مرگ(ومناسک،ونامگذاری

هایمقدسمتعددیوجوددارد.یکیازآنهادرقلمروایلکاکاوندمکانهای مقدس:  مكان

  باالتریدارد مردمباولینکهجایگاه دارد. دانندمیباولینمریدانازراخودکاکاوندایلنام

یاینمکانمقدسنامهشجرهروند؛روایاتمختلفیدرموردمیآنطوافوزیارتبههمواره

یکارمانیست.افرادمهماینطوایفدرقبرستاناینمکانمقدسبهوجودداردکهدرحیطه

آنخاکسپردهشده هادرروابطاجتماعیخویشجهتاعتمادسازیبهاینمکانمقدساند،

خورند.قسممی

امرمقدسقابلتسریبه«ینیصورابتداییحیاتد»(درکتاب1393آنگونهکهدورکیم)

ومکان تقدساینمکانبهکوهاشیا ودامنههایمختلفیاست. هایاطرافنیزتسریپیداها

گوید:پژوهشگرانایلکاکاوندمیکیومرثمیرزابیگیکردهاست،
درنزدیکیکوهسیاهکَمَر،واقعدرپشتروستایسیالیا،وقتیازکوهرفتیمدیدیمکهبه

هاییکهبهاعتقادبومیانیهرچندقدمچندینسنگرویهمچیدهشدهبود،سنگهفاصل
باولینهستند."دیارگاه"آنجا

دیارگاهمحلیاستکهازآننقطهمکانمقدسمرکزیقابلرویتاست،هرچندکهفاصله

گرچههیچ مصداقبارزتسرِّیامرمقدساست. دیارگاه مکانمقدسهمزیادباشد. مرکزبا

سیاسی،اقتصادیبرایقلمروکوچطوایفکاکاوندقابلتصورنیستاماباولینتاحدیمرکزیت

یخودرادراینمکانرابرایاینقلمروبوجودآوردهاست.رئیسایلکاکاوندهیچوقت،قلعه

قرارندادهاست،اماباولینبهخاطرزیارتمرکزیتمعنویداشتهاست،همچنینمرکزیبرای

قسمخوردن)بیعتکردن(وتوبهبودهاست.
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باولینبهرفتناگرروندوتمامطوایفساالنهیکباردراواخرشهریوربهزیارتباولینمی

رودگهدر.بپردازندنیازورازبهآنجادرتاروندمی1رَوَدگهنزدیکتریننباشدبهمقدربرایشان

موردهستندودرنسبتبا20یکاکاوندکهبالغبرهازبانلکیبهمعنایگذرگاهاست.رودگه

منظورازنسبتاینمکانمرکزیبعنوانیکمکانمقدسدرسرتاسرقلمروتعریفشده اند.

هایهاویژگیدانند.رودگههارامحلگذراخالفیااسالفباولینمیایناستکهاینمکان

ایتکدرختیدرجایگاهیخاصیویاچشمهخاصیدارندیاسنگخاصیدرارتفاعیبلند،یا

اطراف .استمشخصزوارتوسطخوردهگرههایپارچهبادرختانیاوهاسنگایناست.

اینهایشاخهبرهستندسبزرنگبیشترشانکهمختلفهایرنگباپارچهتکههزارانوصدها

برایراخودامیدکهاستزائریحاجتکنندهبیانپارچهتکههرشوند،میزدهگرهدرختان

.استبستهرودگهاینبهبرآوردنش

 
 گه شاویس قلی : رَوَد 1تصویر شماره

1397منبع:نگارندهپاییز

شبکهمکان مثابه کوچمیهایمقدسبه قلمرو در معانیرا که همچنینایهستند گسترانند.

شدند.هایمقدستعریفمیمکانهایجغرافیاییوموقعیتافرادوطوایفدرنسبتبااینجهت

هایمقدس،نیروهایاهریمنینیزبرمعنادهیبهدرطیفمقابلمکانهای غیرمقدس: مكان

داشته نقش آن کردن یکپارچه و قلمرو اند. از بودند عبارت اهریمنی ،2زومامیرزُمنیروهای
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2 Mirzomzoma 



  
 
 
 
 
 

 157  درهم تنيدگی خانه / قلمرو و فضاي درون/ برون در جامعه ایلی ایران ...  
 

