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ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
»ﺟﻞ« ﺑﺎﻓﺘﻪای ﭘﻮﺷﺸﯽ و زﯾﻨﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﻠﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺮای اﺳﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪدﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿـﺖ ﻧﻘـﺶ اﺳـﺐ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان راﻫـﻮار و
ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺑﯿﻦ اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺒـﻊ ﭘﺪﯾـﺪۀ اﺳـﮑﺎن ﻋﺸـﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺟـﻞ
اﺳﺐ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﺎ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮی و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ رﻓﺘﻦ داﻣﻨـﮥ
داﻧﺶ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن در رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث داﻧﺶ اﯾﻦ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪ در ﺗﺠﻠﯽ ﻫﻮﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻠﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی اﻫﻤﯿﺖ دارد .اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﮑﺎن ﺑﺮ رﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻞ
اﺳﺐ ﭼﻪ ﺑﻮده و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ و رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳـﺐ ﭼﯿﺴـﺖ ،ﭘﺮﺳـﺶﻫﺎی ﻣﻄـﺮحﺷـﺪۀ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺳـﺖ .ﮔـﺮدآوری اﻃﻼﻋـﺎت
ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻣﯿﺪاﻧﯽ و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ .در ﮔﺎم ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻔـﺖوﮔﻮ و ﻣﺼـﺎﺣﺒﮥ آزاد و ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .در ﮔﺎم دوم ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دادهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری  ۱۲۹ﻧﻔﺮ
از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓـﺖ ﺟـﻞ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﮐـﺎرﺑﺮد آن راﺑﻄـﮥ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و از ﺳﯿﺰده ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه در ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ و رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺐ اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺳﮑﺎن ،رﮐﻮد ،ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ،ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ.
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 .۱ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﻮچ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی و اﺳﺐ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راﻫﻮار اﯾﻞ اﺳﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻧﻘـﺶ اﺳـﺐ در ﭘﺪﯾـﺪۀ ﮐـﻮچ و ﻧـﻮع زﻧـﺪﮔﯽ
ﻋﺸﺎﯾﺮی ،ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻞ ﺑﻪزﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻞ اﺳﺐ »ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺪن ﺣﯿﻮان و ﻋﺮقﮔﯿﺮ ﺑﻮدن،
ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ دارد« )ﺳﯿﺪﺻﺪر  .(۱۰۸ ،۱۳۸۶اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﯾﻞﻫﺎی ﮐﻮچرو در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺑﺎﻓﻨـﺪﮔﯽ در اﯾـﻦ
اﯾﻞ ،ﺣﺮﻓﻪای زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ» .ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻋﺸـﺎﯾﺮی ﺳـﺨﺖ
ﺑﻪ آن دﻟﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ و آن را ﻧﺸﺎﻧﮥ اﺣﺘﺮام و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧـﺪ« )ﮔـﻼک  .(٢٩۵ ،١٩٧٧ﭘﺮﻫـﺎم »ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨـﺮ ﺟﻞﺑـﺎﻓﯽ ﻗﺸـﻘﺎﯾﯽ را
ﯾﺎدآور روﻧﻖ ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺖ ﻟﮕﺎم و دﻫﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺰ و ﻣﻔﺮغ ﺗﻤﺪن ﻟﺮﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﻫﻨﺮ ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺼﺮ ﺑﺮﻧﺰ ﻟﺮﺳﺘﺎن )ﻫﺰارۀ دوم ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد( ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮۀ ﻫﻨﺮی زﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪ« )ﭘﺮﻫﺎم  ٩٧ ،١٣٧١و » .(۹۸ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺟﻞ اﺳﺐ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ دﺳﺖﮐـﻢ ﺗـﺎ دﻫـﮥ
 ١٣٣٠ﺷﻤﺴﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ« )ﮔﺮﯾﻮاﻧﯽ و آﺷﻮری  .(١٣۴ ،١٣٨۶ﺟﻞ اﺳـﺐ ﻣﺤﺼـﻮل دورۀ ﺳـﻨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻗﺸـﻘﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ذﻫﻨـﯽ و ﺑـﺎ
رﻧﮓﻫﺎی ﺷﺎد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ و ﺣـﺬف
ﮐﻮچ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدرو ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺐ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ و رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳـﺖ .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ داﻧـﺶ دﺳـﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫـﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ از ﻣﺎدران ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از روشﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪﻧـﺪرت ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ
اﻓﺮادی ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه زﯾﻦ و ﯾﺮاق ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد .ﭘﯿﺎﻣـﺪ اﯾـﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮ ﻣﺎدی اﯾﻞ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو در ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و درک ﻋﻤﯿـﻖ روش ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺣﻔـﻆ
ﻫﻨﺮ و داﻧﺶ اﯾﻦ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﮑﺎن ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﺳـﯿﺐﺷﻨﺎﺳـﯽ ،ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ آن دﺳـﺘﻪ از ﻋﻮاﻣـﻞ
ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﺎ ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ را ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﯾـﺎ ﺑﻪﺻـﻮرت ﻣﺤﺴـﻮس ﮐﻨـﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺑﻨﯿﺎﻧﯿﺎن .(۹۹ ،۱۳۸۹
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﮑﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮدهاﻧـﺪ ،اﻣـﺮی ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ .اﺳـﮑﺎن
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺸﻪ در ﺗﻔﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳـﺎﺧﺘﺎری اﺳـﺖ» .ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻓﺮاﯾﻨـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻃـﯽ آن اﺟـﺰای
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در اﺟﺰا و ﮐﻠﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،در ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﺤـﻮﻻﺗﯽ را
ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد و اﮔﺮ ﺷﺘﺎب اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« )ﺳﺘﻮده  .(۵۰،۱۳۷۶ﮔﺴﺴﺖ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،و
رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ در اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪ از ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼن ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ اﯾﻦ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن در رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از
اﺳﮑﺎن در رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن ﺳﺒﺐ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن ﺳﺒﺐ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن ﺳﺒﺐ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن ﺳﺒﺐ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.۱ـ .۱ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﻨﺎوﻟﯽ ) (۱۳۷۷در ﮐﺘﺎب ﺟﻞﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﻨﺎبﻫﺎ ،ﺟﻞﻫﺎ و روﮐﭙﻠﯽﻫﺎی اﺳـﺐ در اﯾـﻼت و ﻋﺸـﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌـﺪد اﯾـﺮان

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻞ اﺳﺐﻫﺎی ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره دارد .ﭘﺮﻫﺎم ) (۱۳۷۱در ﺟﻠﺪ دوم ﮐـﺘﺎب دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻓﺎرس ﺑﻪﻃـﻮر
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻞ اﺳﺐ از ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ و رﻧﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آنﻫـﺎ در ﻋﺸـﺎﯾﺮ ﻗﺸـﻘﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﭘـﮋوﻫﺶ ﮔﺮﯾـﻮاﻧﯽ و
آﺷﻮری ) (۱۳۸۶درﺑﺎرۀ ﺳﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ ﻓﺎرس ،ﺷﯿﻮۀ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی و
ﻓﺮدی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯽداﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﮑﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ ،اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و آﻣﻮزش ﻋﺸﺎﯾﺮی را در اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻣﯽﺷـﻤﺎرد.

