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 هو الطيف

  پيش گفتار .1

 ،فرد و بسيار غنيه وع منحصر بباشد. اين تنموزائيكي زيبا از اقوام مختلف مي قومي، هايبا گوناگوني جمعيت سرزمينيايران ما 

	ده است.بو ماندر طول تاريخ كهن قوتينقطه 

اند كه ماحصل اين ارتباط تنگاتنگ ام مختلف زندگي مسالمت آميزي در كنار يكديگر داشتهاقو ،در اين كهن ديار در تمامي ادوار

	امنيت، پيشرفت و استقالل فرهنگي و اجتماعي اين سرزمين و مردمانش بوده است.

است و كشورگشايان از ازمنه قديم سعي در فتح اين سرزمين تاريخ پرفراز و نشيب ايران زمين شاهد تهاجمات فراواني بوده 

	اند.در چهارراه ارتباطي جهان داشتهو غني درخشان 

اند، در برابر فرهنگ چندين هزار ساله اين كشور زانو زده و اندك كشورگشاياني كه موفقيتي موقت در شكست نظامي ايران داشته

اند و مهاجمان را بيرون رانده و مردمان اين خاك دوباره قامت راست نموده و سر برآورده زماني كوتاهاند و در سر تعظيم فرود آورده

	اند.نموده و بعنوان بخشي از موزائيك ايران زمين پذيرفته جذباند در خود آنان را كه مانده

 هويتخون حيات دهنده به  كه فرهنگ به اين نتيجه رسيده بودند كه بايد ،استعمارگران قديم عالوه بر استفاده از قوه قهريه نظامي

	نمودند.  راه سعي بسيارو در اين  هدف تهاجم قرار دهندرا است اين ملت 

هاي جديد استعمار و استثمار، نو استعمارگران مدرن در قالبي هاي اطالع رساني، تبليغاتي و شيوهامروزه نيز با گسترش وسيع شبكه

 هاييشيوه باو قوم گرايي را  كهن تهاجم فرهنگي را محور جهد و كوشش خويش قرار دادههمان سياست  مدرنهايي و با شيوه جديد

	.اندخود قرار داده استعماريهاي در راس سياست نو

و اين نقطه قوت  دههاي فرهنگي و قوميتي، بين اقوام ايراني اختالف افكنميكوشند تا با سوء استفاده از تفاوت اينان كوشيده و

	 ن را بعنوان چشم اسفنديار مورد سوء استفاده قرار دهند.تاريخي ايرا

را با هم به مسلخ ميبرند، روزي ديگر و اعراب يك روز اعراب ايران را دست مايه قرارداده به ايران حمله نظامي مينمايند و ايرانيان 

	.ميكنندهاي شيميايي قتل عامشان سپس با سالح ،ناميدهرد را ستم كشيده تاريخ كُ

	باشد.تهاجم شان مي هدفنيز اقوام اولين  اينبارتهاجم فرهنگي گشوده و  ديگري را در ةاز حمله نظامي دلسرد نشده، جبه هنوز

كوشند با و مي هباشد را هدف قرار دادگيري هويت ملي و ارتباط بين اقوم مختلف مي زبان فارسي كه يكي از مهمترين عوامل شكل

  .و اتحاد ملّي اقوام ايراني را بشكنند هدرا فراهم آوري تزلزل هويت ملّ اتتزلزل آن موجب
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دهند. حال مياند را در مقابل هم قرار هم رشد نموده در كنارزبان تركي و فارسي را كه صدها سال همزيستي مسالمت آميز داشته و 

و  شعرا ،بالعكس گواه اين ادعاست.  ادبا آنكه حيات اين دو به يكديگر وابسته است و وجود كلمات فراوان تركي در زبان فارسي و

را  بسياري ديگرو  ، احمد كسروي تبريزياستاد شهريار، پروين اعتصاميصائب تبريزي، همانند زبان گوي تركفارسي نويسندگان

	. كوبندميتفرقه  بر طبلباز ناديده انگاشته و 

فرياد ميكشند و نميدانند كه مادر، فرزند خويش را با شيره جان هاي تبليغاتي زبان فارسي را در بوق ةاضمحالل زبان كردي و سيطر

  ميپرورد و خاري در پاي فرزند را بر نميتابد.

-زبان فارسي كه نقشي وحدت موجبات زوالآويزي قرار داده تا بر همين اساس است كه شعار فريبندة حمايت از زبان مادري را دست

ايجاد و شكافي  رفتهبا تضعيف زبان فارسي شاهراه ارتباطي بين اقوام از بين  م آورند. زيرافراهآميز بين تمام اقوام ايراني دارد را 

  .اي بين مردمان ايجاد خواهد نمودشده ارتباط ارتباط بين اقوام را سخت كرده و فاصله

جنوب  هايسرزمينهمانند مناطق بسياري از ايران بزرگ  در پاكسازي زباني را ،اينان در دوران معاصر .اين سياستي جديد نيست

متاسفانه امروزه مردمان  .هاي ارتباط منطقه با ايران را قطع كردندبكار بستند و بدينوسيله يكي از شريان "ايران فرهنگي"شرق 

از زبان بايد بجاي استفاده از زبان فارسي كه قدمتي چندين هزار ساله در منطقه دارد،  ،ساير ايرانيان با براي ارتباطمناطق جداشده 

  !!! نمايندانگليسي استفاده 

نفاق  فروخته بر ايجاد براي خود دانسته و با كمك جمعي خود را فرصت مغتنميدر پهنه اين سرزمين وجود مذاهب مختلف دشمنان 

	.و ايجاد تفرقه و راهي بسازند براي نفوذ بين مذاهب اي بيابندرخنه كوشند تامياختالف  و

 هايستون ،اين سهاست زيرا قوميت  و زبان، مذهبنوك پيكان تهاجم نرم دشمنان بسوي يابيم كه خوب كه بنگريم عريان درم

  ي را تضعيف خواهد نمود.و تزلزل در آنها هويت ملّ هستندو عامل وحدت ملي پيوند دهنده اقوام  ،برافراشته خميه اين سرزمين كهن

است، سدي استوار در برابر  به هر زبان و بر هر دين امي اقوام اين سرزمينعامل وحدت تم ،"ايران"نام استفاده از كه با ملّي هويت 

  ه است.دنفوذ و رخنه دشمنان در تمامي طول تاريخ بو

گرايشات قوميتي  ي ومذهب ي وزبانهاي اين سرزمين تشكيل شده است و ماهيتي جداگانه ندارد و اختالفات از قوميت مليت ايراني

	ندارد و اين همان غايت آرزوي دشمنان اين سرزمين است.ملّي هويت از بين رفتن ليت و مكم رنگ شدن اي جز نتيجه

برداري بيشتر بيگانگان كم اقوام با يكديگر، موجب بهرهنسبتاً اما در اين سو، متاسفانه در عصر اطالعات و ارتباطات، اطالع و ارتباط 

اند منافع بيشتري از اين سرزمين را به يغما ببرند، اختالف افكني واستهاز مسئله تنوع قوميتي در ايران شده است و هر زمان كه خ

	.اندهاي عظيم تبليغاتي خود را در اين راستا بكار گرفتهو دستگاه در بين اقوام مختلف را در دستور كار خود قرارداده

ده مردم با شناسايي عوامل اختالف و نفاق، نسبت اما همواره تو يابندهايي كوتاه مدت نيز دست هايي به موفقيتشايد در برههاينان 

	اند.به از بين بردن آن اقدام نموده و دوباره وحدت ملّي را كه ضامن امنيت، توسعه و پيشرفت تمامي اقوام ايران است، را فراهم آورده
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همت بر آن داشتم تا شناختي  د وباشنشيني در ايران ميهدف اصلي از تهيه اين مختصر آشنائي راهنمايان گردشگري با زندگي كوچ

نزديكي بيشتر اقوام ساكن در اين پهنة كهن تاريخي را موجب  ه،ايران را فراهم آورم تا معرفت حاصل نشينانكوچهرچند مختصر با 

	 نمايد.هاي فرهنگي مطمئناً راه ايجاد اختالفات توسط دشمنان را بسته و جلوي نفوذ را سد ميدرك تفاوت گردد.

هاي فرهنگي ميتواند يكي از اركان نزديكي و خويشتن، فرهنگ غني چندين هزار ساله، تاريخ پرفراز و نشيب و درك تفاوتشناخت 

	از آن هراس فراوان دارند.ايرانشهر و وحدت بيشتر اقوام مختلف را فراهم آورد و اين چيزيست كه بيگانگان و دشمنان ايراني 

و توسعة پايدار  فرهنگي، گردشگري نقشي تعيين كننده در احياي هويت فرهنگي ايرانيان در اين واويالي تهاجم فرهنگي و گسست

  برعهده دارد.  كشور

 يترين نقش را در برقرارديكلي ،معتقدم در بين تمام عناصر تشكيل دهنده صنعت گردشگري، راهنمايان بعنوان سفيران فرهنگي

  برعهده دارند. ي دو طرفهو اقوام ساكن اين خاك و ايجاد شناختي سالم و سازنده بين گردشگران با مردمان ارتباط

تواند در توسعة پايدار نقشي كليدي داشته باشد، نگاه سطحي، بدون مطالعه و همانقدر كه گردشگري مي اعتقاد دارم همچنين

هاي فراوان و غير قابل د و آسيبتواند آن را به يك معضل و عامل مخرب فرهنگي، طبيعي و ... تبديل نمايمعابانه به آن ميكاسب

  جبراني را خصوصاٌ به جوامع محلي وارد نمايد.

و  ، مذهبينشين، عدم آگاهي از مختصات فرهنگي و قوانين عرفيعدم شناخت صحيح و كامل جوامع محلي و بطورخاص جوامع كوچ

د نتوانمياز جملة عواملي هستند كه  ،وامع، عدم آشنايي و عدم رعايت كدهاي رفتاري در برخورد با اين ججامعة هدف اجتماعي

	 .آيددست بعكس اي نتيجهموجب گردد تا معضل تبديل نموده و يك به از يك فرصت گردشگري را 

و شناخت صحيح آنان از  محلي را بعهده دارند جوامعراهنمايان بمثابه پلي دوطرفه وظيفه ايجاد ارتباط و نزديكي گردشگران و 

با فرهنگ جوامع محلي گردد و مقدمات گردشگران تواند ضمن كاهش اثرات سوء احتمالي، باعث آشنايي جوامع محلي هدف، مي

  توسعة اين جوامع را نيز فراهم آورد.
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بر اساس  و تحقيقي جامععنواني دقيق، در غالب ، با طرح هر جامعه به تفكيك بايدين نشت در مورد هر يك از جوامع كوچصحب

، نشينيزندگي كوچتاريخ و ترسيم كليات به گنجد. لذا نمي اوراقكه در حوصله اين  صورت پذيرد،علمي  هاي تحقيقروش

  اكتفا نمودم.(اقوام)، بصورت خالصه و تيتروار نشين امع بزرگ كوچوپراكندگي جغرافيايي جخصوصيات فرهنگي و 

بهره » تحقيقات ميداني«با ذكر منابع و همچنين » د موجودمنابع مكتوب و اسناو بررسي مطالعه «اين مختصر از دو روش  ةدر تهي

تعيين شده، ضمن شرح اجمالي زندگي مشخص شده و نيازهاي هاي و سعي بر آن داشتم با توجه به محدوديت سرفصل ماهگرفت

ختصر از فرهنگ و مكوتاه و  هرچند در ايران پرداخته و بياني نشينكوچهاي بزرگ نشيني و مقتضيات آن، به معرفي گروهكوچ

  .فراهم آورمنشيني در ايران و مناطق حضور آنها زندگي كوچتا شناختي كلي از  اقوام ارائه دهمخصوصيات شاخص هر يك از اين 

حضور  ةمنطق تواند محدود كنندهگاه نميهيچ ،هاهاي مندرج بر روي نقشهباشند كه مرزبنديمطمئناً خوانندگان محترم مستحضر مي

ها استفاده از مرزبندي، اقدام به جغرافيايي حضور اقوام مختلف ةحدودم مشخص نمودناينجانب تنها جهت  . لذااشدب يك قوم

عنوان تمامي منطقه ام و مناطق معرفي شده تنها بعنوان مناطق شاخص مورد نظر بوده و به هيچاستاني حال حاضر كشور نموده

  دهند.حضور يك گروه را پوشش نمي

 نظرات، ، بسيار خرسند خواهم شد تا اينجانب را از انتقادات، پيشنهاداتنوشتههاي موجود در اين نقصهاي خود و ضعفز با آگاهي ا

  مند سازيد.هاي خود در جهت بهبود اين مختصر،  بهرهو راهنمايي

و رسوم زنان و مردانِ  فرهنگ، از زندگي خودمردم نگارانة هاي اطالعات ميداني و عكسبنده را از  خوشحال خواهم شد تاهمچنين 

  .مند سازيدبهرهايالت، عشاير و اقوام مختلف ايران زمين 

    شاد زي ، مهر افزون      
    علي چراغي      
    1394اَمرداد  -تهران       

 

  توضيحات راهنما .2

  يك منبع نقل شده است.  كه بطورمستقيم و بدون دخل و تصرف از داخل گيومه شامل متني است مطالب :"..................... " )1

(منبع بطور كامل در فهرست به منبع مورد استفاده داخل گيومه : ارجاع متن (عنوان منبع, نوبت و سال چاپ, ص. شماره صفحه) )2

	است)منابع و مأخذ معرفي شده 

متن باشد (نه الزاماً  يكبوده و تنها مفهوم و يا بخشي برگرفته از از يك متن گيري كه اقتباس و يا نتيجه هاييپاراگرافدر  )3

 شده است. صفحه معرفينويس پيدر ذكر شده در رديف قبل، به همان روش  ،يا منابع ارجاع شدهمنبع متن بطوركامل)، 

  )(عنوان منبع, نوبت و سال چاپ, ص. شماره صفحه)(

  كه در پايين صفحه ارائه شده است. طالعات تكميليجهت ارجاع متن به انويس صفحه، شماره پي :1نمونه )4
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  ايران .3

تأمين معاش انسان بر اساس گردآوري غذا و شكارورزي قرار داشت، عصر آن  درميانسنگي كه پارينه سنگي و سپس با پايان عصر 

  باشد، شروع شد. انقالب توليد غذا و شكل گيري جوامع ابتدايي و روستاها مي ةنوسنگي كه مرحل

گردآوري غذا و ة گذار از مرحل ناگزير گرديد تا بابشر  ،و كاهش منابع غذاييجوامع انساني با افزايش تعداد نفرات در اين دوره 

  .بپردازدبه توليد غذا رام كردن حيوانات وحشي  باو  بگيردهاي معيشتي جديدي را در پيش شيوهشكارورزي، 

و همچنين  ها به چراگاهپرورش دام در اين دوره موجب بوجود آمدن جوامع كوچك اوليه دامدار گرديد و وابستگي هميشگي دام

  نشين را در پي داشته است. جوامع دامدار كوچاولين گيري شرايط آب و هوايي، شكلها با توجه به فصلي بودن چراگاه

ها را سپس تمدنو  ي اوليهزراعت موجب يكجانشيني بشر شده و پيدايش روستاهاهاي بعد شروع به زراعت نمود. انسان در دوره

  1بدنبال داشت.

(شهرنشيني و نشين و يكجانشين نساني را به دو گروه باديهجوامع اهشتم هجري،  قرن شناس اسالميجامعه 2»خلدونابن«

داند و مي نوعي تطبيق با محيطپيش از يكجانشيني يا شهرنشيني و  ةمرحلرا نشيني كوچوي  3نمايد.تقسيم ميروستانشيني) 

  4باشد.مي تر از زندگي شهرنشينيكهنجوامع بشري  نشينيزندگي كوچقدمت معتقد است 

(مقدمه ابن خلدون (جلد اول),  "مقدم داشتم كه اين طرز زندگي بر كليه انواع ديگر آن مقدم است، ... نشيني را از اين رواجتماع باديه"

  )128, ص. 1390

سكونت دايم انسان در يك  نشيني، مقابلباشد، اما واژه كوچمكان نبوده و تداعي كننده زندگي در حركت ميرغم آنكه كوچ اسمعلي

اي خاص از زندگي غيرثابت و مكان ثابت، و نقطة مقابل روستانشيني و شهرنشيني در نظر گرفته شده است، تا بيان كنندة شيوه

  هاي مداوم باشد.متحرك، با جابجائي

ن، اگر غلبة با سكونت باشد تا چون شكل معيشت مبتني بر كوچ است و غلبة زندگي با تردد و جابجايي است تا سكونت در يك مكا"

(كوچ و كوچندگي در ايران, چاپ  "نشيني را بكار برد.توان اصطالح رايج كوچدهد. با اين وصف ميكوچ، كوچندگي نقش خود را از دست مي

  )19, ص. 1384دوم 
هاي در پي يافتن چراگاه ،گرداني قرار داشتندنشين كه در مرحلة رمههايي كوچم پيش از ميالد و در عصر آهن گروهدر هزارة دو

هاي جديد نهاده و آن را ناميدند نام سرزمين پيشين خود را بر سرزمينجديد پا به فالت ايران نهادند. آنها كه خود را آريايي مي

   1آمد.يرانويچ و نهايتاً ايران در شكل اناميدند كه بعدها به  »سرزمين مردم آريايي«بمعني  ٥»ايرائنه وئجه«

                                                            
  دانند.اي بعد از يكجانشيني مينشيني را مرحلهوچكنشيني داشته و برخي از باستانشناسان اعتقاد بر تقدم يكجانشيني بر كوچ  ١
	مدار و سياست	شناس شناس، مردم نگار، جامعه تاريخ -) 1406مارس  19درگذشت  - 1332مه 27تولد )(ق، تونس  ه	732–808(حضرَمي بوزيد عبدالرحمان بن محمد ابن خلدون ا  ٢

   نگاري علمي از پيشگامان تاريخو شناسي  از پيشگامان علم جامعه عرب
-هاي كنار ريگزارها بسر ميگاهاست بدانسان كه در پيرامون آباديها و كوهستانها يا در بيابانها و دشتهاي دور از آباداني و در سكونت عمران (اجتماع) گاهي بصورت باديه نشيني"  ٣

از هر گزندي مصون ميدارند و  ها سكونت ميگزينند و خويش را بوسيلة ديوارها و حصارهاي آنهاها و خانهبرند. و گاه بشكل شهرنشيني است كه در شهرهاي بزرگ و كوچك و دهكده
  )127, ص. 1390(مقدمه ابن خلدون (جلد اول),  "آمدها و تحوالت ذاتي روي ميدهد.براي اجتماع در هر يك از اين كيفيات اجتماعي پيش

  )244ص. , 1390(مقدمه ابن خلدون (جلد اول),   ٤
5 Aeriyana Vaeja   
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ها مناسب، منابع غذايي بيشتر، جهانگشايي هاي جديد، چراگاهسرزمين اي بسياري در پي يافتنهبعد نيز گروهتاريخي هاي هدر دور

  به فالت ايران وارد شده و برخي در اين سرزمين ماندگار شدند. و ... 

   ايران رقم خورد.وارد شدند و فصلي جديد در تاريخ به ايران نشين بودند اي و باديهكه داراي ساختار اجتماعي قبيلهاعراب م 642در 

والن، ايلخانان و ... نيز همگي برآمده از ساختاري همانند تركان غزنوي و سپس سلجوقيان، مغهاي بعدي در ايران، اكثر حكومت

  باشند. ايلياتي و عشايري مي

اشي از تجاوز ايالت به علت آمادگي دايمي براي كوچ، داراي فيزيك جسماني قوي و بعلت خطرات هميشگي طبيعي و تهديدات ن

ساير ايالت و طوايف، همواره مسلح و داراي آمادگي و انضباطي شبه نظامي هستند. اين نيروي نظامي بالقوة داراي ساختاري منظم 

-باشد كه در آن جايگاه هر فرد و نحوه ارتباط وي با ساير افراد جامعه مشخص و تحت نظر يك فرماندهي متمركز (ايلخان يا ايلمي

	دارد.   بيگي) قرار

اطاعت پذيري محض ايالت از روئسايشان، به انضمام روابط پدرتباري، پيوندهاي سببي و نسبي و تعصاب قوميتي، انسجام كم نظيري 

	است.   را موجب شده است. مجموع تمامي موارد ذكر شده، ايالت را در طول تاريخ تبديل به يك اردوي نظامي آماده و نيرومند كرده

تعداد نفرات هر ايل با افزايش قدرت نظامي ايل نسبتي مستقيم دارد و افزايش قدرت نظامي موجب بسط و  همچنين افزايش

	هاي ايلياتي را در پي داشته است.گسترش قدرت سياسي شده و تأسيس سلسله

اند، با و متمركز بودهنشين نيرومندي كه داراي رهبري پرقدرت هاي بزرگ كوچلذا در تمامي دوران تاريخي ايران، ايالت و گروه

  اند.ها، قدرت سياسي را در اختيار گرفته و حكومتي بر پاية ايل خود تأسيس نمودهسرنگوني حكومت

هاي فراگير ملّي به وضوح مشاهده هاي كوچك محلي و حكومتتوان حضور ايالت را در تشكيل حكومتدر دوران اسالمي نيز مي

  نمود.

اي ارتش ايران همواره ارتشي ايلياتي بوده است عموماً مردان ايلي كه اقدام به تأسيس سلسله ،يبتاريخ پرفراز و نشاين در طول 

حكومت بكار گرفته ميشدند و ساير ايالت هم پيمان نيز در  اولمحافظ شخص  گاردهايهاي حساس سياسي و در پست اندنموده

  هسته ارتش غير دائمي ايران را تشكيل ميداند. شيرازه اصلي ارتش به كمك طلبيده شده و  بعنوانهنگام ضرورت 

تمام طول تاريخ ايران مرزداري بوده است. در نبود ارتش منسجم مركزي  پيمان حكومت مركزي) درهمايف ايالت (ايالت يكي از وظ

طقه بوده است و و عدم امكان دسترسي و اطالع از وضعيت سرحدات، نظارت و حفاظت از مرزها همواره برعهده ايالت و عشاير من

- اند. بهمين سبب هم اينان، اولين گروهاند انجام اين مهم را برعهده داشتهنشيني كه در سرحدات كشور ساكن بودههاي كوچگروه

	اند.هاي فراواني را در تاريخ ثبت كردهها و رشادتهايي بودند كه در تهاجمات بيگانگان به مقابله پرداخته و جنگ

، واليات و برقراري امنيت در هر منطقه به يكي از ايالت قدرتمند منطقه كه هم پيمان حكومت مركزي بودههمچنين فرمانداري 

موارد برحسب موقعيت استراتژيك منطقه يكي از ايالت هم پيمان از ساير نقاط كشور به منطقه  بعضيدر سپرده ميشده است و 

  ميشدند.  مورد نظر كوچانده
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چون مادة خام سربازي هيچ كس بهتر از عشاير "ي عشاير به ديدة تحسين نگريسته و نوشته است: جيمز موريه به آمادگي نظام

اند، آنان ذاتاً سربازند. اند، طعم همه گونه سختي و فراز و نشيب جوي را چشيدهنيست، آنان از كودكي به زندگي در اردو خو گرفته

  )216, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول آن لمتون  "اند.ا با كمترين توشه پيمودههاي باور نكردني ربي آنكه لب به شكوه بگشايند مسافت

و بنا نهادن ارتش نوين گرچه ، آمريكايي فرانسوي ، سوئدي،انگليسيروسي،  با ورود مستشاراناما در دوران قاجار و سپس پهلوي 

   :راويلسونهنري  بگفتهولي يد انجام ي نظامي و ارتش نوينتمركز قوابه  وصورت گرفت اصالحاتي در ارتش 

  »و پوست و گوشت خود در برابر تجاوز بيگانگان ايستادگي ميكرد، شكست. اصالحات اروپايي كمر ارتش ايلياتي ايران را كه با جان«

شورش و غارت مسافرين، روستاها و شهرها توسط  هاي مركزي نيز بعضاً با تمرد،البته در دوران فترت و ضعف پادشاهان و حكومت

  نشين مواجه هستيم.هاي كوچگروه

پس از  تاريخي اندر دوراند و توانسته سياسي ايران داشته -مهمي در حيات اجتماعي اتريتأثكه  نشينهاي كوچگروهبرخي از 

  عبارتند از: اجتماعي نقشي مهم بازي كنند، – كنند و يا در عرصه سياسي يگذارهايي مقتدر را در كشور پاية اسالم حكومت

  مغوالن .3  سلجوقيان .2  غزنويان .1
  قويونلوهقر تركمانان .6  تيموريان .5  ايلخانان  .4
  قندهار غلجائي .9  (صفويه) قزلباشاتحادية ايالت  .8  قويونلوآق تركمانان .7
  هقاجاري .12  زنديه .11  افشاريه .10
      بختياري .13

ا با حضور آنها در عرصه سياسي گره خورده است و به جرات ميتوان ادعا كرد كه تاريخ ايران را بايد تاريخ ايالت و عشاير دانست زير

	توان درك درستي از تاريخ و فرهنگ ايران داشت. بدون مطالعه تاريخ و فرهنگ ايالت و عشاير نمي

هاي ا قوميتبهمين علت است كه وقتي درباره ايران صحبت ميكنيم، بايد از يك موزاييك قوميتي سخن گفت. اين موزائيك ر

  هايي نيز با يكديگر دارند. رغم حضور در منطقه جغرافيايي مشتركي بنام ايران، تفاوتاند كه عليمختلفي تشكيل داده

و روسيه  ، استعمارگران انگليسدر طول تاريخ دچار تغييرات زيادي شده است اللخصوص در دوران قاجار ما ايرانجغرافيايي مرزهاي 

   .اك ايران را از كشور جدا نمودندهاي زيادي از خبخش

تمامي مناطق  ،مرزهاي زباني ايراناما شود. كيلومتر مربع را شامل مي 1,648,419مرزهاي سياسي ايران فعلي مساحتي در حدود 

   .گيرددر برميرا  ازبكستانهايي از فارسي زبان همانند ايران، افغانستان، تاجيكستان و بخش

ها مربوط به رنگ پوست و يا وضع ظاهري آنها نيست، بلكه آنچه آنها را از تفاوت بين انسان"تأكيد دارد كه بر آن  1شناسيعلم مردم

   "امرار معاش و يا سازش آنها با محيط است. ةو منجمله نحو »فرهنگ«سازد، همانا هم جدا مي

                                                            
    )15, ص. 1394(مباني انسان شناسي, چاپ چهارم  "(شناخت) logos(مردم يا قوم) و  ethons): از ريشة يوناني ethnologyشناسي (مردم"  ١
ها در جستجوي توليد دانش  ها و تمام زمان نوع انسان در همه مكانعمومي مطالعه "در فارسي آورده و در مفهوم وسيع كلمه آن را  anthropologyرا برگردان » شناسيانسان«

  اند. بيان كرده "جسماني، باستاني، تاريخي، اجتماعي و فرهنگي هايهمة زمينهدر  درباره انسان و رفتارهاي آن
" بررسي زندگي اجتماعي، حيات فكري و فرهنگ انسان با توجه به سير تاريخي و مناسبات طبيعي و اجتماعي"، آن را ethnologyبرگردان  »شناسيمردم«همچنين در توضيح 

  .ميدانند
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- نحوه امرار معاش و زيست و همچنين شاخصه لذا بدون مطالعه و داشتن درك صحيحي از اقليم و جغرافياي منطقه حضور هر قوم،

  هاي فرهنگي، رسيدن به شناخت درباره آن مردمان امكان پذير نخواهد بود.

