
ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 A Study of the Characteristics of Hawar’s lifestyle
in the Cultural Landscape of Hawraman
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

مجلۀ منظر، 13)56(، 66-73 / پاییز 1400
DOI: 10.22034/MANZAR.2021.257344.2105

66 شمارۀ 56پاییز 1400

تاریخ د ریافت: 1399/08/24                    تاریخ پذیرش: 1399/11/07                تاریخ قرارگیری روی سایت:  1400/07/01

مقالۀ پژوهشی

بررسی ویژگی های زندگی هه وارنشینی در منظر 
فرهنگی هورامان

پویا طالب نیا
پژوهشگردکتری باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر، ابهر، ایران.

فیروزه ساالری
کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

رومینا شمس پیکانی*
دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

rominashams36@yahoo.com  ،09126896967 :نویسند ۀ مسئول *

چکیــد ه| حضورپذیــري و هویــت اجتمــاع ســاکن در منظــر فرهنگــی هورامــان، حاصــل ترکیبــی همگــون از 
ــه از  ــن منطق ــی عناصــر طبیعــی و انســان  ســاخت در ای ــا طبیعــت اســت. هم آوای تفکــر انســانی در تعامــل ب
منظــر نظــام اســتقرار و معیشــت بــه شــکل دائمــی و موقــت، شــیوۀ حیــات قابــل تأویلــی را روایــت می کننــد 
کــه هــدف آن ارتقــاي کیفــی حیــات جمعــی انســان ها در منطقــه اســت. »هــه وار نشــینی« یکــی از مصادیــق 
پایــدار همنوایــی انســان بــا طبیعــت در ایــن منظــر فرهنگــی اســت. هــدف از ایــن پژوهــش، بررســی و معرفــی 
ویژگی هــای زندگــی هــه وار نشــینی و بررســی گونه هــای مختلــف آن در منطقــۀ هورامــان اســت. پژوهــش پیــش 
رو مبتنــی بــر روش کیفــی و بــه لحــاظ روش شناســی توصیفی-تحلیلــی اســت. یافته هــای پژوهــش روشــنگر 
آن اســت کــه هــه وار نشــینی به عنــوان بخشــی از شــیوۀ زیســت ســاکنین در منظــر فرهنگــی هورامــان کــه در 
تعامــل کامــل بــا طبیعــت بــوده اســت، در پایــداری و تــداوم ســکونت ســاکنین ایــن منطقه نقــش مؤثری داشــته 
اســت. نتایــج به دســت آمده از ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه گونه هــای مختلــف هــه وار نشــینی متأثــر از 
شــیوه های معیشــت در ایــن منطقــه اســت. طــی بررســی های انجــام شــده هه وارهــا بــر پایــۀ معیشــت در ســه 

دســتۀ بــاغ محــور، دام محــور و به صــورت ترکیبــی بــاغ و دام محــور تقســیم می شــوند.

واژگان کلید ی|  هه وارنشینی، منظر فرهنگی هورامان، پایدار، سکونت، طبیعت.

غـرب  در  وسـیعی  منطقـۀ  هورامـان  فرهنگـی  منظـر  مقد مـه| 
ایـران اسـت کـه در میـان رشـته کوه های زاگـرس در یـک بسـتر 
منحصربه فـرد  ارزشـهای  دربردارنـدۀ  و  گرفتـه  قـرار  کوهسـتانی 
طبیعـی، تاریخـی، فرهنگی و اجتماعی ملموس و ناملموس اسـت. 
سـر منشـأ ارزشـهای شـکل یافتـه در ایـن منطقه و سرسـختی و 

خالقیت سـاکنان پرتالش آن را می تـوان در جغرافیا و ویژگی های 
سرسـخت،  طبیعـت  و  مرتفـع  کوهـای  همچـون  آن  طبیعـی 
و  گـرم  تابسـتان های  و  خشـن  زمسـتان های  عمیـق،  دره هـای 
خشـک جسـت. جایـی کـه در طـول تاریـخ، هماهنگـی و تعامـل 
بیـن انسـان وطبیعـت، الگـوی زندگی جـاری در آن بوده اسـت و 
سـاکنان توانسـته اند بـا تجربه ای کـه در مواجهه با چنیـن اقلیمی 
کسـب کرده انـد، بـه دانشـی بومی دسـت پیـدا کنند کـه در کنار 
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رفـع تهدیدهـا و سـازگاری بـا محدودیت هـای محیطـی از قبیـل 
فقـدان زمیـن همـوار بـرای کشـاورزی، زمین هـای باغـی، مراتـع 
کافـی و نسـبتاً مناسـب جهـت دامـداری، از تمامـی ظرفیت هـای 
آن در جهـت یافتـن پایدارتریـن شـیوۀ معیشـت اسـتفاده کننـد. 
اسـت.  هه وارنشـینی«  زندگـی  »سـبک  راهکارهـا  ایـن  از  یکـی 
»هه وارنشـینی« در منظـر فرهنگـی هورامان نوعی سـبک زندگی 
نیمه کوچ نشـینی اسـت کـه بـا بسـیاری از عشـایر دیگـر )ماننـد 
بختیاری هـا، قشـقایی ها یـا سـایر عشـایر کـرد مانند عشـایر کلهر 

