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چکیده
هدف از نگارش اين مقاله بررسي مقدماتي منطقه قرهداغ آذربايجان از سه منظر بومشناختي،
شناختيوقوم شناختياست.اينمنطقهکوهستانيفاقدخاکزراعيغنيبودهوروستاهای


باستان
سيهای
کمجمعیت و اوباهای ايالت کوچرو ،تنها زمین سیمای آن محسوب ميشوند .برر 

شناختينیزنشانازفقرنسبيشواهدباستانيدردورههایماقبلعصرآهندارند.موضوع


باستان
اصلي اين مقاله ،بررسي داليل تداوم زندگي کوچرو در اين منطقه تا به امروز و نشان دادن
پیوستگيهای تاريخي و بومشناختي آن است .در اين مقاله نشان داده ميشود که با توجه به

داغمرکزی،سنتهایفرهنگيموجوددرآن


شناختيحاکمبرمنطقهقره

هایمحیطيوبوم

شاخصه
برایمدتبیشازسههزارسالوبامحوريتکوچرویعمودیتداوميافتهاست.فرضاصليآن

است که تداوم شرايط بومشناختي و محیطي و محدوديتهای خاص آن موجب اين پايداری و
باستانشناسي


مدتشدهاست.روشاصليمورداستفادهدراينپژوهشقوم
استمرارفرهنگيبلند
بررسيهای باستانشناختي و قومشناختي قرهداغ بار ديگر نقش بنیادين زيستبوم را در

است .
پايداری يا ناپايداری شیوههای گوناگون زيستي اجتماعات انساني بازتاب ميدهد .روشن است که
گیرینظامهایاستقراریوحرکتبهسوی


هرگزمجالشکل
هايينظیرقرهداغ مرکزی ،

يست 
بوم
ز 
پیچیدگيهایاجتماعيوفرهنگيرابهساکنانخودنخواهندداد .

شناسي،کوچرو .


باستان
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مقدمه و بیان مسئله
شناختيوقومشناختيموردبررسي


شناختي،باستان

داغازمنظربوم
دراينمقالهمنطقه 
قره
گیرد.قرهداغيکيازمناطقکوهستانيشمالغربفالتايرانوفاقدخاک


مقدماتيقرارمي
زراعيغنياست.روستاهایسادهوکمجمعیتوکموسعتواوباهاایاياالتکاوچروتنهاا
اينمنطقهمحسوبميشوند.پرسشاينجااستکهچهعامالياا

سیمایجغرافیایانساني
عوامليموجبشدهتازندگيباسبککوچرودراينمنطقهتاامروزادامهيافتهواينمنطقه
فاقدشواهدپیچیادگيهاایاجتمااعيحتايرتباهنخسات1باشاد آيااباااتخااذمنظاری
شناختيميتوانبهاينپرسشپاسخداد همچنایندرچاهمنااطقيمايتاوانکشا 


بوم
راچشمداشتواينمناطقبهلحاظبومشاناختي

بقايایباستانيمربوطبهدامدارانکوچرو
ازچهويژگيهاييبرخوردارند فرضیهنگارندگانايناستکهتداومشارايطآبوهاواييو

بومموجبشکلگیریسازوکارعليپايدارزندگيدرياکزيساتباومخااص


پايداریزيست
حتيدرطولچندهزارسالميشود .

اينپژوهشبخشيازپژوهشبزرگترباستانشناسيمنطقهقرهداغمرکزیمحساوب
مي شودکهدراينمرحلهتاشناساييوتحلیلقبورعصرآهنومسائلمرتبطبااآنپایش
رفتهاست.وجودبرخيپرسشهایباستانشناختييکيازاصليترينانگیزههابارای دسات
زدنبهپژوهشيبودکهنتیجهآندراينمقالهنموديافتهاست.منطقهقرهداغمرکزیياک
ناحیهکوهستانيمرتفعاستکهامروزهدرفصولگارمساالساکونتگاهقبايالکاوچروياي
محسوبميشودکهفصولسردرادرنواحيپستدشاتمغاانمايگذرانناد.ايانمنطقاه
حالهیچنشانهای


ازمیالدنیزهست.بااين

سیمایانواعگوناگونقبورهزارهاولپیش
زمین
ازسکونتگاههایدائميباستانيدرآنمشاهدهنميشودوبهلحاظباستانشاناختيتااکنون
هیچسطحيازپیچیدگيهایسکونتگاهي-اجتمااعيدرآنشناساايينشادهاسات.حتاي
روستاهاييمشاهدهميشوندکهپسازساکنشدناجباریبرخيازقبايلکاوچرودرياک
اخیربرپاشدندوبااينحالامروزباهطاورکامالمتاروکهساتند.آنچاهموجاب

صدسال
اهمیتيافتناينپژوهششدفرضوجودالگوهایاجتماعي-سکونتگاهيمتفاوتياستکه
بهنظرميرسددرجماعتهایکوچرویاينمنطقهوجودداشتندومتماايزازکاوچروهاای
شدهدرنواحيديگرايران(بهويژهنواحيزاگار) بودناد.همچناینرونادهایبلناد

مطالعه
مدتاينقواعدونسبتآنهاباوجودانواعگوناگونقبورغیروابساتهباهساکونتگاههااکاه
رند،همازمنظرباستانشاناختيو

قدمتشانبهعصرآهنميرسدودراينمنطقهفراوانيدا
همانسانشناختيموضوعيمهممحسوبميشودکهپرداختنبهآندرنهايتاينپژوهش
رادامنزد .

1

بهمعناینخستینمرحلهازشکلگیرینظام هایسکونتگاهيکهازمرکزوچندپیرامونمتقابالًوابستهبه

همتشکیلشدهاست(فلنری. 2012،
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پرسشهای پژوهش
قرهداغ کنوني تابع کدام
کوچروی در  

پرسشهای اصلي پژوهش به اين شرح است1 :

قرهداغ مرکزی تا
کوچروی در  
بومشناختي است  2تداوم و تغییر بلند مدت 
سازوکارهای  
چه میزان در میان شواهد باستانشناختي منطقه قابل پیگیری است و چرا در میان شواهد
پیچیدگيهای اجتماعي

نشانهای از 
قرهداغ مرکزی  
کوههای  
یمانده از  
باستانشناختي برجا 

کوچروهایزندهاينمنطقهچهالگوييراميتوانبرای
نميشود  3براسا)مشاهده 
ديده 
کوچرویترسیمکرد 
باستانشناختي 