  باشد. مي "هنگ"+  "فرّه"جزء تركيبي از دو است كه ساساني) پهلوي بجا مانده از فارسي ميانه ( ايواژه »فرهنگ«

باشد. اين واژه مركب از نظر لغوي به ي) بمعني كشيدن و راندن مي(ثنگ اوستائ »هنگ«و  1باال ،پيش، جلو بمعنيپيشوند و  »فَر«"

  )11, ص. 1377(زمينة فرهنگ شناسي, چاپ چهارم " معني باالكشيدن، بركشيدن و بيرون كشيدن است.

در  فرهنگ فارسي معينن معاني فرهنگ ذكر كرده است و را بعنوا "ادب"و  "دانش"، "علم"، "تربيتتعليم و "نامة دهخدا لغت

نيز بكار رفته يا قنات  كاريزفرهنگ همچنين بمعني واژة را آورده است.  "علم و دانش"، "و ادب تربيت" ذيل واژه فرهنگ معاني

  3نامند.فرهنگ نيز مي دهنةرا  2مظهر قناتاست و 

اند ومعموالً معياري براي ارزيابي گوهر ذات اقوام ش و ادب و سنجيدگي آوردهكلمة فرهنگ را در زبان فارسي بمعني فضيلت و دان"

) در التين بمعناي Colere» (رهكوله«) از ريشة Culture» (كولتور«هاي اروپائي، يعني شود و كلمة نظير آن در زبانبكار برده مي

  )23, ص. 1347سال  - 72(فروغ, شماره  4"دن است.آمده است. نيز در عرف بمعني مجازي پرورش دادن و تربيت كركشت و زرع 

  

  كند:مي توصيفچنين  فرهنگ رادر تعريفي جامع، 	ادوارد تايلور

رفتار و 	عاداتالخره تمام اهنرها، صنايع، فنون، اخالق، قوانين، سنن و ب معتقدات، ست كه شامل معارف،اي پيچيده	مجموعهفرهنگ «

 ».آن جامعه وظايف و تعهداتي را برعهده دارد برابرو در  .گيرد فرامي دخو ةاز جامع	،هكه فرد به عنوان عضوي از جامعو ضوابطي است 
  )17, ص. 1377(زمينة فرهنگ شناسي, چاپ چهارم 

  

  

                                                                                                                                                                                                     
   ند.دانميشناسي انساناي از علم زير مجموعها كنند و آن رنيز ياد ميشناسي فرهنگي شناسي با عنوان انساناز صاحبنظران از مردم برخي

  استاد ناصر فكوهي: 
يا فولكلور » ادبيات عامه«اند و در كنار اين دو واژة ) براي ناميدن اين علم بكار رفتهanthropology» (شناسيانسان«و  )ethnology( »شناسيمردم«در ايران، دو واژه "
)folklore (ستين بار فرهنگستان زبان، واژة اي محدودتر. نخبراي حوزهanthropology  كه عربي است، و معناي قديمي » انسان«به معني » مردم«را با تأكيد بر فارسي بودن واژة

  )17, ص. 1394(مباني انسان شناسي, چاپ چهارم  "ترجمه كرد.» شناسيمردم«، به »انسان«واژة مردم به معني 
  استاد ناصر فكوهي: 

" تر است.پوشش ميدهد و بسيار جامعترين معناي آن، شناسي، انسان را با همة ابعادش، از زيستي و جسماني گرفته تا تاريخ و زبان و فرهنگ در عامشناسي، بر خالف مردمانسان"

  )18, ص. 1394(مباني انسان شناسي, چاپ چهارم 
  استاد ناصر فكوهي: 

شناسي جسماني ) انسان1 ها مطالعه كند.ها و همة زمانكرد كه تمايل دارد بر همة ابعاد زندگي انسان در همة جوامع و فرهنگشناسي از آغاز خود را علمي گسترده معرفي ميانسان"
	culturalشناسي فرهنگي (انسان) linguistic (4شناختي (شناسي زبانانسان) archaeological (3شناختي (شناسي باستانانسان) anthropology (2	biologicalيا زيستي (

anthropology( " مباني انسان شناسي, چاپ چهارم)23, ص. 1394(  
   "رفته. عالوه بر پيشوند، اسم نيز هست و بمعني شكوه، درخشندگي و بزرگي در ادبيات بكار» فر«"  ١
  شود.ظاهر ميروي زمين خارج شده و بكه آب از كاريز  محلي ٢
  )14, ص. 1377(زمينة فرهنگ شناسي, چاپ چهارم   ٣
  )15, ص. 1377(زمينة فرهنگ شناسي, چاپ چهارم   ٤
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حوزة نفوذ  باشد. سرحداتمياز مرزهاي سياسي و زباني آن تر يعايران بسيار وس 1"فرهنگيحوزة " سرحدات ةبا اين تعريف گستر

 2آمو دريابين دو رود ما سرزميناي ايران و توران) (مرز اسطوره فرارودشمال شرق  دررود سند، در شرق جلگة فرهنگ ايراني را بايد 

-كاسپين و درياي سياه) و در غرب ميان (رشته كوه مابين دريايهاي قفقاز كوه غربدر شمال  ،)(سيحون 3و سير دريا )جيحون(

شود كه اقوام كيلومترمربع را شامل مي 2,600,000دانست كه مساحتي بيش از  ،در بين دو رود دجله و فراتجلگة محصور  رودان

ميان اين  و عناصر فرهنگ بسياري اندتشكيل دادهو فرهنگ ايراني را در آن ساكن  ها وارد،به اين سرزمين مختلفي در طول تاريخ

  باشد.مشترك مي مردمان

  

 »مرزهاي ايرانشهر«
 »با ياد ايرج افشار«

  
 هاي روي نقشه به ديوار؟  خط

 و آن سيم خاردار؟

 !ـ نه هرگز

 معناي من كجاست، پس اكنون؟

 در تنگ اين حصار؟

  !ـ نه هرگز

 آن سوي عهدنامه شاهان

 از سغد تا هرات و نشابور

 هر جا بيات ترك و همايون

  .نواي پرده ماهورهر جا 

   
 از سيم خاردار گذر كن

 بگذر ز خار و صخره خارا

 آن سوي بادكوبه و گنجه

  و آن سوي مرو و بلخ و بخارا

 آفاق همدلي و هميشه

 هر جا من و شماست، همانجا

 هر جا كه نام حافظ و خيام

  .در خاطر آشناست، همانجا
   

   
  

  محمدرضا شفيعي كدكني    
    )10/06/1366(  

  
  

                                                            
(زمينة  "هاي فرهنگي مشترك و مشابهي هستند.كنند و داراي عناصر فرهنگي و تركيباي كه در آن چند گروه و طايفة مختلف زندگي ميهحوزة فرهنگي عبارتست از منطق"  ١

  )28, ص. 1377فرهنگ شناسي, چاپ چهارم 
با طي مسافتي در سرچشمه گرفته و 	هاي پامير كه از كوه	ترين رود آسياي ميانه پرآبناميده ميشد.  »وخش«	پارسي باستانكه در  »جيحون«يا  »دريا آمو«، »آموي«رودخانه   ٢

  .ريزد مي	به درياچه آرال	سيحونپيوستن به رود  پس ازو 	و تركمنستان	با تاجيكستان، ازبكستان	كيلومتر در مرزهاي شمالي افغانستان 1126 حدود
هاي  كوهدر دو سرچشمه كه از 	آسياي ميانه پرآبدومين رود ناميده ميشد. » يخشَرت«و در پهلوي  »يخشَه اَرتَه «	پارسي باستانكه در  »سيحون«يا  »سير دريا«رودخانه   ٣

  .ريزد مي	به درياچه آرالبهمراه جيحون كيلومتر  2220 با طي مسافتي در حدودو  تشكيل شده	شرق ازبكستاناز و 	در قرقيزستان »شان تيان«
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  ايل .4

هزارة در كه  ياد نموديماقوام آريايي  ازهاي كوچنده قدمتي به وسعت تاريخ دارد. از اولين گروه ،نشيني در ايران بزرگزندگي كوچ

نشيني كوچادامة زندگي بطور مستقيم امروز را  ايلياتيتوان زندگي به فالت ايران وارد شدند. هرچند كه نميپيش از ميالد  دوم

، همانند ايالت امروزي زندگي مبتني بر معاش دامداري داشتهدر سالهاي ابتدايي ورود به ايران ا اقوام آريايي نيز ، ام1باستاني دانست

داده ي اوليه آنها را تشكيل ميياههيهاي نسبي و سببي شيرازه اتحادو پيوند اقدام به مهاجرت نمودههاي جديد در پي يافتن چراگاه

   است.

نيز ساساني  دوراننشيني در توان دريافت كه زندگي كوچمي )11, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول فيروزان: اوايل اسالم از اسناد بجا مانده از 

مشتق نيز از همين ريشه  "رمه" واژة ناميدند ومي(زموم)  "زم"يا (رموم)  "رم"طوايف را دوران ساساني ادامه داشته است. در 

   .شده است

 سالك وم« نمايند. در آثاري همانندنشينان در مناطق مختلف كشور را تأييد ميبه ايران نيز حضور كوچاسالم ورود پس از  منابع

لدان« همچنين اثر اصطخري و »مالكمم اَلبعجم« واثر ياقوت ح(االكراد) "كُرد" عامبطور  چادرنشين ندگانكوچشبانان و  ي،م 

نشنيان فارس چنين نوشته در مورد كوچاصطخري بطوريكه  .در اين دوران بر قوميت و نژاد داللت ندارد و واژه كرد اندشده ناميده

  است:

 هاكي در زمستان و تابستان به چراگاه .باشند زاره است كي در شمار آيد و گويند كي پارس پانصد كردها بيش از آن هايوجود«

مزدور و شاگرد و غالم و آن چه به اين ماند وعدد ايشان نتوان  دارد از چوپان و باشد از ايشان كي دويست مرد پيوسته سنشيند و ك

  »شناخت مگر از ديوان صداقت

باشد براي مغولي مي -اي تركيكه كلمه »ايل«گردان ترك در فالت مركزي ايران، كلمة نشين و رمهبا ورود و استقرار طوايف كوچ

ترين كهن ،م هجري قمرياي از تركان سلجوقي در سدة دودست نوشته ٢»اُرخُن« گرفت. بيان زندگي كوچ نشيني مورد استفاده قرار

   بكار رفته شده است. »ايل«سندي است كه در آن واژه 

و  اندكامالً مستقل و سازمان يافته شكل گرفته مردم يا اتحادي از مردمان كه بصورتي"ايل عبارتست از بر مبناي اين دست نوشته، 

   "دارد.آن قرار  رأسر يك خاقان د

  استفاده از اين واژه از دورة ايلخانان مغول رواج يافت. 

دوستي، خيل و گروه، دوست، رام، مطيع واليت، صلح و ايل هم بصورت اسم و هم بعنوان صفت بكار برده شده است و مفاهيمي چون 

  باشد. نيز بمعني رئيس ايل يا ايلخاني ميدارد. سرخيل قوم، طايفه، ملت، مردم و جماعت را بيان مي، و فرمانبردار

                                                            
ايجاد شده در ايران   همانند هجوم مغوالن تعددمهاي ، عوامل سياسي و همچنين ناامنينشيني در ايران نه براثر عوامل اقليمي، بلكه بر اثر تحوالت تاريخييك نظرية كوچطبق   ١

  است.
  در كرانة رودخانة اورخون در مغولستانهجري قمري) قرن دوم (ام ميالدي 8قرن از اي سنگ نوشته  ٢
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، "ايالت"بويژه در حالت جمع  "اولوس"، "اويماق" و در برخي موارد "قبيله"، "طايفه"، "عشيره"، "ايل" همانندكلماتي امروزه 

بكار برده  شينينزندگي كوچو جهت بيان معاني يكسان مترادف با عموماً  "اولوسات"، "اويماقات"، "قبايل"، "طوايف" ،"عشاير"

  دارد.نوجود ، تعريف دقيقي هم در ارتباط با هر يك از اين واژگان هاي فاحش بين اين كلماتتفاوتبا وجود ، حال آنكه 1شوندمي

 "عشر"از ريشه  باشد.  عشيرهمي »عشيره«كلمة عشاير بمعني خويشان، نزديكان و تبار (پدرتباري) برگرفته شده از كلمة عربي 

-بكار برده ميهستند، پدرتباري الح عموماً براي اجتماعات عرب زبان كه داراي پيوندهاي خويشاوندي طباشد. اين اصميبمعني دهه 

اي تركي به معني طايفة و اويماق هم كلمه شود.واژه قبيله نيز بعنوان ردة باالتر از عشيره براي اعراب خوزستان بكار برده مي. شود

  قيبله است.

ير و طوايف (ايران (نامنامة ايالت و عشا ".است	طايفه	و	خانه	اهل	تبار،	نزديكان،	خويشان،	معناي	به	عربي	زبان	از	مأخوذ	فارسي	اسم	عشيره"

  )11, ص. 1384تاريخي و فرهنگي), 
  

 »گويد:نشيني) ميكوچ -بيابانگرد نشيني (هاي زندگي باديةدر توصيف ويژگي »خلدونابن  

آورند ناگريزند براي جستجوي چراگاهها و آماده مردمي كه معاش خويش را از راه پرورش چهارپايان مانند گاو و گوسفند بدست مي"

تر است زيرا آمد و شد از سويي به سوي ديگر براي ايشان شايسته ،باشند يگردكردن آب حيوان هاي خود، در حال حركت و بيابان

 )243, ص. 1390(مقدمه ابن خلدون (جلد اول),  "دار پرورش گوسفند وگاوند.، يعني كسانيكه عهدهار يا مال دار مي نامندو آنان را گوسفند د

  ن ميداند.اي آنام) را شيراز همبستگي قبيلهحلة رعصبيتي (غرور قومي)، پيوندهاي نسبي (التحام) و يا پيوند خويشاوندي (صوي 

  

 »در فارسنامة ناصري: 2»ميرزا حسن فسائي  

الشتاء و ايل مردماني را گويند كه در تمام سال در بيابانها، در چادرهاي سياه زندگي كنند و از گرمسيرات به سردسيرات رحله"

  )1573, ص. 1392(فارسنامة ناصري, چاپ پنجم  "الصيف نمايند.

  

  كرده است: را چنين تعريف "ايل" 3»آن لمبتون«خانم  

                                                            
  )11, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول فيروزان: ت.  ١
 –نويسنده و تاريخ نگار دوران قاجار (دوران ناصري)  ) مؤلف فارسنامه از خاندان كهن دشتك (از محالت قديمي شيراز)شيراز .ه.ق	1316 -فسا  1237ميرزا حسن حسيني فسائي (  ٢

 به فرمان ناصرالدين شاه قاجار در باب تاريخ، جغرافيا و جغرافياي تاريخي و طبيعي فارس "فارسنامه ناصري"و  "نقشه مملكت فارس"، "تشاميتحفه اح"، "تفسير حسن"آثار: 
  )1392(فارسنامة ناصري, چاپ پنجم 

هاي سلجوقيان،  در دوره، متخصص زبان فارسي، استاد دانشگاه لندن و متخصص تاريخ ايران (نياييبرجستة بريتا م) ايرانشناس2008 -م Lambton) (1912	A.K.S.آن لمبتون (  ٣
  .بود )مغولها، صفويان و قاجارها

ت ارضي، اسناد دولتي و ، زندگي اجتماعي، مناسباو منابع مربوط به تاريخ، اقتصاد به خاطر آگاهي و شناخت زياد نسبت به زبان فارسي و از نظر گذراندن بخش عظيمي از آثار وي"
م منجر شد نقش مهمي ايفا 1941او در رشته وقايعي كه به كناره گيري رضا شاه در .غيره و نيز تاليفاتي كه در اين زمينه ها داشته، صاحب نظر در مسائل ايران شناخته شده است

  )anthropology.ir	www.(شناسي و فرهنگ برگرفته شده از: سايت انسان" .كرد
مفيدي در اختيار سياستمداران بسيار هاي اطالعات و مشاوره ،شك وي بعنوان يك ايرانشناس برجستهدانند. بيي وي را از مأموران سازمان اطالعاتي بريتانيا در ايران ميبسيار

لستان با شوروي كمونيستي در ايران و همچنين وقايع كودتاي ابل سياسي ايران تأثير گذار بود. وي نقش مهمي در مبارزات سياسي انگداد و بدينوسيله در مسانگليسي قرار مي
  مرداد در حمايت از فرآيند كودتا برعهده داشت.28

  :كندر خاطرات خود از خانم لمبتون چنين ياد ميد ،دوران پهلوي سياسي جالرالسلطنه) از از آنجمله احمد قوام (قوام
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كردند و زندگي مي نيمه صحرانشين است. از ديرباز مردم بسياري از نواحي ايران از راه شباني مراد ازواژه ايل، طوايف صحرانشين و"

زيستند و گاهي ها زير چادر ميبستانهاي خود را در تابستان به چراگاههاي نزديك محل سكونت خود ميبردند. اينان با آنكه تاگله

هاي داري و ساخت ايلي جامعه هر دو از ويژگيهم جزو ايالت بودند، با اينحال به معناي دقيق كلمه گردنده يا صحرانشين نبودند. گله

ساخت، و گاهي ايز ميشد. آنچه صحرانشينان را از جماعات ساكن متمرو بود اما هيچيك از اين دو به آنان منحصر نميهاي كوچگروه

(ايالت و  آن لمبتون:  "هاي ثابت ميان صحرانشينان بود.و فقدان ديه –چه كوتاه چه بلند  –داد، كوچ فصلي آنان را در برابر اينان قرار مي

  )195, ص. 1362عشاير, چاپ اول 

  

 استچنين آورده "نشيني كوچ" در تعريف يهلال كتر امانآقاي د:  

كند و در پي  هاي كشاورزي زيست مي آن نوع زندگي كه در آن انسان از راه پرورش حيوانات و معموالً با برخورداري از فرآورده"

  )1, ص. 1374(كوچ نشيني در ايران, چاپ چهارم  ".كند هاي طبيعي ساليانه از محلي به محل ديگر كوچ مي چراگاه

  

  اند:) را چنين تعريف كردهنشيني كوچ( "كوچندگي"آقاي بخشنده نصرت  

جمعي مردم است كه وابسته به دام، مرتع و حركت است. اين جماعت عموماً خود را از يك قوم و دست كوچندگي نوعي زندگي"

دام آنها را در فصول مختلف سال به توالي در مراتع طبيعي دانند و در يك قلمرو جغرافيايي كه امكان تعليف قبيله و يا ايل و تبار مي

كنند. علت اصلي اين جبر جغرافيايي است. چون در يك واحد جغرافيايي معين، علوفه براي تغذية دام سازد، زندگي ميآن ميسر مي

مختلف داراي  رافيايي كه فصولشوند كه به واحدهاي ديگر جغكوچندگان در تمام مدت سال وجود ندارد، در نتيجه آنها مجبور مي

	)19, ص. 1384(كوچ و كوچندگي در ايران, چاپ دوم  ".هاي خود بپردازندعلوفه خودروي مراتع مختلف به تعليف دام

  

از اين تعاريف  در برخي ايلياتي تعاريف زيادي ارائه شده است. نشين وكوچ جوامع معرفيدر  همانگونه كه مشخص است

بعنوان را  "اتكاي معاش به دامداري"شالوده تعاريف را تشكيل داده است. برخي  "هاي خونيساختارهاي پدرتباري و خويشاوندي"

جوامع  وجه تماييزبعنوان  ،"هاي غير دائمزندگي در سكونتگاهكوچنده بودن و " ديگر بعضيو در  اندشاخصه اصلي در نظر گرفته

	اير جوامع بيان شده است.اتي از سايلي

و برخي از جوامع روستايي  اگر چه از خصوصيات جوامع ايلياتي بشمار ميرود، اما خاص اين جوامع نبوده "اتكاي معاش به دامداري"

  باشند.نيز داراي اين خصيصه ميهمانند دامداران متحرك روستايي 

ها نيز ضمن جابجايي كولي دامداران متحرك روستايي و وده ونيز مختص عشاير نب "زندگي در مساكن غير دائم"و  "كوچندگي"

	كنند.هاي متحرك زندگي ميفصلي در چادر، كاروان و ساير مسكن

                                                                                                                                                                                                     
اي دو سه بار با چند نفر از خواص وكالي اكثريت براي ادارة ت كه هفتههاي غربي نقشة تجزية ايران را بوسيلة مأمورين درجة دوم انگليس، يعني ميسن لمبتون و مستر ترادولت"

  )123, ص. 1392(خاطرات سياسي قوام السلطنه,  "دادند، در ميان گذارند و ...مجلس و بررسي اوضاع اجتماعي ايران جلسات مشورتي تشكيل مي
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ايلياتي تماييز جوامع  وجهبايد معيارهايي كه  كنيمارائه مخصوصاً در دوران جديد  ،"ايل"تري از براي آنكه بتوانيم تعريف دقيقاما 

(ايالت و  هاي زير را تبيين نموده است:مالك بدين منظور 1مرحوم دكتر نادر افشار نادري مشخص نماييم. را ،ساير جوامع ميشوداز 

  )331, ص. 1362عشاير, چاپ اول 

  :هاي اصلي شناخت جوامع ايلياتيمالك

	"ايليداشتن ساختار اجتماعي وجود " .1

ن اوالد يبه چند طايفه، هر طايفه به چندين تيره، هر تيره به چندين تش، هر تش به چندكل است و ش يداراي ساختاري هرمهر ايل 
  باشد.چندين خانواده ميبر  مشتملو هر اوالد شود تقسيم مي

	"افراد به جايگاهشان در سلسله مراتب ايليو باور آگاهي " .2

طايفه تعلق دارند و بهمين  دام اوالد قرار دارند، به كدام تش، تيره ودر ك ،دانند در طبقه بندي اجتماعي ايل خودهمه افراد ايل مي
  شناسند.بخوبي مي ايلهاي قلمرو محدوده ها و مراتع خود را درچراگاه سبب

	"مشخص و مختص ايل داشتن سرزمين يا قلمرو با محدودة" .3

با توجه افراد طوايف مختلف ايل تقسيم شده است و  . اين قلمروها بينباشدي مشخصي در ييالق و قشالق ميهايهر ايل داراي قلمرو
  اي را در اختيار دارند.تعيين شده ةتعلقشان به طايفه، تيره، تش و اوالد محدود شان در سلسه مراتب ايلي وبه جايگاه

گردان و كوچنده، رمهكنند، چه كوچنده، نيمهسياسي خود را حفظ مي - بندي و نظام اجتماعيجوامع ايلياتي تا زماني كه سازمان رده

  آيند.نشين، جامعه ايلي بشمار مييا يكجا

  

	هاي فرعي شناخت ايالت:مالك

	كوچ  .1

	موقت و متحرك (انواع چادر و كپر) هايزندگي در سكونت گاه .2

شيوه معيشتي مبتني بر نگهداري و پرورش دام و اتكاي اصلي معاش به دامداري (زراعت در جامعه ايلي در درجه دوم  .3

	د.)شيت قرار داشته و توليد صنايع دستي اشتغال جنبي مي بااهم

                                                            
هاي ايلي و روستايي، استاد ، از پيشگامان پژوهششناسمردم شناس،جامعهپژوهشگر، : نوشهر) خورشيدي1358 تيرماه 9متوفي  - مشهد 1305(متولد  نادر افشار نادري"  ١

  شناسان معاصر ايرانيرگترين مردماز بز –ايراني  دانشگاه، عكاس و مستندساز
  فرانسهدانشگاه سوربن شناسي از دكترا: مردم، دانشگاه تهران از جامعه شناسي  :رشدكارشناسي ا ،دانشگاه تهران ازعلوم تربيتي  رشته فلسفه وكارشناسي: 

تأسيس گروه عشايري مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه  -) 1344(دكتر غالمحسين صديقي با موافقت مرحوم  شناسي نظري تدريس مردم -) 1343بازگشت به ايران (
 -  مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران ةموسس رئيس -) 1345(و رياست اين گروه  ون جواد صفي نژاد، حسن پارسا و هوشنگ كشاورزتهران با همراهي پژوهشگراني چ

   ")1355( هاي دهقاني و روستايي ايران پژوهش ةموسس مؤسس - رياست دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
  )www. anthropology.irنگ (شناسي و فرهبرگرفته شده از: سايت انسان