و...( متفـاوت اسـت.
عـالوه  کوچ نشـین  کـه  اسـت  آن  نیمه کوچ نشـینی  تعریـف 
و  بپـردازد  هـم  کشـت وکار  بـه  اسـت  ممکـن  کوچیـدن  بـر 
نیمه کوچ نشـینان چه بسـا در ایـن یـا آن مرتـع اقامـت گاه ثابـت 
داشـته یـا نداشـته باشـند )مورتنسـن، 1377، 25(. بـا توجـه بـه 
اینکـه تـا بـه امـروز در حوزه هـای مختلـف پژوهشـی، کمتـر بـه 
موضـوع هه وارنشـینی پرداختـه شـده، ایـن نـوع سـبک زندگی تا 
حـدودی ناشـناخته باقـی مانـده اسـت بـا ایـن توضیـح پژوهـش 
حاضـر در پـی پرداختـن بـه بررسـی و معرفـی ویژگی هـای خاص 
سـبک زندگی هه وارنشـینی، تالش برای شناسـاندن آن به منظور 
الگویـی از فرهنـگ کوچ نشـینی در ایـران و بیان ارتباط مسـتقیم 
معیشـت با این نوع سـبک کوچ نشـینی، تحلیل و دسـته بندی آن 
اسـت. بـا توجـه به هـدف پژوهش، بـا چند پرسـش اصلـی مواجه 

هسـتیم کـه عبارت انـد از: 
1. هه وارنشـینی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ 

2. چه عواملی سـبب شگل گیری هه وارنشینی شده است؟   
3. آیـا معیشـت رابطـۀ مسـتقیم بـا شـیوه های مختلـف زندگـی 

دارد؟ هه وارنشـینی 

روش پژوهش
روش تحقیـق مـورد اسـتفاده در پژوهـش حاضـر کیفـی و شـیوۀ 
تجزیـه و تحلیـل داده هـا براسـاس روش توصیفی-تحلیلـی اسـت. 
گـردآوری داده هـا و اطالعـات به صـورت کتابخانـه ای حـول محور 
حـوزۀ  باالخـص  ایـران  مختلـف  نقـاط  در  کوچ نشـینی  زندگـی 
و  هورامـان  مختلـف  ویژگی هـای  پیرامـون  مطالعـه   زاگـرس، 
جسـت وجوی مطالـب در رابطـه بـا شـناخت ویژگی هـای زندگـی 

هه وارنشـینی در منابـع مختلـف انجـام شـده اسـت.
در ایـن تحقیـق بـرای به دسـت آوردن شـناخت کامـل در ارتباط 
بـا تمامـی ابعـاد زندگـی هه وارنشـینی در هورامـان، از مطالعات 
بـا  پژوهشـگران  کـه  گونـه  ایـن  بـه  شـده،  اسـتفاده  میدانـی 
سـکونت در هه وارهـا و مشـاهدۀ دقیق و منظم آن هـا و مصاحبۀ 
گزیده انـد،  سـکونت  هه وارهـا  در  کـه  افـرادی  بـا  اکتشـافی 
اطالعـات خـود را گـردآوری کرده انـد. انتخـاب هه وارهـا در این 
پژوهـش براسـاس حوزه هـای مختلـف جغرافیایـی در هورامـان، 
در بخش هـای مختلـف اسـتان کردسـتان کـه از نظـر موقعیـت 

قرارگیـری روسـتاها و معیشـت های گوناگـون متمایـز شـده اند، 
صـورت گرفته اسـت. 

