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 چكيذه

ّا تا  سٍ پشداختي تِ ًظام اعتقادی ٍ آییٌی دس هیاى قشقایی هَضَع هقالِ پیش
است. تشسسی ًظام اعتقادی ٍ آییٌیی دس هییاى    «اجاق ٍ آتش» عٌصشتأکیذ تش 

ِ  ایالت ایشاًی، تِ ای هتٌاسة تا ًیَع صیتیت آًْیا، اص     ٍیژُ اجتواعات ایلی ی قثیل
ّیای   ّا ٍ هَقعیت تاٍسّا، رٌّیت، َّیت، ًقش ّا، اتضاسّای هْن شٌاخت اسصش

ِ   اجتواعی آًْاست کِ تِ تاکلییت َّییت    ٍضَح دس استثاطی هعٌاداس ٍ پیَسیت
ُ    ایشاًی قشاس داسًذ. تتیاسی اص ایي اعتقادات ٍ آییي ّیای   ّیا، دس کٌیاس کیاسٍیژ

اًذ. ّشچٌیذ اهیشٍصُ    اجتواعی، کاسکشدّای سیاسی ٍ َّیتی هْوی سا ایفا کشدُ
 ُ اًیذ، اهیا اییي جوعییت      تخش صیادی اص جوعیت قشقایی، دس شْشّا ساکي شیذ

ًیتِ هَاجِ ّتتٌذ، تٌاتشایي تالش ٌَّص تا چالش سّایی اص سٌت ٍ پزیشش هذس
ی هیَسدًظش تیشای    ّای جاهعِ ٍسسَم ایلی خَد یکی اص هؤلفِ تشای حفظ آداب

 سّایی اص عَاقة سٍحی ٍ رٌّی ایي چالش است.
 
 .آتش، اجاق، قشقایی، هششٍعیت، جٌتیت :ها واژه كليذ
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 طزح مسأله
ٔخبثٝ یىی اش ایالت دز فسقٝ تغوٛتت غیبغوی ارتٕوبفی ایوساٖ، اش اثتودا       ٞب، ثٝ لؿمبیی
ٚیطٜ پّٟٛی دْٚ یىزب٘ؿیٙی آٟ٘وب   وٝ اش شٔبٖ عىٛٔت پّٟٛی ثٝ ا٘د تب ایٗ ثٛدٜ٘ؿیٗ  وٛس

ٞوبی شاٌوسظ دز رٙوٛة     وٜٛ ٘ؿیٙبٖ لؿمبیی دز دٚ ٔٙغمٝ ٚغیـ دز زؾتٝ آغبش ؾد. وٛس
 ثٝ ازتفبفبت پبییٗ دز رٙٛة ٚ رٙٛة غوسة  ٌسٔػیس()ٔػتمس ٞػتٙد؛ آٟ٘ب ثسای لؿالق 

غسدغیس( ثٝ ازتفبفوبت ثوبتتس ؾوٕبَ فوبزظ، وٟىیّٛیوٝ ٚ ثٛیساعٕود ٚ       )ٚ ثسای ییالق 
ٝ    ٞبیی اش اقفٟبٖ، وٛس ٔی لػٕت ی آٟ٘وب دازای   وٙٙد. ٔغیظ شیػوت شٔػوتب٘ٝ ٚ تبثػوتب٘

ٚ  وٙٙود  وػت ٔوی ٞبی تٕبْ فكَٛ زا  ٞبیؿبٖ اغت. فؿبیس ٔصیت ٔساتـ ٔٙبغت ثسای داْ
ٚروٛی ٔساتوـ،    ثب دٚ ثبز وٛس دز ٞسغبَ، اش یه ٔٙغمٝ ثٝ ٔٙغموٝ دیٍوس، ثوسای رػوت    

ٞووبی ٔػوویس وووٛس، اش ؾووسایظ غوو ت ٔغیغووی  ٚٞووٛای ثٟتووس ٚ اغووتفبدٜ اش غووجصزاٜ آة
شاز ٚ فوبزی اش   ٌسیص٘د. ٔساتـ شٔػتب٘ی آٟ٘ب دز عَٛ تبثػوتبٖ ٌوسْ، ؾوسری ٚ ؾوٛزٜ     ٔی

ب٘ی آٟ٘ب ٘یص دز عَٛ فكُ شٔػتبٖ ثب ثبزؼ ؾدید ثوس   پٛؾؽ ٌیبٞی اغت. ٔساتـ تبثػت
ثبز ٚ دز عَٛ غوٝ ٔوبٜ ا٘زوبْ     . ٞس وٛس ؾؽ ٔبٜ یهٚ ثبزاٖ ٚ ثبدٞبی ؾدید تٛأْ اغت

 (84: 1113ثه، ). ؾٛد ٚ ٔػبعت ایٗ وٛس ٘یص اش دٚیػت تب ؾؿكد ویّٛٔتس ٔتغیساغت ٔی
تقسیف وسد وٝ  ٔسدْ٘ٛفی شیػت ثؿسی ثسای ٌسٚٞی اش  ٘ؿیٙی زا ثبید ثٙبثسایٗ وٛس
ٚ افضبی خب٘ٛاز اش عسیك ٚغبیُ عُٕ ٚ ٘مُ ٔتٙبغوت ثوب شٔوبٖ     ٞب، ثبزٚثٙٝ ٕٞساٜ ثب داْ

خٛد )وٝ دز ٌرؾتٝ ثیؿتس عیٛا٘بت ثبزی اغت، ؾتس، اتك ٚ لبعس ٚ أسٚشٜ ثیؿتس ٚغبیُ 
ٞبیؿبٖ ٚ ش٘دٌی دز ؾسایظ الّیٕی  ٘مّیٝ ٔبؾیٙی اغت( ثسای پیدا وسدٖ ٔساتـ ٔٙبغت داْ

وٙٙود.   ٔتٙبغت ثب فكَٛ غسد ٚ ٌسْ، اش یه ٔغدٚدٜ شیػتی ثٝ لّٕوسٚ دیٍوس ووٛس ٔوی    
ثٛد٘ود ٚ صٙوداٖ    ٔبِىبٖ ٔوی  ثسخال  زٚغتب٘ؿیٙبٖ وٝ ثبید تبثـ أس ٔبِىبٖ فٕدٜ یب خسدٜ
٘ؿیٙبٖ ثب تغسن خٛد  آٚزد، وٛس عك ا٘ت بة ٘داؾتٙد ٚ ِرا ایٗ أس آ٘بٖ زا ٔؾّْٛ ثبز ٔی

غیبغتٕدازاٖ یب ٔبِىبٖ عفسٜ زٚ٘ود ٚ دز قوٛزت    ریسی دائٕی اشپ تٛا٘ػتٙد اش اعبفت ٔی
ثٝ ایوالت لدزتٕٙود ٚ زلجوبی دیٍوس ثدیٛ٘د٘ود. ثودیٗ        زاعتی اختال  ثب زؤغبی خٛد ثٝ

ٝ    ٘ؿیٙی، اش٘ؾس غبخت غیبغی، فؿیسٜ تستیت شیػت وٛس ٔساتوت   ای ٚ ٔجتٙوی ثوس غّػوّ
ی ثوٛدٜ اغوت؛ اش ایوٗ زٚی،    اشِغبػ التكبدی ٔتىی ثٝ التكبد دأداز ای ٚ ایّی ٚ عبیفٝ

 ؾیٜٛ ش٘دٌی آٟ٘ب ٔجتٙی ثس وٛس ثٛدٜ اغت.
ی ایالت ٚ فؿوبیس   اش پطٚٞؿٍساٖ ٚ ٘ٛیػٙدٌبٖ داخّی ٚ خبزری وٝ ثٝ ٔػأِٝ ثسخی

ا٘د ٚ ٚلتی قوغجت اش ایوُ    ٞبیی حبثت دیدٜ ٔخبثٝ غبخت ا٘د، ایالت زا ثٝ دز ایساٖ پسداختٝ
ثودٚی ٚ خوبزد اش ٔود٘یت ثٛد٘ود؛ أوب       آٟ٘ب وٝ وٙٙد ؾٛد صٙیٗ اغتٙجبط ٔی ٚ فؿبیس ٔی
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ٞبی غیبغی ٚ ارتٕبفی خبـ خٛد  ٚالقیت ایٗ اغت وٝ ایالت ٚ فؿبیس دازای غبشٔبٖ
تٛا٘ػتٙد دز غغظ ٔغّی ٚ ّٔی ٔؿبزوت وٙٙود ٚ ٌٍٟوبٜ ٘یوص ثوب ٘یسٚٞوبی       ثٛد٘د وٝ ٔی

 إِّّی پیٛ٘د ث ٛزد٘د. ثیٗ
، ربٔقٝ ایّی زا ٔقبدَ ربٔقٝ ثدٚی، ؾٙبغب٘ٝ ٞبی ا٘ػبٖ ثیٗ، ثسخی اش زٞیبفت دز ایٗ 

ٔیوُ ٞػوتٙد ٚ دز    ٚ ردای اش یىدیٍس تّمی وسدٜ اغت وٝ ثٝ تغییوس ثوی   اثتدایی، ٔٙصٚی
اشرّٕٝ ٘ٛیػٙدٌب٘ی اغت وٝ صٙویٗ دیودٌبٞی    3وٙٙد. پبتسیؿبوسٖٚ ثساثس آٖ ٔمبٚٔت ٔی
ی ایُ دازد. ثٝ ٘ؾوس ٚی لجیّوٝ ٘وٛفی     دٞٙدٜ ٔخبثٝ یىی اش ارصای تؿىیُ دز ٔٛزد لجیّٝ ثٝ

ٝ    ربٔقٝ اغت وٝ ثساغبظ خٛیؿبٚ٘دی، رٙػیت ٚ غٗ ٘ؾبْ  ای یبفتٝ اغوت. لجیّوٝ ربٔقو
ادٜ اغوت  ثدٚی اغت وٝ غبشٔب٘ی ثیِٛٛضیه دازد ووٝ عجیقوت ایوٗ ٚیطٌوی زا ثوٝ آٖ د     

ٞوب   أب ٚالقیت ایٗ اغت وٝ ایالت ٚ فؿبیس ایساٖ اشرّٕٝ لؿومبیی  ؛(19: 3198)اعٕودی،  
ٔساتت غبشٔب٘ی، غیبغی ٚ ارتٕوبفی خوبـ خوٛد دازای ٘ؾوبْ آییٙوی ٚ       غّػّٝ دز وٙبز

