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  پيشگفتار
  

جغرافيـايى   گيـر نگارنـده در زمينـه پديـده    كتابى كه پيش رو داريد نتيجه سالها تالش، تحقيق و مطالعه پى
پژوهان بتوانند با اسـتفاده از  دانش ا اين است كهنشينى و مسائل مربوط به آن است. بدون شك آرزوى مكوچ
كارگيرى علم پوياى جغرافيا، بـه توسـعه و عمـران    به اند وهاى افراد دلسوزى كه در اين زمينه كار كردهيافته

  نواحى مختلف كشور همت گمارند.
نى در سه بخش ارائه نشيكوچ در اين كتاب سعى شده است تا موضوعات مربوط به پديده كوچ و معيشت

نشينى به انواع و اشكال كوچ در مقياس جهـانى  كوچ شود. در بخش نخست ضمن بيان تعاريف و اصطالحات
نشينى در ايران به اجمـال بررسـى شـده و عوامـل طبيعـى، انسـانى،       كوچ پرداخته شده است. در بخش دوم،

  وجودآورنده اين پديده بيان گرديده است.به تاريخى و اقتصادى
مراكـز عشـايرى    طايفه مستقل، از مهمتـرين  ۵۴۷ايل و  ۹۶كشور ما با بيش از يك ميليون نفر ايلياتى، 

اى جـز  نگرشى جامع و اساسى، چاره جهان است. بنابراين به اين موضوع بايد دقت كافى مبذول شود و براى
اى از اقـوام  ور يعنى تركمنها كـه نمونـه  ايل بزرگ كش مطالعه موردى وجود ندارد. بنابراين در بخش سوم، دو

سـى  رد بررخاب شده وموروند انتشمار مىبه حرك متايل ترين پرجمعيت يافته هستند و بختياريها كهاسكان
  ند.اگرفتهمل قراركا

اقتصادى ايلهـا، از جملـه    بنديهاى داخلى، سيستم ادارى، جمعيت و مسائلهاى طبيعى، تقسيممحدوده
  شود.تى است كه در قالب اين دو ايل مهم مطرح مىموضوعا

كـه در چـاپ پـنجم     در چاپهاى قبلى كتاب فرصت اصالح و تجديد نظر فراهم نشـد، لـذا بـرآن شـديم    
  با تجديدنظر براى اين چاپ آماده شود. اصالحات پيشنهادى دوستان و همكاران را مورد نظر قرار داده، كتاب

نشـينى در ايـران   كـوچ  كه انتشار اين كتاب بتواند گامى مثبت در راه بسط مفاهيم جغرافياىاميد است 
  باشد. با سپاس از عنايات الهى.

  
  سيد رحيم مشيرى

  

  
  مقدمه

  
ايـن جوامـع چـرا     العـاده آنهاسـت. اينكـه   نشين گوناگونى و پيچيدگى خـارق از جمله ويژگيهاى جوامع كوچ
بس پيچيده و بعضـى ديگـر كوچـك و     د، برخى از آنها عظيم و داراى سازمانىگوناگون و متفاوت با يكديگرن

جـو، همـه و   طلب و صـلح برخى جنگجويند و گروهى آرامش سان است كه از اين جوامعاند يا چهبسيار ساده
  تواند بدانها پاسخ دهد.نشينى مىجغرافياى كوچ همه سؤاالتى است كه

است كه ميراثهاى فرهنگى  نشين گرديده فضاى جغرافيايى ناهمانندىكوچ آنچه سبب گوناگونى جوامع
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محيط جغرافيايى در كره زمين يكسان بود جوامع  و اجتماعى مختلف و ناهمانند را با خود به همراه دارد. اگر
  نشين گوناگون و مختلف نبودند.كوچ

هستند. اين همـان چيـزى    و فرهنگى مستقل نشين واحدهاى جغرافيايى، اجتماعىدر واقع جوامع كوچ
پيوند سه اصـطالح محـيط جغرافيـايى از نظـر      ناميم.نشين مىاست كه در اين بحث آن را نظام جوامع كوچ
هـاى  مفهوم بسيار عميقـى دارد و بيـانگر آن اسـت كـه جنبـه      طبيعى، شاخص اجتماعى و شاخص فرهنگى

  ناپذيرى دارند.نشين درهم آميختگى تفكيكامع كوچاجتماعى و فرهنگى جو هاىطبيعى محيط با جنبه
دام اسـت و چهـره    رو نسبت بـه هـم و نسـبت بـه    نشين پيوستگى افراد كوچمفهوم نظام در جوامع كوچ

