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  . یل بوداقوام شاهسون اردب یقوم باستان شناس يمطالعه داده هاهدف از تحقیق حاضر : هدف

. این تحقیق به صورت توصیفی و کتابخانه اي مورد بررسی قرار گرفت: روش شناسی پژوهش

  . جامعه آماري پژوهش حاضر تمامی شاهسون هاي شهر اردبیل بود

 یرعشا یزندگ یوهش. تجزیه و تحلیل داده هاي به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شد:یافته ها 

و  یعسرسبزدشت و وس يدر مرتع ها يبه دامدار یشتراست و ب ینیترك زبان شاهسون، کوچ نش

 ییراتگرچه در طول زمان دستخوش تغ ینیروند کوچ نش ینا. پر آب دشت مغان مشغول هستند

  .یستآن همچنان به قوت خود باق یتماه یشده است ول يعمده ا

در  يبه دامدار یشتراست و ب ینیترك زبان شاهسون، کوچ نش یرعشا یزندگ یوهش: نتیجه گیري

این روند کوچ نشینی گرچه . و پر آب دشت مغان مشغول هستند یعسرسبزدشت و وسيمرتع ها

در طول زمان دستخوش تغییرات عمده اي شده است ولی ماهیت آن همچنان به قوت خود 

  .باقیست

  

  یلاردب ی،ورن یق،اقوام شاهسون، آالچ قومباستانشناسی،: هاي کلیدي واژه

  

  

  



  

3  مقدمه و هدف 

  مقدمه 1-1

در  یشترهستند که ب یجانساکن در آذربا یفو طوا یالتاز ا يشاهسون ها مجموعه ا

مختلف از آنها در  يقره داغ اقامت دارند اما شاخه ها یو دشت مغان و نواح یلاستان اردب

 یختار. ساکن شده اند یگرد يکوچ کرده و در استان ها یرانبه نقاط مختلف ا یخطول تار

 یچه سال یقادق یالتا ینا ینکهگردد اما ا یباز م يعصر صفو یلشاهسون ها به اوا یلتشک

رد هم جمع شده اند و تحت تحت عنوان شاهسون گ يو در دوران کدام پادشاه صفو

شاهسون منطقه  یفاز طوا یاريخاستگاه بس. در آمده اند مورد اختالف است یرانا یتتابع

بودند پس از  یسلطه عثمان تترك و عرب تح یفکه از طوا ینانا ،بوده است یآناتول

تحت  یلیمتحد شده و اتحاده ا یجانآذربا یبوم یالتا یگراز د یبا برخ یرانمهاجرت به ا

گروه ها به پادشاهان  ینشاهسون از وفادارتر یالتا. دادند یلرا تشک» شاهسون«عنوان 

کرده اند و  اعدف یرانا ياز مرزها یبوده اند و در ادوار مختلف در جنگ ها با جانفشان یرانا

  .)1387عزیزي، (کرده اند ینرا تام یرانا ینظام یازاز ن یهمواره بخش

پس از انقالب . شاه دوست است یسون به معن+و عبارت شاهاز د یبیشاهسون ترک نام

وجود  با .صورت گرفت) دوست یلا یعنی(یلسونبه ا یهاتحاد یننام ا ییرتغ يبرا ییتالشها

کرده اند اما در مورد  یادشاهسون ها  یلیا یهاز اتحاد يپرشمار یخیمنابع تار ینکها

 یهاتحاد یندهنده ا یلتشک یالتا ینخاستگان آنان و همچن ،آنها یستاس یخچهتار

  .)1390منصوري، (اشتراك نظر وجود ندارد

 یزآتش را ن. خورند یو به آن سوگند م گذارند یاحترام م یدشاهسون به خورش یرعشا

 خورند یسوگند م یزبه نور چراغ ن. خورند یو به نام اجاق به آن قسم م شمارند یمقدس م

شد و آن را  یختهآتش ر يکنند و اگر آب رو یم يآتش خوددار يآب بر رو یختنو از ر

ها  آن یختنمحترم شمرده و از ر یزنان و برنج را ن. گویند یم.. خاموش کرد سه بار بسم ا

آسا ببارد، دوغ به خاك  یلاز حد معمول و س یشاگر باران ب. کنند یم يپا خود دار یربه ز

  .)1384تاپر، (تا باران قطع شود یریزندم

 يجشن ها یناز مهمتر ينوروز و آداب مرتبط با آن از جمله چهارشنبه سور یدع

و تنقالت گوناگون از  یلآج يشاهسون ها در شب چهارشنبه سور. شاهسون ها است

 يکنند و کودکان از رو یآتش روشن م کنند، یدرست م یرهو گندم بو داده و غ ینخودچ

نوروز تخم مرغ رنگ کرده و  یددر ع. نندک یم یو صبح روز چهارشنبه آب تن یپرندآن م
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. روند یم یفهطا یسرئ یابه خانه آق سقل و  یو همگ کنند یها پخش م بچه ینب

 ماند یلحظه از حرکت باز م یکروان  يها سال، آب یلها معتقدند که هنگام تحو شاهسون

  .)1390منصوري، (گذارند  یم ینو درختان سر خود را بر زم

  

  بیان مسئله 1-2

بودند که شاه عباس به کمک آنها  یريعشا یفطوا یهاتحاد ها،بزرگترین شاهسون

خدمت، به فرمان شاه  یندر قبال ا. باش هادرهمبپیچد قزل یتوانست طومار سرکش

 یجانو مراتع شمال شرق آذربا یلمغان در شمال استان اردب یععباس آنها به دشت وس

 مهاجرتو  یمتمرکزرهبر عدمیاسی،س هايعامل ). 1392ي،چوبدار ی،جهان(یافتند دست 

 کشوردر واقع یروانرا از شمال ش آنانیفرهنگ جامعهبزرگ،  طایفهینپراکنده ا هاي

پی در های داد و ستد. گسترده استیرانا يمرکز ناحیه هايتا زنجان و ساوه در  یجانآذربا

