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 چکیده
قره منطقه مقدماتي بررسي مقاله اين نگارش از بومهدف منظر سه از آذربايجان شناختي،داغ

شناختياست.اينمنطقهکوهستانيفاقدخاکزراعيغنيبودهوروستاهایشناختيوقومباستان

کوچتیجمعکم ايالت اوباهای و تنها ميمایسنیزمرو، محسوب آن برری هایسيشوند.

هایماقبلعصرآهندارند.موضوعشناختينیزنشانازفقرنسبيشواهدباستانيدردورهباستان

کوچ زندگي تداوم داليل بررسي مقاله، اين دادناصلي نشان و امروز به تا منطقه اين در رو

بومپیوستگي و تاريخي ميهای داده نشان مقاله اين در است. آن تشناختي با که بهشود وجه

هایفرهنگيموجوددرآنداغمرکزی،سنتشناختيحاکمبرمنطقهقرههایمحیطيوبومشاخصه

رویعمودیتداوميافتهاست.فرضاصليآنبرایمدتبیشازسههزارسالوبامحوريتکوچ

بوم شرايط تداوم محدوديتاستکه و محیطي و وشناختي پايداری موجباين هایخاصآن

شناسيباستانمدتشدهاست.روشاصليمورداستفادهدراينپژوهشقوم مرارفرهنگيبلنداست

 باستانبررسياست. قومهای و قرهشناختي زيستشناختي بنیادين نقش ديگر بار درداغ را بوم

ناپايداریشیوه روشناستکههایگوناگونزيستياجتماعاتانسانيبازتابميپايداریيا دهد.

هایاستقراریوحرکتبهسویگیرینظامهرگزمجالشکلمرکزی،داغهايينظیرقرهبوميستز

هایاجتماعيوفرهنگيرابهساکنانخودنخواهندداد.پیچیدگي

رو.شناسي،کوچباستانداغ،قومعصرآهن،قرهسئون،شناسيفرهنگي،شاهبوم اوبا، واژگان: کلید
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 همقدمه و بیان مسئل
شناختيموردبررسيشناختيوقومشناختي،باستانداغازمنظربومقرههدراينمقالهمنطق

ايرانوفاقدخاکفالتغربداغيکيازمناطقکوهستانيشمالگیرد.قرهمقدماتيقرارمي

تنهااروکاوچاياالتوباهاایاوکموسعتوتیجمعغنياست.روستاهایسادهوکمزراعي

ستکهچهعاماليااانجايشوند.پرسشااينمنطقهمحسوبميرافیایانسانيسیمایجغ

دراينمنطقهتاامروزادامهيافتهواينمنطقهروکوچزندگيباسبکعوامليموجبشدهتا

باشاد آيااباااتخااذمنظاری1هاایاجتمااعيحتايرتباهنخساتفاقدشواهدپیچیادگي

تاوانکشا اسخداد همچنایندرچاهمنااطقيمايتوانبهاينپرسشپشناختيميبوم

شاناختيراچشمداشتواينمناطقبهلحاظبومرومربوطبهدامدارانکوچباستانيبقايای

ايناستکهتداومشارايطآبوهاواييویهنگارندگانهاييبرخوردارند فرضازچهويژگي

ومخااصبادگيدرياکزيساتپايدارزنعليسازوکارگیریبومموجبشکلپايداریزيست

شود.حتيدرطولچندهزارسالمي

محساوبمرکزیداغقرهمنطقهشناسيباستانتربزرگپژوهشازبخشيپژوهشاين

پایشآنباامرتبطمسائلوآهنعصرقبورتحلیلوشناساييتامرحلهايندرکهشودمي

دساتبارایهاانگیزهتريناصليازيکيشناختيباستانهایپرسشبرخيوجوداست.رفته

داغمرکزیياکاست.منطقهقرهيافتهنمودمقالهايندرآننتیجهکهبودپژوهشيبهزدن

رويايناحیهکوهستانيمرتفعاستکهامروزهدرفصولگارمساالساکونتگاهقبايالکاوچ

هگذرانناد.ايانمنطقاشودکهفصولسردرادرنواحيپستدشاتمغاانمايمحسوبمي

ایحالهیچنشانهازمیالدنیزهست.بااينسیمایانواعگوناگونقبورهزارهاولپیشزمین

شاناختيتااکنونشودوبهلحاظباستانيباستانيدرآنمشاهدهنميدائمهایازسکونتگاه

اجتمااعيدرآنشناساايينشادهاسات.حتاي-هایسکونتگاهيهیچسطحيازپیچیدگي

کرودرياشوندکهپسازساکنشدناجباریبرخيازقبايلکاوچهدهميروستاهاييمشا

طاورکامالمتاروکهساتند.آنچاهموجابحالامروزباهاخیربرپاشدندوبااينصدسال

سکونتگاهيمتفاوتياستکه-يافتناينپژوهششدفرضوجودالگوهایاجتماعياهمیت

روهاایمنطقهوجودداشتندومتماايزازکاوچرویاينهایکوچرسددرجماعتبهنظرمي

بلنادويژهنواحيزاگار( بودناد.همچناینرونادهایشدهدرنواحيديگرايران)بهمطالعه

هااکاهباوجودانواعگوناگونقبورغیروابساتهباهساکونتگاههاآناينقواعدونسبتمدت

شاناختيورند،همازمنظرباستانرسدودراينمنطقهفراوانيدابهعصرآهنميقدمتشان

شودکهپرداختنبهآندرنهايتاينپژوهششناختيموضوعيمهممحسوبميهمانسان

رادامنزد.