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن در
رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻋﺸﺎﯾﺮ
ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ۵۱ ،ـ۶۲
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ﺳﻤﺴﺎر ) (۱۳۴۳در ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺐ و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت آن در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن« ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺐ و اﻧﻮاع ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت اﺳـﺐ در اﯾـﺮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارد .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ در ﻓﺎرس ﺗﻮﺟﻪ دارد .ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ دﻻﯾـﻞ رﮐـﻮد ﯾـﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﺟﻞ اﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ دﺳـﺖﺑﺎﻓﺘﮥ ﺳـﻨﺘﯽ در اﯾـﻞ ﻗﺸـﻘﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺐ ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻞﻫﺎی ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ دﺳـﺖﺑﺎﻓﺘﮥ ﺳـﻨﺘﯽ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۱ـ .۲روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﺸـﺎﯾﺮی ،و
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮی اﺳﮑﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﻮچرو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد و ﻓﺮاﺷﺒﻨﺪ و ﺧﺎن زﻧﯿﺎن در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻮده ﮐـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﮥ ﺑﺎﻓـﺖ ﺟـﻞ اﺳـﺐ را
دارﻧﺪ .ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۴ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻓﺎرس ۳۹ ،ﺑﺎﻓﻨﺪۀ ﺑﯿﺸﺎﺑﻮر ۲۷ ،ﺑﺎﻓﻨﺪۀ ﺧﺎن زﻧﯿﺎن ۲۷ ،ﺑﺎﻓﻨﺪۀ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد و  ۲۲ﺑﺎﻓﻨﺪه از

ﻓﺮاﺷﺒﻨﺪ ،و درﻣﺠﻤﻮع  ۱۲۹ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﺳﮑﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ۳۰ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری ﺑﺎ ﻣﺼـﺎﺣﺒﮥ
ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﺮش ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎده ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑـﯿﻦ  ۱۲۹ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ روش
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﺟﻨﺴﯿﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ،ﺳﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻼت( و ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن ﻓﺮاواﻧـﯽ و ﻓﺮاواﻧـﯽ
ﺗﺠﻤﻌﯽ دادهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﮑﺎن ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ در
راﺳﺘﺎی ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﯿـﺪاﻧﯽ
)ﺑﺎ ﻋﮑﺲﺑﺮداری از ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺟﻞ اﺳﺐﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻓﺮش و ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺟﻤـﻊآوری دادهﻫـﺎ( در دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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 .۲ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
۲ـ .۱اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺐ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ
اﺧﺘﺮاع اراﺑﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرﭼﺮخ و ﭘﺮورش اﺳﺐ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺎﺳﯽﻫﺎﺳﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ از اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﺮدم زاﮔﺮس ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻏﺮب
اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ )آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ  .(۶ ،۱۳۸۰در اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،اﺳﺐ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﺗﻢ ،ﺟﺎﻧﻮری ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﻫﻢﻧـﺎﻣﯽ
اﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺳﺎﻃﯿﺮی ،ﺷﺎﻫﺎن و ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺷﺎﺳﺐ )دارﻧﺪۀ اﺳﺐ ﻻﻏﺮ( ،ارﺟﺎﺳـﺐ )دارﻧـﺪۀ اﺳـﺐ ارﺟﻤﻨـﺪ ﯾـﺎ دارای
اﺳﺐ ﭘﺮارج و ﺑﻬﺎ( ،ﻟﻬﺮاﺳﺐ )دارﻧﺪۀ اﺳﺐ ﺗﻨﺪرو( ،وﯾﺸﺘﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ )دارای اﺳـﺐ از ﮐـﺎر اﻓﺘـﺎده( ،ﺟﺎﻣﺎﺳـﺐ ﯾـﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳـﺐ )دارﻧـﺪۀ اﺳـﺐ
ﺧﻮب( ،ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ )دارای اﺳﺐ ﻧﺮ و دﻟﯿﺮ( و ﺑﯿﻮراﺳﺐ از ﻧﺎمﻫﺎی اژیدﻫﺎک )دارای ده ﻫﺰار اﺳـﺐ( از اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﺣﯿـﻮان در ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﺮاﻧـﯽ
اﺷﺎره دارد )ﭘﻮرداوود ۲۲۷ ،۱۳۵۵ـ۲۷۹؛ ﻗﺎﺋﻤﯽ و ﯾﺎﺣﻘﯽ ۱۱۹ ،۱۳۸۸؛ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺳـﻦ  .(۳۲ ،۱۳۵۵ﺑﺎزﺗـﺎب ﺑﺨﺸـﯽ از اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺐ در ﻣﯿـﺎن
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﺎ ﺷﮑﺎر و ﺳﻨﺖ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺐﺳﻮاری ،در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ» .آﺛـﺎر ﺑﺮﺟـﺎیﻣﺎﻧـﺪۀ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ،
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎی ﺻﺨﺮهای ،ﻧﻘﻮش ﻣﻬﺮﻫﺎ ،ﭘﯿﮑﺮکﻫﺎ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺣﯿﻮان در
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ اﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ« )ﻃﺎﻟﺐﭘﻮر و ﭘﺮﻫﺎم  .(۵ ،۱۳۸۸در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ »ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ وﺟﻮدی اﺳﺐ و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺳـﺘﻢ و
رﺧﺶ را در ﯾﮏ ﮔﻮر ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎدی از وﺣﺪت ﺟﺴﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎن و اﺳـﺒﺶ ﺑﺎﺷـﺪ ،رﺳـﻤﯽ ﮐـﻪ آن را ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺟﻨﮕـﺎوران ﺳـﮑﺎﯾﯽ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ« )ﺟﺎﯾﺰ » .(۱۶ ،۱۳۷۰در ﺣﻔﺎریﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﭙـﮥ ﺳـﯿﻠﮏ در ﮐﺎﺷـﺎن ،ﭼﻐﺎزﻧﺒﯿـﻞ در ﺷـﻮش و ﺣﺴـﻨﻠﻮ در
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،آﺛﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ« )ﺗﻨﺎوﻟﯽ .(۱۱ ،۱۳۷۷
۲ـ .۲ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺐ در ﻣﺘﻮن و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺪن اﺳﺐ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آراﺳﺘﻦ و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﯿـﻮان ﺳـﺒﺐ دﻗـﺖ در ﻇﺮاﻓـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮده

اﺳﺖ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﻃﻬﻤﻮرث »اول ﮐﺲ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از اﺳـﺐ و اﺳـﺘﺮ و ﺧـﺮ ،آراﯾـﺶ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﮐـﺮد« )ﻃﺒـﺮی  ،۱۳۸۹ج (۷۵ :۱ .و
ﺟﻤﺸﯿﺪ »ﺑﻔﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ و رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ و زﯾﻦ و ﭘﺎﻻن ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻪﮐﻤﮏ آن ﭼﺎرﭘﺎﯾـﺎن را ﺑـﻪ اﻃﺎﻋـﺖ آورﻧـﺪ« )ﻫﻤـﺎن .(۷۶ ،در دو ﻣﺠﺴـﻤﮥ

ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ اﺳﺐ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ در ﺷﻮش و دﯾﮕﺮی در ﻣﺎﮐﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺮﺷﯽ ﺑﻪﺟﺎی زﯾﻦ وﺟـﻮد دارد )ﺣﺸـﻤﺘﯽ رﺿـﻮی  ۱۰۷ ،۱۳۸۷و
 .(۱۰۸در اﺳﺐ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺷﻮش )ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۱ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻞ ﻣﻨﻘﺶ ﺑﺮ رﯾﺘﻮن )ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۲ﯾﮏ ﻃﺮف آن دو ﮔﺮاز در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾـﮏ ﻣﺮﺑـﻊ و ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺮاز در ﺣﺎل ﺗﺎﺧﺖوﺗﺎز را ﻧﺸﺎن داده و درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮاز ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘـﺶ ﻣـﺮغ ﻣـﺎﻫﯽﺧﻮار در ﻫـﺮ دو ﻃـﺮف ﺟـﻞ دﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد» .ﻧﻘﻮش اﯾﻦ ﺟﻞ و ﭘﯿﺶﺳﯿﻨﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻨﺲ ﭼﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻧﻤﺪ دوﺧﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آراﺳﺘﻦ ﺟﻞ و زﯾـﻦ و ﺑـﺮگ اﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻗﻄﻌـﺎت
ﺑﺮﯾﺪهﺷﺪه از ﭼﺮم ،از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اﯾﺮان ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده اﺳﺖ« )ﺳﻤﺴﺎر  .(۱۳۴۳در رﯾﺘﻮن ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﺎﮐﻮ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  (۳ﮐـﻪ اﯾﻨـﮏ در
ﻣﻮزۀ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺑﺮ رﯾﺘﻮن اﺳﺐﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ و ﻧﻘﺶ ﮔﺮاز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۴ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺐ ﺑﺮ روی رﯾﺘﻮن ،ﻣﻮﻟﻮد ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻬﻦ اﺳﺖ .ﮔﯿﺮﺷـﻤﻦ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ »رﯾﺘـﻮﻧﯽ ﮐـﻪ ﺷـﮑﻞ اﺳـﺐ دارد ،در ﻣﺮاﺳـﻢ ﺗـﺪﻓﯿﻦ
ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ ... .ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﻗﺎﻟﺐ آن را در ﻗﺒﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روح ﻣﺮده را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺒﺮد«
)ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ .(۲۹۱ ،١٣۴۶

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱اﺳﺐ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺷﻮش )ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ (۲۸۹ ،۱۳۴۶

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲ﻧﻘﺶ ﺟﻞ اﺳﺐ رﯾﺘﻮن ﺷﻮش )ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ (۲۹۱ ،۱۳۴۶

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۳ﻣﺎﮐﻮ ،رﯾﺘﻮن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺟﻞ اﺳﺐ ،ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد )ﺳﻤﺴﺎر  ۱۳۴۳ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ج(۳ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۴ﻧﻘﺶ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ رﯾﺘﻮن ﻣﺎﮐﻮ )ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ
(۲۸۸ ،۱۳۴۶

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﻮش ﺟﻞ اﺳﺐ ﺑﺮ روی رﯾﺘﻮن ،ﺑﺮ ﻗﺎﻟﯽ ﭘﺎزﯾﺮﯾﮏ ﮐﻪ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮش ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از دوران ﮐﻬﻦ اﺳﺖ ،ﺟﻞ اﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۵و  .(۶ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﭘﺎزﯾﺮﯾﮏ ﺟﻞ ﻧﻤﺪی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۷اﯾﻦ ﻧﻤﺪ ﺑﺎ زﯾﻨﺖﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺪانﻫﺎ اﻟﺼﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ »داﯾﺮه و وﯾﺮﮔﻮل« ﻣﺠﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻼت ﺣﯿﻮان را ﺑﻪﺻﻮرت وﯾﺮﮔﻮل ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ
و ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻞ ﻧﻤﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺎلﺳﺎزان ﺷﻮش و ﻣﺎﮐﻮ روی اﺳﺐﻫﺎی ﻣﻨﻘـﻮش در ﮐﻮزهﻫﺎﯾﺸـﺎن ﻗـﺮار دادهاﻧـﺪ ،ﺷـﺒﺎﻫﺖ دارﻧـﺪ )ﮔﯿﺮﺷـﻤﻦ
.(۳۶۲ ،۱۳۴۶

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۵ﻗﺎﻟﯽ ﭘﺎزﯾﺮﯾﮏ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﻣﻮزۀ
آرﻣﯿﺘﺎژ )ﺣﺸﻤﺘﯽ رﺿﻮی (۱۰۶ ،۱۳۸۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۶ﻗﺎﻟﯽ ﭘﺎزﯾﺮﯾﮏ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت .ﻣﻮزۀ
آرﻣﯿﺘﺎژ )ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ (۳۶۱ ،١٣۴۶

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :٧ﺟﻞ ﻧﻤﺪ ﺑﺎ زﯾﻨﺖﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ )ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم
ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد( ،ﻣﻮزۀ آرﻣﯿﺘﺎﮋ )ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ (۳۶۳ ،١٣۴۶