 

آن1موَکل نیروهایشریبودندکهبدونانگیزهوبی،جِن. هاودرقلمرومزادانساندلیلهها

هاهمحیاتجمعیخودراداشتندوبدورازکردند.بهباورمردماناینایلآنکوچزندگیمی

درهانسان در معموالً و چشمهها کنار درهها، کوهها، خرابهها، تداومها، بدان غارها و ها

آنمی ازگاهییکیاز هر بخشیدند، اعضایاینایلظاهر بر سببترسآنمیها و هاشده

شد.حکایاتبسیاریدرموردنمایانشدنآنانوآسیبرساندنبهافرادوجودداردکهبدانمی

مکانمی«زحمتدست» موجوداتگویند. این شدن نمایان وهایمکانجزهای ممنوعه

.روندبهشمارمینامقدس
یهر» وزغروببخشعلیرفتهبوددرنزدیکیکرنگمادرگرمسیرسرابیپرآببود،

بعدازدوسهساعتکه بودن، همگالویزشده با یهجنجلوشوگرفتهبود، آببخوره،
نفر دوسه و پدرم بخشعلینیومده پدرشاومدگفتنمیدونیمچرا بخشعلینیومدخونه

اش.وقتیرسیدهبودناونجابخشعلیبیهوشوخونآلودرویزمیندیگههمراهشرفتنپی
تاچندماههوشوحواساف بندهخدا بعدکهبههوشاومدگفتکهجنبوده. تادهبود،

ساله(.70ن،خانازتیرهولئه)علی«نداشتوبدجوریترسیدهبود

دریکجانشینیتوالیحیاتبراییکخانوادهوحتیچندینچرخه حیات و مناسک آن:

مشخصما شهررخمینسلدردرونیکخانهودریکسکونتگاه درنندآبادییا دهداما

شودکهتوالیحیاترویاینقضیهقدریمتفاوتاست.سیالیتزندگیسببمیزندگیکوچ

تمامقلمروکوچبستریبرایتوالیحیاتدریکخانوادهو درمکانمشخصیاتفاقنیفتند،

کنندویاازازدواجمیشوند،حتیدریکنسلاست.افرادایلبهاقتضایمسیرکوچمتولدمی

روندوبرایهرازایناتفاقاتمناسکگذاریوجودداردمناسکیکهبیشترینتاثیررادنیامی

انددروابستگیمردمبههمدیگروتعلقبهمکانداشته

کل یکمکانخاصنیستو لزوماً سیالیتزندگیکوچروانمحلتولدافراد واسطه به

می بر در را کوچگیرقلمرو مسیر که طوایفی مید. عبور باولین از شان فرزندانشان بَچکند،

اعضای2باولینی تولدشان، شب در و هستند باولین به متبرک یعنی هستند، باولین( )فرزند

خوابندورسمبرایناستکهتازهمتولدشدهنبایدرویزمینقرارخانوادهازشبتاصبحنمی

گیرند.گیردواورادرآغوشمی
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چرخه هردر از ایل در مناسکآن که جایگاهی دارد، مهمتری جایگاه مرگ حیات، ی