ارزش از  پرشاهسون را نقش هایایل ینهگنج یت هاتابع هاوتغییر ، ازدواجدیگرقوم هابا  پی

  ).1996هاوسجو، (نمود گرانبهایییفرهنگهای

انقالب  یروزياز پ اسمبعدینا. می باشدشاه دوست  يابه معن یفارس درشاهسون  اسم

 هاي شاهسون یل،ا ینشعبات ا. دادنام  ییردوستدار مردم تغ یل سونیابه ا اسالمی

 هاي شهر و شاهسون ینمشک هاي شاهسون یل،اردب يکه شامل، شاهسون ها یجانآذربا

 یلو ا يبزرگ شاهسون بغداد یلکه شامل ا رانقم و ته ي،خرقان، خمسه، استان مرکز

ارتفاعات ارسباران و  ییالقیاز مراتع  یلاردب هايشاهسون . هستند ینانلوبزرگ شاهسون ا

  .ی کننداستفاده م ین شهرمشک ارتفاعاتییالقیمرتع هایاز  ین شهرمشک هاي شاهسون

را به  یرتفاس یبرخ شناسی باستان هاي در پژوهش یرماديفقدان اطالعات غ یلدل به

 هاي با ارائه مدل شناسی قوم باستان يموارد یندر چن ی کند،م یکنزد یالپردازيخ

که در واقع  شناسی قوم باستان. ی دهدشدن سوق م ی ترواقع يرا به سو یرتفاس یواقع

انسان شناسانه با  شواهداست، یلحاظ باستان بهزنده  هاي فرهنگ یمطالعه قوم شناخت

 محوطه گیري آنها و شکل وسازمواد،دورریزيساخت  یندفرا یط یچگونگ اهدافدرك

 یارتباط برقرار م ینامروز یرو تفاس شناختی باستان هاي داده هاستکهبین

  )1381ییزدي،پاپل(کند
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 ینب یاسحال و گذشته و قینارتباط ب آوردنفراهم  یهدف قوم باستان شناس عمده

 مدتفرهنگی دراز شناسانبهمطالعهتغییرات باستان یکهدرحال. آنها است

زنده محدود  مندهستند،مطالعاتقومباستان شناسانبهمشاهداتکوتاه مدتبافت هايعالقه

  ).1383زشک،  یوسفی(است

از  یکیاست که  نشینی شاهسون،کوچ یالتبخصوص ا یرانا یرعشا یزندگ یکل شیوه

است که  یوافق يو به دو صورت کوچ عمود ی باشدم یرعشا یالزم زندگ یاتضرور

شامل دونوع کوچ بهاره  روي نوع کوچ ینبوده است وا يکوچ از نوع عمود یلدراستان اردب

است وزراعت  يدامدار یلدر استان اردب یرعشا همد عمدآودر یشغل اصل. باشد یم یزوپائ

 یر،عشا ینا یمحل زندگ. قرار دارد یتاهم يبعد يه هادردرج یدست یعوصنا يوباغدار

 یلا یدست یعصنا. گویندیکومه م یقیاشکل بوده که به آنها آالچ يکرو يچادرها

هر  که، داراي می باشدن بعدهایمتفاوتآوتمدن در  یفرهنگ يشاهسون از چنان غنا

. تمدن آن منطقه باشد اثراتاز  بیشماريو معرف  يحاوبه تنهایی یتواندن مآاز  قسمت

 یدستیعاز صنا .یباشدم یرعشا هايوابسته به دام یهشاهسون از مواد اول ایلیدست یعصنا

  .کرداشاره  ها می توانآن مثل، گبه و زپاال یم،گل ی،به ورن یرعشا میاندر  مهمرواج یافته

از توابع پنچگانه  یکیدشت  یندر دشت مغان اقامت دارند، که ا یلشاهسوند اردب ایل

که آنرا موغان و موقان هم ضبط  یعدشت وس ینا. یشودمحسوب م یلاردب

خزر و جنوب مصب رود ارس و شمال  یايدر اندازدامنهکوهسبالنتاکرانهخاوريکرده

نقاط  یزترینحاصلخ ي،و استخر مقدسیبنا به نظر . یشودم یدهطالش کش هايکوه

  ).1339جواهر کالم، (باشدیشت مغان مد یناز نظر غله و حبوبات هم یجانآذربا

در  هادرزمانصفویهشاهسون یفو همانطور که اشاره شد تمام طوا یجرا یههاينظر مطابق

مهاجر بودن آن ها به منطقه و  یابودن و  یاما در مورد بوم یبردهانددشت مغان به سر م

شاهسون  یخود اهال. وجود دارد یدگاهمهاجرت، همچنان اختالف د یرشدر صورت پذ

که در  یخیو اسناد تار بااستنادبهروایات. اندکرده ییدتا آناتولیمهاجرت اجدادشان را از 

دشت  یانشامل بوم یفهشاهسون از چند طا یهاتحاد یم،دار یها دسترس حال حاضر به آن

قزلباش و  یلاز قبا یشاملو و برخ یفافشار و طوا یفمانند اعقاب طوا یمغان و مهاجران

و  ینظام یاسی،س یهاتحاد یکفته باشد که تحت یلیاتشک یانه،م یاينژاد آسترك  يغزها

اند و در  گرد هم آمده یل،افراد ا يبرا یلیاتیائ یترک یخاص با زبان رسم یاجتماع
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 یمنطقه و حت یخرا در تار یپر رنگ یو نظام یاسینقش س یالديم 18تا  16يها سده

  .اند داشته یرانا

 یلا یخچهتار یندشت مغان و همچن یباستان شناس یپژوهش بعد از بررس ینا در

 یقوم باستان شناس یدامروز آن از د یفرهنگ یتبا وضع  یسهو مقا یابیشاهسون، به ارز

  .پرداخته شده است

  