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن در
رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻋﺸﺎﯾﺮ
ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ۵۱ ،ـ۶۲
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ﮔﺰﻧﻔﻮن اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮ زﯾﻦ و ﺑﺮگ اﺳﺒﺎﻧﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻒ اﺗﺎﻗﺸﺎن ﻗﺎﻟﯽ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﺮ آن
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ )ﮔﺰﻧﻔﻮن » .(۱۳۴۲در زﻣﺎن ﭘﺎرتﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ زﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﺎی ﺗﮑﮥ ﻓﺮش ﻗﺒﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺖ« )ﺗﻨﺎوﻟﯽ  .(۱۷ ،۱۳۷۷در ﻇﺮوف ﺳﯿﻤﯿﻦ از دورۀ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را در ﺣﺎل ﺷﮑﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭘﻮﺷﺶ و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت اﺳﺐ ﺑﻪوﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳـﺖ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  .(۸در آﺛـﺎر ﻫﻨـﺮی دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻞ از ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت اﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺸﻘﺎبﻫﺎی ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  (۹و ﻧﮕـﺎرﮔﺮی اﺳـﻼﻣﯽ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  (۱۰ﺑﻪﺻـﻮرت ﺑﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی
ﻣﻨﻘﺶ در زﯾﺮ زﯾﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮقﮔﯿﺮ دارﻧﺪ .در ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی دورهﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ،ﮐﺎﺷـﯽﮐﺎری ،ﺗﺸـﻌﯿﺮ و
ﺗﺬﻫﯿﺐ ﻧﯿﺰ اﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ آراﺳﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۸ﺷﮑﺎر ﮔﺮاز ﻧﻘﺸﯽ از ﮐﺎﺳﮥ ﺳﯿﻤﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﻮزۀ آرﻣﯿﺘﺎژ )آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ
(۱۸۹ ،۱۳۸۰

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۹ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﮥ ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ )ﻫﻔﺖرﻧﮓ( ﺑﺎ ﻃﺮح
ﺳﻮارﮐﺎر و ﺻﺤﻨﮥ ﺷﮑﺎر ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی )ﺗﻮﺣﯿﺪی
 ۳۵۱ ،۱۳۸۲ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﮐﯿﺎﻧﯽ و ﮐﺮﯾﻤﯽ (۶۲ ،۱۳۶۴

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۰ﻧﮕﺎرهای از ﻧﺴﺨﮥ ﻫﻔﺖاورﻧﮓ
)ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ(۹۶۴ ،ـ۹۷۳ق
)ﭘﺎﮐﺒﺎز (۱۰۸ ،۱۳۹۰

۲ـ.۳ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آراﯾﺶ اﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ زﯾﻦ ،دﻫﻨﻪ ،رﮐﺎب ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ،ﮐﻠﮕﯽ و اﻓﺴﺎر و ﺳﺘﺎم و ﯾﺮاق اﺳـﺖ و ﺳـﮕﮏ و ﻗـﻼب ﺑـﺮای ﺑﺴـﺘﻦ ﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﺰﺑـﻮر
اﺳﺖ .ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای روی اﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد »رواﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﯾﻦ ،روزﯾﻨﯽ و روﮐﭙﻠﯽ؛  .۲ﺟﻞ اﺳﺐ و  .۳ﻏﺎﺷﯿﻪ و ﯾﺎ زﯾﻦﭘـﻮش
۱

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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۲

]اﺳﺖ[« )ﺗﻨﺎوﻟﯽ ۵۷ ،۱۳۷۷ـ .(۵۹از ﻣﯿﺎن رواﻧﺪازهﻫﺎ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ،اﻧﺪازهﻫﺎ و ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌـﺪدی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﯽﺷـﻮد.
»ﻋﺸﺎﯾﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،دﺷﺖ ُﻣﻐﺎن ،ﮐﺮدﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ،ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻓﺎرس ،وراﻣـﯿﻦ و اﯾـﻞ اﻓﺸـﺎر ﻫﺮﮐـﺪام ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای ُﺟـﻞ را ﺑﺎﻓﺘـﻪ و ﺗـﺰﯾﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ... .در اﯾﻼت ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﻠﯿﻢ ،ﻧﻘﻮش ﺳﻮزﻧﯽ ،ﺷﯿﺮﯾﮑﯽ ﭘﯿﭻ ﺑﺎ ﺗﺎروﭘﻮد ﭘﺸﻢ و ﻋﺸﺎﯾﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﺟﯿﻢ ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ً
ﺟﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﺳﯿﺪﺻﺪر » .(۱۰۸ ،۱۳۸۶ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﺑﻪﺟﺰ دﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻠﻮچﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن ﺟـﻞ
ﺑﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺸﺎﯾﺮ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻢﮐﺎرﺗﺮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ را در ﺟﻞﺑـﺎﻓﯽ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﯾﯽﻫـﺎ و
ﺷﺎﻫﺴﻮنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺑﺨﺘﯿﺎریﻫﺎ ،ﻟﺮﻫﺎ ،ﮐﺮدﻫﺎ ،اﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻞﻫـﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ« )ﺗﻨـﺎوﻟﯽ  (۶۷ ،۱۳۷۷در
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﻣﯿﺎن ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ و ﻟﺮ ،ﺟﻞﺑﺎﻓﯽ دارای ﺗﻨﻮع رﻧﮓ و ﻧﻘﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺟﻞ اﺳﺐﻫﺎی اﯾﻞ
ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻧﺪ.
۲ـ .۴ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ
اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﯾﻞﻫﺎی ﮐﻮچرو ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎی دره ﺷﻮری ،ﺷﺶﺑﻠﻮﮐﯽ ،ﮐﺸﮑﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺮاﭼﻪ ،ﻓﺎرﺳﯿﻤﺪان ،ﻋﻤﻠـﻪ
و ﺗﯿﺮهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻔﯽﺧﺎﻧﯽ ،ﮔﻠﻪزن و ﯾﻠﻤﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن دارای

رﻧﮓ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎرت ﻣﺮدان ﻃﺎﯾﻔﮥ درهﺷﻮری در ﭘﺮورش اﺳﺐ و زﻧﺎن اﯾـﻦ ﻃﺎﯾﻔـﻪ ،در ﺑﺎﻓـﺖ ﺟـﻞ اﺳـﺐ ﺟﺎﯾﮕـﺎه
ﺧﺎﺻﯽ دارد .زﻧﺎن ﻃﻮاﯾﻒدره ﺷﻮری و ﮐﺸﮑﻮﻟﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺟﻞ اﺳﺐ در اﯾـﻦ ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻋﺸـﺎﯾﺮی ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﺟـﻞ دارای ﺷـﮑﻠﯽ
ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺖ .ﺟﻞ اﺳﺐﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ »دو ﺑﺎزوی ﭘﻬﻦ دارد ﮐﻪ ﺳﯿﻨﮥ اﺳـﺐ را ﻣﯽﭘﻮﺷـﺎﻧﺪ؛ آن را "دﺳـﺘﮏ" ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨـﺪ .دﺳـﺘﮏﻫـﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮار دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪای )ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﺟﻞ( ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ده ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و درازی ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾـﻦ
ﻧﻮار را "ﺧﻔﺘﮏ" ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﻮار ﺑﺎرﯾﮏ و ﺗﺴﻤﻪﻣﺎﻧﻨﺪی در دو ﺳﻤﺖ ﺑﺪﻧﮥ ﺟﻞ ﻣﯽدوزﻧﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺷﮑﻢ اﺳﺐ ﮔﺮه ﻣﯽﺧﻮرد و ﺟﻞ را ﻣﺤﮑﻢ و ﭼﺴـﺒﺎن ﻧﮕـﻪ
ﻣﯽدارد« )ﭘﺮﻫﺎم .(۹۷ ،۱۳۷۱