بازسازی
بومشناختي نظیر
پژوهش همچنین بر پايه بررسي فرضیاتي تنظیم شده است 1 :عوامل  
دشتهايي نظیر مغان،
راههای طبیعي بهسمت 
ارتفاع زياد از سطح دريا ،فقر خاک و وجود  
عاملهای مؤثر در
مهمترين  
چراگاههای کوهستاني در فصول گرم سال  ،

در کنار وجود 
عاملهای
قرهداغ مرکزی هستند  2 .
کوچرو قابل مشاهده در  
شکلگیری اجتماعات  

دستکماز
کوچرویدراينمنطقه 
شدهانديکصورتخاصاز 
بیانشدهموجب 
بومشناختي 

یدگيهای سکونتگاهي و

پیشازمیالد تاکنون تداوم يابد و گرايش به پیچ

اواخر هزاره دوم 
باستانشناختي منحصر به

قرهداغ مرکزی الگوی  
قوم
اجتماعي به حداقل ممکن برسد  3 .
باستانشناختي در اختیار

سکونتگاهها و ديگر آثار 

شکلگیری و توزيع 
خود را در زمینه  
دستکم تا اواخر هزاره دوم پیش از
ميگذارد که قابل تعمیم به گذشته پیش ازتاريخي  ،

میالداست .


چارچوب نظری و پیشینه
باستانشناسيرابهتعبیرنیکوال)وکرامر( 2001نميتواننظريهياروشبرشمرد؛

 
قوم
رهیافتيپژوهشيومتشکلازطیفيازرويکردهايياستکهبرایفهمنسبتهایموجود

«
میان فرهنگ مادی با تمامیت فرهنگ هم در بافت زنده و هم آنگاه که وارد مدارک
باستانشناختي ميشود و کنکاش در اين فهمها برای تغذيه مفاهیم و ارتقاء تفاسیر

بومشناسيفرهنگي»(ساتنو
باستانشناختي».اينرهیافتدراينپژوهشبارويکردعام« 

اندرسون 2004 ،از يکسو و منظر معطوف به رتبهبندی و سلسلهمراتب سکونتگاهي
ترازشاخصهایسکونتگاهي


شودتافهميعمیق

راستامي
(فلنری 1999،ازسویديگرهم
باستانشناسي


ويژهدريکبسترزمانيبلندمدتحاصلآيد.قوم
منطقهقرهداغمرکزی  
به

شناختيموردنظردراينپژوهشباهدفاستخراجالگوهاینسبتهایمتقابلانسانبا


بوم
داغبرایايجاددرکوفهميعمیقترنسبتبهپیشینه


خويشدرقره
محیطزيستپیراموني

ارتباطهایمتقابلدرمنطقهموردمطالعهاتخاذشدهاست.دراين

وروندهایبلندمدت
زمینهدوشاخص توزيعسکونتگاهيوسطوحپیچیدگيسازمانسکونتگاهيازاهمیتيويژه
ترودرزمینهایروستاييدرزاگر)


پیش
برخوردارهستند؛موضوعاتيکهکرامر(1982
مرکزیبهشکليجامعموردتوجهخويشقراردادهبود .
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رویدرادبیاتباستانشناختيايرانوبهطورکلغربآسیاازجايگاهي


موضوعکوچ
ويژه برخوردار است .اين موضوعبه ويژه در باستانشناسي و انسانشناسي نواحي زاگر)
(بیشترمرکزیوتاحدودینیزجنوبي بهايجادادبیاتينسبتاًغنيانجامیدهاست.بخش
هابیشازآنکهازمنظریباستانشناختيصورتپذيرفتهباشند،

قابلتوجهيازاينپژوهش

هایاستانفار)بیشاز


رویباصری
نگاشتيداشتهاند.مطالعهبارث(1961


خصلتيمردم
بومشناسيعام»
آنهاازمنظر« 
همهبرایاستخراجقواعدسازمانسیاسي-اجتماعيمعاصر 
.همینامردرمطالعهقبايلکوچروويکجانشین لُرنیزصادقاست(بلک-

انجامشدهاست
میشو1974 ،؛ فايلبرگ1952 ،؛ امانالهي بهاروند . 1975 ،بختیاریها (ديگارد 1973 ،و
قشقاييها (اُبرلینگ1974 ،؛ بِک 1978 ،نیز بیشتر با نگاهي انسانشناختي مورد مطالعه

قرار گرفتهاند تا باستانشناختي .مطالعه واتسون ( 1979روی کوچروها و يکجانشینان
کرمانشاه را شايد بتوان جامعترين مطالعه مردمنگارانه در راستای پاسخگويي به مسائل
هایکوچروی


نیزباهدفپژوهشدرسرچشمه
باستانشناختيدانست.فرانکهول( 1978

درعینحال تفاوتهای

سرچشمهها با خاستگاههای دامداری و 

ونسبتهای موجود میان آن 

کوچروهمباکشاورزیيکجانشینوهمبازندگيشکاروجستجوگری
موجودمیاندامداری 
کوچرویلُرراموردمطالعهقراردادهوبرالگوهایحاکمبرنظاممعیشتيو
غذابرخيقبايل 
بتوانگفتجامعترين پژوهش

آنهامتمرکز شدهاست.شايد 
سازماندهي فضايي  

توزيع و 
باستانشناسيرا،بازهممحدودبهنواحيزاگر)مرکزی،کرامر( 1982انجامدادهواز


قوم
باستانشناختيبهمطالعهتوزيعسکونتگاهيوسطوحپیچیدگيسازماني-اجتماعي

منظری
روستاهای سنتي ايران پرداخته است .هرچند از اثر پژوهش کرامر ( 1982زمان زيادی
سپری شده است اما همچنان آثار وی منبعي مهم برای آگاهي از پیشینه پژوهشهای
ويژهدرنواحيمذکورمحسوبميشود .

شناختيبه


باستان

قوم
هایانجامشدهدونکتهمهموجوددارد.نخستاينکهتمام


پژوهش
بااينهمهدرهمه

انسانشناختيايران
باستانشناختيو 

کوچرویموجوددرادبیات
الگوهاو مفاهیممربوطبه 
نتیجههاو
عالوهبراينممکناستنتوان 

بهنواحيزاگر)مرکزیوجنوبيمحدوداستو
الگوهایمستخرجازايننواحيرابهنقاطومناطقديگرايرانتعمیمداد .