مستحکممناسکیمهم الزامتر، و ضرورتزندگیکوچتر است. کهنشینیباعثمیآورتر شود

طول ماه پنج برگشتآن رفتو مسیر تنها زمانیکه کنند، طیطریق زیادیرا زمان اینان

ینزمانسالخوردگانوبیمارانیراکهبههمراهخودشانداشتنددرمیانهراهکشد؛درطیامی

کوچمسیرفردیدربردندوچنانچهکردندوتاآخرینلحظهآنانرابههمراهخودمیرهانمی

کردند.هرتیرهوطایفهچندینقبرستانبرایتدفینراهدفننمیکرداورادرحاشیهایلفوتمی

کردند.اینپدیدهدرتماممسیراندومتوفایانرادرنزدیکترینقبرستاندفنمیانداشتهشعزیزان

گرفت؛برایمثالمالشهمرائازطوالنیکوچیعنیازگردنهبیدسرختاکوهدشترادربرمی

خیتیره طایفه و زئورام ی مسیر این در و4خوالم باولین سردسیر، در کاو پَچی قبرستانِ

25کههماکنوندراند،یکیازاعضایاینتیرهابزرگدرمرکزوچراخاندرگرمسیرداشتهباب

گوید:کیلومتریشرقهرسینساکناستمی

20برادرمدرمنطقهگرمسیر،درمرزایلاوالقوایدچاربیماریالعالجیشدودرسن»
سیرفاصلهداشت.اماپدرممادرگرممحلزندگیهاازسالگیدرگذشت.اینمکانفرسنگ

بزرگم پدر اینکه یا و کرد. کوهدشتدفن دیالی در چراخان قبرستان در را او ناچار به
داره در بودقاسمعلی بارانی هوا اینکه خاطر به شد، دفن بابابزرگ در و فوتشد سره

 بعد ماه دو ختمشرا مراسم کنیم برگزاری ختم برایشمراسم موقع درآن درنتوانستیم
سالهازطایفهزئورام(.70گرمسیرگرفتیم)آقایمرادی،

اعضایایلکاکاوندمتوفایان قبرستاندرتعلقمکانیومعنادهیبهآننقشمهمیدارد،

هاهایآنخورند،بههمینخاطرقبرستانهاقسممیدارندواغلببهنامآنخودراگرامیمی

هاعبوروفاتحهبخوانندویاازگیرندتاهمیشهازکنارآنرمیهاقراهاویابلندیدرمسیرراه

هاشنبهمهرماهبهسرمزارآنهاباشند.آنانهنگامکوچبهگرمسیردرآخرینپنجگرآندورنظاره

یکوچورفتنرفتهتاوداعساالنهداشتهباشند.زیرازیارتقبورودیداربااسیرانخاکانگیزه

بخشید.رافزونیمیبهگرمسیر
پنج» آخرین در تویلهمیشه میشنبه عزیزانمان سرمزار آنانتکن از کندن دل رفتیم،

گشتوبااندوهوحسرتایکهدرآخرینلحظاتاینوداعپدرمبرمیسختبود،بهگونه
)آقایمحمدی،ازطایفهعلی(.«ریختکردوزارزاراشکمیقبرعزیزانشرابغلمی



  
 
 
 
 
 

 159  درهم تنيدگی خانه / قلمرو و فضاي درون/ برون در جامعه ایلی ایران ...  
 

 

ویهمرفتهمتولدشدنهرکدامازفرزنداندرمحلیخاصازدواجآناندرمحلیخاص،ور

شدکهاعضایایلکاکاوندبهجایجاییکوچسببمیعزیزیدفنشدهدرقلمروپراکنده

کنندوآنراخانه ایگستردهکهمرزهایآنیخودتلقیکنند،خانهاینقلمرووابستگیپیدا

مرواست.همانمرزهایقل

فرآیندیکهطیآنافرادباانتخابیکعنوانبراییکمحلمعنایخاصیرانامگذاری:

مندوبهدهند.اینفرآینددرزندگیکوچرویبرآمدهازدلزندگیروزمره،زمینهبداننسبتمی

نتخابیموردنظروعنوانابدورازهرگونهنامگذاریانتزاعیاستوبایدقرابتیمیانپدیده

اندیابرگرفتهازحوادثونقاطعطفتاریخیشدهباشد.معموالًاینعناوینیاتوصیفطبیعت

کوهیدر چرمی کوئبهمعنایکوهیاستکهآبازدرونآنبزاید.چیاوزانهستند،مثالًکوه

رمیهایزیادیازسال،بهکوهچجنوبکاکاونداستکهبهخاطرپوشیدهبودنازبرفطیماه

درروستایزئوراماستوبهمعنایدامنهقلعهاستدرباالیاین1قال پل)سفید(شهرتدارد؛

رودیدرامتدادمسیرکوچایلاست،گئزهمانروگئزهکوهبقایاییکقلعهتاریخیقراردارد؛

بهکهکاکاوندجنوبدرکوهی2دالگیرروید؛جایاینرودخانهمیدرختگزاستکهدرجای

بلندپروازعقابِکهاستبلندچنانکوهاینکهمعنااینبهگرفته،نامدالگیربودنمرتفعخاطر

.افتادخواهددامبهآنارتفاعدروکندعبورآنازتواندنمیهم

اند،ازاحترامباالییبرخوردارندبرایمثالفرهنگی-هاییکهبرگرفتهازحوادثاجتماعینام

نامی اهالیشهمراد کنندوسینهوبهایلبدانافتخارمیکیازسردارانایلاستکههمواره

محلمرگکُشیا شهمرایکنند.هایاورابرایفرزندانخودتعریفمیهاورشادتسینهداستان

دارد؛ دئاسپئقرار و حدفاصلروستایزئورام در استکه ایلکاکاوند شجاع اینسردار

اواخرد در ورشادتورهشهمراد درونایلیکشتهشده بازتولیدیقاجار بازگوو نیز هایاو

می دارد. مرگتراژیکویوجود مورد درکُشیاروسلشوندوهمچنینیروایاتزیادیدر :

هااست.درایوجودداردکهبهمعنایمحلکشتهشدنروسمیر)آقامیر(درهانتهایروستاآخه

هاسربازآن100هروسیهازسمتهمدانعازمکرمانشاهبودحدودم.زمانیکهسپا1916سال

ازروستای کاکاوندشدندوپسازعبور وارد استانکرمانشاه شهرستانصحنهدر ازجنوبِ

                                                           
1 Pal Ghela 

2 Dalgir 
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بهدامنیروهایبومیافتادندوکشتهشدندازآنپسنام1میرآخهایدرروستایگروسدردره

اند.هادهرابرایندرهن«روسلکُشیا»

می تاریخمندیآن کوچو حوزه سرتاسر همچنیننامگذاریسببهویتبخشیبه شود

یکوچپراکنده،بازگووبازتولیدشوند.اینشودکهخاطراتآباواجدادیدرگسترهباعثمی

حسخودزندگیدرراآنتیرهیاوطایفهایل،اعضایکهاستوقایعیاساسبرهانامگذاری

مفاهیمانتزاعی.براساسنهنداکرده

می آن خوانایی و قلمرو با سببآشنایی مکان به آنمعنادهی محاوراتشد. تمام در ها

هابودویآنکردند؛گوییمسیرکوچخانههاراتکرارومعانیآنرابازگومیروزمرهایننام

ایگستردهتبدیلرابهخانهآشناییباتماماینقلمرووخاطرهداشتنازجایجایآنقلمرو

ایازبیدسرخدرکوهصحنهتادشتکوهدشتوهلیالن.کردهبود؛خانه

 درون قلمرویی گستردهو نفوذپذیر  ای سیال خانه

های)کوچ(خودراازارتفاعاتودامنه2کَران ایلآبانابلکاکاوند،هفتهآخرمهرویاهفتهاول

بلندیهالوکُرِّچیاوزان،نُخِین، و از بیش ارتفاع با گَشور دشت1800های سمت به متر

کنند.مترشروعمی1200ارتفاعباکوهدشتوهلُیالن

دانندوبهسعدبودنروزهایمردمکاکاوندروزهایشنبه،دوشنبهوچهارشنبهرانحسمی

طبیعیزمانفراخوربهکهاندکردهتالشهاشنبهوجمعهاعتقاددارند.آنشنبه،پنجشنبه،سهیک

زمان.باشدداشتهنظردردامچرایوکوچبرایراهواوآبترینواعتقاداتخودمناسب

کوچبادرنظرگرفتنوضعیتآبوهواییوهمچنینحوادثانسانیازقبیلمرگعزیزاندر

رایایلکَرانگیرندکهآیازمانمناسبیبسرومییکیازاینروزهاست.قبلازحرکتفالچل

دماولینروزِسعدبهسرودارایمفهومینیکباشد،سپیدههستیانه؟اگربیتچهلمفالچل

کنند.سمتمقصدخودحرکتمی

کشیشینکیشیَسهمهاتمبوشنهدوسکئدمچویناواتم
Booshna doosak dam choi nawatm  Kashishi nakish iasa m hatm 