  ، دشت ميشان (طرح مبارزه با بيسوادي)، جمعيت و شناسنامه ايالت كهكيلويه، عشاير (مطالعات و برنامه ريزي) و ...مونوگرافي ايل بهمئيكتب و تحقيقات: "
ميليمتري، ريورسال، طرز تهية  16دقيقه، 12 - 1346( شك، ميكي از طوايف)ميليمتري، ريورسال، نقش درخت وميوة بلوط در زندگي  16دقيقه، 33 - 1346( : بلوطهاي مستندفيلم

هاي هاي شهر باستاني دهدشت و اتراق عشاير در ميان خرابهميليمتري، ريورسال، خرابه 16دقيقه، 8 – 1346( هاي دهدشت ، خرابه)گيلويهمشك و موارد استفاده آن در عشاير كه
   "، ...خانه بويراحمد سفلي عروسي در نقاره، شب صلح ،ميليمتري، رنگي، تهية گالب در قمصر كاشان) 16 دقيقه،18 – 1349( ، گالباين شهر)

 )318, ص. 1391(ايل بهمئي, چاپ اول : ورهرامفرهاد 
   "احساس مسئوليت بگذرد.تفاوت باشد و بيگذشت نميتوانست بين او ميترين ويژگي اخالق اجتماعي او جوانمرديش بود. نسبت به آنچه در پيراموشايد برجسته"
   "»دردي را از مردم دوا كند.«هايي بود كه اعتقادي نداشت و هوادار پژوهش» علم به خاطر علم«در كار علم هم به "

   )324, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول داريوش آشوري: 
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اگر چه از مشخصات زندگي  »زندگي در مساكن غير دائم«و  »كوچندگي«، »اتكاي معاش به دامداري«همانطوركه در باال اشاره شد، 

 بعضي بين جوامع ايلياتي ود زيرا اخت جوامع ايلياتي بكار برنشاصلي هاي بعنوان مالكاز آنها توان نمي باشد امامي نشينيكوچ

بر دامداري استوار است. آنها نيز نيز  "رك روستاييحدامداران مت"شيوه تأمين معاش  نمونهبعنوان  باشد.ميديگر مشترك جوامع 

مه گرداني هاي كوچ (بويژه كوچ ييالقي در بهار) بصورت نيمه كوچندگي يا رهمه ساله در يكي از دورهبراي دسترسي به مراتع تازه 

 هايگاهسكونتدر  اينان نيزنمايند. كنند و همانند عشاير چند ماهي را در ييالقات سپري مياقدام به كوچ مي ي خودهابا دامهمراه 

  ايلياتي ناميد.را توان آنها نميبندي شده، طبقههمانند انواع چادر سكونت دارند، اما بعلت نداشتن ساختار اجتماعي  متحرك

	شوند. هاي عشايري محسوب نميز عموميت دارد، اما در زمره گروهيها نمداوم و سكونت در مساكن متحرك در بين كوليجابجايي 

هاي موجود كه در برگيرنده الزامات اين نوع جوامع و واقعيتارائه تعريفي جامع درباره مفهوم جامعه ايلياتي در شرايط فعلي ايران 

  شد.باميو پيچيده سخت امري ، باشد

بي يا وابستگي همبستگي خوني، خويشاوندي دور نسبي يا سب داراي شود كهاز مردمان اطالق مي اجتماعي ساختارمندايل به "

كنند و عموماً معيشتي بر پاية دامداري داشته و در پي يايي متعلق به ايل زندگي ميو در يك محدوده جغراف هدسياسي بو -اجتماعي

  "كوچي متناوب دارند.هاي خود مام و يا گروهي از اعضاي خانوارها بهمراه گلهتهاي مناسب يافتن چراگاه

  

  گروه تقسيم بندي نمود: 4توان در را مي نشينانكوچايالت و ارائه شده در باال،  هايمالكبر استناد با 

  ايالت و عشاير كوچنده يا تمام كوچنده: )1

در هيچ كدام از قلمروهاي ييالقي و قشالقي و يا ت ايالت را دارا بوده و هاي اصلي در شناخمالكگردد كه اطالق ميجوامعي به 

در كليه فصول و ايام سال كوچ كرده و  اعضاي خانواده و دام بهمراه تماممناطق شهري و روستايي سكونتگاه ثابت نداشته باشند و 

  كنند.در انواع سكونت گاه هاي متحرك همانند انواع چادر و كپر زندگي مي

  الت و عشاير نيمه كوچنده:اي )2

ييالقي، قشالقي و يا  حداقل در يكي از قلمروهايهاي اصلي در شناخت ايالت را دارا بوده و مالكگردد كه اطالق ميجوامعي به 

- اهخارج از آنها (مناطق شهري و روستايي) داراي سكونتگاه ثابت هستند و در هر دوره كوچ تعدادي از اعضاي خانوار در اين سكونتگ

  .كنندكوچ نمي ي خانوارها ماندگار شده و با ساير اعضا

  گردان:ايالت و عشاير رمه )3

ييالقي، قشالقي و  اعضاي خانواده در يكي از قلمروهايهاي اصلي در شناخت ايالت را دارا بوده و مالكگردد كه اطالق ميجوامعي به 

- ها توسط چوپانان و يا اعضاي ذكور خانواده كوچ ميموعد كوچ، دام يا مناطق شهري و روستايي سكونت اختيار كرده و همه ساله در

  ها)كنند. (عشاير سنگسري
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  نشين:ايالت و عشاير يكجا )4

در مناطق شهري و يا روستايي اسكان يافته و هاي اصلي در شناخت ايالت را دارا بوده و مالكگردد كه اطالق ميجوامعي به 

برداي از مرتع و به تبع با توجه به اينكه حق بهره امااي غير از دامداري داشته باشند. ا حرفهاند و ممكن است شغل ييكجانشين شده

 ايالتها كه بارندگي خوب باشد اقدام به كوچ نمايند، به آنها توانند در برخي از سالاند و ميآن حق كوچ كردن را از دست نداده

  د.نماينبا حق كوچندگي اطالق مي اسكان يافته ولي

هاي رغم آنكه نفسعليتوان زندگي تمام كوچندگي را مشاهده نمود اما با مجموعه تحوالت صد ساله اخير در ايران، بندرت مي

  دهند.به حيات خود ادامه ميذكر شده  هايگروهساير نشيني در ايران به شماره افتاده است، هنوز زندگي كوچ

  

سياري بوده است. مسائل مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي باعث تغييرات نشينان در ايران داراي نوسانات بجمعيت كوچ

  نشين در ايران وجود ندارد.متاسفانه آمار دقيقي در ارتباط با نفوس كوچ و نشينان شده استچگسترده در جمعيت كو

از و عدم دسترسي آنان ردة گستهاي مداوم ايالت، پراكندگي جابجائينشين و همچنين عدم وجود تعريفي دقيق از جامعه كوچ

  باشد.عوامل موثر در نوسان آمارهاي ارائه شده مي

هاي موجود تطابق نداشته با واقعيت هاي ارائه شدهد كه موجب گرديده تا آمارنباشديگر عواملي مياز  مقاصد سياسيعدم آگاهي و 

  د. نباش

اند و در جهت گريز از ماليات و يا اجتناب از خدمت سربازي داشته نشنيان در برخي موارد با ارائه آماري كمتر از واقع سعي دركوچ

اند. ارائه اطالعات اشتباه از طرف هائي نيز جهت باالبردن اهميت خود و برخ كشيدن قدرت ايل آماري بيش از واقع ارائه كردهزمان

  قابل استناد نباشد.چندان افراد موجب گرديده تا آمار ارائه شده 
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بتواند تا  را داردخاص خود  كاركردهايو است  را بدست آورده بفرد منحصردر طول ساليان بسيار طوالني ساختاري جامعه ايلياتي 

  عبارتند از: سياسي ايالت - ترين كاركردهاي ساختار اجتماعياصليورد. آن ايل فراهم آرا در اقليم  خودنيازهاي اعضاي 

با ساير جوامع را تعيين آن و ارتباط نشين كوچنحوة ارتباط بين افراد يك جامعه  ،سياسي كوچ نشينان -ساختار اجتماعي )1

	كند. مي

از ديگر كاركردهاي ساختار  جوامعر تأمين امنيت افراد جامعه و حفاظت از اعضاء در برابر خطرات طبيعي و تهاجم ساي )2

	باشد.سياسي ايالت مي -اجتماعي

كار گروهي و با همياري تمامي افراد  سايهنشينان نيازمند تالشي عظيم است كه تنها در كوچنيازهاي زندگي و تأمين معاش  )3

	پذير است. جامعه امكان

در حد تأمين نيازهاي داخلي ديم و عموماً بصورت مختصر رزي نشينان بر پاية دامداري استوار است، هرچند كشاواساس معاش كوچ

  توليد صنايع دستي نيز در كنار آن قرار دارند.همچنين و هر خانوار 

	

	

  خانواده .5,1

نشيني در ايران, چاپ چهارم  (كوچ باشدميترين واحد اجتماعي ايل خانواده كوچكترين و اصلي، نشينانكوچسياسي  -اجتماعيدر ساختار 

قرار داشته و بعنوان يك  ايالتدهد. خانواده در قاعده هرم ساختار اجتماعي جامعه را تشكيل مياين كه بدنه اصلي  )128, ص. 1374

  از راه دامداري برعهده دارد. خود و اقتصاد ايل راو رفاه  واحد توليدي وظيفه اصلي تأمين معاش

شود. تشكيل مي پسران، دختران و فرزندان پسري، بوده و از پدر، مادر 1پدرتباري پدرساالري وراي ساختار دا ايالتخانواده در 

از پدر را حق آب، مرتع و زمين هاي پدرتباري ايالت، پسران باشد. در خانوادهسرپرستي اين واحد كوچك اجتماعي برعهده پدر مي

تبار و نام خانواده را باشند، زيرا عالوه بر آنكه ار ميرداز جايگاه مهمي برخوپدرتباري  هايدر خانواده فرزندان ذكوربرند. به ارث مي

خانواده را در برابر ساير نظامي ميزان قدرت  . همچنينشوندمي محسوبدر اقتصاد خانواده نيز نيروي كار مهمي دارند، زنده مي

  . دنگردميايل طايفه و داده و موجب افزايش قدرت افزايش  راخانوارها 

تأمين معاش خانواده، تمامي افراد در اقتصاد خانواده سهيم بوده در فرزندان ذكور زياد رغم اهميت بسيار علينشيني در زندگي كوچ

تعيين كننده مسؤليت واگذار شده به هر يك از و موقعيت اجتماعي سن  ايف مشخصي را برعهده دارند. جنس،وظاز اعضاء يك  و هر

  باشد.ه ميافراد خانواد
                                                            

  :از نظر ساختار انواع خانواده  ١
به چند گروه  ،شناسدكنند و جامعه به رسميت ميپدر ساالري يا پدرتباري: خانواده را عموماً براساس قدرت رئيس خانوار و تباري كه فرزندان خانواده خود را منسوب به آن مي"

  "كنند.تقسيم مي
 "د كه درآن قدرت در دست شوهر يا پدر و تبار پدري است.شواي اطالق ميخانوادة پدرساالر: به خانواده"

  "رسد.اي است كه نسبت و تبار اعضايش، چه از نظر خود آنها وچه از نظر اجتماعي، به تبار پدري، يعني پدر پدر و الي آخر ميخانوادة پدرتبار: خانواده"
 "اند.ه در آن قدرت در دست زنان است و مردان تحت تسلط آنانشودكاي اطالق مي، گروه يا جامعهدرساالر: به خانوادهماخانوادة "

  "شود.اي است كه نسبت و تبار افراد، به مادر و تبار مادري منسوب ميخانوادة مادرتبار: خانواده"
  )174-173, ص. 1394(مباني انسان شناسي, چاپ چهارم 



نشيني در ايرانآشنايي با كوچ    

   

       154 از 21صفحة    22/10/1395   :آخرين ويرايش تاريخ  
      	   4,3   ويرايش:

 

هاي لبني (همچون ماست، روغن، كشك، پنير و ...)، آوردن آب از چشمه، جمع كردن هيزم، توليد داري، تهيه فراوردهپخت و پز، بچه

  گيرد. كه بيشتر در داخل و اطراف چادر صورت ميصنايع دستي جزو وظايف بانوان محسوب شده 

شكار جزو كارهاي  و هامومي، حفاظت از خانواده و دامهاي عو تصميم گيريهاي سياسي چوپاني، داد و ستد، شركت در فعاليت

   شود.مردانه محسوب مي

   باشد.آوري اسباب و وسايل و آمادگي براي كوچ جزو وظايف مشترك زنان و مردان ميچيني، جمعها، پشمدوشيدن شير دام

در مناطق  هاها و بزغالهبه چرا بردن بره همانندي يركت دارند كارهانشيني مشاها نيز در زندگي كوچتمامي افراد خانواده حتي بچه

از جمله  و جمع آوري هيزم ها و يا كمك در آوردن آبدام در هنگام دوشيدنها ها و بزغالهبرهنگهداري  و همچنين 1نزديك چادر

   باشد.ها ميوظايف بچه

ات نالبته اين بمفهوم عدم استفاده از تزئيباشد. و غيركاربردي مياضافي دون لوازم بو ، مختصر ، بدون تجمالتزندگي ايلياتي ساده

توان به تزئينات و نقوش بكار رفته در باشد. بعنوان نمونه مينيست، بلكه زيبايي و تزئين بخشي از وسايل كاربردي زندگي عشاير مي

در ساخت آنها استفاده  شكلنها، تزئينات نيز به بهترين خورجين، نمكدان، مفرش و ... غيره اشاره نمود كه در عين كاربردي بودن آ

  شده است.

بسيار مختصر و زندگي وجود دارد. بهمين دليل لوازم  آنان ينيازهاي اساس منطبق برنشينان تنها لوازم كاربردي در زندگي كوچ 

و يگاه اجتماعي سرپرست خانواده ، جابه گستردگي و وضع اقتصادي خانوادهو لوازم زندگي باشد. حجم وسايل حداقل شده مي

  نيز بستگي دارد.(كه خود تابعي از وضعيت اقتصادي خانواده است) آن خانواده (انواع خودرو) همچنين تعداد احشام باربر 

-هاي نيمهنشينان ايجاد شده است. يكجانشين شدن ايالت اعم از گروهاي در ساختار زندگي كوچبا ورود تكنولوژي، تغييرات عمده

  ها شده است. گردان و يكجانشين بخودي خود باعث تغيير احتياجات و ملزومات زندگي روزمره اين گروهكوچنده، رمه

ازدواج و تشكيل خانواده امكان كسب استقالل را به افراد داده و موجب نشينان كاركردهاي مختلفي دارد. ازدواج در بين كوچ

. شودمحسوب مينشين مهمترين كاركرد ازدواج در جوامع كوچ ،فرزند پسر داشتن فرزند، بخصوصشود. گسترش دودمان مي

 و همانگونه كه عنوان شد فرزندان پسر هم بعنوان نيروي كار نقش مهمي در تقويت بنيه اقتصادي خانواده دارند و هم قدرت نظامي

فرزندان پسر ضمن باال بردن جايگاه اجتماعي فرد  دتعدد. ننمايامنيت خانواده و ايل را تأمين ميشده و خانواده محسوب  پشتوانههم 

فرزندان پسر  تر ميكند.را در بين ساير اعضاي دودمان قوياز نظر سياسي نيز موقعيت وي  ،و ايجاد اعتبار براي ويايلياتي در جامعه 

يك نسل ضامن بقاي همچنين نپسرا. شوندمحسوب مي والدين اي براي دوران پيريپشتوانهباعث سربلندي و غرور پدران هستند و 

  باشند. فرد و دودمان نيز مي

                                                            
  شوند.آن تغذيه مي نزديك مراتعبهمين علت در كنار چادر مانده و از  افت زيادي را طي نمايند.سعيف هستند و نميتوانند همراه گله جهت چرا مها ضها و كهرهبره ١
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دانند. ارضاء غرايز جنسي از ديگر نشينان ازدواج را اداي وظيفه شرعي ميكوچ باشد وازدواج وظيفه شرعي هر فرد مسلمان نيز مي

تواند مي شود وه بزرگي محسوب ميباشد. هر گونه روابط جنسي خارج از محدوده خانواده مردود بوده و گناكاركردهاي ازدواج مي

  هاي خطرناكي نيز بشود.موجب درگيري

و براي اتحاد با ساير داشته ه سياسي بها نيز جندر گذشته چند همسري در بين خوانين و كالنتران رايج بوده و برخي از اين ازدواج

باشد و فقط در بعضي شرايط خاص رت تك همسري مينشينان ايران بصوايالت انجام ميشد. اما ازدواج در بين قشر عامه اكثر كوچ

  گيرد.ازدواج مجدد صورت مي ،كارافتادگي همسر اول مثال نازائي زوجه، عدم داشتن فرزند پسر از همسر اول و يا از

ذهبي ها چند همسري رواج دارد كه فرهنگ جوامع مورد بحث و عوامل متنها در بين عشاير عرب خوزستان و همچنين در بين بلوچ

  باشد.از داليل آن مي

و قوانين  نشينان درون گروهي بوده و تمايل چنداني به ازدواج با خارج از ايل خود ندارند. تعصبات قوميتيازدواج در بين اكثر كوچ

از  )..و .اين نوع ازدواج (شيربهاء، مهريه هاي بمراتب كمتر تر بودن ازدواج درون گروهي و هزينه، نزديكي فرهنگي، سهلعرفي

   باشد.مي نشيناندر بين كوچ ترين داليل ازدواج درون گروهيعمده

	باشد.نادر مي نشينان امري نكوهيده وطالق در بين تمامي كوچ

  

  مطرودطبقه نيمه  .5,1,1

كساني در بسياري از ايالت ايران در گذشته و حال، و  پسندندايالت تنها جنگاوري، سپاهيگري و سواركاري را در كنار دامداري مي

، مورد عالقه مردم اي غير از دامداري مشغول هستندو برخالف افراد عادي ايل، به حرفه دكننپرورش دام امرار معاش نميكه از راه

  اند. آقاي دكتر بهاروند اين گروه را طبقه نيمه مطرود جامعه عشايري ناميدهجناب د. باشنمينشين نكوچ

رتباط و هاي ايلياتي تمايلي به اانوادهو خ را تشكيل دادهنشين ود جامعه كوچمطر.. طبقه نيمههنگران و .ها، آنوازندگان، سلماني

  دانند.وصلت با اين گروه ندارند و از دادن يا گرفتن دختر از اين طبقه پرهيز كرده و آن را نكوهيده مي

هاي ايل حضوري جدي دارند. وند اما در تمامي مراسمشهاي نيمه مطرود جامعه ايلياتي محسوب مينوازندگان عليرغم آنكه جزو اليه

-نشيني را ميها، عزاها و حتي كوچ همگي با نواي نوازندگان همراه است. نوازندگان ايلياتي زندگي كوچها، جشنعيدها، عروسي

الب سرود و شعر در آورده و ها و شايد بتوان گفت تاريخ شفاهي جامعه خود را در غها، شكستها، پيروزيها، غمسرايند آنها شادي

   خوانند.نشين ميبا نواي سازهاي خود براي مردمان كوچ

ها گرفته و در هنگام مراسمات مختلف نيز معموال مبلغي بعنوان اين گروه در هنگام محصول سهم خود از محصول را از تمامي خانواده

  كنند.هديه دريافت مي

، در گفتگو با مردم متوجه شدم كه هنوز هم بخش بزرگي از جامعه ها داشتمو قشقاييها در سفرهايي كه شخصاً در بين بختياري

، بخصوص نوازندگان ايلياتي ندارند. هر چند كه بعلت عالقة فراوان به نواها، اشعار و ايلياتي تمايل چنداني به وصلت با اين گروه

	.شمرندداستانهاي كهن خود، آنها در بين خود پذيرفته و محترم مي
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  دودمان .5,2
داراي باشد، كه از چندين خانوار تشكيل شده است. افراد هر دودمان تبار در ايالت ميدودمان، كوچكترين واحد اجتماعي پدر 

- نسل پيش ميزيسته، مي 5تا  3از نسل يك شخص مشخص كه بين پيوندهاي خويشاوندي نزديكي بوده و داراي نياي مشتركي 

  باشند.

  شود و ممكن است به دو بخش تقسيم شود.تماعي بين هريك از ايالت به نام خاصي شناخته ميردة دودمان در ساختار اج

  شود. بخش تقسيم مي به دو ي بختياريلرهاردة دودماني در بين بعنوان نمونه 

د عضو تش داراي نامند. تمامي افرامي شوند.)(آتش، تعداد افرادي كه دور يك آتش يا اجاق جمع مي »تَش«را باالتر ردة دودماني 

  باشند. نياي مشتركي مي

اين در لُر كوچك  .شودتقسيم مي »اوالد«هر تش به تعدادي شود. ناميده مي(پسر و پدر) » كُروبو«يا  »اوالد«تر ردة دودماني پائين

  .نامندمي» دودمو«يا  »بووه«رده دودماني را 

  .باشدميچندين بيله (اوبه)  شامل بنكُو در آن كه دننام دار (اوبه) »بيله«و  »بنكُو«قشقايي  ردة دودماني پدرتباري در ايل

  .است »اوبه«چندين  مشتمل برخود كه نامند ) مي(ناف، اتصال جنين به مادر گوبكردة دودماني پدرتبار را هاي شاهسون ترك

  امند.نمي ها  اُبهتركمن، كردها هركي و رند و زات هاردة دودماني پدرتباري را بلوچ

  

  د.نشواغلب به نام باني آن شناخته مي اعضاي اين واحد هاي اجتماعي دودماني

   وند+  حسن – حسن وند ←لر 

   لو+  جعفر –جعفرلو  ← ترك

  )زهي( زايي+  اسماعيل –اسماعيل زايي  ← بلوچ

و ايت بدنه اصلي جامعه ايلياتي كه وظيفه اصلي انتقال فرامين ايلخان و هد بعهده دارد "ريش سفيد"هدايت هر دودمان را يك 

-سياسي ايالت (همانند ايلخان، ايل –ساختار اجتماعي  بااليهاي ردهجايگاره رهبري در . برخالف دهدرا انجام ميهماهنگي كوچ 

ت اجتماعي منافع مادي چنداني نيز براي آنان ندارد و تنها منزلمقامي موروثي نيست و  ،ريش سفيدي يك دودمان بيگي، كالنتر، ...)،

  .آوردو احترام افراد را براي شخص مي

دودمان، تمكن مالي مناسب و همچنين روابط خوب با كدخداها و كالنتران از  تجربه، مقبوليت اجتماعي در بين عموم افرادداشتن 

  باشد.شود كه براي رسيدن به جايگاه ريش سفيدي مورد نياز ميامتيازاتي محسوب مي
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  تيره .5,3
باشد كه از چندين دودمان تشكيل شده است. افراد يك تيره بنام عشاير ميايالت و روهي پدر تبار در ساختار اجتماعي گنيز تيره 

كنند و ممكن است اعضاي هر تيره در اردوهاي متعددي زندگي ميشود. پشت پيش ميزيسته، ناميده مي 8تا  5باني آن كه بين 

  بعللي همچون درگيري داخلي، خشكسالي و ... در درون خود جاي دهند. هاي ديگري را نيزتعدادي خانوار از تيره

دهند. هاي جديدي را ميآيد كه نهايتاً تشكيل تيرههاي جديدي بوجود مي، دودمانبا افزايش تعداد افراد يك دودمان در طول زمان

  شود.طايفه ميهاي وابسته، بتدريج تيره تبديل به در صورت افزايش زياد جمعيت يك تيره و تيره

در راس هر تيره، كدخدا قرار دارد كه وظيفه رهبري و هدايت تيره را برعهده داشته و فرامين ايلخاني از طريق كالنتران طوايف جهت 

  گردد.اجرا به وي ابالغ مي

	

  

  طايفه .5,4
ر يا زارع، داراي سازمان نشين يا روستايي، دامداطايفه در معناي عام به مفهوم هر واحد خويشاوندي پدر نسبي اعم از كوچ )1

  )27, ص.  1369(مقدمه اي بر شناخت ايالت و عشايري ايران , چاپ اول باشد. اجتماعي ايلياتي يا فاقد آن مي

گردد. شكيل ميباشد كه از چندين تيره تجامعه مياين سياسي در باالي هرم  - طايفه واحدي اجتماعياما در جامعة ايلياتي،  )2

توانند خويشاوندان پدرتبار باشد. بعبارت ديگر افراد يك طايفه ميطايفه لزوماً داراي نظام خويشاوندي و روابط پدرتباري نمي

  هاي مختلف تشكيل شده باشد.بوده و يا از اتحاد سياسي، نظامي، اقتصادي و يا اجتماعي تيره

شود. همچنين يك (چه واقعي و چه اساطيري) باشند، طايفه به نام او ناميده مي "نياي مشتركي"اگر تيره هاي يك طايفه داراي 

شوري در فارس و يا خاشي در سيستان و درهگذاري شود. همانند طايفه نام "قلمروي آن طايفه"طايفه ممكن است به نام 

   آن طايفه ناميده شود. "تيره قدرتمند". همچنين ممكن است يك طايفه بنام بلوچستان

بر سر آنان قرار  هبه طوايف قدرتمند پيوسته و چتر حمايتي طايف ،هاي ضعيف براي در امان ماندن از تعرضتيرهدر بسياري از موارد 

بان در ايل باصري هاي عرب زتيره د.نآيبتدريج افزايش يافته و بصورت ايل در ميطوايف قدرتمند جمعيت گيرد. بهمين دليل مي

  باشند.مي فارس نمونه اين مورد

  شود.هاي آن طايفه بطور نامساوي تقسيم ميمشخص است كه در بين تيره هها و مراتع هر طايفسرزمين

شود. كالنتران نقش معاونان ايلخان را داشته و يك كالنتر بر عهده دارد كه قدرتمندترين فرد طايفه محسوب ميرا هدايت هر طايفه 

  شود.ه اعالم ميدستورات ايلخان از طريق آنها به طايف

و عنوان ايل به آنها  بودههاي مستقلي كه عضو هيچ ايلي نيستند ولي از نظر جمعيت تعدادشان كم طايفه همچنين به معناي گروه )3

	شود.نيز اطالق مي نميگيرد،تعلق 

  اند.يف و يك ايل درنيامدههاي كوچك جدا از هم قرار دارند و بصورت اتحادي از طوابعنوان نمونه طوايف بلوچ كه اكثراً در گروه
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  ايل .5,5
چند طايفه تشكيل شده است. اين طوايف در بيشتر اوقات داراي نياي مشترك مشخصي اتحاد باشد كه از ايل واحدي سياسي مي

ي . بعنوان مثال بيرانوندها خود را از نسل شخصاي داردكه حالتي اسطوره دانندخود را از نسل شخص خاصي مي بعضاًباشند اما نمي

  ميدانند. "بيران"بنام 

پيمانان سياسي و در بعضي موارد ايالت از اتحاد سياسي چند طايفه كه داراي نياي مشتركي نيستند، تشكيل شده است. نياز به هم

-نظامي بمنظور حفظ امنيت و مقابله با تهديد ساير ايالت بزرگتر، گسترش دامنة نفوذ ايل و همچنين داشتن قلمروهاي مشترك مي

توان به ايل خمسه در استان فارس اشاره نمود كه از اتحاد انند از عوامل اتحاد طوايف و تشكيل ايالت باشد. بعنوان نمونه ميتو

  سياسي پنج طايفة بزرگ (ايل) تشكيل شده است.