روششناسی پژوهش
هایاينمطالعهازطريقمشاهدهمستقیمزندگياوباهایقرهداغمرکزیتوسطيکياز


داده
نگارندگان مقاله (آرش تیرانداز اللهزاری گردآوری شد که حاصل زندگي و گفتگو با اين
آنهانیزبخشياز
گروههابودهاست.پیگیریمسیرکوچوعوارضطبیعيوثبتوتوصی  

اين مشاهده و تجربه میداني است .همچنین منابع مکتوب و سفرنامهها نیز پس از
آدابورسوماوباهامورد
هایمیدانيبرایکسبدرکيعمیقتردررابطهبافرهنگو 


فعالیت
مطالعهقرارگرفت .
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باستانشناسيرهیافتمشخصياتخاذشد .اولاينکهبنابر


هایقوم

درسطحتحلیل
شناختي(پژوهشدرزمینههای


شناسيعبارتاستازمطالعهقوم

باستان
تعري معیار  ،
قوم
زنده فرهنگهای زنده از چشماندازی باستانشناختي (کرامر و نیکوال) 2001 ،برای
استخراجرفتاریالگومندکهبرماهیتوشماراشیاءوساختارهاوتوزيعهایفضاييوزماني

هایفرهنگيجاریاثرميگذارند(کرامر. 1982،استنتاجقیاسي(آنالوژی 

آنهادروننظام

هایباستانشناختياست

ابزاربرایايجادپیوندمیانمشاهداتقومنگاشتيوداده

مهمترين

کندبيکمو


راامروزمشاهدهمي
کهسهسطحدارد؛رويکردمستقیمتاريخيکههرآنچه 
هایتاريخيرفتارهایپیشاز


دهد؛استنتاجقیاسيکهبرتداوم

کاستبهگذشتهنسبتمي
تاريخيتاتاريخيدرونيکمنطقهجغرافیاييمشخصتاکیدميکندوقیا)ياآنالوژینو
که به گزينش موارد مورد قیاسي دست ميزند که لزوماً به يک منطقه جغرافیايي خاص
وابستگيندارند(همان  .
باستانشناختي يعني


سطحدومقیا)قوم
باتوجهبهماهیتاينپژوهش،درآناز 
روهایقرهداغ


هایموجوددرنسبتمیانکوچ

شودتاتداومسنت

استنتاجقیاسياستفادهمي
با محیطزيست و شاخصهای بلندمدت آن مورد مشاهده و توصی علمي قرار گیرد.
شدهاستکهتنهابهخودمنطقهقرهداغمرکزی

نتیجهنهاييروشاتخاذ

استخراجاينالگو
قابلاطالقاست؛مگرآنکهموقعیتجغرافیاييديگریآنقدرنزديکمشاهدهشودکهبتوان

اينالگورادرآنجانیزمعتبردانست.الگویحاصلازاينپژوهشبرارتباطمتقابلاوباهابا
خصلتيبومشناختيمييابد .

محیطپیرامونخويشتاکیدکردهوبدينترتیب


بومشناسی و زمینسیمای قرهداغ
موقعیتجغرافیاييموضوعاياننوشاتارپژوهشاي،دامناههاایاطارافکوهساتانشائيور
مترازسطحآبهایآزاداستکهدرشمالشهرستاناهار

(شیويار باحداکثرارتفاع2570
دراستانآذربايجانشرقيقراردارد(بختیاری. 69:1385،شائيورمرکازقارهداغاساتو
قرهداغمرکزیبناامیم؛کاهاقلیماينسابتاًهمساانباا
بنابراينبهتراستکهاينجاراناحیه 
قرهداغجنوبي(ناحیهدرهشهرستاناهرتااراضيشمالياستپتبريز وباايانحاالکاامالً
.قرهداغشماليبهدلیلمجاورتباادرهرودار)وکوهساتان
متفاوتازقرهداغشماليدارد 
قفقازکوچک(جنوبي وقرهباغآذربايجانوهمچنینجريانرودکلیبرچایوحداکثربارش
سالیانه400م.م(آمارسال 1383دارایاقلیممرطوباساتکاهجنگالهاایقارهداغياا
ارسبارانمهمترينويژگيآناست.کلیبرچاینیزهرچندکهازارتفاعاتشیويارسرچشامه
ميگیرد،امابهعلتشایبشاماليناحیاهباهساویشامالونهارار)سارازيرمايشاود
(بختیاری21:1385،و. 62ناحیهکوهستانيقرهداغمرکزیباتوجهبهمشاهداتشخصاي
نگارندگانوهمچنینمطالعاتجغرافیاييپیشیندرگاروهاقلایمهاایصاعبنیماهخشاک
بندیميشود.سااختمانزماینشاناختياينجااازساازندهایمیوساینوپالئوساین-

طبقه
ائوسینباسنگهایآذریوآواریتشاکیلشادهاسات(هماان 60:کاهتاراکمباااليياز
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بسترهایآهکيدارند.فقرخاک،ازنظرکمبودشديدموادمعدنيوحجامقشاردرسراسار
ناحیهمشهوداستودربسیاریازمنااطقهمانناداطارافبلنادیهاایشایويار(شائيور 
گسترشبسترهایسنگيوسنگالخهافاقدخاککافي،امکانزراعترانميدهاد.درههاای
قرهداغمرکزیتنگوکمعرضباشیبهایتندیهستندکهاستقراردائامويکجانشاینيو
اازبینميبردند .

زراعتر
اندکنمونههایروستانشینيکموسعتوکمجمعیتنیزبهدلیلشیبتنادوجااری
شدنسیالبهایناگهانيفصليدرايندرههایتنگوکمعرضوتندشایبوفقارشاديد
خاکمتروکشدهاندوامروزهخاليازسکنهاناد.روساتایکوچاکالماانيکايازبهتارين
مثالهایممکناست.اندکروستاهایپراکندهموجودويانمونههایبزرگتروآباادمانناد
روستایانجرد(انگیت درارتفاعاتپايینترنسبتبهشیويارودرسمتدشتاهرمتمرکاز
هایآزاداست(جعفری،بيتا. 18:عالوهبر

شدهاند.ارتفاعدشتاهر1341مترازسطحآب
فقرخاک،کمآبيوخشکسالينیزازديگرعواملتشديددشواریاقلیمايقارهداغمرکازی
يقرهداغهستند؛کاهالبتاهقارهداغ