                                                           
1 Akha Mir 
2 Eil Karan 
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آیم.رمبگوییدکهحسرتدورینکشدکهمندارممیبهدوستشیرینگفتا

.......................................................................................................
بوشاااانهدوسَکَمشاااونوسئبائئگَااانمگااارمسئرهرتلئجائئ

Va har ja machine khoda yaret boo   Aw a maskna sazgaret boo 

اند،همینامشببهگرمسیربیاید.هایگندمدرمزارعپراکندهشدهبهدوستمبگوییدخوشه

.......................................................................................................
موکولخواهدشد.اگرمفهومبیتچهلمنیکنباشدسفربهروزسعدبعدی

 ارابراکااامتااازهرکاااااااوهریئکائهرسینهَرِّئچلپااوه

Reake Harsin hare chelpaa   Ara brakam taa reekawa
ازگلوالیاستوبرایبرادرمتازهسوارم،پرخطراست. راهشهرهرسینپر

وخانواده همکاری باهم کوچ امور تمام انجام در خویشاوند، های عزیزمشارکتکنند.
( کتاب(1374کیاوند گذار»در برزخ » هم با که را افراد میاین کوچ نامد.میکوچهمکنند

هایمناسبدارنداتراقهاییکهمراتعوچشمهکوچانمجبورندکهدرطولمسیردرمکانهم

کوچروانهاهاومنزلگاهکنندوازیکروزتادهروزدرآنجابمانند،اینجایگاه نام1مینگهیِ

سیاه ازآنجاییکهبرخیازمینگهدارد.سرپناهکوچرواندرمینگهلزوماً هاآبوچادرنیست؛

نمی توجهبهمرتعمناسبیندارندکوچروانبیشترازیکروزدرآنجا دراینشرایطبا مانند،

یکنندیعنیتنهادیوارهدهمیاستفا2سرچیتچادرکارسختیاستآنانازاینکهبرپاکردنسیاه

دمروزبعدبهراحتیبارخودرابرایچادرکهچیتنامداردرابرپاکنندتابتوانندسپیدهسیاه

یمسیرِکوچببندند.ادامه

کیفیتناهمواریروزه،چنداتراقحتییاوکوچمسیرتعییندرعنصرمهمترین ها،

ایاستهایمنطقهبهگونهمحلقرارگیریچشمه.هستندهاترچشمهازهمهمهموهاچراگاه

هاوارتفاع)مسیرکوچ(کاکاوندنهبهشکلمستقیمبلکهپیچدرپیچودرعمقدرهراهکهایل

تیرهکوه باشد. اساسموقعیتچشمهها بر را حرکتسایرهایکاکاوندزمانکوچخود و ها

تنظیممیتیره تمامسعیکوچرها درکناریکچشمهاتراقکنند، وانبرایناستکهشبرا

هاداشتهباشندتاهمهبتوانندکنندودرطولمسیرفاصلهزمانیومکانیمشخصیباسایرتیره

                                                           
1 Minga 

2 Sarchit 
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راهکه،راهبهشدتباریک)مثلتنگتیردرازمراتعمسیرکوچاستفادهکنندودرنقاطیازایل