                                                           
1
هایسکونتگاهيکهازمرکزوچندپیرامونمتقابالًوابستهبهگیرینظامبهمعناینخستینمرحلهازشکل  

  .2012)فلنری،همتشکیلشدهاست
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 های پژوهش پرسش
است:پرسش شرح اين پژوهشبه اصلي کوچ1های کدامتابعکنونيداغقرهدرروی 

تامرکزیداغقرهدررویکوچمدتلندبتغییروتداوم 2است شناختيبومسازوکارهای

شواهدمیاندرچراواستپیگیریقابلمنطقهشناختيباستانشواهدمیاندرمیزانچه

اجتماعيهایپیچیدگيازاینشانهمرکزیداغقرههایکوهازماندهیبرجاشناختيباستان

برایتوانميراالگوييهچمنطقهاينزندهروهایکوچبراسا(مشاهده 3شود نميديده

کرد ترسیمرویکوچشناختيباستانبازسازی

 است: بررسيفرضیاتيتنظیمشده پايه نظیرشناختيبومعوامل 1پژوهشهمچنینبر

مغان،نظیرهاييدشتبهسمتطبیعيهایراهوجودوخاکفقردريا،سطحاززيادارتفاع

درمؤثرهایعاملترينمهمسال،گرمفصولردکوهستانيهایچراگاهوجودکناردر

هایعامل 2.هستندمرکزیداغقرهدرمشاهدهقابلروکوچاجتماعاتگیریشکل

ازکمدستمنطقهايندررویکوچازخاصصورتيکاندشدهشدهموجببیانشناختيبوم

وسکونتگاهيهاییدگيپیچبهگرايشويابدتداومتاکنونازمیالدپیشدومهزارهاواخر

بهمنحصرشناختيباستانقومالگویمرکزیداغقره 3.برسدممکنحداقلبهاجتماعي

اختیاردرشناختيباستانآثارديگروهاسکونتگاهتوزيعوگیریشکلزمینهدرراخود

ازشپیدومهزارهاواخرتاکمدستازتاريخي،پیشگذشتهبهتعمیمقابلکهگذاردمي

.استمیالد



 نظری و پیشینه  چارچوب
بهتعبیرنیکوال(وکرامر)باستانقوم تواننظريهياروشبرشمرد؛ نمي2001شناسيرا

هایموجودرهیافتيپژوهشيومتشکلازطیفيازرويکردهايياستکهبرایفهمنسبت»

آنگ هم و زنده بافت در هم فرهنگ تمامیت با مادی فرهنگ مدارکمیان وارد که اه

ميباستان فهمشناختي اين در کنکاش و تفاسیرشود ارتقاء و مفاهیم تغذيه برای ها

)ساتنو«شناسيفرهنگيبوم»اينرهیافتدراينپژوهشبارويکردعام«.شناختيباستان

 يک2004اندرسون، از رتبه  به معطوف منظر و سلسلهسو و سکونتگاهيبندی مراتب

یسکونتگاهيهاترازشاخصشودتافهميعمیقراستامي ازسویديگرهم1999)فلنری،

شناسيباستانويژهدريکبسترزمانيبلندمدتحاصلآيد.قومبهداغمرکزیمنطقهقره

هایمتقابلانسانباشناختيموردنظردراينپژوهشباهدفاستخراجالگوهاینسبتبوم

ترنسبتبهپیشینهداغبرایايجاددرکوفهميعمیقخويشدرقرهزيستپیرامونيمحیط

ارتباطوروندهایبلندمدت اينهایمتقابلدر در منطقهموردمطالعهاتخاذشدهاست.

توزيعسکونتگاهيوسطوحپیچیدگيسازمانسکونتگاهيازاهمیتيويژهشاخصزمینهدو

ایروستاييدرزاگر(ترودرزمینه پیش1982رامر)برخوردارهستند؛موضوعاتيکهک

يجامعموردتوجهخويشقراردادهبود.بهشکلمرکزی
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طورکلغربآسیاازجايگاهيشناختيايرانوبهرویدرادبیاتباستانموضوعکوچ

اينموضوعبه است. برخوردار باستانويژه در انسانويژه شناسينواحيزاگر(شناسيو

غنيانجامیدهاست.بخش )بیشترمرکزیوتاحدودینیزجنوبي بهايجادادبیاتينسبتاً

شناختيصورتپذيرفتهباشند،هابیشازآنکهازمنظریباستانتوجهيازاينپژوهشقابل

ازهایاستانفار(بیش رویباصری1961اند.مطالعهبارث)نگاشتيداشتهخصلتيمردم

«شناسيعامبوم»ازمنظرهاآناجتماعيمعاصر-خراجقواعدسازمانسیاسيهمهبرایاست

-لُرنیزصادقاست)بلکنیکجانشرووي.همینامردرمطالعهقبايلکوچشدهاستانجام

 1974میشو، فايلبرگ، امان1952؛ ؛ بختیاری1975الهيبهاروند، .  )ديگارد، و1973ها  

قشقايي )اُبرلینگ، ؛1974ها نگاهيانسان1978بِک، با بیشتر نیز مطالعه  شناختيمورد

گرفته باستانقرار تا )اند واتسون مطالعه کوچ1979شناختي. روی يکجانشینان  و روها

جامع بتوان شايد را مردمکرمانشاه مطالعه پاسخترين راستای در مسائلنگارانه به گويي

رویهایکوچنیزباهدفپژوهشدرسرچشمه 1978شناختيدانست.فرانکهول)باستان

هایتفاوتحالدرعینودامداریهایخاستگاهباهاسرچشمهآنمیانموجودهایونسبت

جستجوگریوشکارزندگيباهمويکجانشینکشاورزیباهمروکوچدامداریمیانموجود

ومعیشتينظامبرحاکمالگوهایبرودادهقرارمطالعهموردرالُررویکوچقبايلبرخيغذا

هاستدشمتمرکزهاآنفضاييدهيسازمانوتوزيع پژوهشترينبتوانگفتجامعشايد.

ازودادهانجام 1982)کرامرمرکزی،زاگر(نواحيبهمحدودهمباز،راشناسيباستانقوم

اجتماعي-سازمانيپیچیدگيسطوحوسکونتگاهيتوزيعمطالعهبهشناختيباستانمنظری

)پرداختهايرانسنتيروستاهای پژوهشکرامر اثر از هرچند زيادی1982است. زمان  

پژوهش پیشینه از آگاهي برای مهم منبعي وی آثار همچنان اما است شده هایسپری

شود.ويژهدرنواحيمذکورمحسوبميشناختيبهباستانقوم

تماماينکهنخست.وجودداردمهمنکتهدوشدههایانجامپژوهشهمهدرهمهبااين

شناختيايرانانسانوشناختيباستانادبیاتدرموجودرویکوچبهمربوطمفاهیموالگوها

وهانتیجهنتواناستممکنبراينعالوهواستمحدودجنوبيومرکزیزاگر(نواحيبه

داد.تعمیمايرانديگرمناطقونقاطبهرانواحياينازمستخرجالگوهای



 شناسی پژوهش روش
داغمرکزیتوسطيکيازهایاينمطالعهازطريقمشاهدهمستقیمزندگياوباهایقرهداده