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق1-3

نظام  هاي تاریخی اجتماعی، در ایران بیشترین زمانبا توجه به اینکه در ساختار

هاي کوچنده ایران، که زمانی بیشترین جمعیت سازمانی قبیله اي بوده است، تاریخ ایل

دادند، به طور واضح و روشن وجود ندارد و شرح و توضیح در این باب ایران را تشکیل می

-بسیار کم است و همچنین این ایالت اکنون در معرض از بین رفتن و پاشیده شدن می

آوري و تحلیل و ع وقت اطالعات عمیق و قابل ارائه علمی از آنها جمعباشند، باید در اسر

  . بررسی گردد

  

  تحقیقاهداف 1-4

- پژوهش حاضر چندین هدف را دنبال میکند که با توجه به داده هاي قوم باستان

شناسی ارتباط بین حال و گذشته ایالت شاهسون را فراهم نموده و با توجه به دشت 

  . لیل بپردازیممغان به مقایسه و تح

  

  سؤاالت تحقیق 1-5

  :این پژوهش به دنبال پاسخگویی به چند پرسش است

هاي فرهنگی و اجتماعی اقوام شاهسون اردبیل را با توان شاخصهچگونه می.1

  شناسی مورد مطالعه قرار داد؟استفاده از قومباستان

با قوم توان هاي فرهنگی و اجتماعی اقوام شاهسون را میکدام یک از شاخصه.2

باستان شناسی مورد مطالعه قرار داد؟

  

  هاي تحقیقفرضیه 1-6
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هاي این پژوهش فرضیاتی براي این پژوهش می توان عنوان کرد که بر اساس پرسش

  :پژوهشگر به دنبال اثبات یا رد آنهاست

 مطابقتدر منطقه مورد مطالعه و  شدهشناسی انجام باستان توجه بهمطالعاتبا .1

توان بسیاري از شاهسون آن منطقه می کنونیقومي اجتماعی و فرهنگی هاآن با ویژگی

.قرار داد پژوهششناسی مورد باستانرا با قوم قومهاي این ویژگی

هاي زندگی این جوامع از جمله مسیر کوچ، نحوه در این پژوهش میتوان ویژگی.2

-با استفاده از قومهاي مختلف آنها را کوچ، محل زندگی، شیوه زندگی، مواد تولیدي، هنر

.شناسی مطالعه نمودباستان



  

  



  

  

  

  

  نظري و پیشینه تحقیقمبانی - 2

  

  یحد وسط و قوم باستان شناس یهنظر2-1

از انسان شناسان و باسـتان شناسـان بـه روش     یتوجه برخ یشسال پ یکصدحدود  در

گسـترش و تطـور    یالديمـ  1960آن از سـال   یجـه در نت که معطوف شد یخاص یپژوهش

، )Ethnoarchaeology(یقوم باستان شناسـ  یالوژییاموسوم به اتنوآرک يشاخه ا یرز یعلم

دیویـد و کرامـر،   (یـد  گرد یرنـو اجتنـاب ناپـذ    یمهم در باستان شناسـ  یکرديبه عنوان رو

روند روبه رشد، و تعامـل   یایی،باال، پو یتچون ظرف یژگیهاییها و و یتاساس قابل ).2001

 یرشـاخه شود کـه رفتـه رفتـه شـاخه هـا و ز      یباعث م یها در حوزه هر رشته علم یشهاند

از  ییکیقـوم باسـتان شناسـ    یالوژییـا کننـد، اتنوآرک  یـدا رشـد و تحـول پ   آن ز بدنها ییها

و در واقـع برخاسـته    یانسان شناس يها زیرشاخه شاخه ها و ینب یتعامل ینچن یامدهايپ

 يهـا  یـایی ها و پو یستاییتعامل ا. است یباستان شناس یاییو پو یانسان شناس یتاز ظرف

و داده  یرمشـاهده پـذ   ییاتجرب يروبرو شد و در برابرش داده ها یطیمح یستو ز یفرهنگ

و  یو تجربـ  یحس يها دهدا ینا یوندامر، ضرورت پ ینا. قابل مشاهده رخ نمودند یرغ يها

. آنهـا  یرو تفسـ  يماد يداده ها ینب یارتباط منطق یجادا یعنینمود؛  یجابرا ا یحس یرغ

 یـق آنهـا از طر  یناست کـه تـدو   یانهم یاتنظر یاهمگون  يهمان مدل ها یپل ارتباط ینا

و  ي،رفتـار  یباستان شناس ی،تجرب یباستان شناس یخی،منابع تار ی،مدارك انسان شناخت

).2001دیوید و کرامر، (گشت یسرم یفوم باستان شناس

که در سال  یبه مثابه انسان شناس یبا عنوان باستان شناس ینفوردب یسلوئ مقاله

 یعهسرمشق و طل ،)1962بینفورد، (چاپ شد یکاییمهم آمر یاتاز نشر یکیدر  1962

م، 1950در دهه . شد یدارتو در آن پد یقرار گرفت که باستان شناس يتفکرات دوره ا

انسان  یت،وا یو لسل یوارتاست جولیانتوسط  یفرهنگ یبوم شناخت یستز یکردرو



  

 یسلوئ یز طرح تحولا یعموم یريپذ یربا تأث ینانا. مطرح شده بود یکایی،شناسان آمر

طرح  یطی،مح یستدر رابطه با منابع ز یفرهنگ یدگرگون یرنمودند در تفس یمورگان سع

بوم  یستز یکردرو یعتاطب). 1380یزاده،عل(کنند یشنهادرا پ یچند خط یتحول فرهنگ

و  یعیطب یطجامعه در مح ییکانطباق يبا مطالعه واکنش ها یفرهنگ یشناس

و در  یدها را شدت بخش یباستان شناسان به همگون یازبود که ن یاز عوامل ییکیاجتماع

 یباستان شناخت یاتفرض یشو آزما ینبه منظور تدو یانسان ياز رفتارها ییمدل ها یجهنت

  .یدندحد وسط موسوم گرد ظریهشدند که به ن یطراح

اظ از لح. کند یم یشنهادقابل قبول بودن نظریه حد وسط پ يدو مسئله را برا بینفورد

و  یهنظر ینکهباشد و ا یم) General theory(یعموم یهمستقل از گسترش نظر ينظر

 ینشکل به ا یریکارائه تصو ینکهمسئله ا یگرنموده د یکاز هم تفک یستیعمل را با

در گذشته متفاوت بوده است پس  یطاگر شرا. بودگذشته همانند حال  یطصورت که شرا

نشانه  یچکه ه یدهدحاضر نشان م ییبوده و مطالعه واقع گرا یرامکان پذ یهر اتفاق

 يو. وجود ندارد که بتواند آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده است نشان دهد یمطمئن