  سياسي به چهار دسته تقسيم بندي نموده است:  –آقاي علي بلوك باشي، ايالت را از نظر ساختار اجتماعي 

	اديه هاي ايلي يا ايل هاي بزرگاتح )1

	د.باشنميپر قدرت رهبري داراي ساختاري متمركز و  هاييايلاين 

	هاها و قشقاييهاي ايلي همانند بختياريقويونلوها و اتحاديهقويونلوها، آقهمانند قره

	ترايالت با ساختار سياسي متمركز محلي با رهبري كم قدرت )2

	ارتباط هستند. درها با حكومت نطقهدر سطح متنها اين گروه ايالت 

	زاگرس مركزي ممسني، لرهاياحمدي، بوير، لرهاي كردهاي غرب و خراسان، خمسه فارسهمانند ايل 

	پراكنده و بدون رهبري برجسته و مشخص و سازمان يافته هستند. بصورتكه ساختار سياسي متمركز نداشته و  ايالتي )3

توانستند ها ميبيش از ساير ايل و عدم رهبري متمركز داشتن سازمان سياسي غير متمركز ،پراكنده بودن هاي ايلي بسبباين گروه

	.باشندهاي تركمن مينمونه بارز اين دسته، گروه ها ايستادگي كنند.در برابر حكومت

	باشند.كه داراي ساختار اجتماعي و سياسي متمركز و قدرتمند نمي ايالت كوچكتر و ضعيفتر )4

  هاسنگسريهمانند 

  

و در برخي ايالت بيگي بعنوان معاون ايلخان ايلخان قرار دارد و ايلهمانند ايل قشقائي، در راس ايالت بزرگ با رهبري متمركز، 

  نامند.شود. در ايالت كوچكتر رئيس ايل را ايل بيگي ميشناخته ميبعنوان جانشين ايلخان 

-ت اوست. وي وظيفه هدايت ايل را بر عهدة داشته و قوانين را تعيين ميايلخان رهبر ايل است و قدرت سياسي و نظامي ايل در دس

بزرگي يك ايل و قدرت رهبري جمعيت و نمايد. با توجه به و منافع ايل خود در برابر ساير ايالت محافظت مي كند و از افراد، سرزمين

برقراري نظم، را هدايت نموده و اقدام به  ايلتم باشد كه بوسيله اين سيسخاصي مينظامي  -آن، ايلخان داراي تشكيالتي اداري

دريافت هاي مختلف، انتخاب محل اردوهاي موقت، انتخاب مسير، ترتيب عبور تيرهانتقال دستورات خود همانند تعيين زمان كوچ، 

  نمايد. ميماليات، تنبيه خاطيان، مقابله با متجاوزان و ... 
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، مناصب سياسي را نيز تاريخي هر دورهسياسي ايل در ساختار  موقعيتو با توجه به  داراي نفوذ سياسي در كشور بوده ايلخانان

هاي وزير انتخاب و ساير خانالسلطنه بختياري پس از انقالب مشروطه بعنوان نخستدار ميشدند. بعنوان نمونه صمصامعهده

  شوند.هاي دولتي ميبختياري نيز عهده دار سمت

شود و عموماً در داخل يك منتقل مي(در برخي موارد برادر) صبي موروثي ست كه از پدر به پسر ارشد در ايالت بزرگ، ايلخاني من

يابد. در گذشته عنوان ايلخاني از طرف شاه به پسر بالفصل ايلخان قبلي و يا يكي از افراد ذكور خانواده از يك دودمان خاص ادامه مي

  شد. بود، اهدا ميه قابل قبولي ميهدر بين افراد ايل نيز داراي وج خانواده ايلخاني كه مورد اطمينان شاه بوده و

  شد.مناطق تعيين ميوقت بيگي توسط واليان مقام ايل و هاي مركزي در ارتباط بودنداي با حكومتايالت كوچكتر كه در سطح منطقه

-ريافت ماليات در پايان فصل محصول و بصورتشوند. آنها ضمن دهاي جوامع ايلياتي محسوب ميايلخانان طبقه اشرافي و فئودال

ها و ... را در اختيار دارند. در برخي از ايالت تمامي ها، بهترين اسبها، بهترين دامهاي مختلف توسط كارگزاران خود، بهترين چراگاه

هاي ايلخاني را چوپانان گرديد. گلهياي به افراد ايل واگذار مبود و اجازه چرا از طرف وي و در عوض اجارهمراتع متعلق به ايلخان مي

باشد و عموماً در اطراف آن محافظان شخصي ايلخان مستقر برند. چادر ايلخاني چادري بزرگتر از ساير چادرهاي ايل ميبه چرا مي

طبقات ازدواج با اي به كمتر عالقهشوند. چند همسري بين ايلخانان رواج داشته و ازدواج اين طبقه عمدتاً درون گروهي بوده و مي

جهت ايجاد اتحادهاي سياسي با طبقه ايلخاني نيز ازدواج در بعضي مواقع دارند. و يا عامة مردم كدخداها  تر همانند كالنتران،پايين

  گيرد.پيمان صورت ميايالت مجاور و هم

  شدند. مي ايلخاني اغلب در شهر سكونت داشته و گاهي براي سركشي به ايل ملحق ايلخانان و خانواده

البته تمركز قدرت در تمام ايالت به يكسان نيست. بعنوان مثال در رأس هر يك از طوايف تركمن يك ياشول يا ريش سفيد قرار دارد 

  شود.ها گرفته ميهاي ايران وجود ندارد و تصميمات جمعي در شور بين ياشولاما جايگاهي باالتر بعنوان ايل خان در ميان تركمن

باشد مي "مناصر"و  "هادي"باشد. ايل پاپي داراي دو شعبه ر لرستان نيز نمونه ديگري از ايالت بدون رهبري متمركز ميايل پاپي د

شود. هر چند كه رهبري ايل را خوانين هادي و مناصري (تيره) برعهده دارند، اما آنها و هر شعبه به تعدادي طايفه تقسيم بندي مي

كنند.هيچ يك از اين خوانين به تنهايي داراي قدرت مطلق نبوده و برخالف ساير ل را تعيين ميهاي كلي ايتنها خط مشي سياست

ها يا همان ريش سفيدها بصورت گروهي برعهده را روساي تيرهمختلف  طوايفاداره باشد. ايالت، قدرت اين خوانين محدود مي

  دارند.

هاي مركزي شناخته شده و مبارزه با ايلخانان ي بالقوه براي حكومترهبري متمركز و پرقدرت ايالت بزرگ همواره بعنوان تهديد

  شود. مقتدر و كنترل آنها در تمام طول تاريخ ايالت ايران مشاهده مي

ملغي » ايلخاني«خورشيدي) عنوان  1312الي  1303هاي سال (طيپس از سركوبي و يكجا نشيني ايالت خورشيدي و  1312در سال 

، اين جايگاه هيچگاه كه با اشغال ايران و تبعيد رضا شاه همراه بود 1320عشاير پس از شهريور مجدد يري گغم قدرتشد و علي ر

  از بين رفت. بطور كاملبا پيروزي انقالب اسالمي در ايران، اين جايگاه نتوانست به مقام قبلي خود برگردد و 



نشيني در ايرانآشنايي با كوچ    

   

       154 از 27صفحة    22/10/1395   :آخرين ويرايش تاريخ  
      	   4,3   ويرايش:

 

  قلمرو سرزمين و .6

ايالت  بنابراين دندار نيازبه علوفه براي ادامه حيات ها رمه ابسته است وبه دام ون نشيناكوچو معاش زندگي همانگونه كه عنوان شد، 

مشخصي در ييالق و قشالق هستند  مراتع. بهمين علت تمامي ايالت داراي باشندمي تعامربه نيازمند نشيني براي ادامه حيات كوچ

  آورد. در طول سال فراهم ميرا ها كه علوفه مورد نياز دام

- فردي يا خانوادهباشد. در برخي ايالت، مالكيت نشين داراي قوانين مشخصي ميهاي كوچسي به مراتع در نظام هر يك از گروهدستر

، ، اما در برخي ديگر مراتع متعلق به ايلخانانهارد همانند تركمنتعلق داايل يا طايفه مراتع ايل به تمامي افراد اي وجود نداشته و 

  شود.واگذار ميطايفه يا تيره به افراد  مالكبرداري از مراتع از طريق وده و اجازه بهرهب خوانين و كالنتران

نيز در درون اين قلمرو باشد. نشينان مشخص مياز قلمروي ساير كوچمرزهاي آن قلمرو هر ايل مشخص است و در تمامي مناطق 

هاي يك دودمان به تمامي افراد دودمان متعلق بوده و همگي اهچراگها براي افراد ايل مشخص است. محدوده هر يك از طوايف و تيره

   برداري از مرتع را دارند.افراد اجازه بهره

هاي دودمان بستگي داشت اما امروزه با ملّي شدن منابع طبيعي، ميزان تعليف برداري از مرتع به تعداد دامدر گذشته ميزان بهره

ظرفيت برد هر مرتع توسط ادرات كل منابع طبيعي و آبخيزداري تعيين و با اعطاي  وزهامرشده است.  مشخصيها داراي قوانين دام

  شود.هاي مستقر در آن مرتع ميزان تعليف مشخص ميمجوز به دودمان

نشينان تأثير هاي كوچموقعيت جغرافيايي، اقليم، منابع آبي و خصوصيات زيست محيطي قلمروهاي ييالقي و قشالقي در تعيين دام

نشينان با اقليم قلمروهاي ييالقي و قشالقي اعم از ميزان منابع آبي، نوع پوشش گياهي، ساختار و ها كوچايي داشته و دارد. دامبسز

  خصوصيات زمين و ... سازگاري كامل دارند.

دهد ولي ر را تشكيل مينشينان لهاي كوچاز گلهبعنوان نمونه بز با اقليم كوهستاني زاگرس سازگاري بيشتري داشته و درصد بااليي 

  نشينان زاگرس جايي ندارد.هاي كوچشتر در ميان گله

  

و در چندين اردو قبلي  هايها مشخص است و آنها هر ساله در همان محلمحل قرار گيري و چادر زدن تمامي خانوارهاي يك دودمان

  كنند.سياه چادرهاي خود برقرار مي

را هاي خود دام بوده،هاي مشتركي دارند داراي مراتع و چراگاهياه چادرهاي خود را برپا ميدر كنار هم سيك اردو و خانوارهايي كه 

  رسانند.درغالب يك گله به چرا ميبرند و در كارهاي روزانه بهم ياري مي

  

-نيز مي نزديك اعضاي آن در بيشتر مواقع خويشاوند و بودهشامل تعدادي چادر  كه هستندمكاني  -اجتماعياردوها واحدهايي 

محوطه در يك  ديگر نيزهاي دودماناز  يافرادو  نباشندتبار و از يك دودمان پدرتمامي اعضاي يك اردو اما ممكن است  .باشند

   قرار گرفته باشند. ساير اعضاي اردوو در كنار  مشخص
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كوچ تنها با همياري تمامي اعضاي اردو كنند و درتمامي مراحل كوچ در كنار يكديگر قرار داشته و اعضاي اردو در قالب گروه كوچ مي

  امكان پذير است.

  

توانند در گردد و عوامل متعدد ديگري نيز ميتنها روابط پدر تباري و خويشاوندي نسبي و يا سببي موجب ايجاد يك اردو نمي

  :داشته باشند كه برخي از آنهاعبارتند از دپيداش و تشكيل اردوها وجو

  تعداد دام	

 و دسترسي به آب قلمروهاي مشترك	

 نا امني	

 مشترك تعامر	

 كمبود نيروي انساني	

  ريش سفيدشخصيت	

 درگيري و ناسازگاري بين اعضاء	

  

نشينان نامند، كوچمي »مال«را كه تشكيل يك اردو ميدهند،  ،مجموع چند سياه چادر (دوآر/بهون) در كنار يكديگر ،كردها و لرها

و  »اوبا«يا » اوبه«را  اوي) ←چادر تركمانان  /و ا ←شتمل بر چند چادر (چادر شاهسوناناردوهاي م هاو تركمن ترك زبان شاهسون

  . نامندمي» اوبا«يا  »بيله« اين اردوها را نيز هاقشقايي

   تشكيل شده است. »گدام«يا همان كه از مجموع چند سياه چادر  ،مينامند »لوگان«يا » هلگ«نشينان بلوچ اردوها را كوچ

  

  باشد.مينيز هاي عشاير، زمان كوچ و مسير آن نشيني با اقليم منطقه تطبيق كامل داشته و اقليم تعيين كننده نوع دامكوچزندگي 

  باشد.قلمروهاي كوچ نشينان شامل ييالق، قشالق، ايلراه و مناطق ميانبند مي

 ) ايالت و د مكان)، به قلمروهاي تابستاني پسون "الق"به معني تابستان و  "ياي"در زبان تركي ييالق بمعني تابستانگاه

	شود. عشاير اطالق مي

تمامي تابستان را در ييالق يا همان قلمرو و  كوچ ييالقي خود را آغاز ميكنند و بخشي از بهار و نشينان،كوچبا فرارسيدن بهار 

  كنند.هاي تابستاني سپري ميچراگاه

  در زبان تركي ( زمستانگاهبمعني قشالق"زمستانيپسوند مكان)، به قلمروهاي  "الق"به معني زمستان و  "يشش يا قق 

	شود. عشاير اطالق مي

 تمامي زمستان را در قشالق يا همان قلمرو و كنند و بخشي از پاييز وكوچ قشالقي خود را شروع مينشينان، كوچبا پايان تابستان 

  كنند.هاي زمستاني سپري ميچراگاه
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  كوچ .7

 نشينيكوچاي ياد كرد كه خون حيات بخش را در زندگي توان از آن بعنوان قلب تپندهاست و مي ايالتزندگي كوچ حركتي عظيم در 

  آورد. به جريان در مي

همراه با اعضاي خانوار، هاي ايلياتي مابين قلمروهاي ييالقي و قشالقي اي خانوادهكوچ از مصدر كوچيدن، جابجايي فصلي يا دوره

  باشد.ميزندگي ازم احشام و اسباب و لو

 ،در زندگي ايلياتي. با محيط پيرامون دانستمردمان اين و بايد آن را تطبيق زندگي  باشدكوچ از الزامات زندگي شباني و دامداري مي

 ها گرديده است ورمهتعليف اتكاي معاش انسان به دام موجب بوجود آمدن پديده كوچ در پاسخ به نياز مراتع تازه و پربار براي 

  .نمايدو سيستمي مبتني بر رابطة انسان، دام و مرتع را ايجاد مي شودارتباط انسان، دام و مرتع ادامه حيات ايلياتي را سبب مي

زندگي ايلياتي  يحياتبخش  و احتراز از سرما و گرماي شديدتازه  علوفه مرتعيهاي حيات بخش و چراگاهبه كوچ با هدف دستيابي 

  د.باشمي

باشد، با رسيدن بهار و گرم شدن هوا در ترين منبع درآمد افراد ايل ميتي كه هنوز پرورش حيوانات و دامداري اصليدر جوامع ايال

 نشينانكوچآغاز شده و  بهارهباشند. لذا كوچ هاي عشاير نمينياز دام علوفه مورد و قادر به تأمين ي نهادهخشكرو به قشالق، مراتع 

و را در بهار  خودهاي كنند تا علوفه مورد نياز دامكوچ خود را بسمت  مراتع تازه و سرسبز ييالقي آغاز مي ،هاي هزاران سالهاز ايلراه

  .نمايندتابستان تأمين 

ضمن باشند، تا عشاير ناگزير از كوچ به قشالق يا تابستانگاه مي خشك شده وبا سرد شدن تدريجي هوا  ييالقيمراتع  ،پاييزدر 

  هاي خود را تأمين نمايند.بتوانند علوفه مورد نياز دامه زمستان دوري از سرماي كشند

هاي و هماهنگي با ساير دودمانتمامي اهالي يك دودمان  ي كاملهمراهمساعدت و كمك، و گروهيست و نياز به  كوچ حركتي جمعي

بتنهائي ممكن براي يك خانواده ان ي خروشهاگير و رودخانههاي برفعبور از موانع سخت طبيعي همانند كوهستاندارد. مجاور 

و روابط هاي مشترك چراگاههاي مشترك، ايلراهباشد. ميها اردوها و دودماننيازمند تالش و همكاري تمامي اعضاء  نبوده و

  شود.سبب ميدر فرآيند كوچ هاي مختلف را ارتباط بين دودمانخويشاوندي نسبي و سببي 

  باشد. ل ميقوانين خاص آن اي تابعهر ايل كوچ 

توسط رهبر  و مدت توقف در هر منزل هافاصله بين منزلگاهها، دودمانترتيب حركت طول مدت كوچ، مسير كوچ، كوچ، آغاز زمان 

، منطقه وضع جغرافيايياز  يتابعا ميرسد و تعيين و توسط ريش سفيدان هر دودمان به اجرو با مشورت ساير سران ايل ايل (ايلخان) 

  .باشندميمسير كوچ شرايط قلمروهاي ييالقي و قشالقي و ي و آب و هوايي اقليم يتوضع
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 منطقه، وضعيت

ميزااعم از  لراه

باشدع كوچ مي

ده و با اسباب و

رخت بربسز ايل

 ارتباطي كهنس

هاي ييالرزمين

هاي زمستانرگاه
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سياه چادر خل 
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به فاكتورهاي 

مقصد، فاصله بي

از فاكتور و ... ب

در مالين خانوار 

ي مال آماده كوچ

شآماده كوچ مي 

ن قلمروهاي يي
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ها از طريق مسش

چ انجام ميشود
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از جشود. ل مي

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

كوچآغاز زمان

پوشش گياهي م

سيالب و ناگهاني

هنگامي كه اولي

تمامي اعضايو

نيزها و دودمان

كوچ ايالت مابين

هر ايل مشخص

ايلراه استفاده نم

هر كدام از تش

طريق ايلراه كوچ

قش نمونهبعنوان

و بختياري متصل
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 از اين ايل در 
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ايالت د شود. 

كنند. وقف مي

 »چاتما«ها ون
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 برود، تا ساير 

آشنايي با

 

القات طوايفي 

مرواريديل، پل

  سازد.ي

ي مختلف ايجا

مدت تو ف كوتاه

، شاهسو»هوارگَ«

از مراتع "ف چر
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«يا  »وار«كلويه 

علف"خت حق

محدوديت مراتع
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مدت در ش بايد
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كيل 220حدود

ازرا   و بختياري

مسجد سليمان

 »دزپارت«يلراه
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راه ايل بزرگ

بروجنشلمزار، 
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ساعت راهپي 7 

را  ايالت ن راهي

در مسير كوچت 

ز مزارع درو ش

امنيت خانواره 
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نيز بتوانند از ها

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

ترين ايلرقديمي

شهاي شهرستان

منطقه ق هب بلند
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  انواع كوچ:

	كوچ عمودي: .1

- ميانجام  ييالقيو نواحي مرتفع كوهستاني  قشالقياست كه بين دشتها، جلگه ها و نواحي پست (كم ارتفاع)  كوچيكوچ عمودي، 

	وجود دارد. قابل توجهي اختالف ارتفاع  قشالقيو  ييالقيمرو بين دو قل . در اين نوع كوچپذيرد

بين مناطق قشالقي در دشت مغان و حاشيه رود ارس تا ييالقات دامنه سبالن  ،استان اردبيلدر بعنوان نمونه كوچ عشاير شاهسون 

  شود.از جمله كوچ عمودي محسوب مي

همانند حاشية درياي بسياري از مناطق البرز گردان نيز كوچ عمدي دارند. در بسياري از روستائيان رمه ،عشاير بر ايالت وعالوه 

 ،كم ارتفاع و پست سپري كرده و تابستان با گرم شده هوا به مناطق ييالقي مرتفعها را در مناطق روستائيان زمستانران، مازند

ها چراي دامي ييالقي مرتفع و در روستاهااهل خانواده كوچ عمودي يا بصورت خانوادگي و اقامت دهند. اين كوچي عمودي انجام مي

	شوند.كه اغلب در چادر و انواع آلونك و كپر ساكن مي كنندمي وچكها بهمراه چوپانان يا تنها گلهدر همان مناطق است و 

	

	كوچ افقي: .2

رغم مسير نسبتاً عليشود و راها مابين قلمروهاي ييالقي و قشالقي انجام ميها و صحكه در عرصه دشت كوچ افقي، كوچي است

هاي جغرافيايي پايين گرمتر بوده و مراتع عموماً عرض .وجود دارداختالف ارتفاعي اندكي طوالني، بين قلمروهاي ييالقي و قشالقي 

تر هاي جغرافيايي باال خنكافيايي پايين سوزان و عرضهاي جغرآنها در فصل زمستان داراي علوفه است و بالعكس در تابستان عرض

	باشد.اي از كوچ افقي ميكوچ ايل قشقايي نمونهباشند. بوده و داراي علوفة بيشتري مي

	

  كوچ دوراني: .3

س مفهومي نداشته و كوچ عشاير تقريباً در يك قلمرو بسته و بر اسا قشالقو  عمدتاً در مناطق بياباني كه ييالقكوچ دوراني 

  .گردد، تعريف ميگيردانجام مي مرتعيميزان علوفة دسترسي به منابع آب و 

  تواند در عشاير بلوچ مشاهده كرد.نمونه بارز اين نوع كوچ را مي

  

  

داشتند. بدين معني كه افراد ايل داراي سكونتگاه ثابت نبوده و در فصل كوچ تمامي افراد  "تمام كوچنده"زندگي در گذشته ايالت 

  كردند.ها از ييالق به قشالق و بالعكس كوچ ميهمراه دامايل ب

-همانند نيمهديگري  هايبصورتزنده است و همچنان شود، اما كوچ هر چند اين روش كوچندگي امروزه ديگر چندان ديده نمي

  دهد.به حيات خود ادامه ميگرداني كوچندگي و رمه

  د. گردكوچ در اشكال مختلفي انجام مي
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كنند. داشتن احشام باربر مسير ايلراه را بين قلمروهاي ييالقي و قشالقي طي مي ها ودامتمامي افراد ايل بهمراه  »تيكوچ سن«در 

ميكند. امروزه اين نوع كوچ در بين عشاير بسيار كمرنگ شده  تركوچ را آساناين شكل ، احشام باربر همانند قاطر، االغ، شتر و ...

  د.شوه از خودرو انجام مياست و عمدتاً كوچ با استفاد

  

كوچ «كنند. كه اصالحاً اين كوچ را ها بوسيله خودرو كوچ ميدام وكوچگر خانوار تمامي اعضاء  ،خانوارهاي متمول عشايردر كوچ 

  نامند.مييا مكانيزه » ماشيني

و بر رچهارپايان با ده و با استفاده ازهم پياكنند. در روش تركيبي كوچ استفاده مي يبرا »تركيبي«خانوارهاي كم درآمدتر از روشي 

  شود. شام بوسيله خودرو باعث باال رفتن سرعت كوچ ميجابجايي اح .شودكوچ انجام مياز خودرو هم با استفاده 

كيلومترها مسير پيمايش ترسناك دارد. كوچ هم شيرين و گاه تلخ است. سختي طاقت فرساي اي چهرهاي زيبا و هم كوچ هم چهره

يابد وايل پايان ميتوسط دزدان با رسيدن به ييالق و قشالق  سرقت دامها از حيوانات درنده و در سرما و گرما، حفاظت گله ايلراه

  رسد.تالش مضاعف مي تازه زمانشود و كار و تالش هيچگاه متوقف نميكند، اما ساحل آرامش را تجربه مي

  بيشماري بوده است. هاي اخير داراي فراز و فرودهايفرآيند كوچ در دهه

  ذشته شود.گدچار تغييرات زيادي نسبت به كوچ و بطبع آن زمان كوچ تغيير شكل كوچ از سنتي به مكانيزه باعث گرديده تا مدت 

تخريب پوشش گياهي منطقه، هاي شهري و روستايي، توسعه محيطبعلت و مراتع حاشية آن ها هايي از ايلراهاز بين رفتن بخش

هاي از زمينصنعتي، ايجاد سد و ... هاي برداريبهرههمچنين كشت مراتع مسير ايلراه توسط روستاييان منطقه،  گسترش مزارع و

  مشكالت زيادي را در فرآيند كوچ ايجاد نموده است. مسير ايلراه، 

سعه تجهيزات كشاورزي هاي قديمي را به زير آب برده است. از سوي ديگر تأمين آب توسط سدها و توسد سازي بسياري از ايلراه

  هاي طبيعي ايالت شده است.چراگاهبرخي مسيرهاي ايلراه و موجب توسعه سريع مزارع روستائيان و به زير كشت رفتن 

هايي درگيريبرداي از مراتع حاشيه ايلراه موجب تعارض با روستائيان در بهرههاي قديمي و مزارع فعلي، همچنين ايلراه عبور از اين

  .گرددمي اطراف ايلراهيي  روستا ينان و جوامعنشبين كوچ

  در جريان است و به حيات خود ادامه ميدهد.همچنان كوچ رغم تمامي مشكالت ذكر شده، علي

برخي نقاط نيز بجهت هايي نيز در جهت كمك به كوچ عشاير برداشته شده است. بعنوان نمونه در هاي اخير گامسالالبته در  

  هاي مسير ايجاد شده است.رودخانه هايي بر رويهاي ايلراه آسفالت و پل، جادهتردد ايالتدر سهولت 
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  نشيناناقتصاد كوچ .9

  ها در نحوة تأمين معاش آنها ميداند:تفاوت بين ملت »ن خلدوناب«

في است كه در شيوه معاش (اقتصاد) خود پيش مي بايد دانست كه تفاوت عادات و رسوم و شئون زندگاني ملتها در نتيجه اختال"

گيرند، چه اجتماع ايشان تنها براي تعاون و همكاري در راه بدست آوردن وسايل معاش است و البته در اين هدف از نخستين 

و رسيدن به ضروريات ساده آغاز مي كنند و اينگونه اجتماعات ابتدايي و ساده نوعي تالش و فعاليت پيش از مرحله شهر نشيني 

	)241, ص. 1390(مقدمه ابن خلدون (جلد اول),  "مرحله تمدن كامل است.