الله )آرشتیرانداز ايننگارندگانمقاله با گفتگو گردآوریشدکهحاصلزندگيو زاری 

نیزبخشيازهاآنوتوصی هابودهاست.پیگیریمسیرکوچوعوارضطبیعيوثبتگروه

سفرنامه و مکتوب منابع همچنین است. میداني تجربه و مشاهده ازاين پس نیز ها

اوباهاموردورسومآدابتردررابطهبافرهنگوهایمیدانيبرایکسبدرکيعمیقفعالیت

مطالعهقرارگرفت.
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بنابراولاينکهشناسيرهیافتمشخصياتخاذشد.باستانهایقومدرسطحتحلیل

هایشناختي)پژوهشدرزمینهشناسيعبارتاستازمطالعهقومباستانقوم،تعري معیار

فرهنگ چشمزنده  از زنده باستانهای اندازی نیکوال(، و )کرامر برای2001شناختي  

زمانيهایفضاييواستخراجرفتاریالگومندکهبرماهیتوشماراشیاءوساختارهاوتوزيع

 .استنتاجقیاسي)آنالوژی 1982)کرامر،گذارندهایفرهنگيجاریاثرميدروننظامهاآن

شناختياستهایباستاننگاشتيودادهابزاربرایايجادپیوندمیانمشاهداتقومنيترمهم

رويکردمستقیمتاريخيکه امروزمشاهدهميهرآنچهکهسهسطحدارد؛ کموکندبيرا

ازهایتاريخيرفتارهایپیشدهد؛استنتاجقیاسيکهبرتداومکاستبهگذشتهنسبتمي

وقیا(ياآنالوژینوکنديیدماکتتاريخيتاتاريخيدرونيکمنطقهجغرافیاييمشخص

قیاسيدستمي مورد بهگزينشموارد بهيکمنطقهجغرافیاييخاصکه لزوماً زندکه

مان .وابستگيندارند)ه

درآناز يعنيشناختيباستانسطحدومقیا(قومباتوجهبهماهیتاينپژوهش،

داغروهایقرههایموجوددرنسبتمیانکوچشودتاتداومسنتاستنتاجقیاسياستفادهمي

محیط شاخصبا و زيست آن بلندمدت گیرد.های قرار علمي توصی  و مشاهده مورد

داغمرکزیشدهاستکهتنهابهخودمنطقهقرهنتیجهنهاييروشاتخاذاستخراجاينالگو

قدرنزديکمشاهدهشودکهبتوانقابلاطالقاست؛مگرآنکهموقعیتجغرافیاييديگریآن

اينالگورادرآنجانیزمعتبردانست.الگویحاصلازاينپژوهشبرارتباطمتقابلاوباهابا

يابد.شناختيميخصلتيبومبیترتنيبددکردهومحیطپیرامونخويشتاکی



 غدا سیمای قره شناسی و زمین بوم
ورهاایاطارافکوهساتانشائيموقعیتجغرافیاييموضوعاياننوشاتارپژوهشاي،دامناه

هایآزاداستکهدرشمالشهرستاناهارمترازسطحآب2570)شیويار باحداکثرارتفاع

داغاساتوورمرکازقاره .شائي1385:69قراردارد)بختیاری،يشرقجانيآذربادراستان

بااهمساانداغمرکزیبناامیم؛کاهاقلیماينسابتاًقرههبراينبهتراستکهاينجاراناحیبنا

کاامالًحاالشمالياستپتبريز وباايانشهرستاناهرتااراضيههدرداغجنوبي)ناحیقره

رودار(وکوهساتانهليبهدلیلمجاورتباادرداغشما.قرهداغشماليداردمتفاوتازقره

دکلیبرچایوحداکثربارشباغآذربايجانوهمچنینجريانروقفقازکوچک)جنوبي وقره

داغيااهاایقاره دارایاقلیممرطوباساتکاهجنگال1383م.م)آمارسال400هسالیان

یزهرچندکهازارتفاعاتشیويارسرچشامهترينويژگيآناست.کلیبرچاینارسبارانمهم

شاودباهساویشامالونهارار(سارازيرمايیرد،امابهعلتشایبشاماليناحیاهگمي

بهمشاهداتشخصايباتوجهکزیداغمرهکوهستانيقره .ناحی62و1385:21)بختیاری،

خشاکماهینبهاایصاعدرگاروهاقلایمهمچنینمطالعاتجغرافیاييپیشیننگارندگانو

-شاناختياينجااازساازندهایمیوساینوپالئوساینشود.سااختمانزماینبندیميطبقه

 کاهتاراکمباااليياز60هایآذریوآواریتشاکیلشادهاسات)هماان:ائوسینباسنگ
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درسراسارکمبودشديدموادمعدنيوحجامقشاربسترهایآهکيدارند.فقرخاک،ازنظر