پردازد که  یحد وسط م هبه طرح نظری یایی،و پو یستابیدو مقوله ا ینارتباط ب یجادا يبرا

 یکاز قبور  يممکن است که در تعدادمثال  يبرا. یردگ یدو مقوله قرار م ینا ینب

 یاربس یاءبا اش یگرد يکشف شده و حال آنکه در قبور یمتعدد و مختلف یاءقبرستان اش

 ینبنابرا). یستاییا يداده ها(نشود  یزییافتاصال چ یگرد یو در بعض یمکم روبرو شو

از  یداخل قبور انعکاس یاءاش یدر پراکندگ ينابرابر ینچن یکاست که  ینما ا اطاستنب

 یجهیکدر نت). گذشته یاییپو/ ینامیکدا(آن جامعه بوده است  یاجتماع یهاينابرابر

را مورد  یمتوف یا افرادفرد و  یو منزلت اجتماع یگاهپا یروش ینباستان شناس با چن

باستان  ین،بنابرا. ی شودم یدهحد وسط نام یهنظر يراهبرد ینچن. یدهدمطالعه قرار م

 یینجوامع گذشته را تب یاییروابط پو یستاصرف ا يتواند با گذر از داده ها یمشناس

جوامع گذشته  یاییروابط پو یلبه تحل یستاییبا گذر از روابط ا یلهوس ینبد ینفوردب. یدنما

در  یبخش یتعموم(یعموم یهجزء به بحث درباره نظر يپرداخت و توانست از داده ها

به  که است ینا ینفوردب يپژوهشها ياز شاخصه ها یکی. بپردازد) یباستان شناخت

هستند تاخته و معتقد است که مطالعه جوامع  يساختار غیر نظر يکه دارا ییپژوهشها

که  یسدنو یم ینهزم یندر ا يو. است یفاقد هر گونه ارزش یهاز نظر استفاده گذشته بدون



چگونه ابزارش را  ینوسنگابزار ساز دوران  ینکهیکباستان شناس هرگز قادر به درك ا یک

را چگونه پوست  یواناتشده، و ح یساخته، خرده ابزارها چگونه در اطرافش پخش م یم

از  یبخش ي بهتوان با استفاده از قوم نگار یاما م. تیسکرده، ن یم یقصاب یاکننده و  یم

 یانهیام يتئور یريرسد که در پرورش و بکارگ یگونه پرسش ها پاسخ داد به نظر م ینا

بنابر موارد فوق، ظهور . نموده است یفاءا یشترينقش ب یحد وسط، قوم باستان شناس

 یدهروش ها و ا یکردها،رو ی،که از مبان یالدي،م 1960نو در دهه  یتفکر باستان شناس

 یرنظ يرشته ا یانم یکردهاییظهور رو يالزم را برا يبود، بسترها داربرخور یمهم يها

و  یفرش يرفتار یحد وسط بینفورد، باستان شناس يتئور. ردفراهم ک یقوم باستان شناس

 يامروز یو سنت یکالرك در رابطه با مطالعه اقوام ابتدائ یویدد یفرهنگ يدهنده ها ییرتغ

). 1380علیزاده، (است  یباستان شناخت يو داده ها یآن با رفتار جوامع باستان یسهو مقا

 يها يکه تئور یکوچک يتئور ینکها ایمتوسط  اندازه با يحد وسط فقط تئور يتئور

  ).2004کریب، (است  یند تحقیقبلکه نقطه اتصال در فرا یست،بزرگ بر آن سوارند، ن

قرن  یلاوا یدئولوژیکانقالب ا یکبه دوره کالس یدر باستان شناس یلاز تمث استفاده

تفاوت  يامروز یفکه آن زمان ارائه شد و تعر یفیتعار یناگرچه ب. گردد یم باز م20

 يرفتارها يبرا یمشهود کنون يآن که استنتاج از رفتارها یاساس یفوجود دارد، اما تعر

به دست آمده از  یمواد باستان شناخت یرتفس يبرا.مشهود است، هنوز مورد قبول است

و قوم  يدر حد امکان از اطالعات قوم نگار یدبا) Micro region(منطقه  یکگذشته 

  ).2002فرایسن،(نطقه استفاده کرددر همان م یباستانشناس

به مبهم و مغشوش کردن زبان داده هاست که شامل  یشگرا یه،نظر یجیکنواختاز نتا

 ینکه در مورد چن ییها یهداده ها با نظر يکشف الگو یو روش شناس یمرحله عمل

حد وسط در باستان  یهنظر یفهم کنون. شود یزبان وجود دارد، م یهکه در نظر ییالگوها

  ). 1984مارك ریل و گودییر، (زند یم منرا دا یابهام ینچن یشناس

 یندر ا .همان نظریه حد وسط است يبه معنا یبامحوطه تقر یرياصول شکل گ

 یوندآن با هم پ یعقالن یخبدون توجه به تار یحد وسط در باستان شناس يتئور یکردرو

معتقد باشد که  یه ممکن است کساست ک ینتر ا يزده شده اند، مشکل جد

. کند یم یجادرا ا یهساخت نظر ینضرورتا تمر ییبه تنها یمشکالت روش شناختیگیریپ

باستان  يمحوطه ها را در دهکده ها یريشکل گ یندمربوط به فرا یاتانگاره و نظر یدما با



  