نشـين  كه دارد، نسبت به جامعه كوچ نشين با تمام ويژگيهايىخارجى آن پيوستگى و ارتباط يك جامعه كوچ
نشين قبلى است و پيوستگى و ارتباط يك جامعه جامعه كوچ از خصوصيات و ويژگيهاىديگر، كه فاقد بعضى 

  نشين يا يكجانشين (روستايى يا شهرى) است.غيركوچ نشين با جامعه انسانىكوچ
اى است كه افراد به گونه نشين ميان اعضاى آن هماهنگى وجود دارد و اين هماهنگىدر يك جامعه كوچ

هاى فردى خود را به آسانى فداى نظام خواسته كنند؛ به طور مثالجهت منافع كلى نظام عمل مىهميشه در 
كند در مقابل جوامع مشابه يا غيرمشابه (يكجانشين) آنها را وادار مى كنند. همين ويژگى است كهيا گروه مى

  طالب استقالل باشند. مقاومت كنند و
اين احتياجات يكسان  نشين وجود دارد، ميزانياجات بعضى جوامع كوچهرچند مشابهت زيادى بين احت

به جامعه مشابه هستند؛ از اين رو متناسـب   نشين داراى احتياجات بيشترى نسبتنيست. بعضى جوامع كوچ
نظـر فرهنگـى دارنـد، ميـدان عمـل وسـيعترى را در فضـاى         با احتياجاتى كه چه از نظر اجتمـاعى و چـه از  

نشين فضـاى جغرافيـايى بيشـترى را بـه خـود      بنابراين بعضى جوامع كوچ كنند.جستجو مى جغرافيايى خود
 نشـين بـه صـورت يـك    نشين ديگر و همچنين با جوامـع غيركـوچ  و بناچار با جوامع كوچ دهنداختصاص مى

  كنند.سيستم پيچيده عمل مى
انـد؟  جغرافيايى زندگى كرده يك مكان نشين درشود كه آيا انواع جوامع كوچحال اين پرسش مطرح مى

  جواب كامالً منفى است؛ زيرا:
محيط، و بـا توجـه بـه     نشين را متكى بر دامدارى بدانيم، هر نوع دامى، طبق وضعيتاگر جوامع كوچ. ۱

اى اسـت كـه بـا آن سـازگارى     جغرافيـايى  شناختى، از جمله وضعيت ژنتيكى، متكى بر مكانوضعيت زيست
  ه باشد.داشت

نظام اقليمى و هم بـه   نشين متكى بر مرتع و نوع رويش گياهى هستند. اين مسأله هم بهجوامع كوچ. ۲
بيابـانى،  اى، نيمـه منطقه بـرى، مديترانـه   نوع خاك مربوط است. منطقه توندرا، جنگلهاى مخروطى، استپهاى

باشـند. بنـابراين نظـام رويـش     و دام خاصى مـى  پذيراى حيوان بيابانى و ساوان و جنگلهاى استوايى هر يك
  كند كه متكى بر يك سيستم باشند.نشين را وادار مىنوع دام، جوامع كوچ گياهى همراه با نوع گياه و

اهميت دارد: يكى از  نشين نياز دارند كه متكى بر نظام اقليمى باشند. اين امر از دو جهتجوامع كوچ .۳
ديگرى اينكه تعيـين كننـده مكـان و مسـير      دهد ونشين را نظم مىجايى جوامع كوچابهجهت اينكه زمان ج
  نشين است.حركت جوامع كوچ
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جوامـع يكجانشـين تـا     نشين از نظر اجتماعى نيز داراى نظام هستند، نظامى كـه اگرچـه بـا   جوامع كوچ
ازهـاى اجتمـاعى ناشـى از نظـام در جوامـع      ني حدودى مشترك است، اما تفاوتهاى آشكارى نيز با آنهـا دارد. 

  كند كه هر يك بسيار ارزشمند است.اجتماعى را فراهم مى نشين، منابع متراكمى از اطالعاتكوچ
اعضـاى آن جامعـه و    نشـين، وجـود ارتبـاط ميـان    نخستين نياز اجتماعى ناشى از نظام در جوامع كـوچ 

چهـره نَسـبى دارد و هـم چهـره سـببى.       ر است. اين ارتباط، همنشين با همديگهمچنين ارتباط جوامع كوچ
اى از نشـين، نمونـه  مبادله اطالعات بين دو جامعه كـوچ  نشين وروابط خويشاوندى بين افراد يك جامعه كوچ

  اين روابط است.
ه همه افـراد  اجتماعى است ك دومين نياز اجتماعى توليد كاال و خدمات است، اين توليد متكى بر تالشى