نشين، اقتصادي تك پايه و متكي كوچخانوارهاي اقتصاد شود. ترين واحد توليدي محسوب مينشينان خانواده كوچكدر اقتصاد كوچ

   باشد.بر دامداري مي

باشد. باتوجه به زيست بوم هر يك از اقوام شتر، االغ، قاطر، اسب و ... ميگاوميش، نشين شامل بز، ميش، گاو، هاي كوچروههاي گدام

  باشد.متفاوت مي ،و حيوانات باربر مورد استفاده ها در گلهو شرايط آب و علوفة مراتع ييالقي و قشالقي آنها، تعداد و تركيب دام

هاي آنها نقش بسيار مهمي دارد. بعنوان در تركيب دام ،نشينانهاي كوچي ييالقي و قشالقي و همچنين ايلراهشرايط اقليمي قلمروها

كنند، عموميت بيشتري دارد. اما بياباني زندگي ميخشك، بياباني و نيمهدشتي، مثال استفاده از شتر در بين عشاير كه در مناطق 

  شود.وهستاني تردد دارند، ديده نميهايي كه در مناطق كشتر در بين گلة گروه

- كه در مسير كوچ بايد از گردنهها بختياري گلةشود اما در نشينان قشقايي و شاهسون از شتر استفاده ميبعنوان نمونه در گلة كوچ

  شود.مي عرب خوزستان گاوميش به وفور مشاهدههاي عشيرههاي زردكوه بختياري عبور كنند، از شتر خبري نيست و يا در گلة 

نمايند و با فروش مازاد توليد، ساير مايحتاجي را نيازهاي زندگي ضروري زندگي خود را تأمين مي ،خانوارهاي ايلياتي با پرورش دام

   نمايند.كه امكان توليد آن در ايل وجود ندارد، را تهيه مي

اكثر  اننشينه و هست با اين تفاوت كه در گذشته كوچنشينان حاكم بوداين روش تأمين معاش از گذشته تا به امروز بر اقتصاد كوچ

هاي اخير با بيشتر شدن كمترين وابستگي را به جوامع شهري و روستايي داشتند اما در دهه وكرده تأمين خود نيازهاي روزانه را 

از توليدات صنعتي در بين  تريو شاهد استفاده سيعه دنشينان به محصوالت صنعتي بيشتر شوابستگي كوچ عمالًهاي ارتباطي راه

نشين بتدريج باشد. با ورود منسوجات صنعتي به جوامع كوچنمونه بسيار بارز اين موضوع سياه چادرهاي عشاير مي. عشاير هستيم

آوري و افراشتن و .... باعث كمرنگ شاهد استفاده وسيع از چادرهاي بزرنتي هستيم. تهيه آسان و سريع، وزن كم، سهلت در جمع

  ن استفاده از سياه چادرهاي بافته شده از موي بز و جايگزيني آنها با چادرهاي برزنتي شده است.شد

يافته و ميزان پروتيئني افزايش  نياز به گوشت و ساير محصوالت لبني و ،البته در مقابل نيز با رشد سريع جوامع شهري و روستايي

   شده است.بيشتر  يكجانشينبه جوامع نشينان كوچارائه محصوالت 

شود و يا پس از استقرار ايل در ييالقات نشينان و شهرها و روستاها يا در مسير كوچ با جوامع واقع در مسير انجام ميمبادلة بين كوچ

  و قشالقات.
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لت طي ها نيز بعدر طي كوچ محصوالت عشاير بسيار محدود است، زيرا زمان كافي براي تهيه محصوالت دامي در اختيار ندارند و دام

  باشد.مسير زياد و علوفه نسبتاً كمتر در اين مدت شير كمتري دارند و بيشتر عرضه بصورت فروش دام و شير مي

ها و بخصوص در ييالق در خرداد و تير ماه كه بره .شودتنوع محصوالت دامي بيشتر مياما با استقرار در قلمروهاي ييالقي و قشالقي، 

فروش دهد.  نشينان بخش عمده محصوالت را تشكيل ميهاي گوشتي توسط كوچباشند، ارائه فراوردهميقابل عرضه به بازار  1هاكهره

  فروشند. (مگر بيش از اندازه پير و يا عقيم)گيرد و حيوانات ماده را نميدام عشاير اكثرا بصورت فروش حيوانات نر صورت مي

  

حلقه واسط اقتصاد ايلياتي با اقتصاد شهري و روستايي بودند. آنها  ،د)گرفروشان دورهور (دستبصورت پيلهها كوليدر گذشته 

و ساير محصوالت  ، لباس، كفشو توتون، قند و شكر، ابزارآالت، پارچهبرده محصوالت دامي و صنايع دستي عشايري را به شهرها 

  كردند. صنعتي را به عشاير عرضه مي

اند. داران جاي آنها گرفتهوران كاهش و دكانمراكز استقرار ايالت عمال نقش پيلهها و گسترش مراكز داد و ستد در با توسعه راه

- وامع شهري در ييالق محسوب ميها با جدر استان چهارمحال و بختياري بعنوان مركز داد و ستد بختياري "چلگرد"بعنوان نمونه 

  كند.در استان خوزستان در قشالق اين نقش را بازي مي "اللي"شود و 

در ييالق و قشالق هستند كه تنها  )ديم(بسياري از جاها بصورت نشينان داراي مختصر كشت بته در كنار پرورش دام، برخي از كوچال

  . و معموالً مازادي جهت عرضه به بازار ندارد نمايدبخشي از نيازهاي داخلي هر خانواده را تأمين مي

  نشينان دارد.د كوچصنايع دستي عشايري نيز سهمي بسيار اندك در اقتصا

  

روستاهايي ايلياتي در ييالقات، قشالقات و يا مناطق ميابند بوجود ، انديكجانشين شدهو  كوچ را رها كردهخانوارهاي ايالتي كه 

توجه  مراتع خود را به زير كشت برده و با اينان. همراه بوده استتغيير معيشت از دامداري به كشاورزي اند. اين يكجانشيني با آورده

  اند. به اقليم هر منطقه، توليد محصوالت مختلف كشاورزي و باغي را بعنوان روش تأمين معاش در پيش گرفته

خود به كشاورزي  اياند. آنها ضمن حفظ نظام طايفهها تقريباً بطور كامل يكجانشين شدهنشنين ايران، تركمندر ميان اقوام كوچ

ها وجود داشته ولي بيشتر دهد، هر چند هنوز هم دامداري در بين تركمنتشكيل مياورزي كشرا معاش آنها  بخش اصلي پرداخته و

  گرداني رواج دارد.در قالب رمه

  

  

  

  

  
                                                            

   .شيرمست را گويند ة(ا) بزغال ]رِ 	/ك َ ر [	كهرهنامة دهخدا: لغت  ١
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  تغيير سبك زندگي ايلياتي در ايران .10

خدمت  رهبري متمركز و سلسة مراتب رهبري، بهمراه نيروي نظامي وفاردار، آماده و هميشه درذكر شد، نيز همانگونه كه در قبل 

داد اما د. اين نيروي نظامي قدرتمند بدنة اصلي ارتش ايلياتي ايران را در طول تاريخ تشكيل ميهدعمال اردوگاه نظامي را تشكيل مي

- اي ايلياتي داشتند، محسوب ميهاي مركزي كه عمدتاً خود نيز ريشهاي نيز براي حكومتهمين نيروي نظامي قدرتمند، خطر بالقوه

  گرديد. 

اند و براي هاي مركزي همواره درصدد كنترل قدرت ايالت و عشاير بودهل دليل در تمامي طول تاريخ ايالت ايران، حكومتبهمي

  اند. هاي مختلفي بكار بردهدستيابي به اين منظور روش

  

 »اتحاد سياسي با ايالت بزرگ و قدرتمند«  

كه باعث هاي مركزي بوده هاي كنترل قدرت ايالت توسط حكومتراه ترينيكي از متداول »اتحاد سياسي با ايالت بزرگ و قدرتمند«

  ي مختلفي انجام ميشده است.و ترفندهاي هابروش و گرديدافزايش قدرت پادشاهان نيز مي

ن قبلي ايلخان با پادشاه و اعطاي عنوان ايلخاني از سوي پادشاه به وي و پس از وي به پسر بالفصل ايلخا بيعتاتحاد سياسي عموماً با 

  شده است.انجام مي

پيمان با ايالت هم به ها و حفاظت از مرزهاي كشوربرقراري امنيت راهواگذاري فرمانداري واليات، مناصب دولتي، انتصاب ايلخانان به 

  باشد.هاي اتحاد سياسي مياز ديگر روشحكومت مركزي 

پيمان حكومت همترين كاركردها و وظايف ايالت ي يكي از اصليمرزدارتا پايان دوره قاجار،  ي دوران اسالميهادر تمامي حكومت

  د.شمحسوب ميمركزي 

- انتقال ايالت كرد در دوران صفوي و سپس افشاريه به خراسان شمالي جهت جلوگيري از هجوم و نفوذ قبايل ازبك و تركمن از نمونه

  باشد. هاي مرزداري عشاير مي

پيمان در دادند و در هنگام هجوم بيگانگان، ايالت همتش ايران را ايالت و عشاير تشكيل ميهمچنين از قديم االيام شيرازة اصلي ار

  دادند.كنار حكومت مركزي قرار گرفته و  با ارسال نفرات بدنة اصلي ارتش ايران را تشكيل مي

مجبور به زندگي  وينزديك  اد خانوادةافرپسر، برادر و يا ساير به پادشاه، در بسياري از موارد براي اطمينان از وفاداري ايلخان 

	شدند.نوعي گروگان محسوب مي . كه در عملشدنداجباري در پايتخت مي

پادشاه و يا خانوادة درجة اول وي با خانوادة ايلخاني نيز رسمي كهن جهت برقراري اتحاد سياسي و يا تحكيم  هاي سياسيازدواج

  روابط سياسي بوده است.
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 »ختالف بين اعضاي ايلايجاد تفرقه و ا«  

  بوده است. »ايجاد تفرقه و اختالف بين اعضاي ايل«روش ديگر كنترل ايالت و جلوگيري از قدرت گرفتن آنها 

كه مورد اطمينان شاه بوده و در ضمن بين افراد و يا رقباي آنها اعطاي عنوان ايلخاني به يكي ديگر از اعضاي ذكور خانواده ايلخاني 

پادشاهان با استفاده از اين حربه و تغيير ايلخاني از يك فرد به فرد  بود.ه قابل قبولي باشد، روش بسيار مؤثري ميايل نيز داراي وج

نمودند كه اين اختالف از اتحاد و قدرتگيري ايل جلوگيري ديگر، اختالفي بين اعضاي خانواده ايلخاني و بالطبع در بين ايل ايجاد مي

  1نمود.مي

 » جنگبرخورد نظامي و«  

ها براي كنترل قدرت اند، نيز يكي ديگر از روشبا ايالت سركش كه حاضر با اتحاد با حكومت مركزي نبوده »برخورد نظامي و جنگ«

  باشد.ايالت و عشاير مي

  شد. گرديد، منجر به دستگيري و كشته شدن ايلخان و ساير سران متمرد ايل مياين روش اگر با شكست ايل همراه مي

 » ايلتبعيد«  

هاي جديد شود. در برخي موارد سكونتگاههاي دورتر منجر به منزوي شدن آنها مياز سكونتگاه هميشگي به مكان »تبعيد ايل«

  گرفته است.پيمان بوده و وظيفه كنترل ايل شكست خورده را بر عهدة ميتر دارد كه با حكومت مركزي همساكنيني ايلياتي و قديمي

 »سرانو ين دستگيري و تبعيد خوان«  

 و بدين روش نمودندمينقاط ديگر و يا مركز پرنفوذ ايل به  »سرانو دستگيري و تبعيد خوانين «ها اقدام به برخي موارد حكومت

  . ندآوردامكان كنترل آنها را فراهم مي ضمن از بين بردن رهبري ايل،

  باشد. اين روش در دوران زندية مياز اي در شيراز نمونهدستگيري و انتقال آغا محمد خان قاجار به شيراز و زندگي تحت نظر وي 

، هاي حكومت مركزي در مركز و جنوب كشور در دوران پهلوي اول كه منجر به كشته شدن تعدادي از ايلخانانهمچنين جنگ

ياري و ... به تهران و و تبعيد بسياري از سران ايالت از جمله سران بويراحمدي، ممسني، قشقايي، بخت كالنتران و خوانين پرنفوذ

  باشد.ميدر دوران معاصر اين روش  ديگر هايتحت نظر گرفتن آنها شد، از نمونه

رئيس ايل ريگي و سردار جمعه خان اسماعيل زائي (شه بخش) رئيس  خان ريگي توان به تبعيد سردار عيدومي جملة اين تبيعدهااز 

- ، سردار دوستسيستان به مشهد و فارس ، رئيس ايل سرابنديپردل محمدرضاخانبخش بلوچستان به فارس و سردار ايل شه

و ...) و همچنين  ، اقامت اجباري و تحت نظر كالنتران و خوانين ايالت لر (ممسني، بويراحمديمحمدخان باركزائي رئيس ايل باركزائي

  اشاره نمود. به تهران الدوله قشقايي) و بسياري از خوانين قشقاييايلخان (صولت

  

  
                                                            

اگوزلو و ماليري وتويسركاني و تفنگچي را با افواج قر هلالدوخان صارم همچنين در اين سال حسب الحكم اميرزاده طهماسب ميرزا ميرزا مؤيدالدوله حكمران كرمان عبداهللا"  ١
خان بلوچ كه قلعة ايرندگان را در تصرف داشت و چريك آن سامان و توپخانه كوه توان به نظم بمپور بلوچستان مأمور فرمود. مشاراليه به تقديم خدمت مرجوعه اقدام نموده محمدعلي

  )90(حقايق االخبار ناصري, ص. " اخته قلعه را به ميرازخان نام كه با وي معاندت داشت سپرده مراجعت كرد.گذاشت از عاملي اينجا معزول سچاكرانه در جادة اطاعت قدم نمي
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 »توازن قوا«  

  در كنترل ايالت بوده است.ديگري نيز روشي موثر  »توازن قوا«برقراري 

پيمان به همسايگي ايل ديگر و يا با ايجاد ايلي جديد در منطقة هاي مركزي با جابجايي و انتقال يك ايل همدر اين روش حكومت

  ند. كردگيري يك ايل مياقدام به برقراري توازن قوا و جلوگيري از قدرت

الملك شيرازي در استان فارس، جهت جلوگيري از افزايش قدرت ايل قشقايي نمونه اين روش ايجاد اتحاديه ايلي خمسة توسط قوام

  باشد.مي

  2و1.ادامه داشتبا شدت ايالت در دوران قاجار نيز  و سركوب روند كنترل

ز نيروي نظامي تمركهاي پيشرفتة غربي و آن به انواع سالح منظم و نوين ملّي و تجهيزتشكيل ارتش اما در دوران پهلوي اول با 

  شتاب بيشتري گرفت. ،هاي ايلياتي و از بين بردن قدرت آنها، تضعيف سازمانايالتمجهز و آموزش ديده، روند كنترل 

فراهم آوردن بدون  وو كارشناسي مطالعة دقيق بدون ايالت، روش زندگي اجباري تغيير و  ، سركوبيكجا نشيني، كنترلهاي سياست

هاي مقاومت ايالت در برابر اين تغييرات تحميلي درگيري و جنگ و با نيروي قهرآميز نظامي صورت گرفت. مخالفت وتسهيالت الزم 

  متعددي را بين عشاير و دولت مركزي موجب گرديد. 

  

ريباً سراسر جنوب ايران را در برگرفت. از تق رسيد وبه اوج شدت خود خورشيدي  1312تا  1303هاي سال حدودها در اين درگيري

ها، ها، بويراحمديقشقاييعشاير جنوب ايران قيام قيام تركمن ها و كردها در شرق درياي كاسپين، قيام بلوچ ها، توان به آنجملة مي

  اره نمود.اش هاقيام بختياري شهرت يافت و 3"ملت"قيام ها و ... كه به يتنگستان ها،يدشتستانها،خمسه، ممسني

حملة ارتش عام لُرها و سركوب لرستان همراه بود. همچنين به لرستان، با قتل 4»اميراحمدي سپهبد«به فرماندهي ارتش ايران  يورش

-با همراهي گروهي چريكي از قشقايي» سرلشگر حبيب اهللا شيباني«به فرماندهي  ورشيديخ 1309در تابستان سال ايران به جنوب 

                                                            
ديدند. مشاراليهما بعد از انتظام گلپايگان الدوله به وزارت لرستان و خوزستان مأمور گرالدوله به حكومت و سليمانخان سهامسابقاً مرقوم گرديد كه اميرزاده اردشير ميرزا ركن"  ١

ستاده خود به شوشتر و دزفول شد. اهالي آنجا وخوانسار و چهارمحال و فريدن روانة لرستان شدند. اشرار قبايل بيرانوند و سكوند و غيره را به دست آورده مغلوالً به دربار همايون فر
الدوله به رامهرمز و انتظام امور واليت كعب و تأديب مشايخ عرب مأمور گرديد. ه بودند تأديبي بجا و سياستي بسزا نموده سهامكه از طريقت اطاعت عدول و از روية رعيتي نكول نمود

و مباشري دور بود در قلعة نمود و از طريقة رعيتي الدوله اصفهاني و منوچهرخان معتمدالدوله اقدام ميالدين بهبهاني كه سالها به خدمات عبداهللا خان امينآن هنگام ميرزا قوام
- ن استقالل بسزايي نداشت ميرزا قواممعروف به چم مال رايت استعالميافروخت. محمدكريم خان قاجار كه از جانب اميرزاده معزالدوله به حكومت كهكيلويه و بهبهان مأمور بود چو

برد. مشايخ عرب نيز به واسطة مجاورت و انتساب با وار بسر ميمشايخ اعراب كعب و رامهرمز جالليالدين عذرش را از كهكيلويه خواست، خود دست تصرف در آنجا نهاد و به استظهار 
سل الدوله پس از ورود به رامهرمز اوالً چند نفر از مشايخ را گيرانيد با سلسله و اغالل خدمت اميرزاده باذخ فرستاد كه در قلعة سالكردند. سهاممشاراليه به لوازم رعيتي اقدام نمي

الدين به دربار معدلت مدار الدوله قرب جوار و اتصال ارض داشت مراتب اختالل بهبهان و عصيان ميرزاقواممحبوس ساختند چون كهكيلويه متعلق به فارس و با محال جمعي ركن
  )88(حقايق االخبار ناصري, ص.  "معروض داشتند. ...

قليخان حاكم پشتكوه را با دويست دوله در اين سال فرخ فال بعزم تأديب و تنبيه سركشان با فوج سيالخور و توپخانه به پشتكوه آمد. ايلدرم ميرزا را با فوج و عباسال... احتشام"  ٢
خان ممنوعه از جماعت خان دلفان و موسيقين روي داد عليمرداننفر سوار به تعاقب جماعت الوار مأمور داشت. مشاراليهما به طريق استعجال ايشان را دنبال نمودند. چون تالقي فري

الدوله از اين مقدمه مستحضر گرديد جواد خان سرهنگ بافوج جديد سيالخور و سواره بختياري وجماعتي از طوايف هفت لنگ و الوار مقتول، بقيه به هزيمت شدند. چون احتشام
  )110(حقايق االخبار ناصري, ص.  "قاجار مأمور فرمود.خان به اتفاق محمدرحيمخان فرقليخان و جعچهار لنگ و بسحاق بختياري با حسينقلي

  )156, ص. 1388(نقش قشقايي ها در تاريخ و فرهنگ ايران,   ٣
  از عوامل كودتاي سوم اسفندد در ايران در دروة رضا شاه و ، اولين سپهبخ) 1344 - 1263سپهبد احمد اميراحمدي (  ٤

  سال عضو مجلس سنا 16تان و آذربايجان و هشت بار وزير جنگ، دو مرتبه وزير كشور، پنج نوبت فرماندار نظامي تهران، دو بار فرمانده كل ژاندارمري و سال ها فرمانده لشكرهاي لرس
ترين نشان نظامي آن زمان يعني  در مأموريت لرستان به دريافت عالي گشت. ويشهره  "جالد لرها"جهت سركوب وحشيانه قيام لرها به ب فرماندهي لشكر غرب به مركزيت همدان كه

  نايل آمد. "ذوالفقار"نشان 
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تنگ «جنگ  ،1و ساير طوايف منطقه از دو مسير بويراحمدي، ممسنيعشاير جهت سركوب اصرخان قشقايي ها به فرماندهي ن

دولتي مسلح و تسليم نيروهاي سنگين ها، شكست دولتي بوسيلة بويراحمدي هايمحاصره نيروي را در پي داشت كه به» تامرادي

هنگ ديگر نيز  دو بطور كامل از بين رفته و رضاپور هنگكه تند، سه هنگ پهلوي، رضاپور و نادري حضور داش انجاميد. در اين جنگ

وزير وقت جنگ در زمان رضاشاه، با استفاده از نفوذ محلي  ،2بختياري سرانجام جعفرقلي خان سردار اسعد .ار تلفات زيادي شدندچد

ها گرديد و سران شورشي همانند احمديموفق به سركوب قيام بوير ها و با بسيج حدود دوهزار سوار بختياريخود در بين بختياري

  3خان ممسني تسليم شدند.قليامامخان بويراحمدي و سرتيپ خان بويراحمدي،شكراهللا

  عبارتند بودند از:در راستاي كنترل ايالت، ل پهلوي اودولت مركزي در دوران هاي اعمالي ترين رؤس سياستاصلي

	تخته قاپو:  )1

  و نظارت.كنترل  بمنظور اتكاي قدرت نظاميبه  ايالتكردن  يكجانشيناز كوچ و  جلوگيريعبارتست از  4تخته قاپو

هاي ضمن افزايش توان رزمي ايالت، امكان نظارت و كنترل توسط حكومتشود و شريان حياتي زندگي عشايري محسوب ميكوچ 

  . ددهكاهش مينيز مركزي را 

باشد. براي مردماني كه همواره زندگي آزاد در نشين ميهاي كوچياتيدر مقابل يكجا نشيني مغاير فرهنگ و روحية آزادگي ايل

  كشيد.اند، يكجا نشيني اجباري همانند زنداني بود كه جسم و روح آنان را به بند ميطبيعت داشته

شود، ا محسوب ميي آنهيهاي عشاير، كه تمام داراوجب از بين رفتن تعداد زيادي از دامة تازه، مفسرما و گرماي شديد و نبود علو

  سيب بسيار زيادي به عشاير وارد آورد. و آ گرديد

  جنوب غرب ساخته شد. منطقهدر عشاير  يكي از مناطقي بود كه براي تختة قاپوي» تلخسرو«شهرك 

	

	خلع سالح عشاير:   )2

يات زندگي ايلياتي آمادگي نظامي و حمل سالح بجهت محافظت در برابر خطرات طبيعي و هجوم احتمالي ساير طوايف از خصوص

هاي بسياري را موجب ، كه درگيرياقدام به خلع سالح عشاير نمود ،براي اولين بار در طول تاريخشود. پهلوي اول محسوب مي

  .ايالت را بدنبال داشتتضعيف آنها و كاهش قدرت نظامي گرديد و 

	
                                                            

  چرام و باشتو مسير  اردكان به تلخسرومسير   ١
پسر ارشد عليقلي خان سردار اسعد، از رؤساي ايل بختياري و از فاتحان تهران در (سردار اسعد سوم)  خ) ملقب به سردار بهادر1313 – 1259(بختياري  خان سردار اسعدجعفرقلي  ٢

  جريان انقالب مشروطه
ارشدالدوله در با  ميرزا مخلوع (شاه سابق) در تالش براي تصاحب مجدد تاج و تخت (جنگخان ارمني، ...) در مقابله با نيروهاي محمدعلياز فرماندهان قواي مشروطه (بهمراه يپرم

   ورامين و ساالرالدوله در اطراف بروجرد)
  از حاميان رضاخان (رضا شاه) در تغيير سلطنت قاجاريه

  وزير پست و تلگراف و دو دوره وزير جنگ در دوره رضا شاه و  هاي پادشاهي احمدشاه قاجار وزير پست و تلگراف در آخرين سال
و به  دستگير ويبدستور دولت محمدعلي فروغي پس از تماشاي كورس اسب دواني گُنبد بهمراه رضاشاه، شبانه ، وزيرجنگ بختياري عدخان سردار اسجعفرقليخ 1312سال در   ٣

الي جنايي، در دادگاه ديوان ع(كشته شد.  "پزشك احمدي"و بدست  سالگي 54و در سن  1313چهار ماه و نيم در روز نهم فروردين زندان قصر تهران منتقل شد. وي پس از حدود 
خان ممسني و ساير سران قليخان بويراحمدي، امامخان بويراحمدي، سرتيپشكراهللا) پزشك احمدي را قاتل عمدي سردار اسعد شناخت و به اعدام محكوم نمود. 1322بهمن  30

  بودند نيز اعدام شدند.نامه گرفته و مورد عفو واقع شدهخوانيني نيز كه امان
  دروازة چوبي  ٤
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	تعويض سياه چادر: )3

  هاي جديدو يا شهرك و جايگزيني آنها با چادرهاي سفيدايلياتي است فرهنگ سوزاندن و از بين بردن سياه چادرها كه از نشانه ها 

  

	: دگرگوني در نحوه امرار معاش )4

تخته قاپو  خانوارهاي ايلياتيهاي عشاير گرديد. اسكان اجباري عشاير موجب از بين رفتن تعداد زيادي از دامهمانگونه كه ذكر شد، 

تجربة در اين زمينه و همچنين نداشتن عدم  اما بعلتكشاورزي پرداختند  د و بهتغيير روش معيشتي خود شدن شده ناچار به

 يبارزندگي سخت و مشقتدر اين امر نداشته و فقر گريبان گير خانوارهاي عشايري شده و  موفقيت چنداني تجهيزات و اسباب الزم

  .براي آنان به ارمغان آوردرا 

	

	ايالت:تعويض اجباري پوشاك سنتي  )5

مغاير  هاي قوميتيو اين نشانه باشدميوميت و قهاي تعلق هر فرد به ايل و فرهنگ آن ايل سنتي، هويت عشاير و از نشانه هايلباس

  ايالت در دستور كار مأموران دولتي قرار گرفت.تعويض اجباري پوشاك سنتي بهمين علت  با اهداف حكومت در دورة پهلوي اول بود.