است.کلیبرچای،اهرچایوآجيچایتنهارودهایدائم
مرکزیازهیچکدامآنهامشروبنميشود.کلیبرچایباسیرابکاردنقارهداغشاماليباه
هميريزناد
ار)واهرچایوآجيچاینیزبهترتیببهحوضههایآبريزخزرودرياچهارومی 
(بختیاری18:1385،و59و 62؛بنابراينبارشهایفصليوچشمههاتنهاامنباعتانمین
آبقرهداغمرکزیهستند؛البتهخشکساليتابستانبايادماوردبررسايقارارگیارد،زيارا
عشايردامداروکوچرویقرهداغمرکزیتنهادرايامتابستانبهاينجاکوچعمودیميکنناد
واگردرفصولپايیزوزمستانوبهارمیزانبارندگيکاافينباشادآنگااهاياالتقارهداغباا
معضالتجدیاقتصادیمواجهخواهندشد.قرهداغمرکزیبرخالفپوششجنگلايوسابز
قرهداغشمالي،پوششاستپيبادرختچاههاایکوچاکوبوتاههاایپراکنادهداردوتاراکم
دیهایشیويار،بنابرمشاهداتنگارندگانبیشتراسات.باهطاورکلاي
پوششبوتههادربلن 
يمعنياستواندکبااغهااودرختزارهااييکاهمشااهده
بحثازجنگلوبیشهدراينجاب 
هایمعاصردرارتفاعاتپايینتر،يعنيبهسویدشتاهرهساتند.

ميشوند،محصولفعالیت
البتهفرايندخشکساليدرحالتشديداست؛برایمثال،درسال1381حاداکثربارنادگي
يکهامروزهباتشديد
ساالنهبرایاستپتبريز311م.مگزارششدهاست(همان 20:درحال 
خشکيدرياچهارومیه،پديدهجویپرفشاریبرفرازمنطقهميتواندزمینهسازپیدايشياک
پاليایجديدواقلیمکويریديگرشود.پژوهشهایباستانشناختيوديريناقلیمشاناختي
نشاندادهاستکهدرياچهارومیهپیشازهزارههفتمپایشازمایالدياکدورهخشاکيو
هایقرهداغنیزازآنتانثیرگرفتاهبودنادوهماینتانثیر


بودکهبلندی
پالياراتجربهکرده
منفييکيازداليلممانعاتازشاکلگیاریوپیادايشوگساترشروستانشاینياولیاهدر
قرهداغدرمقايسهبازاگر)بودهاست(آجورلو1386،؛کِلتزوشاهرايي،
آذربايجانوبهويژه 
 . 1986
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بايدتوجهداشتکهقرهداغاگرتوانزراعيويکجانشینيمناسبينداشتهباشد،دارای
معادنغنيفلزیازجملهمسسونگوناست.معادنفلزاتوبااخخصماسهارچنادکاه
امروزهشايدنقشيدراقتصااداياالتمنطقاهنداشاتهباشاند،درتحلیالفراينادهایدوران
باستانوبهويژهعصرآهنبايدموردتنملوتوجهقرارگیرد .
شیوياربهگونهایاستکهبرناواحي

زمینسیمایبلندیهایقرهداغمرکزیوناحیه
پیرامونيچوندشتاهرودشتمغاانودرهرودار)تسالطواشارافدارد.باياددرنظار
داشتکهارتباططبیعيدشتمغانودرهار)بااستپتبريزبهواسطهدشتاهارممکان
بايدازمرکزقرهداغگذشت.همچنینعشاايرمايتوانساتند

استکهبرایدسترسيبدانجا
درروزگارقديمباگذرازمعبرطبیعيوتنگهخداآفريندردرهار)بهمراتعقفقازجنوبيو
جنگلهایقرهباغدسترسيپیداکنند.امروزهنیزاياالتمنطقاهازطرياقکريادورقارهداغ
مرکزیباشهرستاناهرارتباطبرقرارميکنندوبینشیويارودشتمغانيایالقوقشاالق
؛جعفری،بيتا؛بختیاری1385،؛کِلتزوشهرايي . 1986،

ميکنند(آجورلو1386،



تعریف و منشأ دامداری کوچرو
دامداریگونهایارتباطانسانبابعضيانواعجانوریاساتکاهبارمبناایآنانساانهااآن

خودقرارميدهند.درايننظامرابطهانسانوجانورکاامالًدوساويهو

جانورانرازيرسلطه
بهاصطالحهمزيستانهاست،انساندامرااهليکردهوبقاایدامباهانساانومتقاابالًبقاای
انسانبهداماتکامييابد(کاور. 177:1971،تیماينگولددامداریرامتشکلازساهطیا 
(پیوندبومشناختيانسانو

(نسبتهایاجتماعيمیانانسانوجانور ،رمهداری2

رامکردن1
جانور؛تبديلشدنجانوربهمنبعثروت وپارورشدام(3فانومهاارتانتخاابمصانوعي
ويژگيهایداماهلي ميداند(اينگولد. 1986،طی سومرامايتاواندامادارینامیادکاه

عبارتاستازيکنظاممعیشتي،اقتصاادیواجتمااعيمساتقلکاهپاسازاهلايشادن
گونههاييخاصمثلبز،گوسفندوگاو(درخاورنزديک شکلگرفت .

دامدارینظامياجتماعي/اقتصادیاساتکاهدرآنمعیشاتماردموبقاایاقتصااد
جامعهبهدامپروریوابستهاست.دامبرایدامدارانصرفاًغذانیساتبلکاهدرناوعمساکن،
لبا)ومبادالتماليوفرهنگيايشانماؤثراسات(کااور. 177:1971،داماداریساطوح
،قبیلهایومنطقاهایتقسایمکارد(کارب،

مختلفيدارد.ميتوانآنرابهخانگي،روستايي

امادرکلدونوعدامداریراميتوانازهامتفکیاککاردشااملداماداریروساتا

 1991؛
ایبهنقطهایديگاراسات.در


هایمنظمازنقطه

محورودامدارینابکهمتکيبرمهاجرت
taming

1

اينگونهرامکردنيکمرحلهپیشازاهليسازیاست؛دراينمرحلهجانوررامشدهاماتولیدمثلآنتوسط
هایژنتیکوزيستيدرجانورانرامشده

انسانمديريتنميشودودرگذرزماننشانههاييمبنيبردگرگوني
قابلمشاهدهنیست.
herding
breeding

2
3
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دامداریاخیرموردبحثقرارميگیرد.زندگيکوچروعبارتاستازجاباهجاايي

اينمقاله،
شان(دامها درونيکقلماروباومشاناختي


منظميکگروهانسانيهمراهبااسا)معیشتي
واحد(کرب. 20:1991،سهشرطالزمبرایتحققدامداریکاوچنشاینعباارتاناداز 1:
محیطمناسببراینگهداریدامها؛ 3فناوریورواباط