 يپرداز يبه پژوهش حد وسط و تئور ینفوردمنظور پ ینبد. یمتوجه قرار ده یموردشناس

کالرك  یویدعبارت معادل آن چه که د ینکند که ا یدهد و اشاره م یحد وسط ارجاع م

نظریه حد وسط ، دهد یقرار م یاجتماع یباستان شناس یفرش یکلما یزو ن یريتفس یهنظر

  .انسان مورد استفاده قرار گرفت یاجتماع يرفتارها یلدال یحتوض يبرا یدر علوم اجتماع

  

  یفرهنگ ماتریالیسم2-2

 یینظام ها یاست که بر اساس آن جوامع انسان يا یهنظر یفرهنگ ماتریالیسم

از خالل  یدبا یزاز هر چ یشکه شناخت آن ها ب یندآ یبه شمار م یفرهنگ - یاجتماع

رو،  یناز ا. یردکنند، انجام گ یم یکه در آن زندگ يماد یطآن ها و شرا يمحصوالت ماد

کرده و  یريفرهنگ را اندازه گ یتکه بتواند ماد دکن یده ماستفا ییاز روش ها یهنظر ینا

 یفرهنگ یانسان شناس ياز شاخه ها ییکیفرهنگ یالیسمماتر. کند يدر مورد آن داور

 یسماز مارکس یهنظر ینا ییناست که خود در تب یسهر ینمارو یکایی،شناس آمراست که

 ینا .)1386ی،فکوه(است  یرفتهپذ یرتاث یوارداست ینژول یبوم شناس یستاز ز یژهو بو

درباره  یالیستیماتر نگرشاست،  ی برخورداردر انسان شناس ییباال ییکه از کارا یهنظر

 یتبر عل یفرهنگ یالیسمماتر زیرساختدارد، اما  يدر عصر روشنگر یشهفرهنگ انسان ر

 افرادياز جمله . نمودیننوزدهم تدو سدهکه کارل مارکس در  پایدارمی باشدیاقتصاد يباور

را در انسان  یفرهنگ یالیسمماتر دستاوردینا ینپرداخته و تدو پژوهشبه  حیطهینا درکه 

  ).همان(است  یسهر ینبرعهده داشته مارو یشناس

از  يتعداد برگرفته شده ازکند  یم بیانیسکه هر گونه ايبه  یفرهنگ ماتریالیسم

 ینبه ا یفرهنگ يها یدهپد گروه بنديتا با  سعی داردیسم،از مارکس یالیسماصول ماتر

 یبر نقش علّ یدتأک یفرهنگ یالیسمماتر دستاورددر  اصلینتر یاديبن. پیدا کندمهم دست 

گسترده تطور فرهنگ و  یرس یحشناخت و توض یدرو اقتصاد يماد مولفه هايیو اساس

 ی،کار، ساختار خانوادگ یمتقس ید،تول یستمس مانندی،اجتماع مختلفیکردنمتغیرها

  ).همان. (می باشدینیجهان بنهایتا و  یاجتماع ه هايساختار طبق

جوامع  همهاوال، پنج هنجار که در : بر چند اصل استوار است یفرهنگ ماتریالیسم

اقتصاد  -4،خانوادگیاقتصاد  - 3ی،ساختار خانوادگ -2ید،تول نحوه - 1: مشاهده می شود

، »یرساختز«را تحت عنوان  2و1ياشماره ه یسهر. يفراماد يهنجارها -5و  یاسیس



به . کند یم يبند دسته»روساخت«تحت عنوان  ار 5و » ساخت«را تحت عنوان  4و3

توان به سه بخش  یکند که فرهنگ انسان را م یم اینگونهبیانیسهر یگرعبارت د

که  می باشدییشامل هنجارها یرساختکرد، ز دسته بنديساخت و روساخت  یرساخت،ز

 یمیایی،ش یزیکی،ف غیرقابل نفوذینسو قوان یکو بر آن از  ارتباط می دهدیعتانسان را با طب

 يانسان برا با اهمیت ترینابزارفرهنگ انسان، به عنوان  سويیگردو از  ی،شناخت یستز

و  یخانگ يها یرسیستمساخت شامل ز. خود، حاکم است سالمتو  یزندگ يساز ینهبه

مذهب، فلسفه و  یینها،نمادها، آ ین،نو روساخت شامل عرصه ارزش ها، قوا یاسیس

  .)همان(می باشداز جمله علم  يدانش بشر سایراشکال

 یدگاهد. ینب یگرد یدگاهو د ینخودب یدگاهد: می کندیدتأک یدگاهدو د رويهریس

 در موردیفرهنگ یستمس ییککه اعضا داردیم بیانرا  یحاتیتوضاز آن دسته  ینخودب

به  یگران،از نگاه د یگرد دیدگاه کهبه طوریدهند،  یخود ارائه م یفرهنگ يرفتارها

 را یفرهنگ يخود، هنجارها ینیع اًیحاز نگاه انسان شناس با برداشت ترج خصوص

 یگرد نگاهکه از  ییهنجارها(ساخت  یرکند که ز یم بیانینچن یسهر. دهد یم توضیح

 قويو به احتمال  )است بیان شدهولد  یو ساختار خانوادگ یدتول نحوهینهدر زم ینب

به  یزساخت ن. کنند یم معینرا ) یاسیو س یمطرح در اقتصاد خانگ يهنجارها(ساخت 

 نگاهرا از ) یینیآ یلمطرح در مسا يهنجارها(اختهاروس یاد،نوبه خود، به احتمال ز

اصل  ینا. خواند یم» یرساختز ياصل برتر«یسسلسله را هر ینا. کند یم معینینخودب

دارد و لذا  یاديبن یتانسان عل یدر ساختار فرهنگ یرساختکه ز باشد میاز آن  یحاک

 شیوهو  یطیمح یستز شرایطبه  قويرا که به احتمال  یو ساختار خانوادگ یدتول نحوه

و روساخت را  یاجتماع ویژگی هاي، متعاقب آنشود و  یمرتبط م یعتاز طب يبهره ور

فرگوسن،  یانرو بر یفرهنگ یالیسمماتر یهاز انسان شناسان مشهور در نظر. کند یم معین

  ).همان(باشند  یو آلن جانسون م یسمارگول. ل ینماکس ی،مورف. فی. ینمارت

  