	

	دگرگوني در وضع سياسي:  )6

ف جايگاه ايلخاني و از بين بردن سلسه مراتب ايلياتي در جهت كاهش قدرت آنها از ديگر اهداف رضا شاه در برخورد با ايالت تضعي

  بود. 

جهت كنترل  دولتي و افسران نظامي مأمورينايالت در هم شكست و  ساختار هزاران سالهبا تضعيف و از بين بردن سيستم خاني، 

نشيني و الزامات آن، بكار گماشته شدند. عدم آشنايي اين مأمورين با زندگي كوچ ايالت ر رأسدتوسط حكومت مركزي عشاير 

    هاي فراواني را موجب گرديد.نشينان، درگيريكوچ نظاميان بر جان و مال و ناموس دخالت مستقيمهمچنين 

	

	تبعيد اجباري  )7

بردن قدرت رهبري در ايالت از ديگرتمهيدات دوره پهلوي اول در  تبعيد ايالت و يا روساي آنها در جهت كاهش نفوذ آنها و از بين

  كاهش قدرت ايالت بود. جهت كنترل و

خان ريگي، رئيس ايل ريگي و سردار جمعه  عيدوسردار تبعيد طوايف بيرانوند لرستان به خراسان،  كوچاندنميتوان به  از آنجمله

 پردلي، رئيس ايل سرابندي ان به فارس و سردار محمدرضاخاناسماعيل زائي (شه بخش)، رئيس ايل شه بخش بلوچستخان 

  سيستان به مشهد و فارس اشاره نمود.
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	(خدمت سربازي) اجباري )8

سربازان ايالت مختلف تحت امر ايلخانان و بدنة اصلي ارتش ايران را سپاه ايلياتي بوده و  ،در ادوار تاريخي گذشته، ارتش ايران

اي شيرازة اين روابط خويشاوندي و پدرتباري، تعصبات قومي و قبيلهدادند. تشكيل ميمركزي  انين خود، زير پرچم حكومتخو

  داد.ارتش ايلياتي را تشكيل مي

سپس  يل قواي نظامي جديد همانند قزاق،روند تشكو انگليسي از اواخر دوران قاجار با ورود مستشاران نظامي روسي، سوئدي اما 

هاي ايلياتي، پس از تشكيل حكومت پهلوي در ايران و برافتادن حكومتدر ايران شروع شد. ب و همچنين پليس جنوژاندارمري 

زير نظر مستشاران خارجي ايجاد شد و عمالً جهان و نوين نظامي هاي سيستمايران بر پاية مدرن ارتش  ي نظامي،تمركز قواجهت 

  هاي ايلياتي به پايان رسيد.دوران ارتش

  بنا نهاده شد.ايجاد سيستم سربازي اجباري جوانان انساني الزم،  سرباز بود و براي تأمين اين نيروي اين ارتش نوين نيازمند

ي كه روابط خويشاوندي و اما جوانان ايلياتي كه سربازاني دالور بودند حاضر به رفتن به خدمت اجباري و اطاعت از فرماندهان

جهت به اجباري بردن ن امر بدوا باعث درگيري حكومت مركزي با ايالت و عشاير تعصبات قوميتي نسبت به آنها نداشتند، نبودند و اي

  گرديد.جوانان 

، فرستادة سياسي انگلستان در ايران در دورة همانگونه كه در قبل هم آورديم همگان برتوانايي نظامي عشاير اعتراف داشتند. جيمز موريه

  : گويدفتحعليشاه قاجار چنين مي

اند، طعم همه گونه سختي و فراز بازي هيچ كس بهتر از عشاير نيست، آنان از كودكي به زندگي در اردو خو گرفتهچون مادة خام سر"

-هاي باور نكردني را با كمترين توشه پيمودهاند، آنان ذاتاً سربازند. بي آنكه لب به شكوه بگشايند مسافتو نشيب جوي را چشيده

  )216, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول آن لمتون  "اند.

	

	تأسيس دارالتربيه )9

هرچند كه حركتي شايسته و درخور توجه بود، اما چون در مقياس بسيار كم و ، 1308در سال تأسيس دالتربيه و آموزش عشايري 

در حد حركتي سطحي و  عه ايلياتي نداشت و عمالًصورت گرفت، نفوذ و تأثير چنداني در عمق جامي ساساريزي بدون مطالعه و برنامه

  ماند.فريبانه باقيعوام

در ديگر هاي بعد كه آموزش و پرورش عشايري رونق جدي بخود گرفت، تحصيل جوانان ايلياتي خود موجب تغييراتي در دوره

نمودند. يافته و مشاغل جديدي انتخاب رهاي راه تحصيل به شه با بسياري از جوانان ايلياتي .گرديدنشينان ساختار اجتماعي كوچ

و بدين ترتيب ارتباط بين ايالت و عشاير با شهرها و در نتيجه  نشيني را رها كرده و شهر نشين شدنداين جوانان تحصيل كرد،كوچ

	 .گرديدندگسترش فرهنگ شهرنشيني در بين ايالت و عشاير موجب تسهيل 

  

  بيگي ملغي گرديد. خ عمالً عناوين ايلخاني و ايل 1312رسال هاي متعدد، دنهايتاً با پس ازسركوب شرورش
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  كرد. جديتحوالتي تغييرات و را دچار  ايالتزندگي ساختار اجتماعي، سياسي و اقتصادي مجموعه اقدامات ذكر شده در باال، 

 سنتي خودايالت مجدداً به زندگي و اشغال ايران توسط متفقين كه با تبعيد رضا شاه همراه بود،  1320رغم آنكه پس از شهريور علي

ايلخانان نيز تالش بسياري در جهت مجدداً كوچ را آغاز كردند و رهبران ايلياتي و و  دوباره برافراشتهرا بازگشتند و سياه چادرها 

  طور كامل به وضع سابق خود برنگشت!بدست آوردن قدرت و جايگاه قبلي خود نمودند، اما هيچگاه زندگي عشايري ب

در سال  "اداره اسكان ايالت"با تشكيل  روند اسكان ايالتدر ايران، گذار دورانالملل دوم و سپري شدن پايان جنگ بينز پس ا

  . ، اما اينبار با كمك رهبران ايالتخورشيدي دوباره مطرح شد 1327

سياست كنترل پهلوي و ارتش،  و قدرت گرفتن محمدرضا 1332مرداد  28بخصوص بعد از و دوم در دورة پهلوي تثبيت قدرت  با

  . مجدداً شدت گرفتعشاير و مقابله با رهبران قدرتمند ايالت 

عشاير را  در اين دوران كه دوران برخورد دو بلوك غرب و شرق است، روابط اجتماعي و ساختارهاي اجتماعي و سياسي در ايالت و

  دچار گرگوني ديگري نمود.

سياست ، و كمونيستي و ترس از نفوذ محبوبيت تفكر كمونيستي در اقشار ضعيف جامعه ايران داريماحصل رويارويي دو نظام سرمايه

هاي مرغوب كه تا پيش از اين در اختيار ايلخانان، زمينخورشيدي را بدنبال داشت كه بموجب آن  1341در سال  »اراضي اتاصالح«

  . فراهم آورد ،هاي يكجانشين شدهامكان زراعت را براي ايلياتيقشر  با تضعيف جايگاه اينخوانين بود، را از آنان گرفت و  كالنتران و

هم از ضربه سنگيني به جايگاه سران ايالت وارد آورد و موجب ، براي افراد و صدور پروانه چراي دامها و مراتع ملّي نمودن جنگل

ري منسجم در ايالت بزرگ بطور كامل ان گرديد و عنوان ايلخاني و رهبنشينسياسي سنتي كوچ -اجتماعينظام  ه شدنپاشيد

  منسوخ و از بين رفت. 

  

-ن دوباره درصدد احياي نظام ايلخاني برآمدند و شورشناهاي اوليه پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران، بعضي از ايلخادر سال

   .الت شده بودموجب كاهش نفوذ آنان در اي ،عدم حضور چندين ساله رهبران ايليهايي نيز بوقوع پيوست ولي 

نشينان و عدم همراهي كامل قشر عامه كوچ ، از بين رفتن جايگاه كالنتران و كدخداهاساختار سنتي پيشين هم پاشيده شدناز 

  توفيقي در اين راه بدست نياوردند.موجب گرديد اين رهبران 

ناسبي براي يكجانشيني ايالت فراهم آورده و مصنوعات صنعتي عمالً زمينة م مجموعة تحوالت ذكر شده و همچنين نفوذ تكنولوژي

  اند. نشيني را رها كردهه و كوچساكن شداعم از شهرها و روستاها نشينان در مناطق مختلف ها بسياري از كوچاست. طي اين سال

وم نيز ياد نمود در كنار تمامي عوامل ذكر شده بايد از ورود تجدد و گسترش مظاهر فريبندة فرهنگ غرب در ايران دوران پهلوي د

  هاي شهرنشيني گرديد.موجب جذب افراد به كانون ،نشيني داشت و ضمن ايجاد تغييرات بسياركه تأثيري جدي بر زندگي كوچ

از بين رفتن ساختارهاي سنتي ايالت و عشاير، قوانين سنتي اين جوامع را نيز دستخوش تحول نمود. از ميان رفتن قوانين تعليف دام 

نمود و عدم جايگزيني قوانين جديد كامل، دقيق و منطبق بر نيازهاي واقعي، موجب قه از نظام خاص خود پيروي ميكه در هر منط

	مشكالت متعددي از جمله چراي بي روية و تضعيف مراتع گرديد.
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وجب گشته تا زندگي باشد كه مهاي اخير در كشور ميآبي ساليكي ديگر از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر زندگي ايلياتي، كماما 

ها باعث از بين رفتن مراتع در مناطق مختلف ها و چشمهبا چالشي بزرگ دست به گريبان باشد. خشك شدن رودخانه نشينيكوچ

  چراي دام با مشكالت زيادي روبرو شده است. موجب گشته تا شده است و 

نمودند، امروزه اما با كمبود بارش و از رين هزينه استفاده ميمراتع خداداي با كمت هايشان ازدامنشينان براي چراي كوچگذشته  در

مجبور هستند تا علوفة مورد نياز را از ايالت ، باشدروية ميو چراي بيبين رفتن مراتع به علل مختلف كه عمدة آن كمبود آب 

حمل نمايند كه مجموع اين عوامل اقتصاد روستاييان خريداري نموده و در برخي موارد حتي آب مورد نياز را نيز با خودرو به منطقه 

	شهرها و روستاها گشته است. بهنشينان زندگي ايلياتي را ضرر ده نموده و موجب كوچ كوچ

گردان و كه از آنها با عنوان ايالت و عشاير رمه جانشيني برخي از اين خانوارهاي ايلياتي، روستاهاي جديدي را بوجود آورده استيك

اند و برخي از امداري به كشاورزي روي آورده. گروهي از اين ايالت يكجانشين تغيير معاش نيز داده و از دشودمينشين ياد يا يكجا

   اند.جوانان نيز جذب مناطق شهري شده

ا نشيني رو زندگي كوچ بعنوان نمونه در خوزستان بسياري از جوانان بختياري جذب صنايع آن منطقه از جمله صنايع نفت و گاز شده

  اند.رها نموده

 تاذكر شده باعث شده است تحوالت مجموعه اما  ،اندتيره حفظ كرده هرچند كه هنوز مردمان ايلياتي تعلقات خود را به ايل، طايفه و

و كاركردهاي سابق خود را بكلي از شده بسيار تضعيف ساختار اين در طبقات باال سياسي ايلياتي از بين رفته و  -ساختار اجتماعي

  .بدهندت دس

سياسي ايالت، اينان قدرت و  -هاي باالي ساختار اجتماعيبا از بين رفتن جايگاه سنتي ايلخانان،كالنتران و كدخداها در راس رده

  شوند. نفوذ سابق خود را از دست داده و امروزه تنها عناويني تشريفاتي در جوامع ايلياتي محسوب مي

عملي و هدايت اند و هنوز در ادارة جايگاه خود را حفظ كرده تنها ريش سفيدانايالت، سياسي  -از رؤساي طبقات مختلف اجتماعي

هاي ارگانتوسط اين افراد و با هماهنگي و ... هاي مختلف هماهنگي دودمانمسايل كوچ، اسكان، نقشي مهم برعهده دارند و  ،ايل

  شود.انجام مي در وزارت جهاد كشاورزي "عشاير سازمان امور"از جمله دولتي مختلف 
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  ايران كوچ نشينان .11

  شاهسون .11,1
	باشند كه در شمال غرب كشور حضوري ديرينه دارند. زباني ميتبار و تركشاهسون از ايالت ترك

  گيرد.ترك زبان در ايران در دو مرحله تاريخي صورت ميو استقرار اقوام ورود 

 هاي غزنويانگردد كه با تشكيل حكومتلي به پيش از حمله مغول بر ميآناتو ةدوران اول استقرار تركان در آذربايجان و منطق

همراه بود كه دوره شكوفايي هنر و معماري ) .ه.ق 552- 429/  م	1194-1037(و سپس سلجوقيان  ).ه. ق 583-351/  م	963-1187(

- زراز مرزهاي شمال شرقي ايران در ناحيه و» غوزا« يا » زغُ«هايي از تركمانان باشد. در همين دوران گروهايراني پس از اسالم نيز مي

  رود وارد ايران شدند. 

م /  1335-1256(و با ورود ايلخانان ) .ه.ق 656-616/  م 1258-1219(ها در ايران پس از هجوم مغول دوره دوم حضور ترك زبان

  ١به ايران شكل گرفت.) .ق. ه 654-750

هايي كه در شمالغربي ايران و در حوزه آناتولي ساكن بودند، حكومت 3قويونلوتركمانان آق و 2قويونلوهقر هاي بعد تركمانانهدر دور

هاي كوچك محلي داخل ايران را حكومتهاي عثماني، توانستند ايجاد كردند كه ضمن مبارزه با ترك قدرتمندي را در منطقه

خورشيدي)  1101-880ه.ق. /  1135-907ميالدي /  1722-1502(ي در دوران صفويه سرنگون و زمينه را براي تشكيل دولتي ملّ

  فراهم آورند. 

صفويه بر پايه ايالت قزلباش  ةها بايد از دوران طاليي صفويه ياد كرد. قدرت نظامي سلسلبردن به سابقه تاريخي شاهسونبراي پي

پس از حمله به ايران قصد بازگردانيدن آنها را به  طايفه اصلي از تركمانان بودند كه امير تيمور 7قرار داشت. قزلباشان در ابتدا شامل 

اين  4الدين اردبيلي و رهبر تصوف، از اين كار منصرف گرديد.سياهپوش نوة شيخ صفيعلي آسياي ميانه داشت اما با وساطت خواجه

صفويه و تصوف محسوب  سياهپوش گرديدند و همواره پشتيبان اصلي خاندانعلي طوايف تركماني به تصوف گرويده و پيرو خواجه

                                                            
سيحون تا انتهاي حدود بالد شرق، و و چون قومي از ايشان از قديم العهد باز به ترك موسوم اند، مقام و مسكن در واليتي دارند كه طول و عرض آن از ابتداي طرف آب جيحون و "  ١

ها و شهرها عادت نداشته، و از ملك ي نشسته اند، اقامت و توطن در ديهاست؛ و در آن مواضع در كوه و دره و صحرا م» ختاي«و » جورچه«تا غايت واليت » قپچاق«از نهايت دشت 
  )33, ص. 1373(جامع التواريخ,  "ايران زمين دور بوده، ....

راك بوده و تفاوت و اختالف بسيار در ميان ايشان هست چنانكه و هر چند همه اقوام و شعب ترك و مغول به هم ماننده اند و لغت جمله در اصل يكي است ليكن مغول صنفي از ات"
  )34, ص. 1373(جامع التواريخ,  "شرح هر يك به موضع خود بيايد...

  سياهصاحبان گوسفندان  ٢
  سفيدصاحبان گوسفندان  ٣
والد ماجد خود سلطان صدرالدين بر مسند ارشاد نشسته ......... آنست كه در ايام خود اميركبير صاحبقران امير تيمور آنكه به فنون فضايل و كماالت ظاهري آراسته بود و بعد از "  ٤

رد، تازيانه امير كن از آب جيحون عبور ميگروكان سه مرتبه بصورت نوعي مثالي با امير تيمور مالقات اتفاق افتاده، يكمرتبه در وقتي كه امير صاحبقران به عزم تسخير مملكت خراسا
مير داده، امير به فال بسيار خوب گرفته تيمور در آب جيحون افتاد. چون سلطان مالحظه نمود، درويش ژنده پوشي ديد كه بر روي آب ايستاده تازيانه را از آب بيرون آورد به دست ا

غايب شده. امير از آب برآمده روانه شد. و در  اين بگفت و» زفول ومدفنم قدس خليلموطنم در اردبيل و محل ظهورم د«دوريش گفت: » توكيستي و چه كسي؟«احوال پرسيد كه 
يكمرتبة ديگر در اردبيل مالقات «پوشي ديد كه او را شناخته گفت: مرتبه ثاني در سالي كه امير تيمور از بغداد لشگر كشيده به روم ميرفت، در سر پل رودخانة دزفول درويش خرقه

رامات و بسيار سيم در سالي امير از سفر روم مراجعت كرده، به عزم زيارت مزار شيخ صفي آمده، چون شنيده بوده كه پسرزادة شيخ در اردبيل است و صاحب ك مرتبة و» خواهد شد.
او شود وآنچه بگويد امير بشنود. يكي آنكه در وقتي  المرتبه است، سه مطلب به خاطر خود گذرانيد. قصد كرد كه هرگاه به عمل بيايد، دست ارادت به او داده مريدالقدر و عظيمجليل

. غرض كه بعد از ورود امير به اردبيل، به ديدن امير وارد شد، تواضع نكرد. ديگر آنكه چيزي به جهت امير بياورد كه هرگز نخورده باشد و زهري امير به او بدهد كه بخورد و كارگر نيفتد
كرده بود به عمل آمده، امير نيز دست ارادت داده خواهش تكليف مطلبي نموده، سلطان مطلقاً خواهش نكرد. در باب سلوك با رعايا و سلطان رفته هر سه مدعا به نحوي كه قصد 

، خواهش نمود. امير ه بوداستخالص اسرايي كه از روم آوردنصايح بسيار كرده، چون امير سعي و التماس بسيار كرده بعد از مبالغة زياده از حد سلطان،  ترفيه حال ايشان موعظه و
  )44, ص. 1375(زبده التواريخ,  "هزار كس شده مرخص كرد. آن جماعت در اردبيل سكني نموده، ......همگي اسرار را كه ده
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كه بعدها ايالت ديگري نيز به اين  3و  2و 1لو و روملوتكه، افشار، ذوالقدر، قاجارشاملو، استاجلو، شدند. اين هفت ايل عبارت بودند از مي

  بعدي نهادند. هايهاي مختلف تأثير شگرفي بر تاريخ ايران در دوراناتحاديه پيوستند و با تشكيل حكومت

دوازده امام  كاله دوازده ترك (به احترام ،4به منظور ايجاد اتحاد و همبستگي بين پيروان خود پدر شاه اسماعيل صفوير شيخ حيد

(كاله سرخ به  سر يا سرخ قزلباش  آنان رادليل  طراحي كرد و بهمينبراي پيروان خود به نشانه خونخواهي شيعه) به رنگ قرمز و 

دولتي ملّي و فراگير در  6سال 900ه بر پاية قدرت نظامي ايالت قزلباش توانست بعد از حدود دولت صفوي 5.زبان تركي) ناميدند

اصلي ارتش ايران را  ستةسرتاسر ايران ايجاد نمايد و مرزهاي كشور را به مرزهاي دوران ساساني بازگرداند. در اين دوره قزلباشان ه

  .دادندميتشكيل شدند، خوانده مي» تات«ا ي» تاجيك«هاي ايراني كه بطور عام در كنار ساير گروه

بدبيني  موجبخان، نماينده شاه عباس، بر عليه مرشد قلي آنهاقيام و سپس  ،7قدرت گيري قزلباشان پس از دوران شاه طهماسب

به و البته  انقدرت قزلباش از بين بردنبراي  . شاه عباسالعاده آنان در امور كشوري و لشكري شدشاه نسبت به نفوذ و قدرت فوق

را تشكيل » شاهسون«يا  »يونيسيشاه«گروه ديگري به نام قزلباش در عثماني، از طوايف وفادار  8»چرييني«مقابله با نيروي بهانة 

البته اصطالح شاهسون از پيش از دوران شاه عباس رواج داشته، اما نه بعنوان سپاهيان ويژه . كه دوستداران شاه نام گرفتند داد

  آمد.برمي "مرشد كامل"اس، بلكه از آن معناي دوستاري شاه و فداكاري و جانبازي در راه عبشاه

باشد.  در برخي متون منظور مي »دوستدار شاه«از تركيب كلمات فارسي شاه و تركي سون تشكيل شده است و بمعني  »شاهسون«

  دانند.بمعني پيروان و امام اول شيعيان، امام علي (ع) مي را دوستدار شاهاند و از شاه را مولي متقيان حضرت علي (ع) دانسته

                                                            
), ص. 3(تاريخ عالم آراي عباسي (ج "، قراداغلو، بياتروملو ،ر، قاجار، افشار، تركمانشاملو، استاجلو، ذوالقد"قزلباش بدين شرح نام برده شده است:  طوايفدر عالم آراي عباسي، از   ١

1084(  
-اصفهان) در زبده وي در دوران شاه سلطان حسين از مستوفيان دربار بوده است و شاهد وقايع سقوط –(از نوادگان خواجه قاسم، مستوفي عصر شاه عباس  محمدحسن مستوفي  ٢

ذوالقدر، افشار، قاجار، صوفيه، قراچه،  لو،شاملو، استاجلو، تكه"ايل معرفي ميكند:  9ايالت قزلباش را التواريخ (تاريخي عمومي كه به سفارش رضاقلي ميراز فرزند نادرشاه نوشته شد) 
  )48, ص. 1375(زبده التواريخ,  "اقجه

لو، روملو، وارساق، ذوالقدر، افشار، قاجار و صوفيان قراباغ) كه با او دست بيعت استجالو،شاملو، تكه(تبار اسماعيل كه در اين موقع سيزده سال داشت با مساعدت نه قيبلة ترك"  ٣
(تاريخ روابط خارجي ايران (از ابتداي صفويه تا پايان جنگ جهاني  "دعوي استقالل نمود.ه.ق) در اين شهر (ارجوان) ارتشي بنام قزلباش تأسيس و آنگاه 906(م  1500داده بودند، در تابستان 

  )12, ص. 1393دوم), چاپ بيستم 
  )54, ص. 1394تابستان (تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوران صفويه, چاپ دهم   ٤
سقرالت  قرمز دوخته بر سر سلطان حيدر از روياي صادقه شبي در خواب ديد كه شخصي نوراني به او تعليم نمود كه تاجي كه دوازده ترك كه عالمت مذهب اثني عشريست از "  ٥

و تبعه منسوبان او تمامي به نحوي كه در خواب ديده بود، تاجها از سقرالت قرمز دوازده گذارند. سلطان از مشاهدة آن خواب بسيار خشنود گرديده فرمود كه به جهت خود و اصحاب 
آن جماعت موسوم به قزلباش شدند ترك دوخته و همگي بر سر گذارند و طايفة تركماني كه در آنوقت معمول بود، در ميان طايفه و تبعة آن جناب بر طرف وغدغن شده به آن جهت 

  )45, ص. 1375(زبده التواريخ,  "...
  سال پس از حملة اعراب به ايران 860در حدود   ٦

 651ه.ق) (البته كشته شدن يزدگردسوم آخرين پادشاه ساساني بدست آسياباني در مرو در سال 21م ( 642 نهاوند (فتح الفتوح)جنگ  -و پايان شاهنشاهي ساساني حملة اعراب 
  افتاد.) ميالدي اتفاق

	م)1501يسار حملة به شيروان و جنگ با فرخ – ه.ق)906(م  1500ه.ق) (پيش از آن اعالم استقالل  907( م 1502مارس  11صفويه  تشكيل دولت گذاري شاه اسماعيل صفوي و تاج
(اسماعيل جانشين وي ن قزلباش همراه است. توطئه قتل اسماعيل دوم ه.ق.) با قدرت گيري سرا 984ميالدي ( 1576مه  14سال سلطنت در  52درگذشت شاه تهماسب اول پس از   ٧

به انجام رسيد.  1577نوامبر  24با مسوم كردن اسماعيل دوم توسط سران قزلباش در ، )بسياري كينه توز بود سال در قلعة قهقه زنداني و 20ت تهماسب كه مد هميرزا فرزند چهارم شا
زا فرزند ارشد نيمه نابيناي شاه تهماسب) نيز بعلت ضعف اراده و نقض جسمي بازيچة دست سران قزلباش و خيرالنساءبيگم مهدعليا همسرش پادشاه بعدي محمد خدابنده (محمدمير

اي از اي توسط عدهجوانمردانهز بطرز نابود. قدرت سران قزلباش تا حدي افزايش يافته بود كه مهدعليا همسر شاه را در برابر وي خفه نمودند. حمزة ميرزا وليعهد محمدخدابنده ني
  )50-42, ص. 1393(تاريخ روابط خارجي ايران (از ابتداي صفويه تا پايان جنگ جهاني دوم), چاپ بيستم م) 1586دسامبر  4سران قزلباش به قتل رسيد. (

   عثماني واحدهاي ويژه (ورزيده) از ارتش» چريك نو«به معني سرباز و لشگر) ي مخفف چريك بمعني ينكي بمعني جديد و چرقشون جديد (چري: چري يا ينكييني  ٨
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گري واليات مختلف و تأمين امنيت و يا واليها، طوايف مختلفي از آنها در دوران صفويه با توجه به اعتماد شاهان صفوي به شاهسون

ا امروزه در فارس تحت اتحادية ايلي خمسة هايي از اينانلوها ربه مناطق مختلف كشور كوچانيده شدند. بعنوان نمونه گروهمرزداري 

  توان مشاهده نمود.خرقان و خمسه مي فارس و گروهي نيز در اطراف قزوين در غالب شاهسون

شمال غرب ايران كه جزو هايي از مناطق هاي ايران و روس، بخشدر جنگ السلطنهي نايبهاي عباس ميرزارغم رشادتعلي

ها به دو بخش در دوران فتحعلي شاه قاجار از ايران جدا شد. در اين دوران شاهسونردد، گمحسوب ميها شاهسونقلمروهاي 

هاي ميرزا در جنگدر كنار عباس هاي جنوبي منطقههاي ساكن در بخشگروهها رفته و تقسيم شدند. بخش شمالي به كمك روس

  روس شركت كردند.  -ايران 

ها از جمله نيروهايي هستند كه شاهسون شدند.محسوب ميپيمان حكومت مركزي مهشاهسونان در زمرة  ،قاجارتمامي دوران در 

ها به هرات و همچنين مقابله با تجاوزات تركمنان به شهرها وروستاهاي شرق و شمال شرق كشور به آن جهت مقابله با حملة افغان

   ١منطقه اعزام شدند.