وجودگونههایجانوریمناسب؛ 2

اجتماعيمطلوببرایاهلايساازیومراقباتدائمايازدام(هماان. 9:اتکاایباهدامدر
دامداریهمهجانبهبودهوهدفازآنبیشازهرچیزتنمینمعیشاتجامعاهاسات(کااور،
. 177:1971دامداریدرجاييشکلميگیردکهمراتعگساتردهموجاودباودهياااقلایم،
بیابانيباشد(همان  .
سازماناجتماعيدامداریکوچروقبیلهایاست(ماارکس. 1977،سانتهاادرايان
نظامديرپاييداشتهوگرايشبهدگرگونيوجودندارد(کااور. 180:1971،رهباریقبیلاه
استکهدرايننظامدربارهکوچوشرايطآنتصمیمميگیرد.دامداریکوچرودوالگودارد.
بنابرالگویچراگردی،1قبیلهيکمحلاستقراردائمايداشاتهوتنهااچوپاناانباههنگاام
تابستاندامهارابهارتفاعاتيیالقيکوچميدهند.الگویديگر«نظامتعااوني»ناامدارد.در
ايننظامقبیلهميکوشدچنانکوچکندکهدرطاولمسایربااجواماعمحلاييکجانشاین
ارتباطيافتهوباآنهابهتجارتومبادلهکاالبپردازد(همان . 181:

انسااانشااناختي،تاااريخو

دامااداریکااوچروسااهرويکاارد

باارایمطالعااهپیشااینه
براينعقیدهاندکاهداماداری

شناسيشواهدیرادراختیارميگذارند.انسانشناسان


باستان
پیامدتخصصگراييوترکیبکوچرووزراعتاستکهتنهاباپیشرفتجوامعشهریممکن

متکيبردامداریاختالفنظروجود

کوچرو
شد.درمیانباستانشناساندرموردآغاززندگي 

نگونهکوچرادرزاگار)هازارهساومپایشازمایالدو
دارد.مثالًگیلبرت( 1983منشناي 
حالبرخيازباستانشناساننیاز

يکمپیشازمیالدميدانند.بااين

خازانوف( 1984هزاره
آنراتادورهنوسنگي(هول 1978،وهزارههفاتمپایشازمایالد(مورتنسان 1972،باه
قديميترينسندتاريخيموجوددربارهدامداریکوچرودرخاورنزديکظااهراً

عقبميبرند.
بهآموریهاتعلقدارد(کرب . 10:1991،

باستانشناسانسهالگاویمختلا درباارهشاکلگیاریداماداریکاوچروپیشانهاد

کردهاند.بنابرنخستینالگو،جايگزينيکشاورزیمبتنيبرآبیاریمصنوعيبهجایاقتصااد

ترکیبيکشتديمودامداریموجبشادتاادامادارانباهناواحيحاشایهایوکوهساتاني
مهاجرتکنند.دردومینالگو،رشدمراکزشهریدرناواحيبلنادزاگار)موجابافازايش
کوچروبخشيازجمعیتشد.هولدرمطالعاات
تقاضابهمحصوالتداميوتحرکوزندگي 
خوددردشتدهلراناينمدلراسرلوحهکارخودقراردادهاست.سومینالگوباتوجاهباه
مطالعاتباستانشناختيناحیهسیستانايرانپیشنهادشدهاست(مرتضوی. 2005،دراين

هایمحدودزمینهاایرساوبيباهکشااورزی


ایواقعدرامتدادباريکه
الگوروستاهاوشهره
مبتنيبرآبیاریاشتغالداشتند.باافازايشجمعیات،ماازادآنرفتاهرفتاهناواحيخشاک
transhumance

1
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پیرامونيرااشغالکردهوباپذيرشزندگيکوچرومنابعداميمحدودراموردبهارهبارداری
قرارداد.دراينالگوکوچروانباتوجهبهآسانسازیايجادشابکههاایارتبااطيمنطقاهای
نقشيمهمدرپیدايشتمدنايفاميکنند(همان  .

واقعیااتايااناسااتکااهداماادارانکااوچرو،کشاااورزانوشهرنشاایناندرهااريااکاز
وقلمروهایزيستيدرارتباطباهمبهسرميبرناد.باهتعبیاریتصاورزنادگي

زيستبومها
مستقلدامدارانکوچرو ازيکجانشینانکشاورزياصنعتگروتاجربسیاردشواراست.بناابار
عليزادهدرفار)،دردورهمسوسانگکاوچرواندائمايناواحيبلناددر
مطالعاتعبا) 
هایخانساالرنیازپایش


تشکیلحکومت
ارتباطبايکجانشیناننواحيپستحتيتامرحله
رفتهاند(عليزاده. 2009،هرچندمعموالًنواحيتحتتصارفدامادارانکاوچرونسابتباه

روستاهایيکجانشینوکشاورزحاشیهایونامطلوببوده،وجودمراتاعوعلفزارهاایقابال

داموارتفاعباالترايننواحيفرصتپرورشدامهایپروارتروبهلحاظارزشغذايي

استفاده
غنيتررابرایجمعیتکوچروفراهممايکاردهاسات.شاايديکايازانگیازههاایانتخااب

جدایازسکونتگاههایيکجانشینوپاذيرشآنباهعناوانياک

دامداریکوچرودرجايي،
سبکزندگيتخصصيدرطولزماننیزازهمینمنظربومشناختيقابلتبیاینباشاد.دور

آنهااراکااهش
هااززمینهایزراعيروستاييازيکسواحتماالتخرياب 


نگاهداشتندام
سوموجببهرهبرداریازمراتاعومناابعطبیعايواقاعدرارتفاعااتبااالترو

دادهوازديگر
وهميکجانشینانميشود.فراموشنکنیمکاه

هایآن،همبرایکوچروان


استفادهازموهبت
برمبنایمطالعاتانسانشناختي،کوچروانفروشندهاصليمحصوالتکوهيبهيکجانشینان
محسوبميشوند .