پیشینۀ پژوهش
ایـران  پژوهشـگران داخلـی درخصـوص مبحـث کوچ نشـینی در 
و به طـور خـاص زاگـرس، مطالعـات فراوانـی انجـام داده انـد کـه 
ازجملـۀ آن هـا می تـوان بـه امان اللهـی بهارونـد )1378( در کتاب 
»کـوچ نشـینی در ایران؛ پژوهشـی دربارۀ عشـایر و ایالت« اشـاره 
کـرد کـه در ایـن کتـاب بـه زندگـی کوچ نشـینان نقـاط مختلـف 
ایـران و نظـام سیاسـی، اقتصـاد، واحدهـای اجتماعـی و روابـط 
دیـدگاه  بیشـتر  و  شـده  پرداختـه  عشـایر  و  ایـالت  خانوادگـی 
مردم شناسـی دارد. مورتنسـن )1377( در کتـاب »کوچ نشـینان 
تمرکـز  لرسـتان  در  کوچ نشـینی  و  زاگـرس  روی  بـر  لرسـتان« 
داشـته و زندگی عشـایر منطقۀ لرسـتان را مورد بررسـی قرار داده 
و در کتابـش بیشـتر از دیـدگاه قوم باستان شناسـی بـه موضـوع 
پرداختـه اسـت. کتـاب دیگـری بـه نـام »مبانـی جامعه شناسـی و 
مردم شناسـی ایـالت و عشـایر« بـه کوشـش طبیبـی )1394( در 
دو بخـش تدویـن شـده اسـت کـه بخـش اول شـامل روش هـای 
انجـام تحقیـق و تعریـف مفاهیم بـوده و در بخش دیگـر از دیدگاه 
مردم شناسـی زندگـی ایـالت و عشـایر مناطـق مختلـف ایـران را 

بررسـی کرده اسـت.
در منابـع ذکرشـده کـه ارتبـاط معنایـی بـا موضـوع مـورد بحـث 
بـه  کلـی  بسـیار  اشـاراتی  مـواردی،  در  دارنـد،  پژوهـش  ایـن 
کوچ نشـینی در کردسـتان و ایـالت و عشـایر مهم آن آمده اسـت. 
حیرت سـجادی )1381( در کتـاب »ایـالت و عشـایر کردسـتان« 
بـه زندگـی عشـایر هورامـان به طـور کلـی پرداخته امـا توجهی به 
کلیـت منطقـه به صـورت یکپارچـه نداشـته و مبحث کوچ نشـینی 
را با دیدگاه هه وارنشـینی بررسـی نکرده اسـت. الزم به ذکر اسـت 
کـه در هیچ یـک از مطالعـات انجام شـده درخصـوص کوچ نشـینی 
منطقـۀ هورامـان، تحقیقـی تحـت عنـوان »هه وارنشـینی« انجـام 
نشـده اسـت. درخصـوص هه وارنشـینی در برخی منابـع به صورت 
بسـیار مختصر اشـاراتی شـده که می توان به سـلطانی )1372( در 
کتاب هـای »جغرافیـای تاریخـی« و »تاریخ مفصل« کرمانشـاهان 
تاریخـی  »جغرافیـای  کتـاب  در   )1398( پیـری  و  دوم  جلـد 
پالنـگان« کـه بـه تعریـف هه وارنشـینی و زندگی هه وارنشـینی در 
روسـتای پالنـگان پرداختـه اسـت، اشـاره کـرد. همچنیـن قربانی 
)1394( در مقالـه ای تحـت عنوان »چشـم انداز کارسـت بـه مثابۀ 
شـاخص اسـتقراری در منطقـۀ کامیـاران )گذشـته و اکنـون(«، 
هه وارنشـینی و الگوهـای کـوچ را در منطقـۀ کامیـاران )بخشـی 
از منظـر فرهنگـی هورامـان( بررسـی کـرده اسـت. در طرح هـای 
مقـدم  منصـوری  هورامـان،  فرهنگـی  منظـر  پایـگاه  مطالعاتـی 
ویژگی هـای  هورامـان«  مردم شناسـی  »مطالعـات  در   )1396(
زندگـی هه وارنشـینی، مردوخـی )1396( در »مطالعـات معمـاری 
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منظـر فرهنگـی هورامـان« ویژگـی معمـاری هه وارهـا و رمضانـی 
)1397( در »مطالعـات باسـتان مردم شناسـی معمـاری هـه وار در 
منطقـه هورامـان«، الگوهـای کـوچ بخشـی از هه وارهـای منطقـه 

هورامـان را مـورد مطالعـه قـرار داده اند.