  یمعنا و مفهوم قوم باستان شناس2-3

مهاجرت  يکه درباره سنتها يدر مقاله ا یوکسف یشسال پ یکصدبار در حدود  اولین

 یواژه را در معرف یناو ا. استفاده کرد یالوژیستنوشته از واژه اتنوآرک يبدو يها یکاییآمر

بکار برد که به عنوان مقدمات کارش، اطالعات جامع و گسترده  یباستان شناس متخصص



  

دارد،  یرا در دست مطالعه و بررس یختار یشکه عصر پ زيجامعه امرو یکرا از  يتر

از راه مشاهده  در گذشته یهدف قوم باستان شناس یندر واقع مهمتر. کند یم يگردآور

که به  یندلفو برادران م ینکفرانک کاش). 1381علیزاده، (امروز است  یجوامع سنت

 یفکردند، مطابق تعر یم رکا یکاآمر یدر جنوب غرب 1900و  1886يدر سال ها یبترت

  ). 1380علیزاده،(قوم باستان شناس بودند  یوکسف

ارائه  يدر فرهنگ بشر یفصلعامل هايیرعنوان تأث یردونالد تامسون که ز تحقیق

 اًنسبت يبه معنا یقوم باستان شناس حیطهدر  اولینتحقیقتوان به عنوان  یرا م ه استشد

 یگرو د ياستقرار يابزارها، الگوها یرتامسون نشان داد که تفس .کردیترش تلق یدجد

 یانمنکن در جر یکبه و مشهوریااسترال یبوم قبیله هاياز  ییکیفرهنگ يمشخصه ها

با آنچه که باستان شناسان در موارد  تفاوتداردیارمرطوب، بسو خشک فصولبا  يسازگار

نشان داده بود  یانسان شناس ی،باستان شناس ماز تحول قو قبل. کنند یم یرمشابه تفس

پدیدار می یمشخص فرهنگ ياثر رفتارها براست و  یبا معن یفرهنگ دموا یمکان یعکه توز

قوم یماد اثراتتوانند  یقوم شناسان م یشترنگاران و بم قو اکثرکه  یستن تردیدي. شود

 تحقیقچون  اما. آنها مطالعه کنند یزندگ نحوهرا با  اثرهاینساختار ا ارتباطو  هایمختلف

و فقط در  یدر باستانشناس بیان شدهمشکالت و مسائل  داشتننظر در بدونخود را يها

 ییپاسخ پرسش ها ییافتنستان شناسان برابا. دهند یخود انجام م يبا طرح ها ارتباط

استفاده کنند  يقوم نگار يگسترده از داده ها يتوانند بگونه ا یکنند نم یمطرح م

  .)1380یزاده،عل(

: یعمل یعنوان باستان شناس یرز يدنتس و واتسون در مقاله ا ینکال 1956سال  در

را بطور  ینمودند که قوم باستان شناس یجامعه زنده سع یکاز  شناختیباستان یهائ یافته

مقاله باستان شناس را  ینا .کنند یمعرف یاز انسان شناس يشاخه ا یربه عنوان ز یرسم

 ییدر جوامع زنده، ضمن آشنا یازاطالعات مورد ن يو جمع آور یدانیم يبه انجام کارها

ازها و تنوع اطالعات شامل عملکرد دست س ینا. کرده است یبالزم ترغ ينظر یبا مبان

مشخص  ینن مقاله همچنیسندگانو. بود یو ساختار اجتماع یشتآنها، مع یگونه شناخت

 يرا از اطالعات گردآور یرماديتوان فرهنگ غ یم یزانیکردند که از کدام منابع وبه چه م

 یبحث و مجادله درباره نام و مبان یول یتیافتمقبول ینانا یدهاگر چه ا. شده استنتاج کرد