(روستاوشهر 
عواملطبیعيواقلیميدرچگونگيشکلگیریزندگيکاوچرومبتنايبارداماداری
بسیارمؤثراست؛عوامليمثلفقروغنایخاک،ارتفاعوشیبزمین،منابعآبوبارندگيو
يپردازنادو
پوششگیاهي(مشیری. 67:1385،بیشترايالتدامدارکوچروبهکشاورزینم 
بعضيازآنها،بهشرطوجوداقلیممناسبدريیالقيااقشاالقدساتباهزراعاتمحادود
بندیشدهاند(هماان: 91-88:

ميزنند(همان. 83:مراتعدرجغرافیایانسانيعشايرطبقه
 1مرتعبرحسبدام:گاوبرایمراتعپستوپُرآبوسبزمناسباست،امابازوگوسافند
برا یمراتعمرتفعوکمآبوفقیر.البتهبزبااارتفاعااتبلنادترواقلایمخشاکتارقابلیات
سازگاریبیشتریداردتاگوسفندوالبتهگاوکمطاقتتراسات 2.مرتاعبرحسابارتفااع:
يیالقاتمرتفعوکوهستانيدرتابستانبرایتعلی بزوگوسافندمناساباساتوقشاالق
زمستانيدرنواحيپستوکمارتفاعدرزمستانبرایتعلی گاوبهتاراسات.دشاتمغاان
يکيازبهترينقشالقهایفالتايرانوالبتهقفقازجنوبياست 3.مرتعبرحسبظرفیات
چرایدام .
ايالتوعشايرکوچرومحیطزيستراتخريبميکنندوسببفقروفرساايشخااک
ميشوند(مشیری: 92:1385،درختانوبوتههارابارایتانمینساوختوديگارمصاارف
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آوریتپالههاابارای


هانیستند؛همچنینباجمع
روزمرهقطعکردهوبهفکرکاشتمجددآن
تنمینسوختمانعرسیدنکودبهخاکميشوند .

کوچعمودیمشخصۀمناطقاقلیمينیمهخشکاستکهالبتهنوعداماصاليآنبناا
بهشرايطاقلیميبايدبزوگوسفندباشدوگاوچندانمناسبنیست(همان . 16-15:
داردکهمحیطهایزندگييکجانشینانکشاورزوکاوچروان


اينعواملمارابرآنمي
رابخشهایمکمليکباومگساتردهدرنظار

دامداروحتيشهرنشینانصنعتگروسوداگر
آوريمکهدرطولزمانباگازينشهاایطبیعايوفرهنگايراهرابارایبهارهبارداریهاای
دامنههاوارتفاعاتقارهداغ،
اند.يکيازاينبومها،يعني 


ترمنابعمحیطيهموارکرده

مطلوب
موضوعبحثاينمقالهاست .


دامداران کوچرو قرهداغ مرکزی
نهاادر
مجموعهایازايالتهستندکهبهمحلاتراقفصليآ 

قرهداغ،
دامدارانکوچرومحال 
گفتهميشود.عشايرشاهسائون،اتحادياههاایايلیااتيوتارکزباان

يیالقوقشالق«اوبا»1
هستندوطواي نامتجانسوناهمگوندارند(تَپِر1988،1974،1966،؛دوپالناول:1383،
. 111ازجملهاينتیرههاوطايفههايااوباهایمتناوعومتکثارعباارتانادازحااجعلیلاو،
اساکانلو،دورموشااکانلو،تیکااانلو،خاانلو،قاارهخااانلو،چلبیااانلووباباايلوکااهدرحااالحاضاار
اوباهاتابستانهاارادرارتفاعااتبااالييکاوههاای

مهمترينشانچلبیانلووحاجعلیلواست.
کنند.سکونتگاههایتابستانياوباها


هایمغانسپریمي

داغوفصولسردرادردلدشت

قره
رسوبي.دامنههای

هاقراردارد؛کوههاييسنگالخي،فاقدآبوخاکهای


رارتفاعاتبلندکوه
د
تریرابهجريانهایفصاليآبدرههاافاراهم


داغکهدسترسيراحت

هایقره

حاصلخیزکوه
هایآنهااشغالشدهاسات؛بناابرايناوباهااناگزيرناددر


توسطروستايیانوزمین
ميکند،

مراتعو اقعدرارتفاعاتباالييروزگاربگذرانند؛مراتعيکهغنايشانکامالًباهنازوالتجاوی
دامهایاوباهااسابکو
وابستهاست.باتوجهبهشرايطجغرافیاييوريختشناختي،اکثريت 

عبارتاندازگوسفندوبز.اوباهادامدارانيتخصصيهساتند.آنهااحتايدرجفاتگیاریو
یخودنیزاثریمستقیمميگذارند.بدينمعنااکاهدرزماانمناسابياک

دامها
تولیدمثل 
هاجفتگیریکنناد؛بناابراين


مانندتاآن

جفتدامراباطناببهجاييبستهودرانتظارمي

1

ميدانند.
اينواژهمعانيوکاربردهایمختلفيدارد.بعضيآنراواژهایترکیبيوبهمعنای«محافظقوی» 

کندکهاينواژهدرزبانترکيقرقیزیبرایاشارهبهتلهایسنگيبهکار


سئیداوبهنقلازيوداخیناشارهمي
ميرود.درمیاناقوامترکزبان،مي توانمفاهیميرامثلتپهوتلسنگي،انسان،اجتماعانساني،مجموعۀ

سکونتگاهي ،خانواده ،آالچیق ،کوه ،چ راگاه تابستاني کوهستان ،روستا و نسل را از اين واژه استنباط کرد
.البتهبايداشارهکردکهدرمحالقرهداغبیشاز 100روستاباپسوند اووآ-اوباوجوددارد

(سیدوف1994،
هاباتعدادخانوادههایکموبعضاٌ


يايیالق
هادروهلهاولنامقشالقهاو 


گذاری
کهبهنظرنگارندگانايننام
زيادبودهوبعدهايکجانشینگشتهوروستاشدهاند .
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توانمدعيشدکهاوباهایقرهداغ،دامدارانيکوچرووتخصصيهساتندکاهازمادتهاا


مي
طبقشدهاند .