ور هاایشایويار)شائيدربسیاریازمنااطقهمانناداطارافبلنادیناحیهمشهوداستو

هاایدهاد.درههافاقدخاککافي،امکانزراعترانميگسترشبسترهایسنگيوسنگالخ

ويکجانشاینيودائاماستقرارهایتندیهستندکهباشیبعرضکمداغمرکزیتنگوقره

بردند.اازبینميرزراعت

یجاارجمعیتنیزبهدلیلشیبتنادووسعتوکمروستانشینيکمهایاندکنمونه

عرضوتندشایبوفقارشاديدهایتنگوکمهایناگهانيفصليدرايندرهسیالبشدن

اناد.روساتایکوچاکالماانيکايازبهتاريناندوامروزهخاليازسکنهخاکمتروکشده

اننادتروآباادمهایبزرگيانمونهوهایممکناست.اندکروستاهایپراکندهموجودمثال

ترنسبتبهشیويارودرسمتدشتاهرمتمرکازروستایانجرد)انگیت درارتفاعاتپايین

 .عالوهبر18تا:هایآزاداست)جعفری،بيازسطحآبمتر1341اند.ارتفاعدشتاهرشده

داغمرکازییاقلیمايقارهينیزازديگرعواملتشديددشوارسالخشکيوآبکمفقرخاک،

داغداغهستند؛کاهالبتاهقارهيقرهدائمچایتنهارودهایاست.کلیبرچای،اهرچایوآجي

داغشاماليباهشود.کلیبرچایباسیرابکاردنقارههامشروبنميآنکدامچیهمرکزیاز

ريزنادهميارومیههایآبريزخزرودرياچببهحوضهچاینیزبهترتیار(واهرچایوآجي

تنهاامنباعتانمینهاهایفصليوچشمهبارشبنابراين؛ 62و59و1385:18،)بختیاری

يتابستانبايادماوردبررسايقارارگیارد،زياراسالخشکداغمرکزیهستند؛البتهآبقره

کننادداغمرکزیتنهادرايامتابستانبهاينجاکوچعمودیميرویقرهعشايردامداروکوچ

داغباااياالتقارهآنگااهوبهارمیزانبارندگيکاافينباشادواگردرفصولپايیزوزمستان

پوششجنگلايوسابزبرخالفداغمرکزیمعضالتجدیاقتصادیمواجهخواهندشد.قره

هاایپراکنادهداردوتاراکمهاایکوچاکوبوتاهداغشمالي،پوششاستپيبادرختچاهقره

بیشتراسات.باهطاورکلايمشاهداتنگارندگانبنابرهایشیويار،دیهادربلنپوششبوته

هااودرختزارهااييکاهمشااهدهياستواندکبااغمعنيببحثازجنگلوبیشهدراينجا

تر،يعنيبهسویدشتاهرهساتند.هایمعاصردرارتفاعاتپايینشوند،محصولفعالیتمي

حاداکثربارنادگي1381است؛برایمثال،درساليدرحالتشديدسالخشکالبتهفرايند

امروزهباتشديدکهيدرحال 20)همان:شدهاستمگزارش.م311ساالنهبرایاستپتبريز

سازپیدايشياکتواندزمینهیبرفرازمنطقهميپرفشارجویههارومیه،پديدخشکيدرياچ

شاناختيمشناختيوديريناقلیتانهایباسپاليایجديدواقلیمکويریديگرشود.پژوهش

خشاکيوههفتمپایشازمایالدياکدورهچهارومیهپیشازهزارنشاندادهاستکهدريا

هماینتانثیروغنیزازآنتانثیرگرفتاهبودنادداهایقرهبودکهبلندیپالياراتجربهکرده

شاینياولیاهدرگیاریوپیادايشوگساترشروستانمنفييکيازداليلممانعاتازشاکل

؛کِلتزوشاهرايي،1386)آجورلو،بازاگر(بودهاستهداغدرمقايسقرههويژهبآذربايجانو

1986. 
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داغاگرتوانزراعيويکجانشینيمناسبينداشتهباشد،دارایبايدتوجهداشتکهقره

نادکاهماسهارچبااخخصمعادنغنيفلزیازجملهمسسونگوناست.معادنفلزاتو

امروزهشايدنقشيدراقتصااداياالتمنطقاهنداشاتهباشاند،درتحلیالفراينادهایدوران

باستانوبهويژهعصرآهنبايدموردتنملوتوجهقرارگیرد.
ایاستکهبرناواحيشیوياربهگونههداغمرکزیوناحیهایقرهبلندیزمینسیمای

رودار(تسالطواشارافدارد.باياددرنظارهونيچوندشتاهرودشتمغاانودرپیرام

هدشتاهارممکانهار(بااستپتبريزبهواسطتکهارتباططبیعيدشتمغانودرداش

توانساتندداغگذشت.همچنینعشاايرمايبايدازمرکزقرهبدانجااستکهبرایدسترسي

ار(بهمراتعقفقازجنوبيوهدرخداآفريندرهقديمباگذرازمعبرطبیعيوتنگدرروزگار

داغباغدسترسيپیداکنند.امروزهنیزاياالتمنطقاهازطرياقکريادورقارههایقرهجنگل

کنندوبینشیويارودشتمغانيایالقوقشاالقمرکزیباشهرستاناهرارتباطبرقرارمي

 .1986رايي،؛کِلتزوشه1385تا؛بختیاری،؛جعفری،بي1386کنند)آجورلو،مي


 روتعریف و منشأ دامداری کوچ
هااآنمبناایآنانساانایارتباطانسانبابعضيانواعجانوریاساتکاهباردامداریگونه

وانسانوجانورکاامالًدوساويههدرايننظامرابطدهند.خودقرارميهجانورانرازيرسلط

دهوبقاایدامباهانساانومتقاابالًبقاای،انساندامرااهليکراستزيستانهبهاصطالحهم

دامداریرامتشکلازساهطیا اينگولدتیم .1971:177يابد)کاور،انسانبهداماتکامي

شناختيانسانو)پیوندبوم2داریهایاجتماعيمیانانسانوجانور ،رمه)نسبت1رامکردن

)فانومهاارتانتخاابمصانوعي3جانور؛تبديلشدنجانوربهمنبعثروت وپارورشدام

تاواندامادارینامیادکاه.طی سومراماي 1986)اينگولد،داندهایداماهلي ميويژگي

عبارتاستازيکنظاممعیشتي،اقتصاادیواجتمااعيمساتقلکاهپاسازاهلايشادن

نزديک شکلگرفت.هاييخاصمثلبز،گوسفندوگاو)درخاورگونه

تماعي/اقتصادیاساتکاهدرآنمعیشاتماردموبقاایاقتصااددامدارینظامياج

بلکاهدرناوعمساکن،امبرایدامدارانصرفاًغذانیساتپروریوابستهاست.دجامعهبهدام

داماداریساطوح .1971:177لبا(ومبادالتماليوفرهنگيايشانماؤثراسات)کااور،

)کارب،ایتقسایمکاردایومنطقاه،قبیلهتوانآنرابهخانگي،روستاييمختلفيدارد.مي

اداماداریروساتتفکیاککاردشااملتوانازهامامادرکلدونوعدامداریرامي؛ 1991

ایديگاراسات.درایبهنقطههایمنظمازنقطهمحورودامدارینابکهمتکيبرمهاجرت

                                                           
1
  taming 

ماتولیدمثلآنتوسطسازیاست؛دراينمرحلهجانوررامشدهااينگونهرامکردنيکمرحلهپیشازاهلي 

شدههایژنتیکوزيستيدرجانورانرامهاييمبنيبردگرگونيشودودرگذرزماننشانهانسانمديريتنمي

 قابلمشاهدهنیست.
2
 herding 

3 breeding 
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جااييعبارتاستازجاباهورکوچزندگيگیرد.دامداریاخیرموردبحثقرارمي،اينمقاله