با  ینفوردب یسروندگرا را لوئ یباستان شناس یافتهقومادامه  یمدت يبرا یشاخه علم ینا



گسست با فاصله (گپراستا تالش کرد یننهاد و در ا یانحد وسط بن یهاستفاده از نظر

 يداده ها ینخواست که ب یم يو یگربه عبارت د یدرا پر نما )حال و گذشته ینب یزمان

مفقود  یانسان يرفتارها و کنش ها(یاپو يو بوده ها) یختباستان شنا يداده ها(یستاا

  ).2000جانسون، (ارتباط برقرار کند) شده

استفاده  یندهافرا دركبه الگوها و  دادن معنا جهترا در  یفوم باستان شناس ینفوردب

توان به  یزنده م یستمهايس یممشاهده مستق یلهبه وس فقطداشت که  اعتقاداو . کرد

از  یبخش). 1384یان،و گاراژ یپاپل(دست پیدا کردیباستان شناس يداده ها یمعناده

جستجو  ناسیو انسان ش یارتباط باستان شناس یدهتوان در ا یرا م یکرديرو ینچن یمبان

و  همترویج داشتهیفرهنگ یخمکتب تار یرواز باستان شناسان پ بینبعضیدر  یحت وکرد 

 ینفوردب یعلم یاتدر افکار و نظر یژهنو و بویدر باستان شناس 1960بعدها از دهه 

 یوکسکه توسط ف یالوژیستاز واژه اتنوآرک يجدا). 1379،دارك(یافتگسترش و تبلور 

در  یالوژياز اصطالح اتنوآرک 1957بود که در سال  یکس ینشده باکسار اول هبکار برد

  ). 2003دیوید و کراینر، (مقاله استفاده کرد یکعنوان 

 یم یکیمعاصر  يرا با جوامع بدو یکه جوامع باستان یپژوهشگرانیافتره به موازات

گولد واژه  یچارد، ر)1379دارك، (زنده را ابداع کردند  یخاز تار یششمردند و اصطالح پ

  ).1980گولد،(کرد  یزندگان را معرف یباستان شناس

م نگار در قو یاباستان شناس  یعمل يارجاع دادن به تالش ها يرا برا ین واژها يو

راستا،  یندر ا یباستان شناس یانگاشت یت شئوناتبکار برد و به رعا يجوامع زنده بشر

 یتواند چارچوب یم یقوم باستان شناس یگر،د یبه اعتقاد گولد و برخ. نمود یژهو یدتأک

و  یطراح یقوم نگارانه و باستان شناخت يالگوها و انگاشته ها یسهمقا يبرا یعوس یاربس

 یحتوض يرا برا يواژه باستان قوم نگار) Swallt(اسوالت  1974در سال . نمایدین تدو

آن کسب اطالعات مطلوب قوم  یقاز طر يبه اعتقاد و که کرد یشنهادپ یپژوهش یروش

است که  یدر حال ینا. نمود یرا آسانتر م یباستان شناخت يها یریافتهتفس ینگاشت

ثبت اطالعات مختلف  یوم نگارانه را به معنق یواژه باستان شناس )Postroun(پاسترون 

در  یقیتوانند به عنوان مواد تطب یاطالعات م ینمربوط به جوامع زنده ارائه نمود که ا

، عبارت 1962رابرت آشر در سال . یرندمورد استفاده قرار گ یباستان شناخت یرهايتفس

  ).1962آشر، (شاخه بکار برد  یرز ینا یفتعر يبرا ی راباستان شناس يبرا يقوم نگار



  

اتفاق نظر  یکدانسته و به  تر را مناسب یاصطالح قوم باستان شناس یوید،کرامر و د

 یرز ینواژه و البته به تداوم اختالف نظر در مورد نام و حوزه قلمرو ا یندر خصوص ا ینسب

 یرز يدف هاو ه یفاختالف نظر درباره نام، تعر. محققان، اشاره کرده اند یانشاخه در م

گذرد، همچنان  یسال زمان م 50به  یکآن نزد یتطور علم تاریخچه که از يشاخه ا

یفرهنگ یانسان شناس يشاخه ها یاندر م یقوم باستان شناس یگاهجا. ادامه دارد

و کرامر مشخص شده  یویدتوسط د یبه خوب) یو زبان شناس يقوم نگار ی،باستان شناس(

  ). 2001دیوید و کراینر، (است

و قوم نگارانه  یباستان شناخت یافتهاياز ره یقیرا تلف یقوم باستان شناس ینانا

ي بخش ها ییااز فرهنگ ماد ینمودند که به مطالعه روشمند حوزه مشخص یمعرف

 یفرهنگ کامل و دست نخورده م یکمختلف  يبخش ها یحت یافرهنگ زنده  اصلییک

مشاهده جامعه زنده و  ی،قوم باستان شناس ینديفرا یستان شناسبا یدگاهد از.پردازد

قوم  یبترت ینبد. است یباستان شناخت يداده ها یزياستفاده و دور ر یريشکل گ یندفرا

را از داده  یريو مشاهده پذ یريقابل آزمون پذ یرغ یتمشخصا محدود یباستان شناس

را بر  یباستان شناخت یحو توض یرت نقد، تفسیدارد و قابل یبر م یباستان شناس يها

 یانم یبا طراح یننو یباستان شناس یکردرو ینبا ا. کند یفراهم م یاپو یارياساس مع

 ينقد توضیح ها ییآورد که توانا یدرا پد یزاريدر واقع ا یقوم باستانشناس يرشته ا

 ی،در باستان شناس). 1384یان،و گاراژ یپاپل(را به باستان شناس داد  یباستان شناس

به کمک قوم  يانتقاد یبه خودآگاه یو از خود آگاه یبه خودآگاه یگذار از آگاه یندفرا

  ). 1380ي،؛ عبد27.، صهمان(است  یعیافتهتسر یباستان شناس

  ینیکوچ نش2-4

  کوچ يلغو معنی1- 2-4

 روانه و یلرحلت، رح: دارد که عبارتند از معنایمختلفییکوچ در فرهنگ فارس کلمه

 ییلشکر از جا یلیاوطن، مهاجرت و انتقال ا يانتقال، جال یگر،د خانهبه  خانه ايشدن از 

و لوازم  وسایلبا تمام  یاست، حرکت ییکوچ حرکت و جابجا ینهمچن. یگرد يبه جا

 یژهبو یط،مح یاجتماع ییراتناسب با تغتم یزندگ ادامهیکه برا یتو اهل ب یزندگ

  ).1383یري،مش(شودیانجام م یاهیگ ششپوو  اقلیمیییراتتغ



 يگروهها ییبر جابجا یاست که اساسا مبتن يبشر یاز زندگ گونه ايینینش کوچ

 یست،ن یرتمام امکانپذ یکسالبدون کوچ امرار ارتزاق آنها در طول  یکهبطور. باشد یانسان