نشـين از ايـن   جسمى و روحى اعضاى جوامع كـوچ  نشين در آن دخيل هستند. نيازهاىو اعضاى جامعه كوچ
هاى دامى است. در بسيارى از موارد از صنايع دستى نيز سـود  فرآورده شود. اين توليد شاملتوليد مرتفع مى

 نشين توليـد مـازاد بـر   ر بسيارى از جوامع كوچاعضاى نابالغ نيز در اين توليد سهيم هستند. د برند. گاهىمى
پيوندنـد و از ايـن طريـق    مـى  مصرف دارند. الزاماً بعضى از اعضا به چرخه توزيع كاالى مازاد بر مصرف خـود 

كنند. توزيع بخشى به توليد آن نيستند تهيه مى نيازهاى مصرفى خود را از جمله پوشاك و ابزارآالت، كه قادر
محصوالت دامى، و صنايع دستى، همزمان در طول دوره كوچ انجـام   مصرف از جمله بعضىاز كاالى مازاد بر 

  شود.مى
خطرهاى ناشى از باليـاى   نشين حفاظت اعضاى اين جامعه در برابرسومين نياز اجتماعى در جامعه كوچ

ط در خصـوص چگـونگى   رباست. دستگاههاى ذى طبيعى، و دفاع در برابر گروههاى حيوانى و انسانى مهاجم
نشـين  در مقابل بالياى طبيعى به تحقيق بيشترى نياز دارند. جوامـع كـوچ   نشينحفاظت اعضاى جوامع كوچ

 كنند. در اين جوامع اعضاى جامعه به يادگيرى تكنيكهاىگروههاى مهاجم رأساً اقدام مى براى دفاع در برابر
  شود.محسوب مى رد و گرم از جمله اشتغاالت آنانشوند و ساخت ابزارهاى رزمى سرزم انفرادى وادار مى

نشـين،  جوامـع كـوچ   نشين جمعيت است. در خصـوص جمعيـت  چهارمين نياز اجتماعى در جامعه كوچ
جمعيت بايد اشاره كرد. در واقع ميـزان   امكان اينكه به متغيرهاى ژنتيكى بپردازيم نيست، بنابراين به تركيب

هزار نفر متغير است. تعيين تغييـرات   ۵۰۰ميليون و  ۱تا  در حال حاضر از بيستنشين جمعيت جوامع كوچ
اهميت خواهد بود. آنچه مهم است اين است كـه در  در مقايسه با چنين تفاوتى، كم ساير مختصات جمعيتى،

اقل نشينِ با حدكوچ نشين كاسته خواهد شد و همچنين جوامعو بتدريج، از ميزان جمعيت جوامع كوچ آينده
  جمعيت نيز، دچار اضمحالل خواهند شد.

نمـاد هسـتند و هـم     نشين از نظر فرهنگى نيز داراى سيستم هستند. به عبارتى، هـم داراى جوامع كوچ
ترين نظـام فرهنگـى   منتقل كنند. اساسى داراى اطالعاتى كه بتوانند از طريق آن نماد يا نمادها را به ديگران

كنند. زبان يك نماد فرهنگى اسـت كـه هـم شـيرازه يـا      مى زبانى است كه با آن تكلم نشين، نوعجامعه كوچ
نشـين ميسـر   كند و هم انتقال اطالعات را در درون جامعه كـوچ مستحكم مى نشين راچهارچوب جامعه كوچ

ژگان كيفيت وا بديهى است كه در پرداختن به ماهيت هر زبانى ناگزيريم به ماهيت صرفى و نحوى و سازد.مى
  آن زبان بپردازيم كه خود موضوعى مستقل است.
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اقـوام ديگـر متفـاوت اسـت.      آفريند كه با تجربياتدر حقيقت تجربيات هر قومى، زبان خاص خود را مى
نوع دريافت هر قوم از واقعيت، تا حـد  «كرد كه مى ادوارد ساپير، يكى از زبانشناسان نامدار، در اين مقوله ادعا

هاى مختلف، در شود؛ در نتيجه جامعهگفتارى و كردارى آن قوم سنجيده مى بر اساس عادتها و رسومزيادى 
نيسـت.   نشين نيز از اين امر مستثنىجامعه كوچ». كنند، نه در يك دنياى مشابهمختلف زندگى مى دنياهاى

آنچـه احسـاس و ادراك    ننشين، جزئى از تجربيات آن جامعه اسـت و در تعيـي  بنابراين، زبان در جامعه كوچ
  دهد نقش دارد.كند يا انجام مىمى