ﻧﻘﻮش ﺟﻞ اﺳﺐﻫﺎی ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﻮش ﺟﺎﻧﻮری ،ﮔﯿﺎﻫﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽاﻧﺪ و ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﺟﺎﭘﺮﮐﻦ دارﻧﺪ .ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺮاﺳﺮی و ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧﻘـﻮش ﺟـﻞ اﺳـﺐﻫﺎی ﻗﺸـﻘﺎﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺣﯿـﻮاﻧﯽاﻧـﺪ و
ﻃﺎووس و ﺑﺰ دو ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﮥ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﻧﺪ .اﻧﻮاع ﻧﻘﺶ ﺑﺘﻪ ﻧﯿﺰ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﮥ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺟﻞﻫﺎی ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ داری ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﯾﺎ دو ﺗﮑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )زﻣﯿﻨﮥ ﮔﻠﯿﻢ دورو
و ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺻﻮرت رﻧﺪ) ۴ﭘﯿﭻ( ،زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻠﯿﻢ دورو و ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮه ﺑﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺮﺑﺎس و ﻧﻘﺶ ﭘﯿﭻ )رﻧﺪ( ﯾﺎ ﮔﺮهدار رواج دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﺳﻠﯿﻘﮥ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺎﺟﯿﻢﺑﺎﻓﯽ ،۵ﺷﺸﻪدرﻣﻪ ۶ﯾﺎ واروﻧﻪ ﭼﯿﻦ ۷ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﯿﻮۀ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺖ و ﻧﻘﻮش ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ
ﮐﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮهدار در ﻃﺎﯾﻔﮥ ﮐﺸﮑﻮﻟﯽ و ﻃﺎﯾﻔﮥ درهﺷﻮری راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻃﺎﯾﻔﮥ درهﺷﻮری اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺑﺎﻓﯽ را ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﻘﺶ )ﻗﺎﻟﯽﺑﺮی( ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺟﻞ اﺳﺐﻫﺎی رﻧﺪﺑﺎف ﺷﮑﯿﻞ در ﻃﺎﯾﻔﮥ درهﺷـﻮری ﻧﯿـﺰ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺎﺻـﯽ دارﻧـﺪ .ﺑـﻪﻃﻮر ﮐﻠـﯽ
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻮچ ،ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺟﻞ اﺳﺐ در ﺑﯿﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺸـﻘﺎﯾﯽ رواج داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻧﻤﻮﻧـﮥ ﺟـﻞ اﺳـﺐﻫـﺎی ﻗﺸـﻘﺎﯾﯽ در
ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۳دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۱ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ،رﻧﺪﺑﺎف ،دورۀ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺷﯿﺮاز
)ﻧﮕﺎرﻧﺪه (۱۳۹۰

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۲ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ،ﺷﺸﻪدرﻣﻪ ،دورۀ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺷﯿﺮاز
)ﻧﮕﺎرﻧﺪه (۱۳۹۰

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۳ﺟﻞ اﺳﺐ ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ
)ﻋﻤﻠﻪ ،ﺗﯿﺮه آردﮐﭙﺎن( ،ﺑﺎﻓﻨﺪه ﺧﺎﻧﻢ
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی )ﻧﮕﺎرﻧﺪه (۱۳۹۶
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن در
رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻋﺸﺎﯾﺮ
ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ۵۱ ،ـ۶۲
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۴ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺎﻟﯽﺑﺮی ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ )ﯾﻠﻤﻪای(
)ﻧﮕﺎرﻧﺪه (۱۳۹۶

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۵ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ رﻧﺪ )ﮐﺸﮑﻮﻟﯽ(
)ﻧﮕﺎرﻧﺪه (۱۳۹۶

ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺟﻞ اﺳﺐﻫﺎی ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؛ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﻨﮕﻮﻟـﻪ در اﻃـﺮاف ،در ﺟﺸـﻦ ﻋﺮوﺳـﯽ
ﺑﺮای ﻋﺮوسﮐﺸﺎن و اﻋﯿﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺎه ﺟﻞ اﺳﺐ ﺑﺪون دﺳﺘﮏ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  .(۱۵در وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠـﯽ از زﯾـﻦ و
ﯾﺮاق از ﺟﻨﺲ ﭼﺮم ﺑﻪﺟﺎی ﺟﻞ اﺳﺐﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻞﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻨﯽ ،اﻋﯿـﺎد ﯾـﺎ ﺟﺸـﻦﻫﺎی
ﺧﺎص اﺳﺖ.
۲ـ .۵اﺳﮑﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﮑﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺻﻔﻮﯾﻪ ،دﯾﻠﻤﯿﺎن و اﻓﺸﺎرﯾﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در دورۀ ﭘﻬﻠﻮی اول )رﺿﺎﺷﺎه( ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان

ﺗﺨﺖ ﻗﺎﭘﻮ ﮐﺮدن ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺸﺮ ﮐﺜﯿﺮی از ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۰۶آﻏﺎز ﺷﺪ .اﺳﮑﺎن