هادرهمادغامنشوند.بنابرایندرابتدایمسیراست،گلههابسیارکندکوهدشت(وحرکتگله

کردندکهشبرابهکجابرسندودرکنارکدامچشمهمینگهبرپاکنندوهمینطورریزیمیبرنامه

کردند.ریزیمیهایبعدیبرنامهبرایرسیدنبهمینگه

کردیموپسازکیلومتریغربهرسین(کوچمی25ازاینجا)روستایزئورامواقعدر

دره و هوزیاره روستای کردن هَفتاورانطی روستای در خود مینگه اولین به 1یادگار

رفتیم.بامینگهمابودمیرسیدیم،سپسباعبورازتنگپریبهگردنهسرکشتیکهدومینمی

کوه امتداد در پشتهَحرکت در خود مینگه سومین به سرکشتی 2چاله چاله آردَرّئ های

گیاهخوبی 3دره کردیم،اگردرمحدودهلخروسیدیم.آزآنجادرمسیرهفتآوحرکتمیرمی

داشتبهمینگهبعدیزدیمواگروجودنمیداشتدرآنجایکیادوروزمینگهمیوجودمی

مینگهداشتیم.بعدازاینکه5فتیم،سپسدردارَسرهردرکوهدالگیرمی4نِله خودیعنیکویناو

مینگهداشتیم.بعداز7کردیمودرباسالرعبورمی6شدازکوئخالادرآنجاتماممیمرتعم

ساکنآنجارسیدیمودرخوددرورَزردکوهدشتمیزمگهباسالرباطیمسیرتنگتیربه
سالهازطایفهخیخوالم(.80شدیم)زنمی

اهدرحدفاصلدههسومم2باالخرهکوچروانپسازطیاینمسیرطوالنیبعدازحدود

دی اول انتهایدهه تا زمگهآذر به اجدادی،8ماه ابا و گرمسیری مراتعمکان آبو که شان

رسند.حدودوثغورزمگهومراتعِصاحبِآنباسنگمشخصشدهاستوهرمناسبداردمی

بسیاریازخانوادهزمگه ازمسیرهایهابهطورهمزمانایدارایمالکمشخصیاست.معموالً

کردند.رسیدندوهرکدامدرمکانخاصخوداتراقمیمختلفبهزمگهمی

زرد،چندخانواردروَرچندخانواردروره9درزمگهگرمسیرچندخانواردرگَرِّهچیا،
چادرزدهبودنومرتعداشتندسیاه3وچندخانوارنیزدرتئلَره2گُر،چندخانواردرسئ1پَل

کهتجربهزندگیکوچرویدارد(.علیطایفهازساله80)پیرمرد

                                                           
1 Haftawran 
2 Peshta Ardare Chala Chala 
3 Lakharoo Dera 
4 Kwinaw Nela 
5 Dara Sera 
6 Kewkhal 
7 Basalar 
8 Zmga 
9 Garra Chia 
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مینگهحدودوثغورمشخصینداردوهرگزچندخانهبهطورهمزماندریکمینگهحضور

مرز تعیین برای طبیعی هیچعالئم طورندارند. به آن محل صرفاً و ندارد وجود مینگه های

دارایمراتعوسیع زمگه باتقریبیمشخصاست. و دشتکیفیتتر در عمدتاً هاتریاستکه

یابدوازمحلیبهمحلدیگرقراردارددرحالیکهمینگهبهخاطرکیفیتکمترپیوستهتغییرمی

کند.برایروشنشدنوضعیتخانه)زمگهومینگه(نموداریشماتیکمسیرکوچنقلمکانمی

طایفهزئورامبهصورتزیراست.

 
 زئورام طایفه کوچ مسیر از شماتیک ی: نمودار3  شكل شماره

1398منبع:نگارنده،بهار

4کُرنگاندچادرهاییکهدریکفضایمشخصدرنزدیکیهمقرارگرفتهبهمجموعسیاه

چادرهادردوردیفپشتسرهمبرپاهادرشب،سیاهگویند.درزمگهبرایامنیتبیشترداممی

فضاییخالیبرایمی داماستراحت)5پَچیشوندو بینگاه میها( بوجود دامشان تا درآید ها

چادرهاحفاظتشوند.محاصرهسیاه

 
 : نمایی از یک زمگه در هلیالن2 تصویر شماره

 6،1377:120منبع:دمانتمورتنسن

                                                                                                                                           
1 Var Pal 
2 Sie Gorr 
3 Ti Lara 
4 Koreng 
5 Pachy 

6 Inge Demant Mortensen 
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دام معموالً که خانواده اسمریشسفیدِ به هرکُرنگرا اهلمعموالً هایبیشتریداشتو