ميرزا محسوب شده كه با خوانين شاهسون و از نزديكان و محارم محمدعليسردار نصرت) از  - السلطان (نصرتچلبيانلو خان رحيم

خانة سلطنتي به وي سپرده شد. وي و پسرش شاه رياست كشيكوي به تهران عزيمت نمود و پس از به پادشاهي رسيدن محمدعلي

در حمايت از محمدعلي  و خانبيوكيت ها با هدادر دوران مشروطه گروهي از شاهسونشاه بودند. از هواداران محمدعلي خانبيوك

بسياري از روستاهاي آذربايجان را خواهان بود، ترين مراكز مشروطهشاه قاجار و بمنظور از بين بردن انجمن تبريز كه يكي از اصلي

ه با مقاومت كالدوله به محاصره تبريز پرداختند و در كنار عين 2تبريز حمله كردندبه و سپس را اشغال اردبيل غارت كرده، 

   مواجه شدند. )سردار ملي( ستارخانرهبري خواه به و مجاهدين مشروطهمردم تبريز سرسختانة 

ستارخان را كه به حكومت اردبيل تعيين  متوجه اردبيل گرديد و خانرحيمخواه، شاه از نيروهاي مشروطهپس از شكست محمدعلي

و به روسية  هدر مقابل نيروهاي اعزامي از مركز شكست خوردخود نهايتاً ود اما اردبيل را اشغال و تاراج نم شكست داده و شده بود،

 به حمايت از وي پرداختندها شاهسونگروهي از  ،. همچنين در بازگشت محمدعلي شاه مخلوع براي باز پس گيري سلطنتگريخت

  كه اينبار نيز كاري از پيش نبردند.

                                                            
شگر ظفر بنيان روانه گردانيد. شاهزاده محمديوسف، شاهزاده محسن برادر خود را با سردار احمدخان  قلعه گاهي و جمعي از دليران افغان به امداد غوريان و دستبردي به ل"  ١

و جمعي سواره ترشيزي و دوعراده توپ به استقابل افاغنه مأمور فرمود. ... زماني نشد كه افاغنه را پاي » صفرعليخان شاهسون«پس از اطالع، سامان خان ايلخاني را با  نهالسلطحسام
  )178(حقايق االخبار ناصري, ص.  "ثبات و قرار از جا بيرون شد ؛ تمامي مايعرف و دواب و اسباب خود را ريخته به جانب هرات گريختند.

و غيره كه ذكر هر يك به اسمه موجب تطويل است، نشان » محمد ابراهيم خان قاجار«و » پرويزخان چاردولي«و » صفرعليخان شاهسون«وكذالك به سركردگان سواره، مانند "
  )193(حقايق االخبار ناصري, ص.  "وخلعت، به اندازة خدمت مرحمت امد.

السلطنه در ارض مقدس ميرزاده حسامدر اين سال تركمانان سرخس و قرياب از اراضي دربند عبور نموده، به تاخت حدود و سنور خراسان سر به شور و شر برآوردند. در اين هنگام "
فرستاده، به » سنگ بست«و حسنخان قراپاناق با سوارة جمعي در اراضي  صفرعليخان و محمدتقيخان شاهسونر، چون جاي داشت. بعد از استماع اين خبر جمعي از سركردگان لشگ

بودند، فرستاد. تركمانان جمعي را اسير و عازم مراجعت » عنايت آباد«اهللا خان را با سواران خود به جانب اقامت و اوتراق امر فرموده. و همچنين پرويزخان و ذوالفقارخان و لطف
رها نموده عازم عنايت آباد شدند. صفرعليخان و جماعت مأمورين مخبر و به تعاقب ايشان رهسپر گرديدند. در شوره كال، به آن گروه بدسگال رسيدند. تراكمه غنايم و اسرا را 

(حقايق االخبار ناصري,  ودي از آن جماعت نجات يافت. اكثر مقتول و مأسور گرديدند.ور گرديدند. معدمأمورين عنايت آباد از پيش رو، و صفرعليخان و غيره از قفا، به آن گروه دغا حمله
  )231ص. 

در تهران در نزد » سردار نصرت«بيگي و رئيس سواران آنجا بوده، و اين زمان با لقب خان از چند سال باز ايلقره داغ يا ارسبار كه نشيمنگاه ايلهاي دلير و جنگجو ميبود، رحيم"  ٢
اين مرد خودش و سوارانش بتاخت و تاراج خوي گرفته بودند و اين پيشه ايشان ميبود، ولي جلو گرفتن از غله، و زد و  محمدعلي ميرزا ميزيست و يكي از نزديكان او بشمار ميرفت.

(تاريخ مشروطه ايران, چاپ  "كي جز  با پرگ محمدعلي ميرزا و اتابك، بلكه با انگيزش آنان نتوانستي رخ داد.خورد با فرستادگان انجمن، و كشتار مردم جز از آن كارها ميبود.چنين بيبا
  )319, ص. 1330سوم
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  در ايران: شاهسونپراكندگي قوم 

  شوند:در دو گروه اصلي تقسيم بندي ميها شاهسون

	 اردبيل و آذربايجان شاهسون .1

  . 1ضور دارند. ايالت شاهسون و ارسبارانحنشين در منطقه اردبيل و شمال آذربايجان شرقي دو گروه كوچ

   
  شرقياستان آذربايجان  اردبيلاستان 

داغ جهيا قرهداغ شده است و از دوران قاجار با نام ارسباران قرهبا عنوان شاهسون نام برده  عشاير ارسباراناز  در دوران صفويه

  2مواجه هستيم. 

هر دو گروه شاهسون و ارسباران را از يك ايل  ،بسياري از مردم شناسان با توجه به خصوصيات و اشتراكات فرهنگي، مذهبي و زباني

  اند.اي اخير به دو بخش اردبيل و مشكين شهر تقسيم شدههدهنامند كه در گذر تاريخ و در سمي ميدانند و هر دو را شاهسون

در سالهاي رغم آنكه شرقي حضور دارند و علي آذربايجان شمال اردبيل وهاي ها در استانهمانگونه كه در باال ذكر شد شاهسون

- بسياري بصورت نيمه ياياند، اما هنوز خانوارهنشيني را رها كرده و يكجانشين شدهها زندگي كوچبسياري از شاهسون اخير

  كوچي عموديست.  ،هاكنند. كوچ شاهسونكوچندگي زندگي مي

(شهرهايي مانند گرمي، بيله  3ارسكرانه رود هاي پست و جلگه دشت مغانها منطقه قشالقي (قيشالخ) ايالت ارسباران و شاهسون

(ايلراه) كوچي عمودي انجام داده و براي ييالق  »يولوال«ريق باشد و در تابستان از طاصالندوز، خداآفرين) ميسوار، پارس آباد مغان، 

  .كنند، مشيكن شهر و اهر كوچ ميهاي سبالن، سهند، بزغوش و ارتفاعات اطراف اردبيل(يايالخ) به كوهپايه

                                                            
  داغ)داغ (قراجهارساباران قره  ١
  )383, ص. 1369(افشار سيستاني, مقاالت ايرانشناسي,   ٢
  آوريم:نامند. در ارتباط با معني واژه آراز نظريات مختلفي وجود دارد كه دو مورد از آنها در زير ميمي» آراز«ارس را در آذري   ٣

	»بخت، اقبال و خوشبختي«تركمني و بمعني -اي تركيواژه "آراز" )1
	.كنند نامگذاري مي» اوراز، آراز«آيند را  به دنيا ميرمضان هايي كه در ماه مبارك  بچههمين علت ب -» روزه«اي فارسي و برگرفته شده از كلمة فارسي واژه "آراز" )2

  گيرد. از منطقة آناتولي در تركية سرچشمه مياست كه  ارس مهمترين رودخانه شمالغرب كشور
	كاختي(	گرجستان هايي ازبخشو 	ارمنستان ،	قفقازخورشيدي)  1192آبان  3/  1813بر اكت 25شاه قاجار و براساس عهدنامة گلستان (هاي ايران و روس در زمان فتحعليپس از جنگ

و از طرف ايران  الدوله يار خان آصف و اهللا	ميرزا ابوالحسن خان شيرازيخورشيدي) (مابين  1206اسفند  1م / 1828فورية  21از ايران منفك و سپس در عهدنامة تركمنچاي ( )و كارتلي
  از ايران جدا شده و رودخانة ارس بعنوان مرز ايران و روسية تعيين گرديد.  و نخجوان	خانات ايروان)، روسيهز طرف ا ايوان پاسكويچ
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	خرقان و خمسه شاهسون .2

-شوند. شاهسونتقسيم بندي مي 1"شاهسون اينانلو"و  "شاهسون بغدادي"خرقان و خمسه خود به دو گروه بزرگ  هايشاهسون

دوره نادرشاه افشار از غرب كشور و اطراف كركوك به خراسان كوچانده شدند. آنها در دوره زنديه در پهنه فارس در  بغدادي هاي

 در اند و امروزه(جنوب قزوين) و خمسه (زنجان) كوچانيده شده اطراف خرقانحضور داشتند و نهايتاً توسط آغا محمدخان قاجار به 

  .اندحضور داشته و تقريباً همگي يكجانشين شده اراك، همدان، اطراف مالير و ...ساوه، اطراف شهرهايي چون زنجان، قزوين، قم، 

  

  مذهب:

  باشند.ها همگي مسلمان و پيرو مذهب شيعه جعفري ميشاهسون

  

  :زبان

  گردد.نواده جنوب غربي) محسوب مي(خا اُغوزهاي باشند و زبان تركي از گروه زبانزبان ميها تركشاهسون

  

  

  
                                                                                                                                                                                                     

نيده بناي شاه كامل عاقل را فرو نشاچون مقدمة مصالحه معروض آمد اوال مقبول خاطر مبارك نشد تا اينكه ايلچي مختار انگليس با ساير دولت خواهان بعجز و الحاح آتش غضب پاد"
السلطنه وزير دول خارجه و منوچهرخان معتمدالدوله انجمن (پسكوييچ) و ساير سرداران روسيه، از اين جانب نايب بسقاويچاز توابع تبريز از آنطرف  تركمنچايمصالحه نهادند. در 

  )19(حقايق االخبار ناصري, ص.  "لحه نامه پرداختند.به انجام شهود و عهود و تحرير مصاخورشيدي)  1206(ساخته، در سال هزار و دويست و چهل و سه 
كل ممالك روسيه دارند به اين اعليحضرت قدر قدرت، پادشاه اعظم مالك باالستقالل كل ممالك ايران به جهت ثبوت دوستي و وفاقي كه به اعليحضرت خورشيد رتبت، امپراتور "

و  بادكوبه، دربند، قوبه، شيروان، شكينشين پول است و الكاي خوانين كه اكنون موسوم به اليزابت گنجهو  قراباغوليعهدان عظام تخت شاهانه ايران واليات  نامه به عوض خود و صلح
و تمامي الكا و اراضي  آبخازي، مينگرلي، كورنه، باش آچوق، گل شوره محال، گرجستان، داغستانرا با خاكي كه اآلن در تحت تصرف دولت روسيه است و تمامي  طالشهر جا از واليات 

دنامة ه(ع ".داند متصل است مخصوص و متعلق به ممالك آمپيريه روسيه مي	و سرحدات معينه الحاله بوده و نيز آنچه از اراضي درياي قفقازيه الي كنار درياي خزر قفقازيهكه در ميانه 
  گلستان)

خواه اين طرف روس باشد يا آن  –نب خود و از جانب وليعهدان و جانشينان به دولت روسيه واگذار مي كند تمامي الكاي نخجوان و ايروان را اعليحضرت پادشاه ممالك ايران از جا"
اداره اين دو دولت مذكوره باشد به ق به طرف. و نظر به تفويض، اعليحضرت ممالك ايران تعهد مي كند كه بعد از امضاء اين عهدنامه، در مدت شش ماه، همه دفتر و دستور العمل متعل

  )تركمنچايدنامة ه(ع ".تصرف امراي روسيه بدهند
از آنجا به سر چشمه رودخانه مشهور از نقطه سر حد ممالك عثماني كه از خط مستقيم به قله كوه آغري كوچك أقرب است. ابتدا كرده، اين خط تا به قله آن كوه كشيده مي شود و "

ممتد مي شود. چون اين خط  رورشَاز سراشيب جنوبي آغري كوچك جاريست فرود آمده، به متابعت مجراي اين رودخانه تا به التقاي آن رودخانه ارس در مقابل به قرا سوي پايين كه 
است نصف قطري بقدر نيم آغاج كه عبارت از سه به آن جا رسيد به متابعت مجراي ارس تا به قلعه عباس آباد مي آيد و در تعميرات و ابنيه خارجه آن كه در كنار راست ارس واقع 

ود باالنفراد متعلق به روسيه ورس و نيم روسي است رسم مي شود و اين نصف قطر در همه اطراف امتداد مي يابد. همه اراضي و عرصه كه در اين نصف قطر محاط و محدود مي ش
معين و مشخص خواهد شد و بعد از آن از جايي كه طرف شرقي اين نصف قطر متصل به ارس مي شود خط سر  خواهد داشت و از تاريخ امروز در مدت دو ماه با صحت و درستي كامل

ت سه آغاج كه عبارتست از بيست و يك حد شروع و متابعت مجراي ارس مي كند تا به مسير يدي بلوك و از آن جا از خاك ايران به طول مجراي ارس امتداد مي يابد با فاصله و مساف
	.سيورس رو

واقع است كه عبارتست از بيست و يك بعد از وصول به اين نقطه خط سر حد به استقامت از صحراي مغان مي گذرد تا به مجراي رودخانه موسومه بالهارود به محلي كه در سه فرسخي 
به كنار چپ بالهارود تا به ملتقاي رودخانه هاي مذكور آدينه بازار و ساري  ورس روسي پايين تر از ملتقاي دو رودخانه كوچك موسوم به آدينه بازار و ساري قميش و از آن جا اين خط

د، به نوعي كه جمله آبهايي كه جاري به بحر قميش صعود كرده به طول كنار راست رودخانه آدينه بازار شرقي تا به منبع رودخانه و از آن جا تا به اوج بلندي هاي جگير امتداد مي ياب
  )تركمنچايدنامة ه(ع ".ه روسيه خواهد بود و همه آبهايي كه سراشيب و مجراي آنها به جانب ايران است تعلق به ايران خواهد داشتخزر مي شوند متعلق ب

   شود.محسوب ميبا منطقة نخجوان، كشورهاي ارمنستان و آذربايجان  مرز سياسي ايران فعليپس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اين رود 
  پيوندد.آباد مغان از مرزهاي سياسي ايران فعلي خارج و وارد جمهوري آذربايجان شده و به رود كوار ميارس بعد از پارس

ر آنها بودند و تعداد خانوا» گوكبر«و » ينگه چك«قبيلة اينانلو شامل دو قسمت عمده يعني باشند. ..... قبايل شاهسون اينانلو و بغدادي بزرگترين قبايل ناحية خرقان و ساوه مي"  ١
ييالق آنها خرقان  بود قشالق آنها در اطراف گداغ و قلعة محمدعلي خان نزديك جادة تهران قم نواحي مجاور ساوجبالغ (طهران) و زرند (ساوه) زهرا (قزوين) و 6000تا  5000بين 

ن و خلجستان (همدان) تا مرزهاي خمسه ميگذراندند و زمستان به اطراف تهران مخصوصاً نزديك گميشلو در ناحية قتالو بود. چهار تا شش هزار خانوار شاهسون تابستان را در خرقا
شناسي  (مردم "خانوار داشت. 1770خانوار و دومي  2050بودند كه اول » ارخلو«و » لك«ها شامل دو قسمت بغدادي 1920آمدند. در سال وجادة قم و سلطان آباد و تهران و ساوه مي

  )205, ص. 1343ايران, 
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باني كرده و به 

نه هستند و يا 

هاي از داستان
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هاي ر در جلگه
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ستفاده بسيار 

  

                     
ندگي مورد استفاده 

آشنايي با

 

قربدر روز عيد 

  ند. 

ماسي و عاشقانه

بسياري ا وانند.

 و يا ايالت ترك

و غيره ا راييلي

هاي اخير سال

  شين شوند.

باشد كه برايمي

 و دختران هنر

ي خاص شي دست

االن اسب و االغ

 بلكه نمدي سف
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ضدآب مو ) »چه

شد كه امروزه ا

                      
ف و يا ساير وسايل زند
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رنگين جشن مي
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هاي قشقاييك

، گراصلي و كرم 

 است. البته در

 بيشتري يكجانش

نواع فرش مخ و ا

و ... توسط زنان

جزو هنرهاي كه

ه براي بستن پا

ياه چادر نبوده

شكل ساخته مي

قرا كئچ«(شده 

باشتر ميو ساده

  كومه
                 
ي وحمل تشك، لحاف

 

 
 

خوانندماعت مي

ساير اقوام ايران

كه بيشتر داراي

به نام  ي زهي

ي بغدادي، ترك

استان عاشقانه

امداري استوار

ه تا خانوارهاي
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	يرند.

نوب كشور، سي
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دود اجاق تيره ش
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بنديابي جهت بسته
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جمه ز عيد را ب

 را هم همانند س

هاييو داستان

 را با نواي سازي

هايز شاهسون

دا ،كوراوغلو ي

 ايران، برپايه د

ست و باعث شده

د گليم، جاجيم

خورجين، نمكدا

نوع» ورني«ود.

شده از پشم يا ك

گيفاده قرار مي

ركز، غرب و جن

كرو دو گونة نيم

چربي ناشي از د

امند كه از آالچ

  شود. اده مي

 

جارختخواه و بعنوان

ص

زنماحترم بوده و

ها نوروزهسون

و د. اينان اشعار

اندسروده شده

ان ايران اعم ا

ه داستان حماسي

نشينانير كوچ

شتري داشته اس

هايي همانندافته

دارنده گندم، خ

اشاره نمو» ورني

نوار بافته ش »خ

الچيق مورد استف

ت مردرهاي ايال

اي و درهاي اُبه

بر اثر چه بمرور

نامي »كومه«را

وشش آن استفا

ل كه داراي درب بوده

 
 

ها مح شاهسون

شاهروند. ُبه مي

نامندمي» ق الر

س  وطن پرستي

زباناتمامي ترك

توان بهجمله مي

شين همانند ساي

ورزي رونق بيش

بامل انواع دست

، كيسه نگهد1ش

و«ها بايد به فته

باستريخ«شود. ي

هاي آالن چوب

ب بر خالف چاد

ز خانوادة چادره

كه باشندمي »ه

ر داالني شكل

ز برزنت براي پو

  چيق

شكل مكعب مستطيل
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د قربان در نزد ش

سفيدان اُ ريش

عاشيق«سون را 

گي، شرافت و

در بين ت هاون

باشد. از آنج مي

نشهاي كوچون

شت مغان كشاو

ها شاملشاهسون

د زيرانداز، مفرش

 در ميان اين باف

عشاير ديده نمي

راي محكم كردن

غربهاي شمال
  باشد. مي

ان شاهسون، از

آق كئچه«بنام  

و چادر »الچيق

ه و بجاي نمد از

آالچ

باف و بششايري، تخت
   

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

  فرهنگ:

عيد فطر و عيد

ديدن بزرگان و

نوازندگان شاهس

در وصف مردانگ

فولكلور شاهسو

مشتركفارس

معيشت شاهسو

اطراف ارس و د

صنايع دستي ش

گوناگون همانند

شوند.بافته مي

در نزد ساير ع و

و نگار دار آن بر

چادر شاهسون
پشم گوسفند م

نشيناچادر كوچ

سفيد رنگنمد

آال«كروي را نيم

تر داشتهعمومي

اي عشبافتهدست ١
گيرد.عشاير قرار مي

 ت
 و

ف

ع

د

ن

د

ف

ف

م

ا

ص

گ

ب

و

و

چ
پ
چ

ن

ن

ع

ع



نشيني در ايران كوچ
 

   
 

 

دهند، كيل مي

 
 

هايي كه داراي 

وبه محلي كه اُ 

محدوده آن ) 

ز احترام افراد 

ر مسائل اُبه را 

هايي چون گاه

 آن داراي جد 

ز طوايف اداره 

-ها موفق شده

 خان به رحيم

خالفت و جنگ 

آشنايي با

 

كوچكي را تشك

 شاهسون اُبه
 (اطراف كليبر) 

د، يعني خانواره

به قرار بگيرند.

ي شكل(قوسي

صي داشته و از

 به گله و ساير

ن عناوين و جايگ

  ند.

مي افراد عضو

 .  

اي ارت اتحاديه

هر بعضي دوران

توانرتمند مي

به مخشاه بود و 

اردوي ك هم و با

  
مكاني نيز باشد 

گر و در يك اُوب

هاي هاللي  چين

اه اجتماعي خا

چ و امور مربوط

ه برچيده شدن

لي برعهده دارن

ماني بوده و تمام

باشند.مي و ال 

اند، بصورز بوده

شوند، درده مي

اين خوانين قد

شمت محمدعلي

 

 
 

دارند و برپا مي

   .ي دارند

- حد اجتماعي

، در كنار يكديگ

سنگ رد كه با

افراد اوبه جايگا

عيين زمان كوچ

دوم كه منجر به

هدايت جامعه ايل

 اجتماعي دودم

، طايفا (طايفه)

 رهبري متمركز

ناميد» بگ«ف كه

از جملة ا ورند.

ر تهران در خد
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 كنار يكديگر ب

يو مشترك خص

د بعنوان يك واح

اي هستندگانه

نام دار »ديور«

اشد و در نزد ا

چگونگي چرا، تع

 سپس پهلوي د

ن نقش را در هد

آيد كه واحدي

ك، بترتيب تيره،

ها كه داراييي

قدرتمند طوايف

شتري بدست آو

شروطيت خود در

ص

خود را در هاي

هاي مشخچراگاه

تواند اما اُبه مي

هاي جدايا تيره

، شود شته مي

باش سفيد اُبه مي

عهده دارد و چ

ن پهلوي اول و

ها مهمترينسقل

بوجود مي »بك

ي باالتر از گوبك

ها و قشقاتياري

برخي روساي قد

ه و قدرت بيش

وران انقالب مش

 
 

هكومهها و يا ق

داري بوده و چله

يشاوند هستند

ها و يو از گوبك

 در آنجا برافرا

ر دارد كه ريش

رستي اُبه را برع

ه اقدامات دوران

يد و امروزه آق

«گتري بنام گو

جتماعي سياسي

الت همانند بخت

اند و تنها ببوده

حاد برقرار كرد

ه نمود كه در دو
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انوار كه آالچيق

كه يك واحد گل

عموماً با هم خوي

تركي هستند و

و چادرها گيرد

  .د

قرار »سقلآق« 

رسقل سرپ. آق

پس از مجموعه

، بيگ و ... گردي

 اوبه واحد بزرگ

هاي اجشند. رده

رخالف ساير ايال

هبري متمركز نب

ساير طوايف اتح

اشاره) ر نصرت

 .پرداختهان 

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

مجموع چند خا

ك نامندمي »اُبه«

به عافراد عضو اُ

هاي مشتچراگاه

ميگدر آن قرار

شودمشخص مي

در راس هر اُبه

برخوردار است.