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻓﺎرس در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ۸اﺟﺮا ﺷﺪ» .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺳـﺎل  ۴۱در ﻓـﺎرس ﺧﻠـﻊ ﺳـﻼح ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻋﺸـﺎﯾﺮ اﻋـﻼم ﺷـﺪ«
)اﻃﻼﻋﺎت .(۱ ،۱۳۴۱/۱۱/۱۱ ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻋﺸﺎﯾﺮ در ﭘﯽ آرام ﮐﺮدن ﻃﻐﯿﺎنﻫﺎی اﻓﺮاد ﮐﻮچﻧﺸـﯿﻦ و اﺟﺮاﯾـﯽ ﺷـﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ اﺻـﻼﺣﺎت ارﺿـﯽ،
ﻋﺸﺎﯾﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﮑﺎن در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮچ را ﺣـﺬف ﻧﻤـﻮده ﺑـﻮد ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞﺷﺪه ،ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ را ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾـﻦ روش ﺗﺤﻤﯿﻠـﯽ ،ﺻـﻮرت دﯾﮕـﺮی از
اﺳﮑﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ» .اﺳﮑﺎن ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮی وﻗﺎﯾﻊ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،از دﻫﮥ  ۱۳۳۰ﺧـﻮاه ﺑﻪﺻـﻮرت ﻓـﺮدی و ﺧـﻮاه
ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ،اﺟﺒﺎری ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ﻧﺒﻮده ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ اﻧﮕﯿـﺰش دروﻧـﯽ در ﺧـﺎﻧﻮار
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﯽ اﺳﮑﺎن اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﻣﻬﺪوی ،راﯾﯽ ،و ﻗـﺪﯾﺮی ﻣﻌﺼـﻮم  .(۵۰ ،۱۳۸۶در ﻣﯿـﺎن ﮐـﺎﻧﻮنﻫـﺎی اﺳـﮑﺎنﯾﺎﻓﺘـﮥ
ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻓﺎرس ﺗﻌﺪاد ۴۳ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪﺻﻮرت اﺟﺒﺎری و ﺗﻌﺪاد  ۴۴ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣـﻮر ﻋﺸـﺎﯾﺮ اﯾـﺮان  .(۱۳۸۵اﯾـﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ،در ﺟﻬﺖ اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮥ آن از ﺳﺎل ۱۳۷۱ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺒﻌﺎت آﻏﺎزﯾﻦ اﺳـﮑﺎن
ﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺟﺒﺎری ﯾﺎ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﮑﺎن ﻓﺮورﯾﺰی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻈﺎم ارزﺷـﯽ اﯾـﻞ ﻋﺸـﺎﯾﺮی را دﮔﺮﮔـﻮن
ُ
ﮐﺮد .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮار ،اﺑﻪ )ﺑﻨﮑﻮ( ،ﺗﯿﺮه ،ﻃﺎﯾﻔـﻪ و اﯾـﻞ ﺑـﻮده
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻗﺎﻟﺐ زﺑﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ )ﮐﯿـﺎﻧﯽ  .(١۴٨ ،١٣٨٨ﺗﺤـﺖﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﯿﺮه ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺪﺧﺪا ﯾﺎ ]ﮐﯿﺨﺎ در ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺤﻠﯽ[ ﻃﺎﯾﻔـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ ﮐﻼﻧﺘـﺮ
ﻗﺮار دارد .ﺣﻀﻮر ﮐﻼﻧﺘﺮان ﮐﻪ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ اﯾﻞ )رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ اﯾـﻞ( ﺑﻮدهاﻧـﺪ در ﻧﻘـﺶ ﮔـﺮوه ﺧـﻮاﻧﯿﻦ از ﺳـﺎﯾﺮ اﻋﻀـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﮥ اﯾﻠـﯽ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و از ﺗﺸﺨﺺ ،ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ )دوﻣﻮرﯾﻨﯽ ٩ ،١٣٧۵ـ .(٢٨ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺪرت در اﯾـﻞ ﻗﺸـﻘﺎﯾﯽ ﺣﻠﻘـﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﮋادی و زﺑﺎﻧﯽ اﻓﺮاد در رأس و اﻋﺘﻤﺎد اﻋﻀﺎی ﻃﺒﻘﺎت اﻣﮑﺎن ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری را از ﻃـﺮف ﺟﺎﻣﻌـﮥ اﯾﻠـﯽ
ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐﺎرﮐﺮد ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻫﺒﺮی اﯾﻞ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧـﺪﮔﯽ
اﯾﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ اﯾﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد.
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دام و دامﭘﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻮچ و ﯾﯿﻼق و ﻗﺸﻼق اﯾـﻞ ،در ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ دام و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺮاﯾﻂ
زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮورش دام و روﻧﻖ دامﭘﺮوری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دامﭘﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ
ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ و ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﺗﻼش ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﮥ زﻧﺎن اﯾﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮی از ﭘﺸﻢ و ﻣﻮی اﻧﻮاع دام ﺑﻮده ﮐـﻪ
ً
در درﺟﮥ اول ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﮐـﺎﻻ ﺑـﺎ روﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﺷـﻬﺮی
ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐﻮچ و ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺤﻮۀ ﻧﮕﻬﺪاری دامﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزانﺗﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﯿﺎز زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻠﯽ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از روشﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ رو ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﻬﺎده ﯾﺎ اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺎ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻧﻤﻮﻧﮥ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﺳﮑﺎن ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﺼـﺮﻓﯽ
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎدی از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮی در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑـﺮای ﭘﻮﺷـﺶ ،ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻫﻤـﺮاه ﻣـﺮد اﯾـﻞ و
راﻫﻮار ﺳﻔﺮ وی ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﮥ زﻧﺎن ﺑﻪزﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﺟﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐـﻮچ ،اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺐ
ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ اﺳﮑﺎن و ﭘﺮورش دام ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺪک ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻠﯽ ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺬف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻠﯽ را در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارد ،در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
.۳ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻌﺪاد  ۱۲۹ﻧﻔﺮ از ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ  ۷۳ﻧﻔﺮ ۰/۵۷ ،زﻧﺎن و
 ۵۶ﻧﻔﺮ ۰/۴۳ ،ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۵۷ﻧﻔﺮ ۰/۴۴ ،ﻣﺠﺮد و  ۷۲ﻧﻔﺮ ۰/۵۶ ،ﻣﺘﺄﻫﻞاﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ،ﺗﻌﺪاد  ۱۴ﻧﻔﺮ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﯾﻌﻨﯽ ۰/۱۱
زﯾﺮ  ۲۰ﺳﺎل ۲۰ ،ﻧﻔﺮ ﯾﺎ  ۰/۱۵ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎل  ۳۳ ،ﻧﻔﺮ ﯾﺎ  ۰/۲۶ﺑﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ  ۴۰ﺳﺎل ۴۲ ،ﻧﻔﺮ ﯾﺎ  ۰/۳۳ﺑﯿﻦ  ۴۱ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎل و  ۲۰ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ۰/۱۵
دارای ﺳﻦ  ۵۱ﺗﺎ  ۶۰ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد  ۳۹ﻧﻔﺮ ﯾﺎ  ۰/۳۰ﺑﯽﺳﻮاد۴۷ ،ﻧﻔﺮ ﯾﺎ  ۰/۳۷زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ ۲۴ ،ﻧﻔﺮ ﯾﺎ  ۰/۱۹دﯾﭙﻠﻢ۱۲ ،

ﻧﻔﺮ ﯾﺎ  ۰/۹دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و  ۷ﻧﻔﺮ ﯾﺎ  ۰/۵دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽاﻧﺪ ۱۰۲ .ﻧﻔﺮ از ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﮑﺎن و  ۲۷ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﮑﺎن
ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭘﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی )اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن ،ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﺪول  :۱ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه
ﺣﺬف ﮐﻮچ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ اﯾﻞ ،ﻋﺪم آﻣﻮزش ،ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺑﯽﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ،رﻓﺎهﻃﻠﺒﯽ ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از روش ﺑﺎﻓﺖ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﺒﻮدن رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﺎت اﯾﻠﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﻧﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ،ﺣﻀﻮر واﺳﻄﻪﻫﺎ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