شناختند.،میفضلوبخششبود

وقتیدرگرمسیر)گرمسیر(بودیم،چندخانوادهباهمیککُرنگرادرستکردهبودیم،»
خدابیامرزدپدربزرگمرادامورمهزیادیداشتواهلدادودهشبود،همهکرنگمارابه

می میاسمخدامراد گذر آنجا از عابرانکه اینشناختند، میزدند، فریاد گاهاً کُرنگکردند،

سالهازتیرهطایفهولئَن(90)پیرزن،«گفتیم:کُرنگخدامرادکیست؟وماهممی

وگرمشدنپسازدوفصل)پاییزوزمستان(اقامتدرگرمسیربهخاطرکمبودچراگاه

سیاه کاکاوند کوچروان ماه فروردین اوایل در جمعهوا را میچادرهایشان درآوری و کنند

 مسیریکه میآمدههمان بر سمتسردسیر به دراند را تابستان و بهار فصل دو تا گردند

سالدارددراین80سردسیرساکنشوند؛یکیازاهالیروستایتلیاوازطایفهتارزیننکه

گوید:موردچنینمی

گفتندکهزمگهکثیفومرتعتمامخاکهلئهوعیددرزمگهبودیمودراینزمانمی»
شدیموبهسمتسردسیرنابراینابتدایماهپنجه)فروردین(اززمگهخارجمیشدهاستب

می برگشتگیاهبر مسیر گاهیدر مراتعمرغوببود مسیر برگشتتمام زمان به گشتیم.
 «.شدندهادرگیاهگممیچنانبلندبودکهدام

سیاه سردسیر آندر و نیست جا یک در ثابت صورت به عشایر جچادر ایگاهها

دریکمحدودهمشخصهرچندروزیکبارتغییرمیسیاه بهخاطرچادرهایشانرا زیرا دهند.

چادرهادریکمکانرود،اگرسیاهتمامشدنمرتعوهمچنینبهخاطراینکههواروبهگرمیمی

دام فضوالت باشند میثابت حشرات شدن جمع و میکروب بروز موجب شود.هایشان

رامالیاچادرهاسیاهمحلنوبتچنددرگرمسیر،وسردسیردراقامتمدتردکوچندگان»

بهشدنترنزدیکوعلوفۀطبیعیرسیدنانتهابهآب،شدنتمامسبببهکاراین.دهندمیتغییر
محل(1368:369نژاد،)صفی«استجدیدعلوفۀوآب کاکاوند عشایر که درحالی .

تغییرنمیچادرهایشاندرگرمسیرسیاه دهندامامحلآندرسردسیروطولمسیربهطوراصالً

هادراینهاودشترمیانکوهشودوبهخاطراینجابجاییمداومطوایفدپیوستهجایجامی

مقطعزمانیاستنیازآنانرابهسرپناهیمتناسببااینشرایطدوچندانکردهاست،سرپناهی

وآمادهسفرشد.کردجمعیاوبرپاراآناندکیسیاربکهبتواندرمدتزمانِ
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 گیری نتیجه
ایلکاکاونددرمیانسهاستانلرستان،کرمانشاهوهمداناحاطهشدهاست.مردماینایلتادهه

کوه40 میان در و قلمروییگسترده دشتهجریشمسیدر و وها گرمسیر به سردسیر از ها

ا مابهمرورتعدادیازآنهادرروستاهاوشهرهایکجانشینشدند.بالعکسدرحالکوچبودند.