مادى آن است كه در ابـزار   نشين كه مبناى اقتصادى ـ اجتماعى دارد فرهنگنوع ديگر نماد جامعه كوچ
دهنده مقدار معينى از محصوالت مشك، نشان كند؛ به طور مثال، يك خمره يا يكو صنايع دستى تجلى مى

دهنده صرف وقت كمتر و خاتمه سريعتر شكار شكار حيوانات، نشان كارگيرى تير و كمان براىو به دامى است
چـاقو،   كارى، تبر چكشهاى شـاخى، درفش براى سوراخ كردن، انواع قاشقهاى چوبى، افزار كنده است. ساخت
و صنايع دسـتى هسـتند كـه     انداز، كلنگهاى گوناگون، بافتنيها، ريسمان و قالب، از جمله ابزارهاپارو يا خاك

  دهند.فرهنگ مادى را تشكيل مى
چگونگى ارتباط ميان اعضاى  نشين، نماد سازمان جامعه و به عبارتىنوع ديگر نماد فرهنگى جامعه كوچ

نشين است. اين ارتبـاط امكانـاتى فـراهم    ديگر كوچ نشين و چگونگى برقرارى ارتباط با جوامعهر جامعه كوچ
با توجه به آن ارتباط بتوانند نيازهاى جمعـى و فـردى خـود را تـأمين      نشيند تا افراد يك جامعه كوچآورمى

دقيقـاً   دار اسـت، ترين ركن در تبيين روابـط را عهـده  نشين رئيس قبيله كوچرو اساسىكوچ كنند. در جوامع
نقش خود را بخوبى انجام  ر نتواندكند، با اين تفاوت كه در خانواده اگر پدمانند پدرى كه در خانواده عمل مى

نشـين، رئـيس قبيلـه يـك     بود. اما در جوامع كوچ دار آن نقش خواهدناپذير، مادر عهدهدهد، به طور اجتناب
محسـوب  » دارايى«نشين نوعى رو هر يك از افراد، در جامعه كوچ نقش سنى و يك نقش تجربى دارد؛ از اين

 نشـين شوند. در هر جامعه كوچهها نيز در سازمان جامعه بررسى مىدارد. گرو» فرهنگى« شوند كه مبناىمى
از حد يـك خـانواده    شوند. افراد اين گروههانشين تقسيم مىافراد گاهى به تعداد گوناگونى از گروههاى كوچ

  چهار لنگ در ايل بختيارى. شوند، مثل گروههاى هفت لنگ وكوچك تا بيشتر از آن تقسيم مى
از نگـارش يـك فصـل     نشين و خـوددارى بيين بهتر فرهنگ به عنوان يك شاخص در جوامع كوچبراى ت

  گيريم.گونه موضوع فرهنگ را پى مىمشروح، فهرست
زيستى و طبيعى اسـت   اى در مورد وضعيتنشين داراى ذخيره اطالعاتى قابل مالحظههر جامعه كوچ .۱

  كه بايد با آن سازگارى كند.
است، يعنـى اطالعـاتى در    نشين داراى اطالعاتى درباره محيط اجتماعى پيرامون خودهر جامعه كوچ .۲

  نشين و غيركوچرو.مورد ساير جوامع كوچ
  تاريخ خود است. نشين داراى اطالعاتى درباره جامعه خود، منشأ آن، قهرمانان وهر جامعه كوچ .۳

مراسم آيينى است و بـه   شين داراى ارزشهايى همچون تمايل به تبيين هنرى و انجامنهر جامعه كوچ. ۴
  يك مسأله فلسفى اساسى توجه دارد.

چگونه ريشه گرفتـه يـا    نشيندر واقع تعيين يا حتى تصور اينكه اجزاى گوناگون فرهنگ در جوامع كوچ
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توان بـه  رسد. فقط مىبسيار دشوار به نظر مى ند،اپاسخگوى كدام يك از تجربيات گذشته جوامع بشرى بوده
نيز مانند ساير جوامـع انسـانى داراى افكـار، نظـرات، اعتقـادات و       نشيناين مطلب اشاره كرد كه جوامع كوچ

گـوييم؛ بـه عبـارتى    مـى » نشـينى بينى كوچجهان«اصطالح امروزى مجموعه آنها را  ارزشهايى هستند كه در
از سـه دنيـاى    سير تجربيات و تنظيم زندگى اجتماعى خود هستند، با اين تفاوت كهاطالعاتى براى تف داراى

  انديشند.كمتر مى» آينده«تنها به دنياى » آينده«و » حال«، »گذشته«