شاناختيها درونيکقلماروباومشان)داممنظميکگروهانسانيهمراهبااسا(معیشتي

 1اناداز:عباارتنینشا.سهشرطالزمبرایتحققدامداریکاوچ 1991:20)کرب،واحد

رواباطفناوریو 3ها؛محیطمناسببراینگهداریدام 2هایجانوریمناسب؛وجودگونه

اتکاایباهدامدر. 9)هماان:ومراقباتدائمايازدامیساازياجتماعيمطلوببرایاهلا

بودهوهدفازآنبیشازهرچیزتنمینمعیشاتجامعاهاسات)کااور،جانبههمهدامداری

گیردکهمراتعگساتردهموجاودباودهياااقلایم، .دامداریدرجاييشکلمي1971:177

ان .بیابانيباشد)هم

هاادرايان .سانت1977ایاست)ماارکس،روقبیلهسازماناجتماعيدامداریکوچ

قبیلاه .رهباری1971:180نظامديرپاييداشتهوگرايشبهدگرگونيوجودندارد)کااور،

رودوالگودارد.گیرد.دامداریکوچکوچوشرايطآنتصمیمميرهاستکهدرايننظامدربا

،قبیلهيکمحلاستقراردائمايداشاتهوتنهااچوپاناانباههنگاام1چراگردیالگویبنابر

ناامدارد.در«نظامتعااوني»دهند.الگویديگرهارابهارتفاعاتيیالقيکوچميتابستاندام

بااجواماعمحلاييکجانشاینکوشدچنانکوچکندکهدرطاولمسایرايننظامقبیلهمي

 .181کاالبپردازد)همان:هتجارتومبادلهابهارتباطيافتهوباآن

،تاااريخوشااناختيانسااانسااهرويکااردرودامااداریکااوچهپیشااینهباارایمطالعاا

اندکاهداماداریبراينعقیدهشناسانانسانگذارند.شناسيشواهدیرادراختیارميباستان

وامعشهریممکنوزراعتاستکهتنهاباپیشرفتجروگراييوترکیبکوچپیامدتخصص

نظروجودمتکيبردامداریاختالفروکوچزندگيشناساندرموردآغازشد.درمیانباستان

ساومپایشازمایالدوهکوچرادرزاگار(هازارگونهنيمنشنا 1983)دارد.مثالًگیلبرت

اساننیازشنحالبرخيازباستانباايندانند.يکمپیشازمیالدميههزار 1984)خازانوف

باه 1972هفاتمپایشازمایالد)مورتنسان،ه وهزار1978نوسنگي)هول،هآنراتادور

درخاورنزديکظااهراًرودامداریکوچهموجوددربارتاريخيترينسندقديميبرند.عقبمي

. 1991:10)کرب،هاتعلقداردبهآموری

پیشانهادرواماداریکاوچگیاریدشاکلهمختلا درباارالگاویشناسانسهباستان

،جايگزينيکشاورزیمبتنيبرآبیاریمصنوعيبهجایاقتصاادالگواند.بنابرنخستینکرده

ایوکوهساتانيترکیبيکشتديمودامداریموجبشادتاادامادارانباهناواحيحاشایه

،رشدمراکزشهریدرناواحيبلنادزاگار(موجابافازايشالگومهاجرتکنند.دردومین

بخشيازجمعیتشد.هولدرمطالعااتروکوچزندگيقاضابهمحصوالتداميوتحرکوت

باتوجاهباهالگوکارخودقراردادهاست.سومینهخوددردشتدهلراناينمدلراسرلوح

.دراين 2005)مرتضوی،سیستانايرانپیشنهادشدهاستهشناختيناحیمطالعاتباستان

هاایرساوبيباهکشااورزیهایمحدودزمینایواقعدرامتدادباريکهروستاهاوشهرهالگو

رفتاهناواحيخشاکمبتنيبرآبیاریاشتغالداشتند.باافازايشجمعیات،ماازادآنرفتاه

                                                           
1 transhumance 
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بارداریمنابعداميمحدودراموردبهارهروکوچزندگيپیرامونيرااشغالکردهوباپذيرش