مبانی نظری پژوهش
موقعیت جغرافیایی و اقلیمی هورامان •

»هورامـان« یـا »اورامانـات« منطقه ای کوهسـتانی در غـرب ایران 
ایـران و جلگـۀ  بیـن فـالت  زاگـرس  از رشـته کوه  و در بخشـی 
میـان رودان اسـت. ارتفـاع آن بـه طـور متوسـط 1453 متـر از 
سـطح دریـا بـوده و در طـول جغرافیایـی 28/ 47 درجـه و عرض 
فاضل بیگـی،  و  )یـاوری  دارد  قـرار  درجـه   35  /48 جغرافیایـی 
1389، 122(. هورامـان اکنـون در تقسـیمات بین المللـی بیـن دو 
کشـور عـراق و ایـران و در تقسـیمات کشـوری نیز بین دو اسـتان 
کردسـتان و کرمانشـاه قـرار دارد. منطقـۀ هورامان از چهـار ناحیۀ 
بزرگ تشـکیل شـده کـه یک ناحیـۀ آن در خاک اقلیم کردسـتان 
)بـا مرکزیـت شـهر طویله(، ناحیۀ دیگـر به نام »لهون« در اسـتان 
کرمانشـاه )بـا مرکزیـت شـهر نوسـود( قـرار دارد. دو ناحیـۀ دیگر 
هورامان در غرب اسـتان کردسـتان شـامل »هورامـان ژاورود« )با 
مرکزیـت روسـتای بیسـاران( و دیگـری »هورامـان« )بـا مرکزیت 
)فتاح پـور،  هسـتند  پیرشـالیار(  زادگاه  و  هورامان تخـت  شـهر 

.)13  ،1389
آب وهـوای منطقـۀ هورامـان را نیز می تـوان به دو ناحیۀ شـرقی و 
غربـی تقسـیم کرد. قسـمت شـرقی هورامـان به علت کوهسـتانی 
بـودن و داشـتن ارتفاعـات زیـاد کـه بیشـترین آن بیـن 1000 تا 
3000 متـر اسـت، منطقـه ای سردسـیر و دارای زمسـتانی سـرد و 
طوالنی می باشـد. قسـمت غربـی هورامـان، به ویـژه ناحیۀ جنوب 
غربـی، دارای نقـاط مرتفـع زیـادی نبـوده و در ضمـن به واسـطۀ 
مجـاورت بـا دشـت های خشـک کشـور عـراق، دارای آب وهوایـی 
تقریبـاً گرم اسـت. تابسـتان این منطقه گرم و خشـک و زمسـتان 
آن مالیـم و کوتـاه می باشـد )یاوری و فاضل بیگـی، 1389، 122(. 
نام گـذاری حـوزۀ  و  تقسـیم  کـه محققیـن درخصـوص  هرچنـد 
فرهنگـی و جغرافیایـی منطقـۀ هورامـان نظـرات متعـددی بیـان 
کرده انـد، بـا نگاهـی اجمالـی بـه ایـن نظـرات می تـوان گفـت که 
مبنـای بسـیاری از ایـن تقسـیم بندی ها، براسـاس گویـش بـوده 
و منظـور آن هـا از هورامـان مناطقـی بـوده کـه بـا گویـش گوران 
)ماچـو( صحبـت می کننـد. بـا توجـه بـه موضـوع پژوهـش کـه 
نگاهـی دارد بـه نقـل مـکان و هه وارنشـینی در منطقـۀ هورامـان، 

ابتـدا ضـروری اسـت انـواع کوچ نشـینی را بررسـی کنیـم.
انواع کوچ در جوامع عشایری •

براسـاس پژوهش هایـی که در جامعۀ عشـایری انجام شـده اسـت، 
می تـوان بـه دو نـوع کوچ اشـاره کرد: 

الـف( کـوچ عمـودی: جابه جایـی گروهـِی خانوارهـای کوچنـده از 
دشـت بـه ارتفاعات. 

کوچ عمودی در ایران به سـه صورت انجام می شود:
1. جابه جایـی افـراد ایـل و دام هـا بـا هـم در مسـیری طوالنـی 
)ماننـد بختیاری هـا( از گرمسـیر بـه سـوی سردسـیر و برعکـس.

عشـایر  بیشـتر  کـه  دهکده هـا  حوالـی  در  چادرنشـینی   .2
اسـکان یافته بـا ایـن نـوع کـوچ، از دشـت بـه ارتفاعـات می رونـد.

3. رمه گردانـی عمـده در فاصلـۀ دور، ایـن همـان شـیوۀ غالـب در 
ایـالت و عشـایر کردسـتان اسـت کـه خانوارهـای عشـایر دام های 
خـود را بـه چوپانانـی از همـان ایـل می سـپارند و آن هـا بـه اتفاق 
اعضـای خانـوادۀ خـود بـا گله هـای دام )گوسـفند و بـز( تابسـتان 
را در ارتفاعـات )سردسـیر( و زمسـتان را در مناطـق گرمسـیری 
)دشـت( می گذراننـد و معمـوالً دام هـای هـر گلـه به چنـد خانوار 