 ؾٛد. افتمبدی خبقی ٘یص ثٛد٘د وٝ دز ثیؿتس ٔٛازد غجت ٞٛیت ث ؿی ثٝ آ٘بٖ ٔی
پبیٝ   تٛاٖ ثسای آٟ٘ب پٙذ ٘ؾبْ افتمبدی خبقی ٞػتٙد وٝ ٔیٞب ثیٗ خٛد دازای  لؿمبیی

ٌسایی؛ تىسیٓ ٚ ثصزٌداؾت ٘یبووبٖ ٚ   اقّی ٔؿ ف وسد: افتمبد ثٝ خداٚ٘د ٔتقبَ؛ زٚط
پریسؼ ٚ ؾٙبغبیی عضوٛز زٚعوب٘ی آٟ٘وب دز ش٘ودٌی اخوال  ٚ آیٙودٌبٖ؛ ٚ ؾوفبفت        

اؾ بـ زٚعب٘ی  خٛاٞی اش ازٚاط آٖ اؾ بقی وٝ دازای لدزت زٚعب٘ی ٞػتٙد وٝ ایٗ
تٛا٘د ؾ ف دز قالعیت زٞجسی ایوُ ٚ لجیّوٝ    قسفبً افساد ٔرٞجی ٘یػتٙد، ثسای ٔخبَ ٔی

ٌیسد ووٝ   ایٗ افتمبد دز زاغتبی افتمبداتی لساز ٔی«. آتؽ ٚ اربق»ثبؾد؛ ٚ پٙزٓ افتمبد ثٝ 
٘ؿویٙبٖ   دازای ٘ؾبْ ٔقٙبیی ٚ وبزوسدٞبی غیبغوی ٚ ارتٕوبفی ٔوستجظ ثوب ش٘ودٌی ووٛس      

 ت.لؿمبیی اغ
ثوب   ٞوب ٚروٛد دازد ووٝ ٌوبٞی     عبَ، ثسخی دیٍس اش افتمبدات دز ٔیبٖ لؿمبیی ثب ایٗ 

ی پوطٚٞؽ   ؾٛد وٝ ثسزغی صٙیٗ ٔوٛازدی خوبزد اش عوٛشٜ    ثبٚزٞبی خسافی آٔی تٝ ٔی
 ٔٛزد٘ؾس اغت.
ٞبی عجیقت، ثب ٘یسٚٞوبی اشِوی، ٔورٞجی ٚ     ٞبی ٔ تّف، آتؽ یىی اش رّٜٛ دز تٕدٖ
ٞوب   ؾٕبز آٔدٜ اغت. آتؽ دز ثیٗ لؿمبیی غٛی تٕدٖ ثٝ ثٝ ای ٚ آغبش عسوت ثؿس اغغٛزٜ

تٛا٘ود   ٞب ٚ رٛأـ ا٘ػب٘ی، دازای ٔبٞیت دیٙی ٚ فسفب٘ی اغت؛ أب ٔی ٕٞب٘ٙد ثیؿتس تٕدٖ
ثوٝ عجموبت ٌٛ٘وبٌٖٛ ٘یوص ٔغػوٛة ٌوسدد.        ٌٛیبی ٔبٞیت غیبغی ٚ ارتٕبفی ٚ تٕبیص

                                                           
1. Patricia Crone 
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ٚ ایٗ  تس ثٛدٜ ربق ثبإٞیتدزٚالـ افتمبد ثس ایٗ اغت وٝ ثسخی عجمبت اش ٔٙؾس آتؽ ٚ ا
 تٛا٘د تداْٚ فسادغتی عجمٝ ٕٔتبش ٔب٘ٙد زٞجساٖ ایّی زا ثس فسٚدغتبٖ، تضٕیٗ وٙد. أتیبش ٔی

وٝ إٞیت آتؽ دز اؾقبز ثػیبزی اش ؾبفساٖ ایسا٘وی، اشرّٕوٝ ؾوبٞٙبٔٝ     ردای اش ایٗ
ای لسازٌسفتوٝ اغوت، ٘ٛیػوٙدٌبٖ ٚ     فسدٚغی ٚ تفبغیس ٔ تّف اش آٖ، ٔٛزدتٛروٝ ٚیوطٜ  

 پطٚٞؿٍساٖ ثػیبزی اش ٔٙؾسٞبی ٔ تّف زٚا٘ىبٚی، ادثیبت فسفب٘ی، زٔصٌؿبیی ٚ توبزی ی 
، رالَ غوتبزی،  3تٛاٖ اش وبزَ ٌٛغتبٚ یًٛ٘، ٌبغتٖٛ ثبؾالز ا٘د وٝ ٔی ثٝ آٖ تٛرٝ وسدٜ
 ٚ ارتٕوبفی عبَ ثغج آتؽ ٚ اربق ٚ ٚاوبٚی وبزوسدٞبی ٔقٙبیی، غیبغوی   ٘بْ ثسد. ثب ایٗ 

 آٖ دز پیٛ٘د ثب ٞٛیت ایسا٘ی دز ٔیبٖ ایالت ٚ فؿبیس ٔٛزد غفّت لساز ٌسفتٝ اغت.
ثٙبثسایٗ پطٚٞؽ عبضس دز زاغتبی ایٗ غإاَ تدٚیٗ ؾدٜ اغت وٝ اربق ٚ آتؽ ثوٝ  

ٞوبی   ی ٘ؾبٔی ٔقٙبیی ٚ ٞٛیتی صٝ وبزوسدٞبی غیبغی ٚ ارتٕبفی دز ٔیبٖ لؿمبیی ٔٙصِٝ
 ایساٖ دازد؟

 
 پژوهص چارچوب نظزی

ای، قغجت  ٔساتت دز تفىس ٔسدٔبٖ ایّی و فؿیسٜ   قغجت اش آتؽ دز فسًٞٙ ایسا٘ی ٚ ثٝ
ٚزغوْٛ ٚ افتموبدات ٔوسدْ     ٞب ٚ عتی تٛتٓ ٚ تبثٛ اغوت ووٝ ثوب آداة    اش ٕ٘بدٞب، اغغٛزٜ
ٞوبی فسٍٞٙوی عبٔوُ ثبٚزٞوبی ٔقٙوبیی و        ٔخبثٝ پدیودٜ  ٞب، ثٝ اغغٛزٜ فزیٗ ٌؿتٝ اغت.

آٟ٘ب زا ٌبٜ ثٝ ٕ٘بدٞبیی اش ٚالقیت دٚزدغت، یب ٘وٛفی عبفؾوٝ    زٚ تبزی ی ٞػتٙد؛ اش ایٗ
ٝ  رٕقی تقجیس وسدٜ ؾوبٖ افوصٚدٜ    تودزیذ ثوس اثٟوبْ ٚ پیضیودٌی     ا٘د وٝ ثب ٌرؾت شٔبٖ، ثو

وٙٙد. ؾوىبفتٗ   ٞب عفؼ ٔی ؾٛد، أب ٕٞٛازٜ وبزثسد خٛد زا دز قیب٘ت اش ثسخی ازشؼ ٔی
لكود زاشٌؿوبیی ٚ تجبزؾٙبغوی اش     ثٝ ؾٙبغب٘ٝ ٚ  ٚ تغّیُ اغغٛزٜ، صٝ ثب زٚیىسدی ٔقٙب

ی ٍ٘وبٜ غوبختبزٌسایبٖ ٚ ثبٞود      ٞبی ادثی ا٘زبْ ثٍیسد ٚ صٝ اش دزیضٝ ٚاضٌبٖ ٚ تأِیف
تٛا٘ود زاٍٞؿوبی دزن ثٟتوس     ٞب، ٕٞوٛازٜ ٔوی   ثبشیبثی غبختبزٞبی پٟٙبٖ دز ذٞٙیت ا٘ػبٖ

اش ٞبی دزٚ٘ی ٞس فسٍٞٙی ثبؾد. دزٚالـ پٙداؾت اغبغی آٖ اغت ووٝ ٌسٚٞوی    ٔىب٘یػٓ
ٞوبی ذٞٙوی ٔیوبٖ     ن ؾَٕٛ خوٛد ٌٛیوبی اؾوتسا    اغبعیس ثب ٔقٙب ٚ ؾىُ ٔؿتسن ٚ رٟبٖ

 (393: 3198)فىٛٞی،  .ٞب ٞػتٙد ا٘ػبٖ
شیٍٕٛ٘د فسٚید دز وتبة تٛتٓ ٚ تبثٛ ثسای تٛقیف تٛتٓ دز ٘وصد لجبیوُ اغوتساِیبیی،    

وٙد؛ تٛتٓ دز دزرٝ اَٚ، ٘یبی ٌسٜٚ اغت ٚ دز دزروٝ حوب٘ٛی،    تٛتٓ زا صٙیٗ تقسیف ٔی

                                                           
1. Gaston Bachelard 
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ووٝ   فسغتد ٚ دزعوبِی  پیبْ ٔی« ٘دای غیجی»ی  ٚغیّٝ زٚعی ٍٟ٘جبٖ ٚ ٘یىٛوبز اغت وٝ ثٝ
زغب٘د.  ؾٙبغد ٚ ثٝ آٟ٘ب ٌص٘دی ٕ٘ی ثسای دیٍساٖ خغس٘بن اغت، فسش٘داٖ خٛد زا ثبش ٔی
ت تىّیوف ٔمدغوی ٞػوتٙد ووٝ     وػب٘ی وٝ دازای تٛتٓ ٔؿتسن ٞػوتٙد، ّٔوصْ ثوٝ زفبیو    

ثٙوبثسایٗ   ؛(8: 3188)فسٚیود،  ؾوٛد   خٛد ویفوسی زا ٔٛروت ٔوی    خٛدی غسپیضی اش آٖ، ثٝ
آٚزد.  ٞوبیی زا ثوٝ ٚروٛد ٔوی     ٞب ٚ ٔغودٚدیت  تٛاٖ ٌفت وٝ تبثٛ دز ٘صد لجبیُ أىبٖ ٔی
ٚیطٜ آٟ٘بیی ووٝ ٞٙوٛش    ٞبی ایساٖ، ثٝ زٚ آتؽ ثٝ ٔخبثٝ ٕ٘بدی لدغی دز تفىس لؿمبیی اشایٗ