ایهاایارتبااطيمنطقاهايجادشابکهیسازوجهبهآسانباتروانکوچاينالگوقرارداد.در

.)همان کنندنقشيمهمدرپیدايشتمدنايفامي

،کشاااورزانوشهرنشاایناندرهااريااکازروکااوچواقعیااتايااناسااتکااهدامااداران

برناد.باهتعبیاریتصاورزنادگيوقلمروهایزيستيدرارتباطباهمبهسرميهابومستيز

ازيکجانشینانکشاورزياصنعتگروتاجربسیاردشواراست.بناابارروکوچنمستقلدامدارا

دائمايناواحيبلناددرروانکاوچوسانگمسهزادهدرفار(،دردورعليعبا(مطالعات

ساالرنیازپایشهایخانتشکیلحکومتهکجانشیناننواحيپستحتيتامرحلارتباطباي

نسابتباهرودمعموالًنواحيتحتتصارفدامادارانکاوچ.هرچن 2009زاده،)علياندرفته

مراتاعوعلفزارهاایقابالد،وجوبودهایونامطلوبروستاهایيکجانشینوکشاورزحاشیه

هایپروارتروبهلحاظارزشغذاييداموارتفاعباالترايننواحيفرصتپرورشدامهاستفاد

هاایانتخااباسات.شاايديکايازانگیازهکاردهفراهممايروتررابرایجمعیتکوچغني

هایيکجانشینوپاذيرشآنباهعناوانياکجدایازسکونتگاه،درجاييرودامداریکوچ

شناختيقابلتبیاینباشاد.دورسبکزندگيتخصصيدرطولزماننیزازهمینمنظربوم

هااراکااهشآنهایزراعيروستاييازيکسواحتماالتخريابهااززمیننگاهداشتندام

برداریازمراتاعومناابعطبیعايواقاعدرارتفاعااتبااالتروسوموجببهرهدادهوازديگر

شود.فراموشنکنیمکاهوهميکجانشینانميروانهایآن،همبرایکوچاستفادهازموهبت

ناناصليمحصوالتکوهيبهيکجانشیهفروشندروان،کوچشناختيانسانبرمبنایمطالعات

ند.وشمحسوبمي)روستاوشهر 

رومبتنايبارداماداریگیریزندگيکاوچعواملطبیعيواقلیميدرچگونگيشکل

بسیارمؤثراست؛عوامليمثلفقروغنایخاک،ارتفاعوشیبزمین،منابعآبوبارندگيو

پردازنادويروبهکشاورزینم .بیشترايالتدامدارکوچ1385:67پوششگیاهي)مشیری،

ها،بهشرطوجوداقلیممناسبدريیالقيااقشاالقدساتباهزراعاتمحادودبعضيازآن

 :91-88اند)هماان:بندیشده .مراتعدرجغرافیایانسانيعشايرطبقه83زنند)همان:مي

 مرتعبرحسبدام:گاوبرایمراتعپستوپُرآبوسبزمناسباست،امابازوگوسافند1

تارقابلیاتیمراتعمرتفعوکمآبوفقیر.البتهبزبااارتفاعااتبلنادترواقلایمخشاکبرا

 مرتاعبرحسابارتفااع:2اسات.ترطاقتکمسازگاریبیشتریداردتاگوسفندوالبتهگاو

بزوگوسافندمناساباساتوقشاالقيیالقاتمرتفعوکوهستانيدرتابستانبرایتعلی 

پستوکمارتفاعدرزمستانبرایتعلی گاوبهتاراسات.دشاتمغاانزمستانيدرنواحي

 مرتعبرحسبظرفیات3هایفالتايرانوالبتهقفقازجنوبياست.يکيازبهترينقشالق

چرایدام.

کنندوسببفقروفرساايشخااکزيستراتخريبميرومحیطايالتوعشايرکوچ

هارابارایتانمینساوختوديگارمصاارفوبوته :درختان1385:92شوند)مشیری،مي
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هاابارایآوریتپالههانیستند؛همچنینباجمعروزمرهقطعکردهوبهفکرکاشتمجددآن

شوند.تنمینسوختمانعرسیدنکودبهخاکمي

استکهالبتهنوعداماصاليآنبنااخشکمهینکوچعمودیمشخصۀمناطقاقلیمي

 .16-15يدبزوگوسفندباشدوگاوچندانمناسبنیست)همان:بهشرايطاقلیميبا

روانهایزندگييکجانشینانکشاورزوکاوچداردکهمحیطاينعواملمارابرآنمي

هایمکمليکباومگساتردهدرنظاررابخشوسوداگردامداروحتيشهرنشینانصنعتگر

هاایباردارینگايراهرابارایبهارههاایطبیعايوفرهآوريمکهدرطولزمانباگازينش

داغ،هاوارتفاعاتقارهدامنه،يعنيهااند.يکيازاينبومترمنابعمحیطيهموارکردهمطلوب

موضوعبحثاينمقالهاست.



 غ مرکزی  دا قره رودامداران کوچ
هاادرنمحلاتراقفصليآهستندکهبهایازايالتمجموعه،داغقرهحالمرودامدارانکوچ

زباانهاایايلیااتيوتارکسائون،اتحادياهعشايرشاهشود.گفتهمي1«اوبا»يیالقوقشالق

:1383؛دوپالناول،1966،1974،1988هستندوطواي نامتجانسوناهمگوندارند)تَپِر،

ازحااجعلیلاو،انادعباارتهايااوباهایمتناوعومتکثارهاوطايفهازجملهاينتیره .111

خااانلو،چلبیااانلووباباايلوکااهدرحااالحاضااراساکانلو،دورموشااکانلو،تیکااانلو،خاانلو،قااره

هاایهاارادرارتفاعااتبااالييکاوهاوباهاتابستانچلبیانلووحاجعلیلواست.نشانيترمهم

هایتابستانياوباهاکنند.سکونتگاههایمغانسپریميداغوفصولسردرادردلدشتقره

هایرسوبي.دامنهیهاوخاکهاييسنگالخي،فاقدآبهاقراردارد؛کوهرارتفاعاتبلندکوهد

هاافاراهمهایفصاليآبدرهتریرابهجريانداغکهدسترسيراحتهایقرهحاصلخیزکوه

بناابرايناوباهااناگزيرناددر؛هااشغالشدهاساتهایآنتوسطروستايیانوزمین،کندمي

اقعدرارتفاعاتباالييروزگاربگذرانند؛مراتعيکهغنايشانکامالًباهنازوالتجاویمراتعو

هایاوباهااسابکوداماکثريتشناختي،وابستهاست.باتوجهبهشرايطجغرافیاييوريخت

گیاریوهااحتايدرجفاتاندازگوسفندوبز.اوباهادامدارانيتخصصيهساتند.آنعبارت

گذارند.بدينمعنااکاهدرزماانمناسابياکیخودنیزاثریمستقیمميهادامدمثلیتول

بناابراين؛گیریکننادهاجفتمانندتاآنجفتدامراباطناببهجاييبستهودرانتظارمي

                                                           
1
دانند.مي«حافظقویم»ایترکیبيوبهمعنایاينواژهمعانيوکاربردهایمختلفيدارد.بعضيآنراواژه  

هایسنگيبهکارکندکهاينواژهدرزبانترکيقرقیزیبرایاشارهبهتلسئیداوبهنقلازيوداخیناشارهمي

توانمفاهیميرامثلتپهوتلسنگي،انسان،اجتماعانساني،مجموعۀرود.درمیاناقوامترکزبان،ميمي

چ کوه، آالچیق، خانواده، استنباطکردسکونتگاهي، واژه اين از را نسل و روستا کوهستان، تابستاني راگاه

اوباوجوددارد-اووآروستاباپسوند100داغبیشاز.البتهبايداشارهکردکهدرمحالقره 1994)سیدوف،

هایکموبعضاٌهاباتعدادخانوادهيايیالقهاوهادروهلهاولنامقشالقگذاریکهبهنظرنگارندگانايننام

اند.زيادبودهوبعدهايکجانشینگشتهوروستاشده
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هااوتخصصيهساتندکاهازمادترودامدارانيکوچ،داغتوانمدعيشدکهاوباهایقرهمي

اند.طبقشدهبومخودمنشکلبازيستنيبد


یآذغانواوچهاچاازتوابعبخشمرکزهیدردوناحشدهيبررسیروستاهاتیموقع:1تصوير

شهرستاناهر

 
 



قابالدرمیااناياالتمشخصيداشاتهوپیشینۀهایاوباهاهريکازمراتعوچراگاه

سنگيهایقلوههایآباواجدادیخودراباکشیدنسنگچیناست.اوباهازمیندوفروشيخر

،دهناد.درحالاتعاادیرانمايهامشخصوبهکسياجازۀورودوتعرضبهآنبهدورآن

اماادر؛تروجاودناداردهایپايینتعارضاتچندانيمیاناوباهاوروستايیانساکندردامنه

کوشاندوازمايدساتنيیازيکسواوباهابرایبهدستآوردنمراتعپايسالمواقعخشک

شدادهوبادينهایزيرکشتخودراگسترکنندتازمینروستايیانتالشمي،سوييديگر

وجاودنیازهاای،هاهست.بااينحاالاحتمالبهوجودآمدنمنازعاتينیزمیانآن،ترتیب

کاهاماریمهامبارایاساتواریمتقابلروستايیانواوباهابهمحصوالتداميوکشااورزی

شاناختيشود،ايانمنازعااتباهلحااظباومترايندوگروهمحسوبميبومگستردهزيست

نندديریبپايند.واتنمي
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ریدرمسنيیشدهودرارتفاعپامنشعبياصلیکهازاوبايلبستاغيیازاوبایاشاخه:2تصوير