دارند. تعلـق 
ب( کـوچ افقـی: ایـن شـیوه از جابه جایـی انسـان و دام بیشـتر 
مربـوط به عشـایری بـوده که در سـرزمین های وسـیع، مسـطح و 
خشـک زندگـی می کننـد و عمـدۀ چارپاهایشـان نیز شـتر اسـت. 
در ایـران ایـن شـیوه از کـوچ در کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان 
مشـاهده می شـود )طبیبـی، 1394، 143-142(. در واقع می توان 
هرچنـد  کـه  هسـتند  گروه هایـی  هه وارنشـینان  کـرد  عنـوان 
بـه سـایر  نسـبت  امـا  هماننـد سـایر عشـایر جابه جـا می شـوند 
برخوردارنـد  کم تـری  جابه جایـی  از  دیگـر،  عشـایری  گروه هـای 
و کـوچ آن هـا اغلـب به صـورت عمـودی و بـا مسـافتی کوتاه تـر و 
بُعـد زمانی دو سـه سـاعته انجام می گیـرد. هه وارنشـینان هورامان 
بـرای خـود اقامت گاه هـای دائمـی دارنـد ولی در بخشـی از سـال 
بـرای بهره بـرداری از منابـع فصلـی و تحـت تاثیـر تغییـرات جّوی 
در  دائمـی خـود  اقامت گاه هـای  از  آب،  بـه  میـزان دسترسـی  و 
روسـتاها بـه طـرف اقامت گاه هـای موقتـی خـود بـه نام »هـه وار« 

کـوچ می کننـد.
نیمه کوچ نشینی در زاگرس •

آبادی هـای دوران نوسـنگی متقـدِم فراوانـی را در دره هـا و دامنـۀ 
کوهسـتان های زاگـرس می شناسـیم کـه به هـزارۀ هفتم یـا اوایل 
هـزارۀ ششـم پیـش از میـالد تعلـق دارند. سـاکنان ایـن آبادی ها 
معیشـت خـود را از شـکار، ماهی گیـری، جمـع آوری غـذا، پرورش 
دام و کشـاورزی تأمیـن می کرده انـد. احتماالً غالب ایـن فعالیت ها 
در محـدودۀ نزدیـک آبادی هـا و یـا در شـعاع چنـد کیلومتـری 
اسکان نشـین های دائمـی صـورت می گرفتـه )مورتنسـن، 1377، 
47(. شـیوۀ معیشـت نیمه کوچ نشـینی کـه حتـی امـروز نیز وجود 
دارد، بـا شـیوۀ اسـتقرار »یک جانشـینی« پیونـد خـورده اسـت، 
هسـتند  یک جانشـینانی  نیمه کوچ نشـینان،  کـه  معنـا  ایـن  بـه 
کـه بخشـی از سـال در مناطـق مرتفـع مجـاور زندگـی خـود، بـه 
دامـداری می پردازنـد. بـه عقیـدۀ مجتهدی )1370( شـاید منشـأ 
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یعنـی  باشـد،  نیمه کوچ نشـینی  زندگـی  کوچ نشـینی،  زندگـی 
انسـان یک جانشـین با کسـب تجربـه در زندگی نیمه کوچ نشـینی، 
بعدهـا دسـت بـه کوچ هـای طوالنـی زده و زندگـی کوچ نشـینی 
زندگـی  بررسی شـده،  منطقـۀ  در  اسـت.  کـرده  بنیان گـذاری  را 
نیمه کوچ نشـینی پیونـد تنگاتنگی با »سـامانۀ کارسـت« دارد. این 
شـیوۀ معیشـت از ابتـدای فصـل بهـار آغـاز شـده، تا اوایـل فصل 
پاییـز ادامـه داشـته و با وجود وابسـتگی به زندگی یک جانشـینی، 
بـه دلیـل گسـترش و طـول مدت کـوچ که بـه طـور تقریبی بیش 
از نیمـی از سـال را در بـر می گیـرد، می توان آن را با عنوان شـیوۀ 

معیشـتی مجزایی بررسـی کـرد )قربانـی، 1394، 10-11(.
هه وارنشینی در هورامان  •

»هـه وار« منطقـه ای در کنـار چشـمه های طبیعـی کوهسـتان و 
در میـان علف زارهـا و مراتـع می باشـد. مـردم در آن جـا فضاهایی 
مناسـب درسـت کـرده و عـالوه بـر چرانیـدن احشـام و دام هـای 
خـود، مـواد الزم بـرای زمسـتان ازجملـه آذوقـه و سـوخت فراهم 
می کردنـد )شـمس، 1393، 333(. طبـق گفتـۀ پیشـین، »برهان 
قاطـع« در تعریـف »هه وار« می نویسـد: هه وار خیمه گاه سـالطین 
اسـت کـه برای تفـرج معیـن می کردنـد )قاطـع، 1362، 4-542؛ 
پیـری، 1398، 36(. اهمیـت ایـن موضـوع در فرهنـگ منطقـه تا 
حـدی اسـت کـه در هنـگام رفتـن بـه هـه وار و برگشـت از آن، 
جشـن هایی برگـزار می نماینـد، جشـنی تحـت عنوان »بانـه مهر« 
در اردیبهشـت ماه در هنـگام رفتـن بـه هـه وار )شـمس، 1393، 
333( و جشـنی تحـت عنـوان »هه وارنمان« معمـوالً در مهرماه به 
مناسـبت کـوچ از ییالق و برگشـت از کوهسـتان به آبـادی برگزار 