ؾٛد. ضاٖ پیوس ثبیوبز دز    ٞبیی ٔی ٞب ٚ ٔغدٚدیت پبی دز شیػت ایّی داز٘د، غجت فسقت
دزغوتی عفوؼ ٚ ٍٟ٘ودازی     ٔقتمد اغت وٝ آتؽ شایبغت. اٌس ثٝ زٔصپسداشی آتؽ وتبة

 وٙٙدٜ ؾٛد، ٔغسّن تِٛیدٔخُ اغت. ایٗ آتؿی وٝ ٍٟ٘داز آدٔی اش ثیٓ، خغس ٚ ؾس اغت، پبن
 (11: 3188)پیس ثبیبز،  .وٙد ٞبی ثد ٚ ؾْٛ زا ٘بثٛد ٔیصیص ٚ شدایٙدٜ ٘یص ٞػت ٚ ٕٞٝ 

  ٝ ای ثوسای تبثٛٞوب غسصؿوٕٝ روبدٚیی دز ٘ؾوس       اش آ٘زب وٝ دز ٘صد رٛأـ ایّی و لجیّ
ؾٛد، ت غی یب ٞته عسٔت ثٝ یه توبثٛ فٛالوت ٘وبٌٛازی زا دز پوی خٛاٞود       ٌسفتٝ ٔی

ای زا دز ٌرؾوتٝ تزسثوٝ    ٚیطٜ آٟ٘بیی وٝ ش٘دٌی ایّی ٚ لجیّٝ ٞب، ثٝ داؾت. دز ثیٗ لؿمبیی
ا٘د، صٙیٗ فمبیدی ثػیبز ٔغىٓ ٚ تغیس٘بپوریس ٞػوتٙد ٚ ٔقتمد٘ود ووٝ غوسپیضی اش       وسدٜ

تسیٗ ویفسٞب زا ثسای آٟ٘ب ثٝ د٘جبَ خٛاٞود داؾوت. ثوب ایوٗ      صٙیٗ فمبید ٚ لٛا٘یٙی غ ت
ٞبی ٕ٘بدیٗ اش اغوغٛزٜ ٚ   ٌسدد، ثب اِٟبْ اش ٔإِفٝ تٛقیف، دز پطٚٞؽ پیؽ زٚ تالؼ ٔی

 ٞب ثدسداشیٓ. ٞب، ثٝ تجییٗ ٚ ٚاوبٚی إٞیت آتؽ ٚ وبزوسدٞبی آٖ دز ٔیبٖ لؿمبییٓ تٛت
 

 ایذه )فزضيه(
یىوی اش   زٚ ایٗ اغت وٝ اعتساْ ٚ إٞیت ثوٝ اروبق ٚ آتوؽ    فسضیٝ( ٔمبِٝ پیؽ) ی  ایدٜ
ٞب ٕٞصیػوتی آٟ٘وب دز    ٞبی افتمبدی ٔؿتسن ٔیبٖ الٛاْ ایسا٘ی اغت وٝ زیؿٝ دز غبَ آییٗ
ٞبی غیبغوی ٚ ارتٕوبفی خبقوی     ٞب دازای وبزٚیطٜ دز ٔیبٖ لؿمبیی یىدیٍس دازد ٚوٙبز 

)اشرّٕٝ، ٕ٘بد لدغی ٚ داٚزی، ٕٞجػتٍی ٚ ٚعدت ایوُ، تفىیوه رٙػویتی ثویٗ شٖ ٚ     
ٞوب غوجت    ایٗ ووبزٚیطٜ  ٔسد، ٔؿسٚفیت ث ؿی ثٝ غّغٝ عجمٝ فسادغت( اغت ٚ ؾٙبخت

ٞبی ارتٕبفی ایٗ ربٔقوٝ   ب ٚ ٔٛلقیتٞ ٞب ٚ ثبٚزٞب، ذٞٙیت، ٘مؽ آٌبٞی ثیؿتس اش ازشؼ
 ؾٛد. ا٘ػب٘ی )لؿمبیی( ٔی

 
 روش پژوهص

ٌیسی اش زٚؼ توبزی ی ٚ   ی ویفی اغت ٚ تالؼ ؾدٜ تب ثب ثٟسٜ زٚیىسد ایٗ ٔمبِٝ ٔغبِقٝ
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ٌٚوٛیی شٚایوبی إٞیوت ٚ ربیٍوبٜ آتوؽ ٚ اروبق        ٚ ٌفت ای وتبث ب٘ٝ تىٙیه اغٙبدی،
 آؾىبز ٌسدد.

 اجاق؛ ایزانيان و ایالت ایزانیالف( بزرسی مفهومی آتص و 
ثٝ ایسا٘یوبٖ ِموت    بزخي  زً٘ ٚ تأحیسٌراز اغت وٝ لدزی پس عضٛز آتؽ دز فسًٞٙ ٔب ثٝ

اٍ٘یص آتؽ زا ثیؽ اش ٞوس ّٔتوی دز    ی إٞیت ؾٍفت ا٘د. ایسا٘یبٖ خبعسٜ پسغت دادٜ آتؽ
دزیبفتوٝ ٚ  ا٘د ٚ إٞیت ٚرٛدی آٖ زا ثیؽ اش دیٍوساٖ   ذٞٗ خٛد تبشٜ ٚ ش٘دٜ ٍ٘بٜ داؾتٝ

ا٘د. آتؽ دز لّوت فسٞٙوً ٚ ثبٚزٞوبی     ٞب ٚ دفبٞبی خٛد ثبشتبة دادٜ دز ٔٙبغه ٚ آییٗ
ٞوبی ایسا٘یوبٖ زا    ایسا٘یبٖ لساز دازد. آتؽ آٖ لودز إٞیوت دازد ووٝ ٔقبثود ٚ پسغتؿوٍبٜ     

خٛا٘ٙد، یقٙی ٔغّی وٝ ٕٞیؿٝ آتؽ ٔمدغوی ووٝ ٕ٘وبد     آتؿىدٜ، آتؿٍبٜ، یب آتؿ ب٘ٝ ٔی
ٚز ثوٛد. زٚعوب٘یٖٛ    زفت، دز آٖ ؾقّٝ ؾٕبز ٔی ٗ ٚ ٘یسٚٞبی پّید ثٝرًٙ اثدی ثب اٞسیٕ

ٌفتٙد وٝ ٍٕٞوی ثوٝ ٔقٙوبی     ایساٖ زا ٘یص آتٛزغبٖ، آذزثبٖ، آذزیبد، آتسٚپبت ٚ آتؿجبٖ ٔی
ٞب دز رّٛی آتؿداٖ دز عبَ  ٍ٘بزٜ ٍٟ٘جبٖ آتؽ اغت. پبدؾبٞبٖ ٚ زٚعب٘یٖٛ ٘یص ثس غًٙ

ٞبی شزیٗ ٚ  ٞب پیؿبپیؽ غدبٞیبٖ آتؿداٖ سوؿیا٘د. دز ِؿى ٘یبیؽ ثٝ تكٛیس وؿیدٜ ؾدٜ
ٞوب تكوٛیس آتؿوداٖ ثوب دٚ آتؿوجبٖ       ؾد ٚ ثس پؿت غىٝ غیٕیٗ ثب آتؽ فسٚشاٖ عُٕ ٔی

ؾدٜ اغت. ثسای ایسا٘یبٖ آتؽ صٙبٖ فٙكس ٔمدغی ثٛد وٝ آِٛدٜ وسدٖ آٖ روصٚ   ٘مؽ ٔی
ووٝ خودٔبت   ای ایوساٖ، ٌؿتبغوت    آٔد. پّٟٛاٖ ٘بٔوداز اغوغٛزٜ   ؾٕبز ٔی ٌٙبٞبٖ وجیسٜ ثٝ

اعتسأوی ثوٝ آتوؽ ٔوٛزد غضوت ؾودید        ثػیبزی ثٝ ایساٖ ٚ دیٗ وسدٜ ثٛد، ثٝ رسْ ثوی 
ٔب٘ود. آتوؽ صٙوبٖ     ٌیسد تب آٖ عد وٝ ٔیب٘زیٍسی شزتؿت ٘یص ثالاحس ٔوی  خداٚ٘د لساز ٔی
ؾد. ایصد آذز، ٕ٘بد  ؾد وٝ ٔساغٓ ادای غٌٛٙد دز ٔمبثُ آتؽ ا٘زبْ ٔی ٔمدظ ؾٕسدٜ ٔی

)ثٟبز،  .زفت ٚ أؿبغدٙد؛ ٍٟ٘جبٖ آتؽ ثس زٚی شٔیٗ ثٛد ؾٕبز ٔی آتؽ، پػس اٞٛزأصدا ثٝ
3198 :11  ٚ13) 

ؾد، ٘ؿب٘ٝ ثدؾٍٛ٘ی  تٛرٟی خبٔٛؼ ٔی دز ایساٖ ثبغتبٖ، ٞسٌبٜ آتؽ اربلی ثساحس ثی
زٚ ثٛد وٝ دز دزثبز پبدؾبٞبٖ لودیٕی   اش ایٗ (93: 3183)زضوی،   .ؾد ٚ ثدیٕٙی لّٕداد ٔی

ؾوٕبز   ی التداز ٚ پبیدازی ثٝ ثٛد؛ صٖٛ ثسای آٟ٘ب ٘ؿب٘ٝ ٔیثبیػت ٕٞٛازٜ زٚؾٗ  آتؽ ٔی
وٝ آتوؽ، ٕ٘وبد لودزت ربٚدا٘وٝ ثوٛد ٕٞوٛازٜ افػوسی پیؿوبپیؽ          زفت. ثٝ دِیُ ایٗ ٔی

٘ؿبٖ ٚ ٕ٘بدی   ثٙبثسایٗ آتؽ ؛(381: 3183)پسٖٚ، وسد  پبدؾبٞبٖ ٔؿقّی اش آٖ زا عُٕ ٔی
 اش التداز ٚ لدزت ثٛد.