استساکنشدهالتيآمدوشدا

 
منبع:نگارندگان



1.شاودهاایبلنادبرپاامايدرگاذرگاهشاود.نامیدهمي«يورد»کههایاوباسکونتگاه

حصااریایمحصاورباامعماوالًيوردهاامحوطاهشاود.هانیزاوباخواندهميآنهایآالچیق

ووپز،محلنگهاداریدامهایپخت،اجاقاطرافآالچیقنیممتراًسنگيبهارتفاعحدودقلوه

گاهاوبااجااقمشاترکياساتکاههایسکونتيکيديگرازشاخصههستند.هاديگرفعالیت

وپزوايجادگرما،عامالعالوهبرپخت،شود.ايناجاقسنگچینهاايجادميآالچیقبیروناز

2شود.اعضایاوبادرکنارهمنیزمحسوبميييآگردهم



                                                           
درمیاناوباهاعالوه«داغ»هایمرتفعآنجايگاهمحترميدارد.واژۀبینياوباهاکوهوبهويژهبخشجهاندر1

نيکهدرکوهزادههایاوباهاآکندهاستازقهرمانابرکوه،معانيديگرینیزمثلوطنوسرزمیندارد.افسانه

يابند.بعضياقوامترکایکهدرحمايتوپشتیبانيکوهبزرگشدهوپرورشميشدهشوندوکودکانطردمي

  .1994)سیدوف،معتقدندکهصاحبکوهدرزمینزيراوباساکناست
2
اجاق»  » کانواژه«اوجاق»يا تنور، آتشدان، خانمان،ایترکيبهمعنایمکانبرافروختنآتش، مرکز، ون،

يورد،نسلواوالد،کوره،کهانت،پیرمقد(وزيارتگاهاست.
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 هاآالچیقمیانفضایدرمشترکاوجاقکناردرتئمیرليیاوبادرروزانهفعالیت:تصوير3تصوير

 
منبع:نگارندگان



هاایمانظموجااييهمصنوعاتولوازماوباهامحدودوبرایجاب،اساساًتاهمیناواخر

هااباهآنهظروفمورداستفادوپاگیرنبود.طيمسیرهایطوالنيباپایپیادهياقاطردست

هاایشاود.اوباهاامعماوالًمايعااترادرونمشاکفاراهممايدوصورتمصنوعوطبیعاي

کنناد.هرچناداوباهااسافالگرنگهاداریماينامند،قميتولوهاکهازپوستدامشدهساخته

ساادههزيناهوظروفمصانوعي،کامسريعفنونيرابرایساختحالباايننبودهونیستند،

گِلحاصلازمخلوطخاکوآنراازکهشودگفتهميبهنوعيظرف«قلیرهکَ»اند.برگزيده

ساختاينظرفبدينصورتاستکهمیازانمعینايهکنند.شیوتاپالۀگاوفراهمميکاهو

هایبزرگودهانهبازدرآوردهوپاسازاينموادراباهمترکیبکردهوآنرابهشکلجام

ديگرمايحتاجقابلذخیرهماوردازخشککردنشانتوسطنورآفتاب،براینگهداریغالتو

دهند.استفادهقرارمي

هایخويشاوندیدرمیااناوباهاابسایارراياتاسات.هارياکازاوباهاادارایازدواج

اماازنادگيروزمارۀ؛شاودهایگستردهنیزتقسیمميساختاریخويشاوندبودهوبهخانواده

خااصدراختیاارایهعلقبهخاانوادهایملموسيرامبنيبرتاعضایيکاوباچنداننشانه

هاایگذارد.بهيکمعنا،درروزمرگياوباهاامرزبنادیچناانمشخصايمیاانخاانوادهنمي

ایداشاتهومختل وجودنداردياچندانقابلدرکنیست.افرادمسندراوباهاجايگاهويژه

اصوالًنخساتین،هنگامکوچشود.مثالًدرهامراجعهميمعموالًبهعنوانمشاورياداوربهآن

هاناوباهاامریمعمولاست.درهمامرکببهافرادمسنتعلقدارد.چندهمسرینیزدرمی

هایچنادهمساربارهانیزجايگاهبرترازآنمردخانوادهاستوزناننیزدرخانوادهخانواده

دخترپاسازشوند.ميبندیاولويتوبهدنیاآوردنفرزندپسر،شاناسا(سنوجاافتادگي

مردساالردانست.جماعتيتواناوباهاراشود.درمجموعميازدواجواردخانوادۀپسرمي

توانناددرباهامکانانشعاباوباهادرطولزمانوجوددارد.عواملگوناگونينیازماي

يااافازايشجمعیات،ترينايانعوامالوقوعپیوستناينپديدهدخیلباشند.ازجملهمهم
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منشاعبيکاوباا،محیطيحاصلازفقرمنابعمعیشتياست.دراينمواقعفشارهایزيست

شود.بااالميخواندهنيیوپابهمعنيباال«آشاغي»و«يوخاری»باپسوندهایشدهومعموالً

باهتوانادماياوباایبااالیگذارروند،نامدرمعنایمکانيبهکارنميلزوماًوپايیندراينجا

ایبیشترسرمايهحشمومالووداشتناوالدوجمعیتوترباسابقهترواليليچونقديميد

.باشدازاوبایپايین

،اساتمشااهدهسنگيبزرگيکاهازدوردساتقابالهایمسیرکوچاوباهاباانباشت

.جالابکننادهامسیرساالنۀخودراپیداميهابااستفادهازاينانباشتنشانيافتهاست.آن

تالازاعم–هایسنگيقبورمتعلقبههزارۀنخستپیشازمیالدآنکهبعضيازاينانباشت

دفنوروی«اوبا»اوباهامردگانخودرانیزدرنزديکاند.بوده...ومگالیتگورپشته،سنگي،

کنند.اوباهاهنگامکوچبرسرمزارگذشاتگانخاودرفتاهودعااخوانيقبورراسنگچینمي

دهناددرهااجسادکسانيراهمکهدرمسیرکوچجاانخاودراازدساتمايکنند.آنمي

کنناد.بادينهایسنگپارمايجاييمناسبدرهمانمسیردفنکردهورویآنراباقلوه

ایپیچیادههایسنگچین،قبوردرگذشتگانومسیرحرکتساالنۀاوباهارابطاهترتیبپشته

بايکديگردارند.