می شـود )همـان، 341(.
در حرکـت قریـب1 کـوچ که بـه میان باغ هـا می رونـد، در باغ های 
خـود بـه طـور انفـرادی خانه بـاغ دارنـد و در کـوچ عمـودی بـه 
کوهسـتان ها نیـز در محل هایـی کـه »هه وارگـه« می گوینـد، بـه 
طـور اجتماعـی دارای خانـۀ ثابـت هسـتند، هـر خانـوار مسـکن 
مشـخص و معیـن خـود را دارد )سـلطانی، 1372، 96(. بعضـی 
از روسـتاها در ایـن منظـر فرهنگـی دارای چندین هه وار هسـتند 
کـه در ترازهـای ارتفاعاتـی متفـاوت قـرار گرفته انـد. اسـتفاده از 
ایـن هه وارهـا به گونـه ای اسـت کـه از اواخـر مـاه اردیبهشـت تـا 
اواخـر شـهریورماه بـا توجـه بـه روند گرم شـدن هـوا، روسـتاییان 
کـوچ خـود را در چندیـن مرحلـه انجـام می دهند و بـه هه وارهای 

مختلـف روسـتا کـوچ می کننـد.
بـرای نمونـه می تـوان بـه هه وارهـای متعـدد روسـتای پالنـگان 
کـه بـر پایـۀ معیشـت دام محـور در ایـن منطقـه شـکل گرفته اند، 
در  هورامـان  در  معیشـت  شـیوۀ  اینکـه  علی رغـم  کـرد.  اشـاره 
همـۀ مناطـق آن یکسـان به نظـر می رسـد، امـا براسـاس بررسـی 
شـباهت ها و تفاوت هـای فرهنگـی می تـوان چندین الگـوی اصلی 
در بهره بـرداری از منابـع زیسـت محیطی را در منطقـۀ هورامـان 
شناسـایی کـرد. در ایـن بخش بـا توجه بـه نحوۀ معیشـت و تنوع 

جغرافیایـی هـر منطقـه، ایـن هه وارنشـینی یـا بـه تعبیـر صحیـح 
تعامـل انسـان و طبیعـت در دسـته بندی هایی کـه در ادامه مطرح 

می شـوند، از هـم تفکیـک می شـوند.

بحث 
هه وارنشینی بر پایۀ معیشت باغ محور •

در حـوزۀ شـرقی هورامـان، بـه دلیـل وجـود بسـتر مناسـب برای 
کشـاورزی و بـاغ داری، اقتصـاد باغ محـور حاکـم اسـت. در ایـن 
ناحیـه باغ هـای متعـددی وجـود دارد کـه غالـب آن هـا در حومـۀ 
روسـتاها در فواصـل دور و نزدیـک و در مکان هایـی که چشـمه ها 
و رودهـای متعـددی جاری انـد، شـکل گرفته انـد. ایـن باغ هـا و 
زمین هـای کشـاورزی در فصـول برداشـت و پـرورش محصـوالت 
از  بخشـی  اهالـی  و  داشـته  کاربـرد  دوم  سـکونت گاه  به عنـوان 
زمـان خـود را در طـول سـال کـه دمـای روسـتا بـه نسـبت باغ ها 
اسـتقرارگاه های خـود سـپری  از  بخـش  ایـن  در  اسـت،  بیشـتر 
می کننـد. نمونـۀ ایـن مـوارد روسـتاهای شـیان، گلیـن، دوالب، 
ژان و... هسـتند. ابعـاد و مقیـاس ایـن بناهـا و خانه هـای باغـی 
از خانه هـای روسـتایی کوچکتـر اسـت و غالبـاً در جایـی کـه بـه 
تمامـی محوطـه و زمین هـای تحت کاشـت اشـراف دارد، سـاخته 
ناحیـۀ  معمـاری  هویـت  از  بخشـی  باغـی  خانه هـای  می شـوند. 
هورامـان هسـتند. ایـن خانه هـا دارای فـرم برون گـرا و ایـوان و 
تـراس بـوده و بـا کمتریـن میـزاِن اشـغال سـطح زمیـن احـداث 
می شـوند کـه یـک یـا دوطبقـه و بـا مصالح کامـاًل بومـی و محلی 