ٝ ثب تٛرٝ ثٝ ایوٗ ٔٛضوٛؿ، یىوی ا    ٞوبی افوَٛ یوب ٔمودٔبت افوَٛ ٚ غومٛط        ش ٘ؿوب٘
ٞبیی وٝ زارـ ثٝ أدساتٛزٞبی ٔمتودز   پسداشی ٞب ٚ افػب٘ٝ ٞبی ثصزي دز داغتبٖ ؾبٞٙؿبٞی
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وٝ دز زٚایبتی  ؾدٖ آتؽ دز دزثبز آٟ٘ب ثٛدٜ اغت. صٙبٌٖرؾتٝ ذوس ؾدٜ اغت، خبٔٛؼ 
ثٙبثسایٗ دز ایٙزب  ٞبی فبزظ خبٔٛؼ ؾد؛ ٘مُ اغت وٝ ثب تِٛد پیبٔجس)ـ( آتؽ آتؿىدٜ

   ٝ دز فسٞٙوً   خبٔٛؼ ؾدٖ آتؽ، ٘ؿبٖ اش آغبش افَٛ عىٛٔت ٚلت ایوساٖ ثوٛد. صٙب٘ضو
خب٘ٝ ٘یص ٘ؿب٘ی اش شٚاَ ٚ ٘بثٛدی اغوت. دز ثیؿوتس     ایّی لؿمبیی ٘یص خبٔٛؼ ؾدٖ آتؽ

آتوؽ  »ٕٞوٛازٜ آٖ زا   ٞب آتؽ خبٍ٘ی، پسغتؿٍبٜ ٚ ٔغُ ٘یبیؽ ثٛد ٚ ٌرؾتٍبٖ فسًٞٙ
ٌصازد٘ود. دز یٛ٘وبٖ ثبغوتبٖ ٘یوص آتوؽ       ٛا٘د٘د وٝ ثداٖ ٕ٘وبش ٔوی  خ ٔی« ٔمدظ ربٚیداٖ

ؾد؛ ٔٙؾٛز  ؾد ٚ ثٝ آٖ ِفؼ ربٚدا٘ی اعالق ٔی تّمی ٔی ٔمدظ، ٍٟ٘جبٖ ٔسدٔبٖ ٚ وؿٛز
آتؿی ثٛد وٝ ٕٞٛازٜ زٚؾٗ ثٛد ٚ ش٘ودٌی ٔوسدْ زا   « آتؽ ربٚدا٘ی»یب « آتؽ ربٚید»اش 

ثوٛدٖ   ی ثسای ش٘دٌی ٚ ش٘ودٜ دز پی داؾت؛ صساوٝ زٚؾٗ ثٛدٖ آتؽ دز ٞس ؾٟسی غٕجّ
 (399: 3198)ٌّی ٚ ٔغٕدی،  .ؾد لّٕداد ٔی

، ثٝ زٔصٌؿبیی اش ٕ٘بد آتؽ دز ٔیبٖ ثسخوی الوٛاْ   زٔصپسداشی آتؽپیس ثبیبز دز وتبة 
دٞد وٝ یىی اش تكٛزاتی وٝ ٌرؾوتٍبٖ زاروـ ثوٝ     پسداشد ٚ صٙیٗ تٛضیظ ٔی ٚ ادیبٖ ٔی

ٞوب   ٞوب ٚ آتیوؽ   ثسٚد ٚ خوٛد زا اش ٘بپوبوی  آتؽ داؾتٙد، ایٗ ثٛد وٝ ٞسوع دز ٔیبٖ آٖ 
ؾوٛد؛   ی زٞبیی اش ٔوسي ٔوی   ثصداید، غسؾت ٚ فتست خٛد زا ثٝ وٕبَ زغب٘دٜ ٚ ؾبیػتٝ

ٚ عتوی   تٛا٘د ثٝ عجیقوت فٙب٘بپوریسی ٚ ٘وبٔیسایی دغوت یبثود؛      دز٘تیزٝ صٙیٗ فسدی ٔی
. تقٕید ٔػیغی، ثب غسّ آتؽ ٚ غٛختٗ وٝ ٔٛرت تزدید عیبت اغت ٔوستجظ ثوٛد   غػُ

 (81ٚ  83: 3188)پیسثبیبز، 
غوسٚز  »وسد٘د،  وٝ عبٔی ٚ پؿتیجبٖ خب٘ٛادٜ لّٕداد ٔی ٞٙدٚٞب ٘یص آتؽ زا ثٝ دِیُ ایٗ

ؾدٜ اغت. ایٗ ادفب  ٚ خبٔٛؾی آٖ ثٝ ٔقٙبی شٚاَ ٚ ٘بثٛدی لّٕداد ٔی ٘بٔید٘د؛ ٔی« خب٘ٝ
   ٝ ٞوبی    وٝ ٚرٛد آتؽ ٕ٘بد ش٘دٌی ٚ اؽٟبز ٚرٛد اغت، دز ٘مؽ آتؿوداٖ ثوس زٚی غوى

پبدؾبٞبٖ پیؿیٗ ثٟتس دزیبفتٙی اغت. آتؿداٖ ٘ٛفی زٔص اغوت؛ زٔوص التوداز عىٛٔوت ٚ     
 عیوبت »تٛاٖ ثس زٔوص   پبیدازی عبوٕیت وٝ ٕٞبٖ عیبت ٚ ش٘دٌی اغت. دِیُ دیٍسی وٝ ٔی

ٌسفت،  آتؽ ذوس وسد، ایٗ اغت وٝ یىی اش افٕبِی وٝ دز رؿٗ آتؽ قٛزت ٔی« ثٛدٖ
 ٞبی ٌرؾوتٝ ٔقتمود   اش دیٛاٖ ٚ ٔسي دز آتؽ ثٛد. ا٘ػبٖٞب ٚ تكٛیسٞبیی  ا٘داختٗ قٛزته

ؾوٛد.   داؾتٗ آتؽ، عٛادث ٘بٌٛازی صٖٛ ٔسي اش آٟ٘وب دٚز ٔوی   ثٛد٘د وٝ ثب زٚؾٗ ٍ٘ٝ
 ثوٛدٜ اغوت.  « ٞػتی»ٚ « ثٛدٖ»خٛاغتٙد ٔسي زا اش ثیٗ ثجس٘د، لغقبً زٔص  صیصی وٝ ثب آٖ ٔی

ی ٔسي ٚ ٘یػتی ٚ آتؽ  تب ربیی وٝ دز داغتبٖ پیدایؽ آتؽ دز ؾبٞٙبٔٝ، ٔبز غیبٜ ٘ؿب٘ٝ
ی غبش٘دٌی، دٚاْ ٚ ثمبی ش٘دٌی دا٘ػتٝ ؾودٜ اغوت. فوالٜٚ ثوس ایٟٙوب، ٞود  اش        ٘ؿب٘ٝ

 ٞب ثٛدٜ اغت. ٞب، ٔكٖٛ ٔب٘دٖ اش ثالٞب ٚ ثیٕبزی زٚؾٗ وسدٖ ٚ ثسپبیی آتؽ دز رؿٗ
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زغد وٝ دازای زیؿٝ تسوی اغوت ووٝ ٘ ػوت ثوٝ روبیی       ی اربق ٘یص ثٝ ٘ؾس ٔی ٚاضٜ
ی  افسٚش٘ود )آتؿوداٖ(. دز فسٞٙوً ٔقویٗ ذیوُ ٚاضٜ      ؾدٜ وٝ دز آٖ آتوؽ ٔوی   اعالق ٔی

ٓ « اربق» شادٜ ثوٝ   صٙویٗ اروبق   ٔقٙبی دٚدٔبٖ، خب٘داٖ، آَ ٚ دٚدٜ ٘یص ذوس ؾدٜ اغت. ٞو
ٖ »بی ٞو  ٔقٙبی ٘زیت ٚ ؾسیف آٔدٜ اغت. فسایٙد عمیمت ٚ ٔزبش، دز شثبٖ، ٚاضٜ « دٚدٔوب

زا اش ٔقٙبی عمیمی خوٛد )روبی دٚد ٚ آتؿوداٖ( ثوٝ ٔقٙوبی ٔزوبشی تجوبز ٚ        « اربق»ٚ 
ثٙبثسایٗ اغتقٕبَ ٔقٙبی ٔزبشی ایٗ ٚاضٜ ثسای وّٕوبتی   غّػّٝ ٚ عبیفٝ تغییس دادٜ اغت؛

صٖٛ خب٘داٖ، دٚدٔبٖ ٚ خب٘ٛاز ٔإید ایٗ ٔغّت اغت وٝ ا٘ػبٖ تكٛز روبٚداٍ٘ی خوٛد   
 (118 ٚ 398: 3198)ٌّی، ٔغٕدی،  .ٚ تداْٚ ٘ػُ ا٘تمبَ دادٜ اغتزا اش آتؽ ثٝ فسش٘د 

ٞوبی ثػویبز،    آتؽ ٚ اربق دز ٔیبٖ الٛاْ ایسا٘ی ٚ ایالت ٚ فؿبیس ثب ٚروٛد ؾوجبٞت  
دازای وبزوسدٞبی ٔتفبٚتی اغت. یىی اش ایٗ ٔؿوتسوبت، غوٌٛٙد ثوٝ آتوؽ ٚ اروبق ٚ      

ٝ  ٞبی ایساٖ، ایٗ فٙكس دز ٔیبٖ لؿمبیی أب ٔمدظ ثٛدٖ اغت؛ ٝ  ثو ی آیویٗ ٚ ٘ؾوبٔی    ٔٙصِو
ٞوبی شٔوب٘ی ٚ    افتمبدی دازای وبزوسدٞب ٚ ٔقب٘ی خبقوی اغوت ووٝ ثوب تٛروٝ ثوٝ دٚزٜ      

تبزی ی، تغییساتی دز آٖ ثٝ ٚرٛد آٔدٜ اغت. فٟٓ ٚ ؾٙبخت ثیؿتس وبزوسدٞبی ایوٗ غوٙت   
آییٙی ٘یبشٔٙد زٔصٌؿبیی اش ٔفْٟٛ آتؽ ٚ اربق دز ٔیبٖ ربٔقٝ ٔٛزد ٔغبِقٝ اغت. ثدیٗ 

 تسیٗ وبزوسدٞبی ایٗ غٙت آییٙی ٚ افتمبدی پسداختٝ خٛاٞد ؾد. ت دز شیس ثٝ ٟٔٓتستی
 

 ب( كاركزدهای سياسی و اجتماعی آتص و اجاق
 آتص و اجاق نماد امز قذسی و داوری -1

ٞوب ٔغػوٛة    ٔورٞجی و افتموبدی دز ثویٗ لؿومبیی      اش آ٘زب وٝ ثبٚز ثٝ اروبق زٚیىوسدی  
ٖ  ٌسدد، ثبید ٘ػجت ثٝ ٔجبعج ٔسثٛط  ٔی ؾٙبغوی دیٙوی ٘یوص غبفوُ ٘جوٛد.       ثٝ عوٛشٜ ا٘ػوب
ؾٙبغوی فسٍٞٙوی اغوت ووٝ دز      ٞبی ا٘ػبٖ تسیٗ ؾبخٝ ؾٙبغی دیٙی یىی اش لدیٕی ا٘ػبٖ