هاییبهناممینگهجایمسیرخوددرمکاناینانبهخاطرمسیرطوالنیونیازبهاستراحتدرجای

ماه(رادرمسیرکوچباشند.مسیری5شودکهحدودنیمیازسال)کنندواینباعثمیاتراقمی

چادررابههمراهدارندوهرجاکهنیازباشدآنرابرپایخودیعنیسیاهنهکهدرسرتاسرآنخا

هاهایاینمسیرآشناییدارندوبرآنهاوچشمهها،درهها،دشتکنند.کوچروانباتمامکوهمی

نامگذاریهاییمینام این است، اجدادشان و خاطراتخودشان کننده تداعی که باعثنهند ها

افرادوداردمعناگذشتهکهاستجاییقلمروهابیابند؛اینهافرادخودرادراینمکانشودکمی

نیستندوسعیدارندخاطراتخودوگذشتگانرانگهدارند،پرورشدهندتفاوتبیآنبهنسبت

درنتیجهسرتاسروبهنسل رگبزایخانهمثابهبهاینانبرایقلمرواینهایبعدیانتقالدهند.

بهآناحساستعلقکنند،مشخصهاینخانهگستردگیونفوذپذیریآناست.کهاست

 دائماً آنان است؛ کوچروان زندگی در اساسی عنصر کوهسیالیت دشتمیان و درها ها

یزیادیهمراهخودندارندومعموالًآنچهکهدرسفرهایشاناند،بهاینخاطرباروبنهحرکت

.اینچادرشانوآذوقهالزموکافیبرایگذرانمعیشتاستهایشان،سیاهدامباخودشاندارند

باشد.جامعهموضوعباعثمی یخودکفاکمترباشودکهانباشتکماهمیتوجامعهخودکفا

تواندشهرجهانبیرونرابطهداردهرآنچههستدروناست،برایطوایفکاکاوند،برونمی

ویاائوَتئَن،1جالَن)جاللوند(دیگرازایلکاکاوندویاایلیدیگرمثلایهرسینباشد،طایفه

هاتوانآنباشد.اینایالتنیزسبکزندگیوفرهنگیمشابهکاکاونددارندکهحتیمیاوالقوای

ایندیگری با رابطه بخشیازدرونتصورکرد، خودیهستندیکرابطه2هارا بهنوعی، که

بهخاطرتحرکدرهنگامکوچاتفاقمیمستمرودائمین افتدوهرسیننیزیست،بلکهاصوالً

دنیایبیرونیکهباآنرابطه بنابراینمردمکاکاوندبا تنهاشهریستکهبهآندسترسیدارند.

دیالکتیکداشتهباشندبیگانههستندوایندنیایبرونآغشتهبهخیالاست.

                                                           
.اندنیکیازایالتلکزبانکهدرجنوبشهرستانکرمانشاهساک1
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زمانیافتهزندگیکوچرواناستبهابنخاطرآناندرکوچرویمهمترینبعدازنظامسا

چرخه میمداری جابجا مشخصی قلمرو در و پیوسته و ای دیگرشوند. اساسی ویژگی

سیاهسیاه نفوذپذیریآناست؛ بتواندفضایچادر ثابتیکه دیوار فضایباچادرداخلچادر

شودزطبیعتاست،اینباعثمیراازهمجداکندنداردوگوییخودبخشیاازآنخارج

هایغریب،نفوذپذیرشود.ایننفوذپذیری،مفهومچادردرمقابلصداها،بوهاونگاهکهسیاه

آنسلبمی حدودیاز تا نمیفضایخصوصیرا افراد راتوانندفضایسیاهکندزیرا چادر

و یخصوصینفوذپذیراستچادریکفضاکامالًدراختیارخوددرآورند،بهاینمعناکهسیاه

دراختیارمالکآننیستبهنحویکهمی نامید.«ایسیالونفوذپذیرخانه»توانآنراکامالً

سیاه برون و درون در افراد گفتار و رفتار اینپوشش، ندارند؛ باهم چندانی تفاوت چادر

اهمنداشتهباشندشودکهدرونوبرونتفاوتآنچنانیبنفوذپذیریوعدمتفاوتباعثمی

ودرواقعایندودرهمتنیدهشوند.
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