سـاخته می شـوند )تصویـر 1(.
هه وارنشینی بر پایۀ معیشت ترکیبی باغ  و دام محور •

در حـوزۀ مرکـزی هورامـان، به دلیل وجود شـرایط مناسـب برای 
کشـاورزی و بـاغ داری در ارتفاعات، سـاختاری ترکیبی از باغ داری 
و دام داری در هه وارهـا مشـاهده می شـود. فـرم اکثر ایـن هه وارها 
نامنظـم و مستطیل شـکل اسـت. در ایـن هه وارهـا فضایـی بـرای 
نگهـداری احشـام در نظـر گرفتـه و بخشـی هـم بـرای ایجـاد باغ 
تعبیـه شـده اسـت، واحدهای مسـکونی به صـورت منفـک و کاماًل 
مجـزا از هـم سـاخته شـده امـا نسـبت بـه خانه باغ هـای حـوزۀ 
شـرقی، پیوسـتگی بیشـتری بـا یکدیگـر دارنـد. در اطـراف هـر 
واحـد، معابـری در نظر گرفته شـده که باعث افزایـش نفوذپذیری 
می شـوند.  انسـان  و  دام  راحت تـر  و حرکـت  هه وارهـا  بافـت  در 
بافـت طبیعـی اطـراف ایـن هه وارهـا به گونه ای اسـت کـه هم فضا 
بـرای ایجـاد بـاغ وجـود دارد و هـم مرتـع بـرای چـرای دام؛ تنها 
تفـاوت هـه وار بـا روسـتا در آب وهـوا و کاهـش دمـای آن اسـت. 
هورامان تخـت،  روسـتاهای  در  می تـوان  را  هه وارهـا  ایـن  نمونـۀ 
نـاو، ژیـوار، هجیـج، شـرکان و... مشـاهده کـرد. در سـاختار ایـن 
هه وارهـا معمـوالً فضـای مسـکونی در بـاال و فضاهـای خدماتـی 
)محـل نگهـداری دام، انبارهـا و...( در پایین یا طرفیـن قرار گرفته 
و فضاهـای مسـکونی مسـقف و پوشـیده از تیرهـای چوبـی )مانند 
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بررسی ویژگی های زندگی هه وار نشینی در منظر فرهنگی هورامان

روسـتا( هسـتند. تمامـی واحدهـا یک طبقـه بـوده و ایوانـی جهت 
نشسـتن و اتاق هـا و فضاهایـی کوچک جهت اسـتقرار افـراد دارند 

)تصاویـر 2 و 3(.
در حـوزۀ غربـی هورامـان، وجـود مراتـع بسـیار باارزشـی همچون 
ارتفاعـات شـاهو باعث شـده کـه بتـوان قدیمی ترین نوع سـکونت 
و شـیوۀ زندگـی )معیشـت بـر پایـۀ دامـداری( را مشـاهده نمـود. 
جای گیـری کوهسـتان صخـره ای در اطراف روسـتا و عـدم توانایی 
اهالـی در کشـاورزی در آن، باعـث شـده که بـه اقتصـاد دام محور 
چراگاه هـای  بـه  می بایسـت  دلیـل،  همیـن  بـه  و  بیاورنـد  روی 
باالدسـت تری کـه به صـورت مراتـع سرسـبز اسـت، دسـت یازنـد. 
سـاختار سـکونت گاه های غیردائـم )هـه وار( در ایـن منطقه بسـیار 

متفـاوت بـا حـوزۀ شـرقی و مرکزی اسـت.
همان طـور کـه گفتـه شـد در ایـن حـوزه هـدف از عزیمـت بـه 
آب وهـوای  بـه  دسـتیابی  بـر  عـالوه  هـه وار،  کوچـگاه  سـمت 

مطبـوع در فصـول گـرم سـال، بهره بـرداری از چراگاه هـای بکـر 
و تأمیـن علوفـۀ تـازه برای دام هایشـان اسـت. هـه وار، مهم ترین و 

شـاخص ترین ویژگـی زندگـی اهالـی ایـن حـوزه اسـت.
در ایـن هه وارهـا در هـر واحـد سـکونتی، محـل سـکونت افـراد 
در مرکـز و فضاهـای نگهـداری احشـام و انبـار علوفـه اطـراف آن 
قـرار می گیـرد. یکـی از ویژگی هـای ایـن تقسـیم فضایـی، نظارت 
سـاکنان بـر فضاهـای نگهـداری حیوانـات و دام اسـت. فـرم هـر 
واحـد سـکونتی در ایـن هه وارهـا مـدّور بـوده و فضاهـای داخلـی 
ارتبـاط مسـتقیمی بـا هـم دارنـد. شـیوۀ اجـرای مصالـح سراسـر 
خشـکه چین و سـقِف بخـش مسـکونی یکسـره حالـت موقـت و 
کاذب دارد که هر سـال به وسـیلۀ شـاخ و برگ درختان پوشـیده 
می شـود و تمامـی فضاهـای خدماتـی در اطـراف هسـتۀ اصلی که 
بخـش مسـکونی را تشـکیل می دهنـد، قـرار می گیرنـد. )تصاویـر 

4، 5 و 6(.