ؾٙبغوبٖ، ٕٞوٛازٜ ٔوٛزد اغوتفبدٜ ثوٛدٜ       ؾٙبغی غیبغی، اش ٘ػُ ٘ ػت ا٘ػبٖ وٙبز ا٘ػبٖ
یت دیوٗ  ؾٙبغبٖ لسٖ ٘ٛشدٞٓ إٞیت داؾت، ٔمبیػٝ ٔٛلق اغت. دزٚالـ آ٘ضٝ ثسای ٔسدْ

ٚ غیبغت دز وٙبز خب٘ٛادٜ ٚ التكبد، دز رٛأـ اثتدایی ثب رٛأـ خٛد آٟ٘ب ثٛد ٚ دز ایٗ 
ؾٙبغوب٘ی ووٝ ثوٝ     ٔمبیػٝ تمسیجبً ٕٞیؿٝ زٚیىسد تغٛزٌسایب٘ٝ ٚرٛد داؾت. ٘ ػتیٗ ٔسدْ

ٔٛضٛؿ دیٗ پسداختٙد، فسیصز ٚ تبیّس ثٛد٘د ووٝ ٞوس دٚ وٕوبثیؽ یوه خوظ تغوٛزی زا       
ٌسایی ثٝ ؾیء پسغتی ٚ اش آٖ ثٝ صٙد خداپسغتی ٚ غوسا٘زبْ   ش ربٖوسد٘د وٝ ا تسغیٓ ٔی

ؾٙبغبٖ آٖ ثوٛد ووٝ ٔسدٔوبٖ     تسیٗ زٚیىسد دز ٔیبٖ ٔسدْ زغد. زایذ ثٝ ته خداپسغتی ٔی
دیٍس افتمبد داؾتٙد ووٝ ٕٞوٝ اؾویب،      فجبزت ٌسایی ثبٚز داؾتٙد. ثٝ ٘ٛفی ثٝ ربٖ اثتدایی ثٝ
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ٌرؾوتٝ، دازای روبٖ یوب زٚط ٞػوتٙد ٚ ایوٗ      ٞب ٚ ٔٛرٛدات ش٘دٜ ٚ ٔٛرٛدات دز پدیدٜ
 .ازٚاط وٝ ثسخی خجیج ٚ ثسخی ٘یه ٞػتٙد، ثس تٕبْ ٚرٜٛ ش٘ودٌی آٟ٘وب غوّغٝ داز٘ود    

 (149: 3198)فىٛٞی، 
ای، التداز خب٘ٛادٜ وٝ دازای لودزت ایزوبد ازتجوبط ٔیوبٖ ش٘ودٌبٖ ٚ        دز رٛأـ عبیفٝ
ا٘ػبٖ ثس آٖ اغوت ووٝ ٘یبووبٖ    ؾٛد، ٔؿ كٝ اغتقالیی دازد شیسا ثبٚز  ٔسدٌبٖ تكٛز ٔی

ٚ ایٗ ثصزٌبٖ خٛد ٔٙؿأ تٛا٘بیی ثس افٕبَ ٔزوبشات پٙداؾوتٝ    ثس اٚ وٙتسَ داز٘د دزٌرؾتٝ
ؾوٛ٘د. دز رٛأوـ غوٙتی ووٝ ثوٝ ؾوىُ        ؾدٜ ٚ دز لبِت یه زٚعب٘ی دز ٘ؾس ٌسفتٝ ٔی

ای ٘بٔیدٜ ؾدٜ اغت، پیٛ٘د خٛزدٜ ثٛد٘د، تكوٛز آٖ ثوٛد ووٝ     تٍٙبتًٙ ثب آ٘ضٝ دیٗ لجیّٝ
عجیقی ٔتجّٛز ووسدٜ ٚ   ٞبی فسا ای وبُٔ دز ثبشٚی شٔیٙی لدزت ٌٛ٘ٝ ٔس لدغی خٛد زا ثٝا

 (113: 3181، س)زیوٛی  .وٙد ای تمٛیت ٔی ٞبی اغغٛزٜ غبختبزٞبی التداز زا اش خالَ تٛریٝ
ٞب ٘یبوبٖ، ٞٓ دز فمبید ٔورٞجی ٚ ٞوٓ دز ٔساغوٓ فسٍٞٙوی دازای ٘موؽ       دز ثیٗ لؿمبیی

صٙیٗ اغت. ٘یبوبٖ ٚ ٌرؾوتٍبٖ دز ووبٖ٘ٛ ٘وٛفی غوٙت      ٞٙٛش ٞٓ وٝ ا٘د ای ثٛدٜ ثسرػتٝ
 غسایی ٞػتٙد. عٕبغٝ

ی اربق یوب خبوػوتس    دٞٙد افساد اُٞ خب٘ٝ آتؽ صبِٝ ٌبٜ اربشٜ ٕ٘ی ش٘بٖ لؿمبیی ٞیش
وٙٙد وٝ فسش٘وداٖ ٘جبیود پوبی خوٛد زا دز      ٌسْ آٖ زا ثب آة خبٔٛؼ ٕ٘بیٙد، آٟ٘ب تأوید ٔی

ؾٛد ثٍراز٘د، شیسا ثوب   وٝ ثیسٖٚ خب٘ٝ زی تٝ ٔی وػتس آٖاربق ٚ صبِٝ غسد آتؽ ٚ ٘یص خب
ووٝ ث ؿوی اش دٚزاٖ ووٛدوی     3ؾٛ٘د. رِٛیب ٞٛآً٘ ایٗ فُٕ ٔستىت ٌٙبٜ ٚ خال  ٔی

٘ؿیٙبٖ لؿمبیی، غودسی ووسدٜ    خٛد زا ثٝ ٕٞساٜ ٔبدزؼ پسٚفػٛز ِٛییص ثه دز ٔیبٖ وٛس
)یوٛزت( ٚ آتوؽ دز    یٛزد»٘ٛیػد:  ٞب، ٔی اغت دز وتبة خبعسات خٛد دز ٔیبٖ لؿمبیی

ٌوسدد. ٕٞوٝ افوساد اش ا٘وداختٗ       اعتساْ ٚ ٔمدظ ٔغػٛة ٔوی  ٘صد ٔسدْ ایُ دٚ ٕ٘بد لبثُ
ثبیػوت دز اروبق خوبٔٛؼ     وع ٕ٘ی ٚ ٞیش صیصی ٘بپبن دز آتؽ ٚ اربق ٕٔٙٛؿ ٞػتٙد

 (18: 1119ٞٛآً٘، ) .«ٌبْ ثٍراز٘د
ٞوب ٔغػوٛة    صٙیٗ اش آ٘زب وٝ آتؽ یه ٘ؾبْ افتمبدی ٚ آییٙوی دز ثویٗ لؿومبیی    ٞٓ
ٌوسدد، دز ثیؿوتس ٔوٛازد لػوٓ      ٔخبثٝ داٚز ایصدی ٔغػٛة ٔی ؾٛد، غٌٛٙد ثٝ اربق ثٝ ٔی

ٌٙبٞی ٔتٟٕبٖ اغت.  خٛزدٖ ثٝ اربق ٚ آتؽ، آخسیٗ ٔغه ثسای تقییٗ ٌٙبٞىبزی یب ثی
ٝ  ثٝ دز فؿبیس فبزظ فس  ٚ فبدتثیٍی دز وتبة  ٔغٕد ثٟٕٗ ی غوٌٛٙد   خٛثی ثٝ ٔػوأِ

 وٙد: ٜ ٔیثٝ اربق دز لؿمبیی اؾبز

                                                           
1. Julia Huang 
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لغن بِ اجاق ٍ بِ ّز کاًًَي کِ در آى آتؾي افزٍختِ باؽذ هعوَل اعت. افرزاد  »
خصَؿ  ّای آتؼ، بِ ایل بِ التضای احتزام ٍ عتایؾي کِ ًغبت بِ اجاق ٍ کاًَى

ّا، دارًذ، بِ آى عَگٌذ یاد کزدُ ٍ هعتمذًذ ٍ یمیي کاهل  ّای بزخي خاًَادُ اجاق
ًاپذیزی دیذُ ٍ هَرد خؾرن   تخلف، ضزرّای جبزاىدارًذ کِ در صَرت درٍغ ٍ 

 (334ٚ  81: 3183ثیٍی،  )ثٟٕٗ .«اجاق لزار خَاٌّذ گزفت
 اجاق و آتص نماد همبستگی و وحذت ایل -2

٘ؿیٗ ٕٞیؿٝ ایٗ اغتدتَ ٚرٛد داؾت وٝ ٞسغبِٝ ثبید ثس  دز ثیٗ ٔسدْ لؿمبیی وٛس
ٝ  یٛزد ٚ اربق لجّی خٛد ثبشٌسد٘د تب اربق خٛد زا زٚؾٗ داز٘ود ٚ ٕٞوٛازٜ ٔسدٔوبٖ     ٍ٘و

ؾوبٖ صوٝ ا٘وداشٜ     وسد٘د وٝ یٛزد ٚ اربق پودزی  ٘ؿیٗ ثٝ فسش٘داٖ خٛد یبدآٚزی ٔی وٛس
٘ٛفی غٙد فسفوی ٔبِىیوت    دیٍس یٛزد یب یٛزت پدزی فجبزتی  تٛا٘د ازشؾٕٙد ثبؾد. ثٝ ٔی

ثٛد. ٔٛازد ثػیبزی ٚرٛد دازد وٝ دز قٛزت تكس  یٛزد یه خب٘ٛادٜ تٛغوظ خوب٘ٛادٜ   
ٞبی خٛ٘یٙی دزٌسفتٝ اغت. ٞٙٛش ثب ٌرؾت صٙدیٗ دٞوٝ، اش   س ٚ یب ت سیت آٖ، ٘صاؿدیٍ