شکلبازيستبومخودمن

بدين

يشدهدردوناحیهآذغانواوچهاچاازتوابعبخشمرکزی
تصوير:1موقعیتروستاهایبررس 
شهرستاناهر 



هريکازمراتعوچراگاههایاوباهاپیشینۀمشخصيداشاتهودرمیااناياالتقابال

هایقلوهسنگي


هایآباواجدادیخودراباکشیدنسنگچین

است.اوباهازمین
خريدوفروش
بهدورآنهامشخصوبهکسياجازۀورودوتعرضبهآنرانمايدهناد.درحالاتعاادی،

هایپايینتروجاودنادارد؛اماادر


تعارضاتچندانيمیاناوباهاوروستايیانساکندردامنه
مواقعخشکساليازيکسواوباهابرایبهدستآوردنمراتعپايیندساتمايکوشاندواز
کنندتازمینهایزيرکشتخودراگسترشدادهوبادين


روستايیانتالشمي
سوييديگر،
احتمالبهوجودآمدنمنازعاتينیزمیانآنهاهست.بااينحاال،وجاودنیازهاای

ترتیب،
متقابلروستايیانواوباهابهمحصوالتداميوکشااورزیکاهاماریمهامبارایاساتواری
ترايندوگروهمحسوبميشود،ايانمنازعااتباهلحااظباومشاناختي


بومگسترده

زيست
نميتوانندديریبپايند .
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منشعبشدهودرارتفاعپايیندرمسیر

بستليکهازاوبایاصلي
شاخهایازاوبایياغ 
تصوير :2
آمدوشدايالتساکنشدهاست 

منبع:نگارندگان 

1

سکونتگاههایاوباکه«يورد»نامیدهميشاود.درگاذرگاههاایبلنادبرپاامايشاود .

هانیزاوباخواندهميشاود.معماوالًيوردهاامحوطاهایمحصاوربااحصااری

آالچیقهای 
آن
هایپختوپز،محلنگهاداریدامو


،اجاق
قلوهسنگيبهارتفاعحدوداًنیممتراطرافآالچیق

هایسکونتگاهاوبااجااقمشاترکياساتکاه


يکيديگرازشاخصه
ديگرفعالیتهاهستند.

هاايجادميشود.ايناجاقسنگچین،عالوهبرپختوپزوايجادگرما،عامال


آالچیق
بیروناز
2
اعضایاوبادرکنارهمنیزمحسوبميشود .

گردهمآيي



1

درجهانبینياوباهاکوهوبهويژهبخشهایمرتفعآنجايگاهمحترميدارد.واژۀ«داغ»درمیاناوباهاعالوه
برکوه،معانيديگرینیزمثلوطنوسرزمیندارد.افسانههایاوباهاآکندهاستازقهرمانانيکهدرکوهزاده
شوندوکودکانطردشدهایکهدرحمايتوپشتیبانيکوهبزرگشدهوپرورشمييابند.بعضياقوامترک

مي
معتقدندکهصاحبکوهدرزمینزيراوباساکناست(سیدوف. 1994،
2
«اجاق» يا«اوجاق»واژهایترکيبه معنایمکانبرافروختنآتش،آتشدان ،تنور،کانون،مرکز،خانمان،
يورد،نسلواوالد،کوره،کهانت،پیرمقد)وزيارتگاهاست .
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آالچیقها

تصوير:3تصويرفعالیتروزانهدراوبایتئمیرليدرکناراوجاقمشترکدرفضایمیان

منبع:نگارندگان 


اساساًتاهمیناواخر،مصنوعاتولوازماوباهامحدودوبرایجابهجااييهاایمانظمو
آنهااباه
طيمسیرهایطوالنيباپایپیادهياقاطردستوپاگیرنبود.ظروفمورداستفاده 

دوصورتمصنوعوطبیعايفاراهممايشاود.اوباهاامعماوالًمايعااترادرونمشاکهاای
ازپوستدامهاکهتولوقمينامند،نگهاداریمايکنناد.هرچناداوباهااسافالگر

ساختهشده
نبودهونیستند،بااينحالفنونيرابرایساختسريعظروفمصانوعي،کامهزيناهوسااده
گفتهميشودکهآنراازگِلحاصلازمخلوطخاکو

رهلیق»بهنوعيظرف
برگزيدهاند«.کَ 

تاپالۀگاوفراهمميکنند.شیوهساختاينظرفبدينصورتاستکهمیازانمعیناي

کاهو
ازاينموادراباهمترکیبکردهوآنرابهشکلجامهایبزرگودهانهبازدرآوردهوپاس

ازخشککردنشانتوسطنورآفتاب،براینگهداریغالتوديگرمايحتاجقابلذخیرهماورد
استفادهقرارميدهند .

ازدواج هایخويشاوندیدرمیااناوباهاابسایارراياتاسات.هارياکازاوباهاادارای

هایگستردهنیزتقسیمميشاود؛اماازنادگيروزمارۀ


ساختاریخويشاوندبودهوبهخانواده
اعضایيکاوباچنداننشانههایملموسيرامبنيبرتعلقبهخاانوادهایخااصدراختیاار

نميگذارد.بهيکمعنا،درروزمرگياوباهاامرزبنادیچناانمشخصايمیاانخاانوادههاای

مختل وجودنداردياچندانقابلدرکنیست.افرادمسندراوباهاجايگاهويژهایداشاتهو
هامراجعهميشود.مثالًدرهنگامکوچ،اصوالًنخساتین

معموالًبهعنوانمشاورياداوربهآن
مرکببهافرادمسنتعلقدارد.چندهمسرینیزدرمیاناوباهاامریمعمولاست.درهماه
هانیزجايگاهبرترازآنمردخانوادهاستوزناننیزدرخانوادههایچنادهمساربار


خانواده
ميشوند.دخترپاساز
اولويتبندی 

اسا)سنوجاافتادگيشانوبهدنیاآوردنفرزندپسر،

شود.درمجموعميتواناوباهاراجماعتيمردساالردانست .


ازدواجواردخانوادۀپسرمي
امکانانشعاباوباهادرطولزمانوجوددارد.عواملگوناگونينیازمايتوانناددرباه
وقوعپیوستناينپديدهدخیلباشند.ازجملهمهمترينايانعوامال،افازايشجمعیاتياا
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فشارهایزيستمحیطيحاصلازفقرمنابعمعیشتياست.دراينمواقع،يکاوباامنشاعب

ميشود.بااال
شدهومعموالًباپسوندهای«يوخاری»و«آشاغي»بهمعنيباالوپايینخوانده 
درمعنایمکانيبهکارنميروند،نامگذاریاوباایبااالمايتوانادباه

وپايیندراينجالزوماً
سرمايهایبیشتر

داليليچونقديميتروباسابقهتروداشتناوالدوجمعیتومالوحشمو
ازاوبایپايینباشد .
مسیرکوچاوباهاباانباشتهایسنگيبزرگيکاهازدوردساتقابالمشااهدهاسات،

هامسیرساالنۀخودراپیداميکنناد.جالاب


هابااستفادهازاينانباشت

نشانيافتهاست.آن
آنکهبعضيازاينانباشتهایسنگيقبورمتعلقبههزارۀنخستپیشازمیالد–اعمازتال

سنگي،گورپشته،مگالیتو...بودهاند.اوباهامردگانخودرانیزدرنزديک«اوبا»دفنوروی
قبورراسنگچینميکنند.اوباهاهنگامکوچبرسرمزارگذشاتگانخاودرفتاهودعااخواني

کنند.آنهااجسادکسانيراهمکهدرمسیرکوچجاانخاودراازدساتمايدهناددر


مي
جاييمناسبدرهمانمسیردفنکردهورویآنراباقلوههایسنگپارمايکنناد.بادين

ترتیبپشتههایسنگچین،قبوردرگذشتگانومسیرحرکتساالنۀاوباهارابطاهایپیچیاده

بايکديگردارند .