تصویر 1. راست: باغ ها و چپ: خانه باغ های حوزۀ شرقی منظر فرهنگی هورامان. عکس: پویا طالب نیا، 1398.

تصویر 2. نحوۀ استقرار هه وار بر شیب، هه وار سراجگاه، روستای ناو. مأخذ: آرشیو نگارندگان.
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نتیجه گیری
را  و سـاختارها  ویژگی هـا  از  یـا »هـه وار« مجموعـه ای  کـوچ گاه 
نشـان می دهـد کـه بیانگر سـازگاری بـا طبیعت و مدیریـت منابع 
طبیعـی در راسـتای معیشـت پایـدار اسـت. شـیوۀ خالقانـه ای که 
سـاکنان و بومیـان بـرای مدیریـِت سـه منبـع اصلـِی آب، خاک و 
بسـتر کشـت در هورامـان ابداع کرده انـد، موجب تـداوم حیات در 
ایـن منظـر فرهنگـی شـده که بخـش عمدۀ آن از شـیوۀ هـه وار و 
هه وارنشـینی برمی آیـد. هه وارنشـینی بـا حفـظ پیوسـتگی میـان 
زندگـی دائـم و موقـت )که درنتیجـۀ آگاهی و دانـش بومی، توجه 
بـه اصـول اکولوژیکـی عمـده و مدیریـت محلـی بـه دسـت آمده( 
چهارچـوب جامعـی را بـرای مدیریـت منظـر فرهنگـی هورامـان 

شـکل داده است.
هه وارنشـینی در منظـر فرهنگـی هورامـان شـاهدی منحصربه فرد 
کـه  اسـت  معیشـتی  و  فرهنگـي  سـنت  یـک  از  اسـتثنایي  و 
هویـت  پایه هـای  حفـظ  بـا  می توانـد  و  پابرجاسـت  همچنـان 
فرهنگـی، ارزش هـا، روابـط اجتماعـی، دانـش، تنـوع زیسـتی و 
یکپارچگـی اکوسیسـتم، بـه حفاظـت از ایـن مناظـر نایل شـود و 
بـا به کارگیـری سـازوکارهای متکـی بـه خـود، در مقابـل تغییرات 
اکولوژیکـی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی عکس العمـل نشـان 
دهـد. هه وارنشـینی و فلسـفۀ کوچ گاه هـا و سـکونت گاه های موقت 
محیـط  و  اقلیـم  بـا  شـدن  همسـان  نشـانه های  اصلی تریـن  از 

طبیعـی اسـت.
براسـاس شـباهت ها و تفاوت هـای فرهنگـی بررسـی شـده، الگوی 
را می تـوان در سـه گـروه  معیشـتی سـاکنان منطقـۀ هورامـان 
باغ محـور، الگـوی ترکیبـی بـاغ  و دام محـور و الگـوی دام محـور 
ارزیابـی کـرد. درواقـع ایـن الگوهـای کـوچ نشـان می دهـد کـه 
جوامـع در هورامـان از تمـام ظرفیت هـای زیسـت محیطی منطقه 
اسـتفاده می کننـد. تمـام دالیلـی کـه به آن ها اشـاره شـد ازجمله 
تنـوع کوچ نشـینی، ارتبـاط مسـتقیم بـا اقلیـم و منابـع طبیعـی 
و کوچ نشـینی  داشـته  معیشـت  نحـوۀ  ایـن  تاریخـی  پیشـینۀ  و 

تصویر 3. راست: ساختار فضایی یک واحد مسکونی؛ چپ: برش عرضی یک واحد مسکونی در هه وار، هه وار سراجگاه روستای ناو. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

نشـان دهندۀ منحصربه فـرد بـودن الگوی کـوچ در منظـر فرهنگی 
اسـت. هورامان 
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پی نوشت ها
1. حرکت قریب اشاره به شیوۀ هه وارنشینی دارد که نزدیک به کوچ کردن است اما تفاوت هایی در شیوۀ انجام آن وجود دارد که به »نیمه کوچ نشینی« معروف است.

تصویر 6. مقطع و پرسپکتیو از یک واحد مسکونی در هه وار، هه وار هانیه، پالنگان. مأخذ: مردوخی، 1396.
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