ٞب وٝ ٘ػجت ثٝ ربیٍوبٜ   غّغٝ ٚ لدزت زٞجساٖ لؿمبیی، یٛزد لدیٕی آٟ٘ب دز ثیٗ لؿمبیی
ؾدٜ ووٝ یوٛزد آٟ٘وب زا     اعتساْ اغت ٚ ٌبٞی افسادی دیدٜ   آٖ اعالؿ ٚ آٌبٞی داز٘د لبثُ
وٙٙود. ایوٗ زٚؾوٗ ثوٛدٖ اروبق       زغٓ اعتساْ اش آٖ دیدٖ ٔی ثبشغبشی وسدٜ ٚ یب ٌبٞی ثٝ

زٔٛش خبقی ثٛد وٝ ؾبید ثوسای افوسادی ووٝ خوبزد اش ش٘ودٌی ایّوی        ثسای ٔسدْ دازای
ش٘دٌی وسدٜ ثبؾٙد ا٘دوی ٘بٔفْٟٛ ثبؾد. زٚؾٗ ٔب٘دٖ اربق ٞس خب٘ٛادٜ ثٝ ٔقٙوبی ادأوٝ   

ت وؿویدٜ ٚ دز ؾوٟسٞب   ٘ؿویٙی دغو   عیبت ٚ اثساش ٚرٛد ثٛد. افسادی وٝ اش ش٘دٌی وٛس
وسد٘د ووٝ توبزیىی    ٘ؿیٗ آٟ٘ب زا افساد غمٛط وسدٜ تّمی ٔی ؾد٘د، ٔسدٔبٖ وٛس غبوٗ ٔی

ثس آٟ٘ب غّجٝ وسدٜ اغت. دز ذٞٗ آٟ٘ب ایٗ ثبٚز ٚرٛد داؾت ووٝ خبٔٛؾوی آتوؽ اروبق     
 پدزی ثٝ ٔقٙبی شٚاَ ٚ ؾىػت اغت.

ّوك ثوٝ اروبق ٚاعود،     اعتوساْ اغوت. تق   ی دٚز، اربق لبثُ  دز ایُ لؿمبیی اش ٌرؾتٝ
وٙود. ایوٗ ٚاضٜ اش غوٛیی     ای ایزوبد ٔوی   ٘یسٚٔٙدتسیٗ پیٛ٘د خٛیؿبٚ٘دی زا دز ٘ؾبْ لجیّٝ

ی دٚز دازد ٚ اش غٛی دیٍس   دتِت ثس ٘مؽ ٟٔٓ آتؽ ٚ عفؼ ٚ ٍٟ٘دازی آٖ دز ٌرؾتٝ
٘ٛفی تٛتٕی اغت غٕجّیه وٝ ٚعودت ایوُ زا تغىویٓ     ٘ٛفی تمدظ ٘یب اغت. اربق ثٝ

 (111: 3191٘ی، )ٚزٔمب .ث ؿد ٔی
توس آٖ،   زٚؾٗ ٔب٘دٖ آتؽ اربق ٔغُ ش٘دٌی، افضبی خب٘ٛادٜ ٚ دز ث وؽ ٌػوتسدٜ  

ٚ وٙد، ثٙبثسایٗ ٔغبفؾت  افضبی ایُ زا دز ثساثس ثسخی اش خغسات عجیقی ٚ ا٘ػب٘ی عفؼ ٔی
 ٌسدد. ٔسالجت اش آتؽ ٚ اربق خب٘ٝ یىی اش ٚؽبیف عیبتی اُٞ خب٘ٛادٜ ٔغػٛة ٔی
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 ی طبقه فزادست بز فزودست تذاوم سلطهبخشی و  مشزوعيت -3

  ٗ ٝ     ٔسدٔبٖ لؿمبیی فالٜٚ ثوس ایو ٝ  ووٝ اش خبوػوتس اروبق ثو ی عوالَ ٔؿوىالت    ٔٙصِو
ای اش ٘ؾووس اقووبِت ثستووس،  وسد٘وود. اش ٘ؾووس آٟ٘ووب ٞسلوودز وووٝ خووب٘ٛادٜ ثووسدازی ٔووی ثٟووسٜ

تس ٚ پسٞیصٌبزتس ثبؾد، اربلؿوبٖ فساٌیستوس ٚ پس٘فوٛذتس ثوٛدٜ ٚ      تس، خداؾٙبظ خیسا٘دیؽ
غفیداٖ، پسٞیصووبزاٖ ٚ   تس اغت. افساد ایُ ثٝ اربق ایّ ب٘بٖ، ودخدایبٖ، زیؽ اعتساْ  ثُلب

ٞب ٚ خب٘ٝ خدا ٔؿوس  ؾوٛ٘د، اعتوساْ     ا٘د ثٝ شیبزتٍبٜ وػب٘ی وٝ دز عَٛ ش٘دٌی تٛا٘ػتٝ
ٞػتٙد، افوساد ایوُ اش ٘ؾوس    « داز اربق»ٌفتٙد ایٗ افساد  اقغالط ٔی شیبدی لبئُ ثٛد٘د ٚ ثٝ

ٚاثػتٝ ثٝ ایٗ فسًٞٙ خبـ ثٛد٘د وٝ عتی فسش٘داٖ ثیٕبزؾبٖ زا ثوس غوس   افتمبدی صٙبٖ 
ثسد٘ود ٚ   ٘كیت ٘جٛد٘د، ٔوی  ٞب ٘یص اش آٖ ثی اربق افسادی پسٞیصٌبز ٚ ثب اقبِت وٝ ایّ بٖ

ٌراؾتٙد ٚ اش ثوب٘ٛی خب٘وٝ    ٔخبثٝ دازٚی ؾفبث ؽ اش خبوػتس اربق ثس دٞبٖ ٔسیض ٔی ثٝ
 (198: 3188)ویب٘ی، .غبختٙد تسٔی دزٚ٘ی زا ثبشتس ٚ فصایٙدٌٜسفتٙد ٚ ٔیداٖ اعٕیٙبٖ  تجسوی ٔی

أیسلبضی ؾبٞیّٛ یىی اش قوٛفیبٖ دٚزٜ   ثٝ ثبٚز ٔسدْ ایُ لؿمبیی، ٘ٛفی لداغت دز
ثٝ وٕه یىی اش ثػتٍبٖ خٛد ثٝ ٘وبْ ؾوبٜ اغوٕبفیُ دز اٚایوُ      قفٛیٝ ثٛد وٝ ثبفج ؾد

وؿٛز ثس پب وٙد. ٔسدْ ایُ ثوس  ی ٔرٞت زغٕی  ٔٙصِٝ ٔرٞت ؾیقٝ زا ثٝ ثؿتبثد ٚ 39لسٖ 
ایٗ ثبٚز ثٛد٘د وٝ ٘ٛادٌبٖ أیس لبضی ٚ ثبشٔب٘دٌبٖ آٟ٘ب ٘ٛفی لداغت زا اش عسیك خوٖٛ  

ٞوب فوسدی فّٕوی     عتی اٌس دز ثیٗ لؿومبیی  (138: 3198)ثه،  .ا٘د ٚ ٚزاحت ثٝ ازث ثسدٜ
ثٍیوسد خوٛد   وٝ ٔٛزد ففٛ لساز  داد وٝ رسْ یب خال  ٘ؾس ایّ بٖ ثٛد، ثسای ایٗ ا٘زبْ ٔی

 (113: 3198٘طاد،  )قفی .ٌسفت زغب٘د ٚ ٔٛزد ففٛ لساز ٔی زا ثس غس اربق خبٖ ٔی
 ٘ٛیػد: ٞب ٔی ِٛیع ثه دز ثبٚز ثٝ ایٗ ٘ٛؿ لداغت دز ٔیبٖ لؿمبیی

کزدُ ٍ ًوایٌذُ عابك هجلرظ،   خَد ؽاّذ بَدم کِ یک ایزاًي ؽْزی تبار تحصیل»
خَاعت پیزاٌّي تزجیحاً کٌِْ، پارُ ٍ  خَاًیي ؽاّیلَ هي در دیذار خَد اس یکي اس

ًؾغتِ لزض بگیزد کِ با پَؽیذى آى بیواری هشهي لفغِ عیٌِ خَد را درهاى کٌذ. 
داًغرتٌذ ٍ اس آى ؽرفا    ّای عرابك را همرذط هري    ّا یَرد ٍ اجاق ایلخاًي لؾمایي

کزدًرذ ٍ   خَردًذ ٍ بزای حل هٌاسعات اعرتفادُ هري   خَاعتٌذ ٍ بِ آى لغن هي هي
کزدًرذ.   خَردًذ ٍ بزای حل هٌاسعات اعتفادُ هري  اجاق جاًي آلا لغن هي غالباً بز

بختي در اًتظار کغاًي اعرت   ّا باٍر دارًذ کِ بیچارگي ٍ ًگَى بغیاری اس لؾمایي
ّایي اس ایي افرزاد رٍایرت    اًذ ٍ غالباً داعتاى کِ علیِ خاًذاى ؽاّیلَ بِ پا خَاعتِ

 (138: 3198)ثه،  .«کٌٌذ. هي
ٞبی آ٘یٕیػوتی ٘یوص     ٞبی افتمبدی ثب اربق، لداغت اربق زیؿٝ پیٛ٘د ٚیطٌیفالٜٚ ثس 

ای اغت ووٝ اش شثوبٖ    تأحیس ٘یػت. آ٘یٕیػٓ، ٚاضٜ ث ؿی زٞجساٖ ثی دازد وٝ دز ٔؿسٚفیت
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تتیٗ ٚاْ ٌسفتٝ ؾدٜ، ثٝ ٔقٙبی ربٖ یب تٙفع عیبتی اغوت. آ٘یٕیػوٓ اغبغوبً ثوٝ ٔقٙوبی      
روبٖ ٚ غیوس ٔغػوٛظ ٔب٘ٙود      ٞوبی ثوی   دیودٜ افتمبد زاغخ ثٝ ؾ كیت ٚ زٚط داؾتٗ پ

ٞوبی رب٘وداز ٔب٘ٙود عیٛا٘وبت ٚ      پدیودٜ ٞب، ثبد ٚ ثبزاٖ ٚ  ٞب، غًٙ ٞب، زٚدٞب، تدٝ دزیبصٝ
رب عضٛز داز٘د، ثسخوی اش آٟ٘وب دز    ٌیبٞبٖ اغت. ثساغبظ تقبِیٓ آ٘یٕیػٓ ازٚاط دز ٕٞٝ