ﺗﻮﺳﻌﮥ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﮑﺎن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی ،ﻣﻮارد ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در
راﺳﺘﺎی رد ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺟﺪولﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻧﺨﺴﺖ :ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن ﺳﺒﺐ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﮐﻮچ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ اﯾﻞ ،ﻋﺪم آﻣﻮزش ،ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺑﯽﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن،
رﻓﺎهﻃﻠﺒﯽ ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از روش ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (۲ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :۲ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن
ﺗﻌﺪاد

ﻣﻮاﻓﻖ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺗﻌﺪاد

ﻣﺨﺎﻟﻒ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ

٨۵
٣٩
٢٩

٨۵
١٢۴
١۵٣

ﺣﺬف ﮐﻮچ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ اﯾﻞ
ﻋﺪم آﻣﻮزش

۱۹
٧٩
٩٢

١۵
۶١
٧١

١۵
٧۶
١۴٧

١١٠
۵٠
٣٧

٢١۵
٢٩٠

ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺑﯽﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن

۴٩
٣٩

٣٨
٢۵

١٨۵
٢١٠

٨٠
٩٠

۶٢
٧۵

٣٣۵
٣٩۵

رﻓﺎهﻃﻠﺒﯽ
ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﯽ از روش ﺑﺎﻓﺖ

۶۵
۵١

۵۵
۴٠

٢۶۵
٣٠۵

۶۴
٧٨

۴۵
۶٠

ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
110
90

78

80

64

ﻣﻮاﻓﻖ

50
37
ﻋﺪم روش
آﮔﺎﻫﯽ از
روش ﺑﺎﻓﺖ

رﻓﺎهﻃﻠﺒﯽ

ﺑﯽﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺪم آﻣﻮزش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم
ارزﺷﯽ اﯾﻞ
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﺣﺬف ﮐﻮچ

120
100
80
60
40
20
0

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۶ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺎن در ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ

از ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺬف ﮐﻮچ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﭘﺲ از آن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯽﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻤﺎﯾـﻞ زﻧـﺎن ﺑـﻪ اداﻣـﻪﺗﺤﺼـﯿﻞ،

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن در
رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻋﺸﺎﯾﺮ
ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ۵۱ ،ـ۶۲

58

ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﯽ از روش ﺑﺎﻓﺖ ،رﻓﺎهﻃﻠﺒﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ اﯾﻞ و ﻋﺪم آﻣﻮزش ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﭘﺪﯾـﺪۀ اﺳـﮑﺎن ﺑـﻮده ﮐـﻪ
ﺳﺒﺐ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﯿﮥ دوم :ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن ﺳﺒﺐ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن در ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷـﺪن ﺑـﺎ اﻫـﺪاف
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻞ اﺳـﺐ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷـﺖ و دو ﻋﺎﻣـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻧﺒـﻮدن رﻫﺒـﺮی
ﻃﺒﻘﺎت اﯾﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ ،و ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺟـﺪول  ۳ﻓﺮاواﻧـﯽ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪول  :۳ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺒﻮدن رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﺎت اﯾﻠﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

ﺗﻌﺪاد

ﻣﻮاﻓﻖ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ

۱۰۰
۹۴

٧٨
٧٣

٧٨
١۵١

ﺗﻌﺪاد

ﻣﺨﺎﻟﻒ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ

٢٩
٣۵

٢٢
٢٧

٢٢
۴٩

ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
102
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۷ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺎن در ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۷ﻧﺒﻮدن رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﺎت اﯾﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻗﺸـﻘﺎﯾﯽ و ﺳـﭙﺲ ﻧﺒـﻮد ﺣﻤﺎﯾـﺖ دوﻟـﺖ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی ﺳـﻨﺘﯽ
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ از دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺳﻮم :ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن ﺳﺒﺐ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﺑـﺎزار و ﺣﻀـﻮر واﺳـﻄﻪﻫﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺟﺪول  ۵ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪول  :۴ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﻓﻖ
ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار
ﺣﻀﻮر واﺳﻄﻪﻫﺎ
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۸ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺎن در ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ
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ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار و ﺣﻀﻮر واﺳﻄﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۸ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﭼﻬﺎرم :ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن ﺳﺒﺐ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﮥ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن در )ﺟﺪول  (۵ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :۵ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﺗﻮﺳﻌﮥ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۹ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺎن در ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۹ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﮥ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﺒـﺎﻓﺘﻦ ﺟـﻞ اﺳـﺐ ﺗـﺄﺛﯿﺮ داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
 .۴ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ در ﻣﯿﺎن اﯾﻼت ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮی ﭘﻮﯾﺎ و زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی زﯾﺴـﺘﯽ ،ﻣﺤـﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺧﻼﻗﯿـﺖ ،ذوق و
ﺳﻠﯿﻘﮥ زﻧﺎن ﺑﺎﻓﻨﺪۀ ﻋﺸﺎﯾﺮ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آﺛﺎری اﻧﺪک اﻣﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ .در ﭘـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻠـﻞ رﮐـﻮد ﺑﺎﻓـﺖ اﯾـﻦ
دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺰده ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ و
ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن ﺳﺒﺐ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .و ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ  ،۲۰ﻫﻤﮥ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﮥ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺣﺬف ﮐﻮچ ،ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮۀ زﯾﺴـﺖ
در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی ،ﻧﺒـﻮدن رﻫﺒـﺮی ﻃﺒﻘـﺎت اﯾﻠـﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫـﺎی دوﻟـﺖ ،ﺑـﯽﻣﻬـﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻓﻨـﺪﮔﺎن ،ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻧﮑـﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﻣﻌﻨـﻮی ،ﺣﻀـﻮر
واﺳﻄﻪﻫﺎ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﯽ از روش ﺑﺎﻓﺖ ،رﻓﺎهﻃﻠﺒﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ اﯾﻞ ،ﻋﺪم آﻣﻮزش ﺑـﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺑﺎﻓﻨـﺪۀ ﺟـﻮان
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ورود وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺮﻫﺎم ) (۱۳۷۱در ﮐﺘﺎب ﺟﻞﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﯾـﺮان
درﺑﺎرۀ ورود ﺧﻮدرو ﻟﻨﺪﮐﺮوزر و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺐ ،و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮﯾﻮاﻧﯽ و آﺷﻮری ) (۱۳۸۶در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻋﺸﺎﯾﺮی را در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ و در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﮑﺎن در
رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ ﻋﺸﺎﯾﺮ
ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ۵۱ ،ـ۶۲
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲۰ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﮑﺎن ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻞ اﺳﺐ

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در اداﻣﮥ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻘﺶ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻞ اﺳﺐ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ،و ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ رﮐﻮد ﺳﺎﯾﺮ
دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣـﯽﺗـﻮان راﻫﮑﺎرﻫـﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ در
راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﮑﺎن را دارﻧﺪ ،ﻣﻮارد زﯾﺮ را اراﺋﻪ داد:
 .۱در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺶ ﺟﻞ اﺳﺐﺑﺎﻓﯽ از ﻣﺎدر ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻨﺮ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل داﻧـﺶ
ﺷﯿﻮۀ ﺑﺎﻓﺖ و ﺣﻔﻆ اﺻﺎﻟﺖﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ در ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮزهﻫﺎ ﮐﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧﮕﻬـﺪاری ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎﯾﯽ از ﺟـﻞ اﺳـﺐ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺮاﮐـﺰ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آﻣﻮزش در ﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ﺑﺨـﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﻣﻌﻨـﻮی
ﮐﺎر ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد در ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻌﻨﺎدار و ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ.
ُ
 .۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﻞ اﺳﺐ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳـﯽ اﯾـﻦ دﺳـﺖﺑﺎﻓﺘﻪ ﻻزم اﺳـﺖ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در اراﺋﮥ ﺧﻼﻗﺎﻧﮥ اﯾﻦ ﮐـﺎﻻ ﻣﺠـﺎﻟﯽ ﺑـﺮای ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺑﻬﺘـﺮ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺟـﻞ
اﺳﺐ رو ﺑﻪ رﮐﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .۳اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﻤﺎدﯾﻦ از ﺟﻞ اﺳﺐ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺐﺳﻮاری ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻫﻨﻮز ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺐ از ﻃﺎﯾﻔﮥ درهﺷﻮری اﯾﻞ
ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮥ اﺻﯿﻞ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﮐﻼﻧﯽ در رﮐﻮد و رو ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ رﻓﺘﻦ ﺟﻞ اﺳﺐ وارد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺣـﺬف ﮐـﻮچ و اﺳـﮑﺎن
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﯿﻮۀ زﯾﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،اﺑﺰارﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑـﻪﺟـﺎی اﺳـﺐ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻞ اﺳﺐ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺿﺮوری ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش رو ﺑﻪ ﮐـﺎﻫﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺟﺮاﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺶ از رﺧﺪاد ﻣﺮگ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﯾﻦ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
 .۱ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺘﻬﺎی آن در دﺳﺖ ﺳﻮارﮐﺎر ﻗﺮار دارد.
 .۲ﺗﺴﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دور ﺳﯿﻨﻪ ،ﺷﮑﻢ و ﮐﭙﻞ اﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .۳در ﻧﻈﺮ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽﻫﺎ رﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﮔﻠﯿﻢ اﺳﺖ .رﻧﺪ ﭘﯿﭻ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻠﯿﻢ دورو و ﺑﻪﺻﻮرت رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎ اﻟﯿﺎف رﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﺎر ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 .۴ﺟﺎﺟﯿﻢ ﮔﻮﻧﻪای زﯾﺮاﻧﺪاز دوروﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎرﻧﻤﺎ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻠﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﻧﺦﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺑﺎﻓﺖ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ.
 .۵ﺷﺸﻪدرﻣﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻓﺘﮥ ﺧﺎص ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دو رﻧﮓ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﮑﺮاری و ﺑﺎ ﺗﺎرﻫﺎی دو رﻧﮓ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﻮۀ
ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻧﺪک ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .۶ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﻋﮑﺲ رﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺦ رﻧﮕﯽ ﺣﻮل ﺗﺎر ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و از رو دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﯾﻌﻨﯽ از زﯾﺮ ﺗﺎرﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨـﺪ .و ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻃﻨﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
 .۷ﻃﺮاح اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد» .در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۴۰ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،ﭘـﺲ از ﻫﺸـﺖ ﻣـﺎه
ﻻﯾﺤﮥ اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  ۱۲روز ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺗـﺎرﯾﺦ  ۱۲اﺳـﻔﻨﺪ ﺳـﺎل  ۴۰ﻗـﺎﻧﻮن را در ﺷـﻬﺮ
ﻣﺮاﻏﻪ اﺟﺮا ﮐﺮد« )ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ » .(۳۶۷ ،۱۳۷۹ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ده ﺷﺶ داﻧﮓ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد .از ﻫﻤﮥ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﯿﺶ از
ﯾﮏ روﺳﺘﺎ را ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎزﺷﺎن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺣﺴﺐ ارزش ادﻋﺎﯾﯽ زﻣـﯿﻦ ﺑـﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ« )ﻫﻮﮔﻼﻧﺪ .(۱۰۳ ،۱۳۸۱

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ .۱۳۷۹ .دﮐﺘﺮ ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ در آﯾﯿﻨﻪ زﻣﺎن .ﺗﻬﺮان :ﻗﻄﺮه.
 .۲آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ ،ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ .۱۳۸۰ .ﮐﺘﺎب اﯾﺮان :ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﻬﺪی و ﺳﺮوش.
 .۳ﺑﻨﯿﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﺴﻦ» .۱۳۸۹ .ﻧﻮﺷﺘﺎری درﺑﺎرۀ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴﺌﻠﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ و
ﻣﺴﺌﻠﻪﯾﺎﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ« .ﺳﻮره اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ش۹۹ :۴۶ .ـ.۱۰۱
 .۴ﭘﺎﮐﺒﺎز ،روﯾﯿﻦ .۱۳۹۰ .ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮان از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز .چ ،۱۰ﺗﻬﺮان :زرﯾﻦ و ﺳﯿﻤﯿﻦ.
 .۵ﭘﺮﻫﺎم ،ﺳﯿﺮوس .۱۳۷۱ .دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻓﺎرس .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۶ﭘﻮرداوود ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ .۱۳۵۵ .ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 .۷ﺗﻨﺎوﻟﯽ ،ﭘﺮوﯾﺰ .۱۳۷۷ .ﺟﻞﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی وروﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :ﯾﺴﺎوﻟﯽ.
 .۸ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﻓﺎﺋﻖ .۱۳۸۲ .ﻓﻦ و ﻫﻨﺮ ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی .چ .۲ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.
 .۹ﺣﺸﻤﺘﯽ رﺿﻮی ،ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ .۱۳۸۷ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮش :ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻄـﻮر ﻓﺮﺷـﺒﺎﻓﯽ اﯾـﺮان .چ .۱ﺗﻬـﺮان :ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐﺘـﺐ ﻋﻠـﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ )ﺳﻤﺖ(.
 .۱۰دوﻣﻮرﯾﻨﯽ ،ژ .۱۳۷۵ .ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻓﺎرس )اﺻﻼﺣﺎت اداری( .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ رﻓﯿﻊﻓﺮ ،چ ،۱ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 .۱۱روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺷﻤﺎره .۱۳۴۱/۱۱/۱۱ .۱۱۰۱۳
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