نیدرعیگذارنشانهنيدرگردنهگذرگاه،االتياریمسیگذارنمونهنشانهريتصو:4صويرت

گورمتعلقبهعصرآهناستکيحال

 
منبع:نگارندگان



 گیری نتیجه
ایفقیراست.جزقبورمتنوعمنسوبشناختيمنطقهبهلحاظباستانمرکزیداغمنطقۀقره

هااوسانگيپراکنادهدردلدرهیافزارهاااهينیزدساتبههزارۀنخستپیشازمیالدوگ

شناختياينمنطقۀسنگالخيبهدورۀاسالميتعلاقچندقلعۀتاريخي،ديگرشواهدباستان

برنادکاهيکجانشاینيباهشاکلروساتاهاييایبهسرميدارند.اوباهانیزامروزهدرمنطقه

ریپیشازدخالتمدرنیتاهنیازاثاریشودوازساختارهایشهخودکفاوپراکندهديدهمي











 115داغمرکزیآذربايجانروانقرهشناسيکوچباستانبرقومدرآمدی

منطقاهنیست.باکنارگذاشتننقشحکوماتمرکازیومادرناماروزاياران،اساتقرارهای

هایاستقراریارتقايابند.اندحتيتاحدنظامتاامروزنیزنتوانستهداغمرکزیقره

دهایم،نسابتروانعصرآهنياينمنطقهراباهکاوچسنگيمگالیتيوقلوهاگرقبور

ایتاداوموثبااترساد،شاايدگوناهامریکهباتوجهبهقراينوشواهدمحتملبهنظرمي

هاینزديکباهکمسههزارسالهستیم.هرچندزمینزيستيدراينمنطقهبهمدتدست

يکجانشاینيساادۀروساتاييرابااخااکحاصالخیزخاودممکانمرکازیداغهایقرهدره

انادتحاوليباهسامتپیچیادگيداشاتهباشاند.فقارهرگزنتوانستهکنند،اينروستاهامي

شاناختيونباودالوصول،عدمتنوعباومخیز،نبودمسیرهایارتباطيسهلهایحاصلخاک

شاناختيدرايانزمیناهباومهزدارنادتارينمواناعبارانيازمهامرودهایدائميوقابلقايق

پذيراييازروستاهاييبیشازحدظرفیاتخاودهستند.حتيامروزهنیزاينمنطقهقابلیت

شاوند.عوامالراندارد.مازاداينروستاهایسادهبهراحتايمتاروکوخااليازساکنهماي

هاایپیراماونيسوموجبعدمجذابیتاينمنطقهبرایحکوماتشناختيمذکورازيکبوم

هاایاساتقراریيننظاامترساده،سوگريدورانپیشازتاريخيمتنخروتاريخيشدهوازد

هاایزنادگيایپاياداریدرشایوهدرونينیزدرآنشکلنگرفتهوتابهامروزشااهدگوناه

ساکنانآنباشیم.

هاازچهزمانيوازکجابهاينمنطقۀفقیرباهلحااظمناابعدقیقاًمعلومنیستانسان

اکنونازعصارآهانفراتارشناختياينمنطقهتا،اماشواهدباستاناندمعیشتيسرازيرشده

،آيادشاناختيبرمايهایباومشناختيوويژگيآنچهازشواهدوقراينباستاننرفتهاست!و

هاایسارمايهبااوارداينمنطقهشدهوبهصورتگسترده،ازعصرآهنهایانسانيجمعیت

باياداند.دهانتخابکرروکوچزندگيدامداریتخصصيوجارابرایها اين)داممعیشتيخود

هاایداغمرکزی،استقرارهایعصرمفرغوآهنمتعددیدراستپتوجهکردکهبرخالفقره

تاازماانيکاه .البتاه2007؛علیزادهواور،1386تبريزومغانگزارششدهاست)آجورلو،

تارگشاودهونقشاۀژنتیاکاجساادمنطقاهدربافاتگساتردهمرکزیداغقبورباستانيقره

توانمنشندقیقاينمهاجرترادريافت.هرگزنمي،ديکترسیمنشودخاورنز

واردايانمنطقاهبهصاورتگساتردههایانسانيازآنهنگامکهجمعیت،حالاينبا

تااکنون،رشادوانادها بههماراهآورده)دامهایمعیشتيخودرانیزشدهواحتماالًسرمايه

هااباهوقاوعگااهي،معیشاتيواجتمااعيآنکونتهاایساایدرنظامتحولقابلمالحظه

باومفقیاروغیرمتناوعايانتوانزيستترينعاملاينعدمتحولرامينپیوستهاست.مهم

هاایويژهفنونمعیشتيونسابتداغازبیشترجوانب،به.اوباهایکنونيقرهدانستمنطقه

يکاهماانعتحاولابعاادارهايساازوککنندکهاجدادشان.همانچنانزندگيمي،اجتماعي

ایثباتجمعیتيرانیازدرآنموجابساکندراينمنطقهبوده،گونههایجماعتمختل 

ساوازياکخااص،شارايطالبتهتحات،شدهاست.همچنینتقسیمدرونيهريکازاوباها

هایگیریاستقرارمانعشکل،داشتهوازسوييديگرهاجماعتنقشياساسيدرپايداریآن

.هایاستقراریشدهاسترتبهباالتروپیشرویبهسوینظام
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داغمرکزیشناسيقرهباستان:الگویقوم5تصوير

 
 منبع:نگارندگان



داغبارديگارنقاشبنیاادينشناختيقرهشناختيوقومهایباستاندرمجموعبررسي

تياجتماعااتانساانيبازتاابهایگونااگونزيسابومرادرپايداریياناپايداریشیوهزيست

گیاریهرگازمجاالشاکلمرکازی،داغهاايينظیارقارهبومدهد.روشناستکهزيستمي

هایاجتماعيوفرهنگيرابهساکنانخاودهایاستقراریوحرکتبهسویپیچیدگينظام

نخواهندداد.
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