تمُ ثوٛدٜ،  ٔزوسد ٚ ٔػو   قوٛزت  ٞبی عجیقی ٚ اؾیبء ٞػتٙد، ثسخی دیٍس ثٝ دزٖٚ پدیدٜ
ثسخی ثدغسؾت ٚ ثسخی دازای ذات دٚغتب٘ٝ ٚ پبن ٞػتٙد، ثػیبزی ٘یوص دازای ٔبٞیوت   
ؾیغب٘ی ٞػتٙد. فالٜٚ ثس ٔٛازد یبد ؾودٜ، ازٚاط ٘یبووبٖ ٚ ٌرؾوتٍبٖ ٘یوص دز افتموبدات      

ای اغت. آٟ٘ب دازای ایٗ لدزت ٞػتٙد وٝ ثوٝ اخوال  خوٛد     آ٘یٕیػٓ دازای ربیٍبٜ ٚیطٜ
٘بزاعتی ٚ پسیؿب٘ی، آٟ٘ب زا ٔزبشات وٙٙد. ایٗ ازٚاط دز قٛزت  وٕه وٙٙد یب دز ٍٞٙبْ

)پیتوس   .ثس٘ود  اٞدای لسثب٘ی اش غٛی ش٘دٌبٖ، دز ٚضقیت ٕٞبیٖٛ ٚ خزػتٝ ثوٝ غوس ٔوی   
تٛا٘د زاثظ ٔیبٖ ٘یبوبٖ ٚ رٟوبٖ ٔوبدی    ٞب ٞسوػی ٕ٘ی دز ثیٗ لؿمبیی (11: 3191رٛیع، 

افضبی خب٘داٖ ؾبٞیّٛ ثٛد ووٝ ایوٗ   ثبؾد. یىی اش عجمبتی وٝ دازای صٙیٗ لدزتی ثٛد٘د 
قوٛزت   تسیٗ اقَٛ ثسای وػت ٔؿسٚفیت آٟ٘ب دز ثیٗ افضبی ایُ ثٛد وٝ ثٝ أس اش ٟٔٓ

 ٘بخٛدآٌبٜ دز ثبشتِٛید زٚاثظ لدزت ٚ ٔؿسٚفیت ٔإحس ثٛد.
ٓ   دزٚالـ ایوٗ أوس   پسغوتی اغوت ٚ ایوٗ ٘ؾوبْ افتموبدی فساتوس اش دیوٗ،         ٘وٛفی توٛت

ٞوب ثوٝ رٟوبٖ پیسأوٖٛ      ربق تٛتٕی اغت وٝ لؿومبیی ٚزغٛٔی ٔرٞجی اغت. ٕ٘بد ا آداة
تٟٙب افتموبدات ٚ   ؾٛد. ایٗ تٛتٓ ٘ٝ پسداش٘د ٚ اش عسیك آٖ آٌبٞی آٟ٘ب ثسغبختٝ ٔی خٛد ٔی

وٙٙود ٚ   تس ثٝ آ٘ضوٝ ثوٝ آٖ فىوس ٔوی     عٛز اغبغی غبشد؛ ثّىٝ ثٝ ثبٚزٞبی آٟ٘ب زا آؾىبز ٔی
ٚ ایٗ ٔٙبغوه   غبشد؛ آؾىبز ٔی فسادغتبٖ زا ٘یص صٍٍٛ٘ی تفىس آٟ٘ب ٘ػجت ثٝ ٕٞٙٛفبٖ ٚ

تٛتٕی دازای وبزوسدٞبی غیبغی ٚ ارتٕبفی خبقی ٞػتٙد. ثبٚز ثٝ اربق دز ٔمبْ ٘ٛفی 
وٙد. اٌسصٝ اربق ٚ إٞیوت   ٞبیی زا ایزبد ٔی ٞب ٚ ٔغدٚدیت تٛتٓ یب ٕ٘بد ٔمدظ، أىبٖ

ا٘ػوب٘ی  تودزیذ ثوٝ أوسی شٔیٙوی ٚ      آتؽ، دز اثتدا، ٕ٘بد ٔمدظ ٚ اِٟی ثٛدٜ اغت؛ أب ثٝ
زٚ أىبٖ  ٞب دازای اربق ٞػتٙد، اش ایٗ تجدیُ ؾدٜ اغت؛ ثٝ ایٗ ٔقٙی وٝ ثقضی اش ا٘ػبٖ

ٚاغغٝ لساز ٌسفتٗ آٟ٘ب ثب أس لدغی ٘ػجت ثٝ دیٍس افساد فبدی ایُ ثیؿوتس اغوت. ثودیٗ    
دز وػٛت ٚالقیتی ارتٕوبفی خوٛد زا    تستیت، ٕ٘بدی ٔمدظ ٕٞضٖٛ اربق اش أس ذٞٙی

ثب ٘ٛؿ خبـ اش ش٘دٌی ٔجتٙی ثس اعػبغوبت ٚ  ) ای ش ارتٕبفبت لجیّٝغبشد وٝ ا آؾىبز ٔی
ٗ  قٕیٕیت(، فمداٖ آٌبٞی وبُٔ اش رٛأـ پیؿسفتٝ خبزد اش ایُ ٚ ٞٓ افتموبدات ٚ   صٙوی

ٝ  ای ٕٞٝ ٌیسد. دز دزٖٚ صٙیٗ ٘ؾبْ ایّی ٚ لجیّٝ ثبٚزٞبی تبزی ی ٘ؿئت ٔی غوٛی   صیص ثو
ؾوٛد ٚ ایوٗ افتموبد     ٌیسی ٔوی  رٟتٞبی دیٍس  ٌسٚٞی خبـ ٘ػجت ثٝ ٌسٜٚ ثستس ثٛدٖ
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وٙود ٚ فوبّٔی    ی ٔػّظ زا فساٞٓ ٔوی  ثسدازی اش عجمٝ یب خب٘ٛادٜ ی اعبفت ٚ فسٔبٖ اٍ٘یصٜ
 ؾٛد. زٞجساٖ ایّی ٔیی  ث ؿی ٚ غّغٝ ثسای ٔؿسٚفیت

 كور نماد تفكيک جنسيتی با اعتقاد بز اصالت جنس مذكز اجاق -4

ووٛز زا ثوسای افوساد     ی اربق اضٜ ٞػتٙد ٚ٘ؿیٗ  ٚیطٜ آٟ٘بیی وٝ ٞٙٛش وٛس ٞب ثٝ لؿمبیی
ٝ  ثس٘ود؛  ووبز ٔوی   ثدٖٚ فسش٘د یب آٟ٘بیی وٝ دازای فسش٘د ٔروس ٘یػتٙد ثٝ ای ووٝ اش   ٚ ٘تیزو

ای ووٝ دازای فسش٘ود ٘یػوتٙد ثقود اش      ؾٛد ٌسفت ایٗ اغت وٝ اٚتً خب٘ٛادٜ افتمبد آٟ٘ب ٔی
ٝ ٔسي آٟ٘ب وػی ٘یػت وٝ اربلؿبٖ زا زٚؾوٗ ٍ٘وٝ دازد، حب٘یوبً ادا    ی زٚؾوٙبیی اروبق    ٔو

خب٘ٛادٜ تٟٙب ثب ٘ػُ ٔروس اغت ٚ فسش٘داٖ ٔإ٘ج ٘مؿی دز آٖ ٘داز٘د. ایٗ أوس عتوی دز   
ٔجبعج ٔسثٛط ثٝ ازحیٝ ٚ تمػیٓ أٛاَ پدز خب٘ٛادٜ ٘یوص ٔوإحس اغوت. دز ثویٗ ثسخوی اش      

ٌٛ٘ٝ دخوبِتی   ؾٛد وٝ صٖٛ رٙع ٔإ٘ج یب دختس ٞیش عٛایف لؿمبیی صٙیٗ اغتدتَ ٔی
ی وٕتس، ثبید اش أٛاِی ٕٞضوٖٛ   عفؼ اربق پدز خب٘ٛادٜ ٘دازد فالٜٚ ثس ازحیٝدز تداْٚ ٚ 

 شٔیٗ ٚ خب٘ٝ ٔغسْٚ ثبؾد.
ٞب دز عوَٛ توبزیخ ثوب تٛروٝ ثوٝ ؾوسایظ غیبغوی ٚ         ٞب ٚ فسًٞٙ اش آ٘زب وٝ اغغٛزٜ

ؾٛ٘د، ایٗ فمیدٜ ٘یص دصبز تغییساتی ؾودٜ اغوت. ٔٙؿوأ     ارتٕبفی دصبز تغییس ٚ تغَٛ ٔی
ووٛزی دز ٔیوبٖ ثیؿوتس الوٛاْ ایسا٘وی ٚ       ٚ فمیدٜ اروبق  ایساٖ ثبغتبٖ اغت؛ایٗ فمیدٜ دز 

پوسداشد ٚ ثوسای    ایالت ٚ فؿبیس ٚرٛد دازد. دز اٚغتب ٘یبیؿٍسی وٝ ثٝ غتبیؽ آتؽ ٔوی 
خٛاٞود   وٙود، اش اٚ ٔوی   زضبیت خبعس اٚ پیؿىؽ ٚ ٞدایبی خٛة ٚ ؾبیػتٝ، تمدیٓ ٔی

ٗ   فسش٘ودا٘ی ز »وٝ: فسش٘داٖ تیك ثٝ اٚ فغب وٙد،  ٌػوتس، وؿوٛزپسٚز ٚ    غوب ٚ ووبزداٖ، دیو
ث ؽ وٝ خبٕ٘بٖ ٚ زٚغتب ٚ ؾٟس ٚ وؿٛز ٚ ٘بْ  ٚ اش تٍٙٙب زٞب٘ٙدٜ ا٘دیؽ آزا، ٘یه ا٘زٕٗ

ٞوب ٘یوص    دز ٘صد الٛاْ ٚ فؿبیس رٙٛة اشرّٕٝ لؿومبیی «. ٚ آٚاشٜ وؿٛز زا افصایؽ ث ؿٙد
س ٘یوص غوجت   ٚ ٔسي پػو  داؾتٗ پػس وبزداٖ ٚ ثب ویبغت ٚ ثب ؾٟبٔت ٕ٘بد زٚؾٙی اربق

ٝ  وٛز ٌؿتٗ آتؽ ی ٔغّوی، لتوُ ٚ ٔوسي ٔوسداٖ زا ٔقوبدَ       خب٘ٝ اغت. دز اؾقبز فبٔیب٘و
 (81: 3198)غیبٞدٛز،  .ا٘د خب٘ٝ ٚ خب٘ٛادٜ دا٘ػتٝ خبٔٛؾی آتؽ