نشانهگذاریدرعین
نمونهنشانهگذاریمسیرايالتدرگردنهگذرگاه،اين 

تصوير:4تصوير
حاليکگورمتعلقبهعصرآهناست 

منبع:نگارندگان 



نتیجهگیری
شناختيمنطقهایفقیراست.جزقبورمتنوعمنسوب


بهلحاظباستان
منطقۀقرهداغمرکزی

بههزارۀنخستپیشازمیالدوگاهينیزدساتافزارهاایسانگيپراکنادهدردلدرههااو
چندقلعۀتاريخي،ديگرشواهدباستانشناختياينمنطقۀسنگالخيبهدورۀاسالميتعلاق

ایبهسرميبرنادکاهيکجانشاینيباهشاکلروساتاهايي


دارند.اوباهانیزامروزهدرمنطقه
خودکفاوپراکندهديدهميشودوازساختارهایشهریپیشازدخالتمدرنیتاهنیازاثاری
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نیست.باکنارگذاشتننقشحکوماتمرکازیومادرناماروزاياران،اساتقرارهایمنطقاه
اندحتيتاحدنظامهایاستقراریارتقايابند .


تاامروزنیزنتوانسته
قرهداغمرکزی

اگرقبورمگالیتيوقلوهسنگيعصرآهنياينمنطقهراباهکاوچرواننسابتدهایم،
امریکهباتوجهبهقراينوشواهدمحتملبهنظرميرساد،شاايدگوناهایتاداوموثباات

کمسههزارسالهستیم.هرچندزمینهاینزديکباه


زيستيدراينمنطقهبهمدتدست
هایقرهداغمرکازی يکجانشاینيساادۀروساتاييرابااخااکحاصالخیزخاودممکان


دره
هرگزنتوانسته انادتحاوليباهسامتپیچیادگيداشاتهباشاند.فقار

ميکنند،اينروستاها

خیز،نبودمسیرهایارتباطيسهلالوصول،عدمتنوعباومشاناختيونباود


هایحاصل

خاک
رودهایدائميوقابلقايقرانيازمهامتارينمواناعبازدارنادهباومشاناختيدرايانزمیناه

هستند.حتيامروزهنیزاينمنطقهقابلیتپذيراييازروستاهاييبیشازحدظرفیاتخاود
راندارد.مازاداينروستاهایسادهبهراحتايمتاروکوخااليازساکنهمايشاوند.عوامال
شناختيمذکورازيکسوموجبعدمجذابیتاينمنطقهبرایحکوماتهاایپیراماوني


بوم
سادهتريننظاامهاایاساتقراری
دورانپیشازتاريخيمتنخروتاريخيشدهوازديگرسو ،
درونينیزدرآنشکلنگرفتهوتابهامروزشااهدگوناهایپاياداریدرشایوههاایزنادگي
ساکنانآنباشیم .
دقیقاًمعلومنیستانسانهاازچهزمانيوازکجابهاينمنطقۀفقیرباهلحااظمناابع
معیشتيسرازيرشدهاند،اماشواهدباستانشناختياينمنطقهتااکنونازعصارآهانفراتار

شناختيوويژگيهایباومشاناختيبرمايآياد،


آنچهازشواهدوقراينباستان
نرفتهاست!و
جمعیتهایانسانيبهصورتگسترده،ازعصرآهنوارداينمنطقهشدهوبااسارمايههاای

دهاند.باياد
(دامها اينجارابرایدامداریتخصصيوزندگيکوچروانتخابکر 
معیشتيخود 
داغمرکزی،استقرارهایعصرمفرغوآهنمتعددیدراستپهاای

توجهکردکهبرخالفقره
تبريزومغانگزارششدهاست(آجورلو1386،؛علیزادهواور. 2007،البتاهتاازماانيکاه
قبورباستانيقرهداغمرکزی گشاودهونقشاۀژنتیاکاجساادمنطقاهدربافاتگساترد هتار

هرگزنميتوانمنشندقیقاينمهاجرترادريافت .

خاورنزديکترسیمنشود،
ازآنهنگامکهجمعیتهایانسانيبهصاورتگساتردهواردايانمنطقاه

اينحال،
با 
(دامها بههماراهآوردهانادتااکنون،رشادو
شدهواحتماالًسرمايههایمعیشتيخودرانیز 
کونتگااهي،معیشاتيواجتمااعيآنهااباهوقاوع
ایدرنظامهاایسا 


تحولقابلمالحظه
توانزيستباومفقیاروغیرمتناوعايان


ترينعاملاينعدمتحولرامي

نپیوستهاست.مهم
.اوباهایکنونيقرهداغازبیشترجوانب،بهويژهفنونمعیشتيونسابتهاای

منطقهدانست
چنانزندگيميکنندکهاجدادشان.همانساازوکارهاييکاهماانعتحاولابعااد

اجتماعي،
ساکندراينمنطقهبوده،گونهایثباتجمعیتيرانیازدرآنموجاب

مختل جماعتهای
شدهاست.همچنینتقسیمدرونيهريکازاوباها،البتهتحاتشارايطخااص،ازياکساو
مانعشکلگیریاستقرارهای

نقشياساسيدرپايداریآنجماعتهاداشتهوازسوييديگر،
رتبهباالتروپیشرویبهسوینظامهایاستقراریشدهاست .
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شناختيوقوم

هایباستان

درمجموعبررسي
بومرادرپايداریياناپايداریشیوههایگونااگونزيساتياجتماعااتانساانيبازتااب


زيست
بومهاايينظیارقارهداغمرکازی،هرگازمجاالشاکلگیاری
دهد.روشناستکهزيست 


مي
هایاستقراریوحرکتبهسویپیچیدگيهایاجتماعيوفرهنگيرابهساکنانخاود


نظام
نخواهندداد .
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