دام  يغذا ینتام ياست که برا یو تدارکات یداتو متاثر از تمه یمبتن یاساس زندگ یراز

از انواع دام هاست که عامل ارتفاع و  ییجابجا کردن گله ها املو کوچ ش یردگ یصورت م

 یعی،ود(نقاط متفاوت کرده است  ینرا در ا یاهانگ یشآن حررارت و زمان رو یجهدر نت

کمبود علوفه و  یط،درجه حرارت مح ییرتوان به تغ یم ینانکوچ کوچ نش یلاز دال). تا یب

  .)1379ی،توکل(اشاره کرد یع فصلآب در مرات

است که در آن انسان ها از راه پرورش  یآن نوع از زندگ ینیکوچ نش یمنظور از زندگ

 یکنند و در پ یم یزندگ يکشاورز ياز فرآورده ها يو معموال با برخوردار یواناتح

بهاروند،  یامان الله(کوچند یم یگربه محل د یساالنه از محل یعیطب يچراگاه ها

همراه است و  یساالنه و موسم ییکه با جابجا زندگانیاز  يا یوهش ینیکوچ نش). 1384

 یتابستان يتا چراگاه ها یخود از محل اتراق زمستان یاناز مردم همراه با چار پا یگروه

افشار (گردند یبرم یکنند و در فصل سرما دوباره به اردوگاه زمستان ینقل مکان م

  .)1381یستانی،س

  :مورد نظر است یرز یفتعار ینیکوچ نش یفتعر در

  يو شغل دامدار ياز طریق دامدار یشتمع .1

  دام ها  یهتغذ يبرا یدر مراتع موسم ییمتحرك و جابجا يدامدار یوهش. 2

استقرار انسان و دام در  يحاکم برا یعیکه بر حسب اوضاع طب یعیطب يها یطمح. 3

  از فصول مساعد یبعض

 یاهگ یشو رو ییمختلف آب و هوا يعملکردها یرنامساعد است و تاث یگردر فصول د و

همراه با رواج  یعیاوضاع طب ییرو تغ یعتطب ینکهکند و ا یو منابع آب را مشخص م

  .است ینیکوچ نش یزنگ یدایشکوچ و پ یمحرك اصل يدامدار یشتمع

 یطیمح یرج یرتحت تاث یعیطب یطو سازش انسان با مح یهماهنگ یکوچ نوع پدیده

دو  یندوطرفه ب یکوچ معموال حرکت. است که که در آن سه نکته مورد توجه است الف

و زنده ماندن آن را  يسازگار ياست که برا یطیجبر مح یرتاث یجهبه کوچ نت. است یطمح

اوضاع ). 1383یري،مش(دارد یبستگ یطمح ییراتچه زمان کوچ به تغ. انتخاب کرده است

رطوبت،  یمی،عناصر اقل ین،و ارتفاع، خاك و جنس زم یبش یایی،جغراف یتموقع یعی،طب



  

تواند دخالت داشته  یبه صور گوناگون در رفع احتیاجات افراد کوچرو م و جانور یاهگ

از آن است که مساله کوچ را  اريو زمان بهره برد یطدر واقع نوع ارتباط انسان با مح. باشد

  ).همان(یدنما یمطرح م

خود  ینبه نام ادوارد هان در کتاب وز یدانیکه جغراف یهنگام یرقرن اخ یلاوا در

اقوام  یترا درباره موقع یديانسان بحث جد "با اقتصاد یاهل یواناترابطه ح"تحت عنوان 

معروف به  يا یهو کوپر نظر یتاشم). 1372یلبرگ،ف(تمدن شروع کرد یختار ینکوچ نش

مردمان  یناساس که ا ینآن ها بر ا .مطرح کردند1931سال  دررا  یفرهنگ یرهدا یهنظر

 یرهدا ینتشانه مشخص ا. دهند یقرار م یبزرگ فرهنگ یرهدا یکرا در  ینکوچ نش

ساختار . آن است یخانواده گسترده و پدر مکان ی،جامعه شناس یدگاهاز د یفرهنگ

پرورش دام ها  مانخود را در ه یتموجود یلدل ی،اجتماعات شبان یپدر مکان یاجتماع

 یایکمرد و  یکدر دراز مدت توسط تنها  یتواندگله کوچک عمال نم یک. ییابندم یاهل

تواند  یگله بزرگ م یکفقط . یردو تحت مراقبت قرار گ ينگهدار يخانواده هسته ا

 یاديضرورت دارد که تعداد ز یلدل ینبه هم. باشد یاقتصاد کامل و منظم م یانگریکب

 یکگله بزرگ وجود  ینوجود هم یلبه دل گرید ياز سو. یندها گرد هم آ خانوادهاز

 یبر م یتحول پدر مکان ياقتصاد یادبه بن ینجاضرورت دارد، لذا در ا يمرکز یریتمد

  ). همان(یمخور

  انواع کوچ2- 2-4

مطلق،  یزمنوماد ي،عمود ی،توان به کوچ افق یم يکوچگر يها یوهاز انواع مختلف ش

مورد توجه است  يکوچ عمود ینجاو ترانسهومانس اشاره کرد که در ا یزمنومادیمهن

  ).همان(

  :سه نوع است يعمود ینیکوچ نش

کوچ  یکنترل شده که به صورت تمرکز موج اصل یقابا نوسانات دق ینیکوچ نش. 1

گونه (یکوهستان يکه معموال در کرانه ها یموج ،کند یم یداواحد نمود پ یلراهیدرا

 یشوند و هر گروه یها از هم پراکنده م ینسپس کوچ نش. متراکم استبصورت ) زاگرس

  .رود یخود م یتابستان ییامحل زمستان يبه سو

گروه ها مخصوصا بر اساس  یدشد یآن پراکندگ یژگیمرکب که و ینیکوچ نش. 2

  دام در  یاديز یهکه از تغذ ینانو کوچ نش یانروستائ. کشت و زرع است یندهفزا یتاهم



Studying the Data of the Archaeological People of Ardabil 
Shahsavan/ Soghra Arzani

Title of Thesis:

Reza Rezaloo(Ph.D)Supervisor:

2019-2-16                                         Graduation date:

115Number of pages:

Abstract:

Research Aim: The purpose of this study was to study the archaeological data of 

Shahsavan tribes of Ardebil.

Research method: This research was descriptive and library research.

Findings: The statistical population of this study was all Shahsoon in the city of 

Ardebil. Data analysis was done descriptively and analytically. The lifestyle of 

Shahsan's Turkic nomads is nomadic and is mostly engaged in livestock farming in 

the lush meadows of the Moghan plain. This nomadic process has undergone major 

changes over time, but its nature remains strong.

Conclusion:The lifestyle of Shahsan's Turkic nomads is nomadic and they are 

mostly engaged in livestock farming in the lush meadows of the Moghan plain. 

This process of nomadism has undergone major changes over time, but its nature 

remains strong.
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