 آتص و اجاق به معنای نيزوی ساینذه و مبارک -5

٘ؿویٙبٖ   ؾدٜ، دز ثبة آتؽ ٚ اربق دز ٔیبٖ وٛس  ٞبی ؾٙبختٝ ٞب ٚ غٙت دز ٔیبٖ آییٗ
لؿمبیی، پیٛ٘د ش٘بؾٛیی دز پیؿٍبٜ آتؽ اغت. دز ٌرؾتٝ وٝ ٔساغٓ فسٚغوی دز فضوبی   

ً  ثبش ٚ ثٝ دٚز اش ؾٟسٞب قٛزت ٔی ٞوب ثوس زٚی ٞوٓ     ٌسفت؛ ٔیدا٘ی ثسای ٌراؾتٗ غوٙ
تٛا٘ود   وسد٘د. ایوٗ غوجه ٔوی    ٞبی آتؽ ٘ٛزا٘ی ٔی ؾد ٚ دزٖٚ آٖ زا ثب ؾقّٝ دزغت ٔی

صساوٝ فسٚظ ٚ دأبد ثوٝ   (38: 3188ًِٙ،  ٞفت )ویب٘ی ؾجیٝ ثٝ غجه اشدٚاد ٞٙدٚٞب ثبؾد
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ٝ  ی اعتساْ ثٝ اربق پدز ٚ خٛؼ ٘ؿب٘ٝ صسخٙود ٚ   ی آتوؽ ٔوی   یٕٙی آٖ ثٝ ٌسد ایٗ عّمو
ٌبٞی ٘یص ٔمدازی ٕ٘ه، ٘بٖ ٚ خبوػتس اربق پدز فسٚظ زا دز دغوتٕبِی ٌراؾوتٝ ٚ ثوٝ    

٘ىوسدٖ ایوٗ    ٘ؿیٗ ٔقتمد٘د ووٝ دز قوٛزت زفبیوت    ثػتٙد. ٔسدٔبٖ وٛس وٕس فسٚظ ٔی
اعتسأی ثٝ اربق پدز، خٛؾج ت ٘ ٛاٞٙد ؾد. ایٗ پیٕبٖ ش٘بؾٛیی دز  ٚزغْٛ ٚ ثی آداة

ٗ  پیؿٍبٜ آتؽ ثٝ ٘یت غقبدت د٘یٛی ٚ اخسٚی قٛزت ٔی ووٝ   ٌیسد. أسٚشٜ ثب ٚرٛد ایو
ا٘د؛ أب ایٗ زغٓ وٕبووبٖ ثوٝ اؾوىبَ     ث ؽ افؾٓ رٕقیت لؿمبیی دز ؾٟسٞب غبوٗ ؾدٜ

 ٔ تّف ادأٝ دازد.
 

 گيزی بنذی و نتيجه جمع
دز ٔمبِٝ عبضس ثٝ ایٗ أس پسداختیٓ وٝ آتؽ ٚ اربق دز وػٛت ٘ؾبٔی آییٙی ٚ افتموبدی  

ٝ   دز ٔیبٖ لؿمبیی ی ٘مغوٝ آغوبش    ٞب دازای صٝ ٔبٞیت ٚ وبزوسدٞبیی اغت. آتؽ ثوٝ ٔٙصِو
ٞب ٔٛزد تأوید ٚ تٛروٝ ٚیوطٜ لوساز ٌسفتوٝ اغوت. دز       تٕدٖ ثؿسی ٕٞٛازٜ دز ٕٞٝ تٕدٖ

٘یص اش شٔبٖ ثبغتبٖ تب وٖٙٛ آتؽ ٕ٘بدی ٔمدظ ٚ اِٟی ثٛدٜ اغوت ٚ تٛا٘ػوتٝ ثویٗ    ایساٖ 
ٞوب ٘یوص    الٛاْ ایسا٘ی ٘ٛفی ٕٞجػتٍی ّٔی ایزبد وٙد وٝ فسًٞٙ ٚ آداة ٚ زغْٛ لؿمبیی

ٞبیی  ٞب ، تأوید ثس ٔإِفٝ دز ٔیبٖ ایالت ٚ فؿبیس ایسا٘ی اشرّٕٝ لؿمبییٔتأحس اش آٖ اغت. 
تٛا٘د غجت ٍٕٞٛ٘ی  ٝ ٔتأحس اش فسًٞٙ ٚ ٞٛیت ایسا٘ی اغت ٔیو ٔب٘ٙد آتؽ ٚ إٞیت آٖ

ٚ ٕٞجػتٍی ّٔی ؾٛد. ثدٖٚ ؾه ثسخوی اش   ٕ٘بدیٗ ٔیبٖ افتمبدات ایسا٘ی ٚ ٞٛیت ایّی
ٚزغْٛ ٔؿتسوی دازد وٝ رٕقیتوی ٔتٙوٛؿ    ٞبی ٞٛیت ّٔی زیؿٝ دز فسًٞٙ ٚ آداة رٙجٝ

ٗ  زا دز وٙبز یىدیٍس ٕٞجػتٝ ٍ٘ٝ ٔی تفىوس ٚ اعػبغوبت ٔؿوتسن     زٚ، ؾویٜٛ  دازد؛ اش ایو
تٛا٘د ٘ٛفی اعػبظ تقٟد ٚ تقّك خبعس ثوٝ ارتٕوبؿ ٚ    ثٝ ٔػبئُ ٚ ٔٛضٛفبت، ٔی ٔسدْ

 ٞٛیت ّٔی ثٝ عػبة آید.
ٓ  ٚزغْٛ دز دٚزٜ ٞب ٚ آداة اش آ٘زب وٝ فسًٞٙ ٞوبی   ٞبی شٔب٘ی ثساغبظ تػّظ غیػوت

ٞوب   لؿمبییؾٛ٘د، ٔبٞیت آتؽ ٚ اربق دز ٔیبٖ  عىٛٔتی ٔ تّف دصبز تغییس ٚ تغَٛ ٔی
ٞب ٕٞب٘ٙد ایوساٖ   ی ایسا٘ی ٚ اغالٔی دصبز تغییساتی ٌؿتٝ اغت. دز ثیٗ لؿمبیی ثب ثٗ ٔبیٝ

 عضوٛز ثبغتبٖ، یىی اش وبزوسدٞبی آتؽ دفـ ٘یسٚٞبی ؾیغب٘ی ٚ اٞسیٕٙی اغت، پع اش 
ٞب آتؽ زا دافقٝ دز ثساثس ٘یسٚٞوبی   اغالْ ثس ایساٖ، ایٗ ٔبٞیت دصبز تغییس ؾدٜ ٚ لؿمبیی

 اغت. ثٙبثسایٗ عفؼ عسٔت آتؽ اش ّٔصٚٔبت دا٘ٙد؛ رٙی ٔی
صٙیٗ آتؽ ٚ اربق ثٝ ٔخبثٝ ٘یسٚیی، ٕ٘بد داٚزی اغوت ٚ پیؿوٍبٜ ٔمدغوی ثوسای      ٞٓ

تٛا٘د فٛالت ٘وبٌٛازی دز   اعتسأی ثٝ آٖ ٔی آید ٚ ٞسٌٛ٘ٝ ثی ادای غٌٛٙد ثٝ عػبة ٔی
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تت عجمبتی زا عفوؼ  تٛا٘د غّػّٝ ٔسا ٞب ٔی پی داؾتٝ ثبؾد. آتؽ ٚ اربق دز ثیٗ لؿمبیی
ٚ فسادغتی یه عجمٝ )ٔب٘ٙد ایّ ب٘بٖ ٚ زٞجساٖ لؿمبیی( زا تضٕیٗ وٙد. دز وٙبز ٕٞٝ ایٗ 

ووٛز   ؾوٛد. ٚاضٜ اروبق   ٞبیی ٔوی  ٞب، آتؽ ٚ اربق دز ایُ لؿمبیی غجت ٔغدٚدیت أىبٖ
توٛاٖ ثوٝ    ٞسصٙد ثٝ ؽبٞس تٟٙب یوه اقوغالط اغوت، أوب ثوب ٍ٘وبٞی فٕیوك ثوٝ آٖ، ٔوی         

 پی ثسد. ٔغدٚدیت آٖ ثیؿتس ٔتٛرٝ رٙع ٔإ٘ج اغت. ٞبی آٖ ٔغدٚدیت
ٚزغوْٛ ٚ فسٞٙوً ایّوی     ٞسصٙد أسٚشٜ ثب اغىبٖ رٕقیت فؿبیسی دز ؾٟسٞب، آداة

آٟ٘ب وٕسً٘ ؾدٜ اغت؛ أب تغمیمبت ٔیودا٘ی عوبوی اش ٚروٛد ٘وٛفی صوبِؽ غوٙت ٚ       
ٞوبی ایّوی ووٝ دز ؾوٟسٞب غوبوٗ       ٞبغت. ثیؿوتس رٕقیوت   ٔدز٘یتٝ دز ٔیبٖ ایٗ رٕقیت

ا٘د ثسای زٞبیی اش فٛالت زٚعی ٚ ذٞٙی ٘بؾی اش ایٗ صبِؽ یب فجٛز اش آٖ ٚ ٚزٚد  ؾدٜ
ٚزغْٛ ایّی خٛد ٞػتٙد ووٝ توالؼ ثوسای     ثٝ شیػت ؾٟسی ردید، ثٝ د٘جبَ عفؼ آداة

 عفؼ افتمبدات ٚ ٔٙبغه ٔسثٛط ثٝ آتؽ، یىی اش ایٗ ٔٛازد اغت.
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  ثسزغی فٛأُ ٔإحس ثس عساعی ٔػىٗ فؿبیسی ٚ زٚغتبیی ایُ لؿومبیی » ؛(3191)ٚزٔمب٘ی، عػٙب»،  ِ  فصرلٌاه

 .138-118، قف 3ؼ ، 8 ، ظّای ًَ در جغزافیای اًغاًي پضٍّؾي ًگزػعلوي ر 

 Beck, Lois (2001); "Use of Land by Nomadic Pastoralists in Iran: 1970–1998", Middle 

Eastern natural environments. 

 Huang, Julia (2009); Tribeswomen of Iran, Weaving Memories among Qashqai Nomads, I. B. 

London: Tauris. 
 