دهد. پانجام مي

ايل بيگي، خان،

از مجموع چند

باشمشتركي مي

 

ايل شاهسون بر

شده و داراي ره

با روساي س اند

(سردارچلبيانلو

طه خواهرومش با

 

  

 ت
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م

»

ا

چ

د

م
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ا

ا

ا

م

ا

ش

ا

چ

ب



 

نشيني در ايران كوچ
 

   
 

 

توان يافت. اما 

دار با هاي طرح

 تا روي مچك 

  شد.

                     
1 koynak 
2 toman 
3 yayligh 

آشنايي با

 

تهاي سنتي نمي

  

هتران از پارچه

زير كوينيكبلند  

باش تاهل فرد مي

                      

ه اثري از لباس

  

دخت رواج دارد. 

  كنند.ي

:  

اي دامن شليته

  شود.

اي ازشود و نشانه

                 

 

 
 

 منطقه ندارد و

باشد.هسون مي

  

 زنان ميانسال

تر استفاده ميي

كه عبارتند از،

تنبان يا د – 2ان

شي آن بسته مي

  راب

ش شاني بسته مي

  )ماق (كفش
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س روستاييان

هاي سنتي شاهس

ودكان شاهسون

 بيشتر در نزد

هاي خنثيو رنگ

اند،وضيح داده

توما )2

د و يايليق روي

جور )5

ن آن از باالي پيش

باشم )8

  شود. ه مي

ص

ي چنداني با لبا

هراواني از لباس

كو

باشد كهمي »ك

تر وهاي سادهه

تو تكه 9ن را در

گيردسر قرار مي

  ته ميشود.

 و براي نگهداشتن

 جليقه پوشيده

 
 

گار فعلي تفاوتي

هاي فراي نشانه

نيككو-تومان« 

 و مسن از پارچه

س زنان شاهسون

  ا مچ پا

انند كاله روي س

ي آرخچين بست

يليقكه از روي يا

 

ها روي زمستان
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اهسون در روزگ

سون هنوز دارا

زنان شاهسون

 زنان ميانسال 

تر عزيزي لباس

بلند تا پيراهن 

هما – )عرقچين

كه روي روسري 

چارقدي كه –قي 

 يقه بي آستين

اي كه ز نه ساده

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

	:پوشاك

لباس مردان شا

لباس زنان شاهس

پوشاك سنتي ز

هاي شاد ورنگ

 

 

سركار خانم دكت

– 1ككوينَ )1

آرخچين(ع )3

– 3يايليق )4

آلين يايليق )6

جلي - جلقا )7

نيم تن -يل )9

 

 

 ت
 و

پ

ل

ل

پ

ر

س
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  ردكُ .11,2

- ي ورود اسالم به ايران، به مفهوم عمومي بيابانيابتداهاي لسادر اسناد باقي مانده از  »ردكُ« واژهكه در قبل نيز اشاره شد،  همانگونه

  شده است. نشين بكار برده ميگرد و كوچ

  بمعني پهلوان و دلير است. "گُرد"واژه رد برگرفته از از نظر لغوي كُاما 

در شاهنامه  طوسحكيم دارند. در تاريخ و فرهنگ ايران زمين و پيوندهاي عميقي اي طوالني سابقه از اقوام ايراني هستند كهكردها 

  داند. رهايي يافتگان از بند و ستم ضحاك مي از نسل و ريشة نژادي آنها را برده استاز كردها نام 

- پس از غلبة ضحاك بر جمشيد، روزگاري سياه همراه با خشكسالي بر ايران و ايرانيان ميفردوسي، شاهنامه اي اسطورهدر بخش 

- سازد و بعنوان پاداش، تقاضا ميآماده مي بهر او هاي نيكودر مطبخ ضحاك حاضر شده و خوراك 1ليگردر كسوت خواگذرد. اهريمن 

در لباس حكيمي . بار ديگر ابليس ديهاي ضحاك ميروهاي ابليس دو مار بر شانهرا ببوسد. از محل بوسه ضحاكهاي كند تا شانه

بهر ماران را كشته و مغز آنان را ايراني دو جوان هر روز  بدينسانكند و درمان درد مارهاي ضحاك را مغز جوانان ايراني معرفي مي

و  دادهيافته و هر روز يكي از دو جوان را نجات راه خانه ضحاك به خورشدو مرد پاك نيت سازند. در اين ميانه ضحاك خورش مي

ساختند. پس از نجات دويست جوان از چنگ ن ميآن يكي را بدر برده و پنها و كردندبجاي مغز وي، مغز گوسفندي را جايگزين مي

فرستند تا اين جريان پنهان مانده و اين رهايي يافتگان جالدان ضحاك، به آنان بز وگوسفند داده و آنان را به بيرون از شهر آبادي مي

  داند.مياز ستم ضحاك  هنجات يافتايرانيان نسل رد را از نژاد كُ حكيم طوسامنيت داشته باشند. 

  گرفته دو مرد جوان را كشان  از آن روزبانان مردم كشان  چه كهتر چه از تخمه پهلوان  نان بد كه هر شب دو مرد جوانچ
  ز باال به روي اندر انداختند  زنان پيش خواليگران تاختند  همي ساختي راه درمان شاه  خورشگر ببردي به ايوان شاه
  پر از خون دو ديده پر از كينه سر  پر از درد خواليگران را جگر  يمران اژدها را خورش ساخت  بكشتي و مغزش بپرداختي
  زكردار بيداد شاه زمين  همي بنگريد اين بدان آن بدين  دو مرد گرانمايه و پارسا  دو پاكيزه از گوهر پادشا
 اي نيز نشناختندچاره جزين از آن دو يكي را بپرداختند  دگر نام گرمايل پيشبين  يكي نام ارمايل پاكدين

 بياميخت با مغز آن ارجمند برون كرد مغز سر گوسفند  سخن رفت هرگونه از بيش و كم  چنان بد كه بودند روزي به هم

 نگر تا بياري سر اندر نهفت يكي را به جان داد زنهار و گفت  وزان رسمهاي بد اندر خورش  ز بيدادگر شاه و ز لشگرش

 ترا از جهان دشت و كوهست بهر نگر تا نباشي به آباد شهر  وريببايد بر شاه رفت آ  يكي گفت ما را به خواليگري

 خورش ساختند از پي اژدها به جاي سرش زان سري بي بها  زهرگونه انديشه انداختن  اي ساختنوزان پس يكي چاره

	دي روانازيشان همي يافتن	ازين گونه هر ماهيان سي جوان  يكي را توان آوريدن برون  مگر زين دو تن را كه ريزند خون

	بران سان كه نشناختندي كه كيست	چو گرد آمدي مرد ازيشان دويست  ها و اندازه بشناختندخورش  برفتند  خواليگري ساختند

	سپردي و صحرا نهادند پيش	زي چند و ميشبديشان ب خورشگر  گرفت آن دو بيدار دل در نهان  خورش خانه پادشاه جهان

	ياد كه از آباد نايد به دل برش	دارد نژاد تُخمهاز آن  كنون كُرد  روان اندر آويختن به شيرين  چو آمد به هنگام خون ريختن

  

امه شاهن 12امروزه بيش از  ،رد جايگاهي ويژه دارد و بغير از شاهنامه فردوسين علت است كه شاهنامه در بين اقوام كُيشايد بهم

  توان يافت.مياي با ضمامين حماسي و اسطورهردي كُ

  

                                                            
 خواليگر = آشپز ١
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دانند. در هزارة دوم پيش از ميالد مسيح (عصر شناسان، كردها را از نظر نژادي از نوادگان مادها ميشناسان و ايراناز مردمبسياري 

آهن) مادها از اقوام آريايي به فالت ايران وارد شده و در مناطق شمال غرب ايران مستقر شدند. اينان بنيانگذاران اولين حكومت 

   آريايي در ايران هستند.

مناطق كردنشين، بر مرزهاي قلمروهاي حكومت ماد انطباق داشته و با توجه مشتركات زباني و فرهنگي، بسياري از محققين از جمله 

  باشند.معتقد هستند كه كُردهاي امروزي از نسل مادها مي 1والديمير مينورسكي

گويد: جوانان  2به معني پهلوان و نيروست و استرابون خوريم كهبرمي» كارداو«و» كاردو«هاي آشوري به دو واژة در سنگ نوشته"

دهند كه در سرما و گرما و بارندگي بردبار بار آمده و ورزيده باشند و شب در هواي آزاد به نگهباني گله و پارسي را چنان پرورش مي

كنند و كرد ن از چپاول زندگي ميها اكنو) گويند و كردكkardak» (كردك«هاي جنگلي بخورند و اينان را رمه بپردازند و ميوه

  )41, ص. 1378(تاريخ كرد و كردستان, چاپ اول  "بمعين مرد جنگي و دلير است.

  

	پراكندگي قوم كرد در ايران:

آمد پي متاسفانه، 3گ چالدرانجن هاي بسيار ارتش ايران در برابر سپاه مسلح به سالح گرم عثماني در شاهرغم دالوري و رشادتعلي

ردنشين هاي كُسرزميند. بو مام ميهنهاي كردنشين ايران از هاي زيادي از سرزمينبخشجدا شدن نتيجه  درشكست و جنگ، آن 

هرچند كه معتقديم در هر سرزميني  .امروزه در مرزهاي سياسي كشورهاي ايران، تركيه، عراق، سوريه و ارمنستان تقسيم شده است

  4كرد حضور داشته باشد، آنجا ايران است. كه

-چشمهاز  امروزي ردها در نوار غربي ايرانحضور كُد. باشنميهاي شمالي زاگرس بخش كردهاي مهمانواز، مرزداران كهن و ساكنين

  يابد. ه ميهايي از ايالم ادامهاي كردستان، كرمانشاه و بخشآذربايجان غربي شروع و در استان استان غربيشمال در ثريا

پلدشت، ماكو، شوط، چالدران، جاللي (بزرگ  به ايل توانكشور ميغربي  نوارو مركزي هاي شمالي از جمله ايالت كرد در بخش

- قره)، نقده( و هركي زرزار(اروميه)،  بيگزاده)، جنوب سلماس( كاكش)، سلماس(شمال  ثالث)، (پل دشت، ماكو، خوي 5خوي)، ميالن

هاي مياني و جنوبي و در بخش و مهاباد) پيرانشهر( منگور)، پيرانشهر(پيران )، سردشت( مكري(مهاباد)،  سنگور)، دهنق(جنوب  پاپاخ

- ثالث)، سردشت)، جاف (سقز، بانه و علي بيگي، كماسي، اردالن (سنندجبه گوران، باباخاني، زنگنه، باجالن، فتح نوارغربي كشور 

                                                            
  ها و كردها و لرها در زمينه تاريخ، ادبيات، جغرافيا و فرهنگ فارس و استاد دانشگاه لندن روس	شناس و ايران	خاورشناس، مير فيودورويچ مينورسكيوالدي  ١
  پيش از ميالد مسيح ميزيسته است.اول  قرندان يوناني صاحب كتاب جغرافيا كه در نگار و جغرافياسترابون تاريخ  ٢
  در منطقة چالدرانميالدي)  1520ـ 	1465(عثماني يكم و سلطان سليم ) ميالدي 1524 – 1487( جنگ بين ايران و عثماني در دوران شاه اسماعيل صفويجنگ چالدران،   ٣
هفت هزار نفري ايران كه فقط از سواره  وهزار نفر سواره نظام، چهل هزار پياده و توپخانه مجهز بود كه در جلگة چالدران نزديك خوي با سپاه بيست  سپاه عثماني مركب از هشتاد"

ه.ق.) جنگي بين سپاهيان دو كشور رخ داد كه به نبرد  920( 1514اوت  23نظام مسلح به شمشير و تير و كمان و نيزه تشكيل ميشد و فاقد سالح آتشين بود، روبرو گرديد. در 
  )20, ص. 1393ط خارجي ايران (از ابتداي صفويه تا پايان جنگ جهاني دوم), چاپ بيستم (تاريخ رواب" چالدران مشهور است.

آيد تا در واليت مالطيه و مرعش منتهي واليت كردستان از هرمز است كه بر ساحل درياي هند واقع شد و از آنجا بر خط مستقيم كشيده مي" :الدين بدليسيشرف خان بن شمس  ٤
رق تا بنهايت الي اين خط واليت فارس و عرب عجم و آذربايجان وارمن است و بر طرف جنوبي دياربكر و موصل و عراق عرب اما شعبات او از اقصاي واليت مشميگردد و در جانب شم

  )13, ص. 1377(شرفنامه, چاپ  "ديار مغرب رسيده
شود اگر هم اصالً كرد بوده باشد، ظاهراً امروز بيشتر ترك زبان است. اين ايل در رة ايل جاللي (تيرة ديگر به قزلباش معروف است) ذكر ميگاهي بعنوان يكي از دوتيكه ايل ميالن "  ٥

  )26, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول ت.فيروزان " اطراف ماكو استقرار يافته است.
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شاهي يا )، ملكآباد، آبدانان كرد (ايالم، زرينو گوران (كرمانشاه)، ايل  2رلهو كَ 1)، ايالت سنجابينكاميارا( كمانگر)، جوانرود(باباجاني

  اشاره نمود. (ايالم) چمشگَزَك

  
  استان آذربايجان غربي استان كردستان

   
   

 

  استان ايالم استان كرمانشاه

                                                            
١  نجاويسنجابي يا س  
ان محمد شاه قاجار موقعيكه دربارة وجه تسمية كلمة سنجابي يا بتلفظ محل سنجاوي (بكسر سين) اطالع صحيحي بدست نيامد جز اينكه بگفتة پيرمردان و مطلعين محل در زم"

ة خوانين آنها از پوست سنجاب بوده است رئيس اردو آنها را اردوئي شامل دويست سوار از اين طايفه تجهيز شده و براي جنگ هرات و محاصرة آن گسيل ميشوند چون آستر جام
  "سنجاب پوش يا سنجابي ناميده است. ...

  "اند.هاي پيشين در اين منطقه سنجاب بحد وفور يافت ميشده است اين ناحيه را سنجابي نام نهادهاند كه چون در زماناي هم گفتهعده"
  )77وان پورمكري, شمارة ششم, ص. (محمد كي

 و خورشيد به معناي» هر«يا » هور«است.  فراوان خيز و جست با جنگنده و شجاع حيواني كوهي نر، آهوي به معناي» كل«است. شده تشكيل» هور«و » كل«واژه  دو از كلهر"  ٢
  )44(پروين, ص.  ".است آفتاب
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و  چناران، قوچان، شيروان، بجنورد، اسفراين، درگزمناطقي همانند  هاي خراسان شمالي و رضوي دركردها همچنين در استان

و بعد در دوره افشاريه جهت مقابله با  1شاه عباس اولو پادشاهي عموماً در دوره صفويه ها نيز حضور دارند. اين گروه  باجگيران

از آن اند. ميه به شمال خراسان كوچانده شدهدرياچه ارو غرباز  ،ها و همچنين تضعيف اتحاد آنانحمالت و نفوذ ازبكان و تركمن

  5و 4اشاره نمود.و ...  ، عمارلو، كيوانلو)، جهانبگلو3و 2اللي، ايل حسنلو (سعدانلو، شادلو، زعفَرانلوايل جتوان به جمله مي

هاي زوين و تهران جمعيتهاي زنجان، قهاي گيالن و مازندران و همچنين در استانهاي شمالي رشته كوه البرز در استاندر دامنه

اشاره نمود كه در  »عمارلو «توان به طايفة از جملة كردهاي ساكن در استان گيالن مياند. مختلف كرد در ادوار مختلف ساكن شده

...)  بخش عمارلو، جيرانده والموت، منجيل، (و قزوين به گيالن در دورة افشارية   وشوند محسوب مي(كرمانج) زمرة كردهاي خراسان 

  اند.شده كوچانده

هاي ايالم، شمال كردستان، توان در استاناند اما هنوز هم مينشيني را رها كردهبسياري از كردها امروزه يكجانشين شده و كوچ

  نشيني را مشاهده نمود.هاي از آذربايجان غربي و همچنين شمال خراسان زندگي كوچبخش

  

                                                            
اسماعيل صفوي به شهرهاي خراسان بزرگ از نودگان چنگيزخان كه در دوران شاه خان، شيبكخان شيباني)بختخان ازبك (محمدشاهخان ازبك (برادرزادة شيبكداهللاهجوم عبي  ١

خان ازبك به شهرهاي خراسان و پسرش عبدالمؤمن ه.ق.) شكست خورده و كشته شد.) 916م /  1510تا حدود كرمان را غارت كرد و سرانجام در جنگي در مرو ( دست اندازي نمود و
عام سكنه و غارت شهرها همراه بود و براي مدتي بسياري از شهرهاي خراسان در اشغال ازبكان بود. نهايتاً شاه عباس و ... با قتلهمانند هرات، مشهد، نيشابور،سبزوار، اسفارين بزرگ 

  راسان بيرون و امنيت را به شمال شرق كشور بازگردانيد.ه.ق.) ازبكان را از خ 1006ميالدي ( 1598در سال 
هايشان از آذربايجان غربي و كردستان به شمال خراسان كوچ داد و آنان را مأمور ها و رمهبراي محافظت سرحدات شمال شرق ايران چندين هزار نفر از اكراد را با خانوادهعباس شاه"

  )63, ص. 1393(تاريخ روابط خارجي ايران (از ابتداي صفويه تا پايان جنگ جهاني دوم), چاپ بيستم  "ها كرد.ها و تركمنازبكمحافظت مرزهاي شمال شرقي در برابر حمالت 
ن آشيان شاه عباس صفوي، كه بالد خراسان [را] از لوث بر محرران صحايف اخبار وراقمان لطايف سير و آثار پوشيده و مخفي نماناد، كه در ايام جلوس ميمنت مأنوس نواب عليي"

-ر زمان خاقان سليمانخان ازبك سترده، ممالك موروثي را كه چندين سال در تصرف مخالفان بود به عنايت الهي استرداد نمود، به خيال آن افتاد، كه چون هميشه دوجود عبدالمؤمن

رساندند، اولي اين است كه جمعي از ايالت و احشامات آذربايجان [را] يفة ازبكية دست تسلط در زمين خراسان به هم ميشان شاه اسماعيل و شاه طهماسب اجداد بزرگوارش طا
آذربايجان، از بعد از تسلط [بر] ممالك كوچانيده در نواحي بالد خراسان سكني دهد، كه با طوايف ازبكيه نقيض بوده، شايد بدين امورات ضبط و نسق خراسان مضبوط گردد. تا اينكه 

هم رسانيد، قريب روم و بلباس بهسكني نمودند. و بعد كه تسلط به نواحي ارض ابيورد و دره جزكوچانيد، كه در نواحي  افشارنواحي ارومي به قدر چهارهزار و پانصد خانوار از جماعت 
[نمودند]، و جمعي از [قاجار] نواحي واليت تبريز را نيز روانة  داغ سكنيخوبشان (قوچان) الي الهز نواحي كوچانيده آنها را نيز روانة خراسان نمود كه ا اكراداز طايفة  سي هزار خانواربه 

نمود  استرآباد جمعي كوچانيده، روانة دارالمؤمنين باغ از طوايف قاجارگنجه و قرااي از طايفة بيات ايروان را به نيشابور مقرر فرمود كه آمده سكني نمايند، و از سمت مرو نموده، فرقه
  )4, ص. 1364), چاپ اول 1(عالم آراي نادري (ج "كه در آنجا توطن نمايند.

 كه درون و نسا و وردبا و مهنه و چهچهه و مرو و هرات اول عباس شاه آنكه از پس بوده »سلطان شاهقلي« دارند و داشته حكمراني قوچان در كه زعفرانلو هايايلخاني جد... "  ٢

 در سالي سه دو كه ،را» چمشگزك« اكراد از خانوار هزار چهل و گذاشت آخال خط در و داد االمرائي امير لقب را سلطان شاهقلي ساخت خارج اوزبك تصرف از ستخالآ خط در

  )547, ص. 1391(جهانگشاي نادري, چاپ " .باشند داشته را اوزبك جلو كه داد سكني مزبور ناحيه در كوچانيده داشتند، الگا ورامين
 تپه شمال شرق گنبدكاووسقشالق حوالي مراوه –حوالي قوچان ارتفاعات ييالق "-"معروفند ...» كرد قوچان«كه به » زعفرانلو«اي به ناماي از مردم طايفهباچوانلوها تيره"  ٣

  )23, ص. 88(پوركريم, كُردان چوانلوئي قوچان, شماره  "(حواشي رودخانة اترك)
باشند. با طوايفي همچون ديوانلو، بارزانلو و قراچورلو مي »شادلو«با طوايفي همچون كيكانلو، بيچرانلو، سيفكانلو، عمارلو و ... و ديگري ايل  »زعفرانلو«دو ايل مهم خراسان يكي   ٤

    )27, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول  ت.فيروزان اند. ها به استان گيالن (جنوب شرقي رودبار) كوچانده شده»عمارلو«دي از عده زيا
 و قوچان كه گرايلي يورت به و فرار خود يورتاز  مركزي تحكوم ضعف از پس كه بوده نشين آخال اكراد از ايلي جمشگزك": آوردميچنين  الشمس مطلع در السلطنه اعتماده البت

  ".است ايل اين از قراچورلو عمارلو، كافرانلو، شادلو، زعفرانلو،: هايتيره كردند سكونت نواحي اين در آنها بجاي و بردند حمله باشد سملقان و بجنورد و شيروان
 بيشتر تومان هزار صد و بود، مانده قلعه در كه راسرداري آذربايجان سربلند و جميع اسباب و غنائم و ذخاير روميه  پس بيستون بيك افشار را، بايالت تبريز و خطاب خاني و"  ٥

 و سازد، كمنسل مالزمت سلك در را كاري جوان نفر هزار شش و سكني، تبريز در كوچانيده، را تركمان و مقدم و افشار ايالت از جمعي كه شد، صادر واال امر و عنايت، باو بود،
 و كوشند، جنان و بجان آستان آن بخدمتگزاري دانسته، طهماسب -شاه حضرت به متعلق را واليت كه فرمودند مقرر و تفويض، كاردان ام بحك انتزاعي را واليت از هريك حكومت

 بĤن ايليت شرف كه بود، قرقلو خانوار هزار دو افشار جمله از و افشار، هزار ازدهدو جمله آن از. ميرسيد خانوار آذربايجان هزار و عراق و فارس از كه ايالتي اثر فرخنده سفر آن در

 اقدس ارض در حضرت آن بامر كوچيده طايفه آن از جمعي و بود قرقلو طايفه مسكن و حضرت آن قديم يورت يافت، ذكر سبق كه بنهجي كوبكان، و مياب چون داشتند، حضرت

 ايالت ساير و بختياري و اكراد و تركمانيه ديگر خانوار پنجهزار و چهل. دادند مأوي كالت در را افشاريه تتمه و مياب، در جديد قرقلوي از انايش عوض بودند، نموده اختيار سكني

(جهانگشاي نادري, " .ساختند عينم هريك بجهت قشالق و ييالق مكان ون مسك و متوطن خراسان ممالك باقي در ديده، تدارك را آنها بدستور كه بودند، مختلفه طوايف و متفرقه
  )134, ص. 1391چاپ 
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  مذهب:

 هاي آذربايجان غربي و در استانترين بخش تا حدود قصر شيرين از شماليوار غربي كشور ي نلمناطق شمارد در ردمان كُم

  باشند. كردستان اكثراً اهل تسنن و پيروي مذهب شافعي مي

  .باشدمي معلم، استاد و شيخ مفهوم عامبه ماموستا واژه  .گردداطالق مي »ماموستا«به روحانيون اهل سنت در كردستان اصطالحاً 

 هاي تصوفي همانند . فرقهاج داردورمذاهب سني و شيعه  ،نوار غربي در استان كرمانشاهمناطق مركزي ردهاي كُين در ب

	د.نپيرواني در اين مناطق دار قادريه و نقشبنديه نيز

  (اهل حق) حضور دارند. 1غرب و ... پيروان مسلك يارسان آبادغرب، اسالم در شهرهايي همانند صحنه، كرند

  شيعه مذهب ميباشند. در استان ايالمهاي جنوبي خشبكردهاي	

(مذهب شيعه در دوران صفوي يكي از  .ميباشندشيعه مذهب نيز همچنين كردهاي ساكن در خراسان شمالي و خراسان رضوي 

  غرب اعزام شدند.)باشد كه جهت مرزداري به شمالعوامل وحدت طوايف كردي مي

  

  :زبان

  لرها را نيز از كردها ميداند. ي همچنينو .اكراد را به چهار دسته تقسيم كرده است ،در شرفنامهالدين بدليسي شرف خان بن شمس

  )13, ص. 1377(شرفنامه,  "اكراد چهار قسم است و زبان و آداب ايشان مغاير يكديگر است اول كرمانج دويم لر سيم كلهر چهارم گوران"

شناسان برخي از زبان باشد.هاي مختلفي ميشاخه غربي بوده و خود داراي گويش هاي ايرانياي از زباني زير مجموعهزبان كرداما 

  دانند.واسطه زبان مادي ميكردي را امتداد بي

ر اساس هاي زبان كردي بگويش اتهاي زبان كردي بسيار متنوع و متفاوت است. تقسيمهاي ارائه شده دربارة گويشتقسيم بندي

  باشد:هر يك از آنها بصورت زير ميجغرافياي حضور 

 »هايي از كردستان، شمال خراسان هاي آذربايجان غربي، بخشباشد كه در استانويش كردي ميگترين شمالي، »كُرمانجي

	گيرد.ر ميمورد استفاده قراو ارمنستان  كردستان سوريه هاي شمالي كردستان عراق،بخش، كردستان تركيهدر  و همچنين

	

  مورد استفاده قرار مي 2كردستان عراق هاي جنوبيبخشبيشتر در مناطق مركزي كردستان و همچنين  »سوراني«گويش-

	گردد.تقسيم ميو ...  1، جافي4، اردالني3يا مكريانيمكري همانند هاي مختلفي گيرد و خود به لهجه

                                                            
  كنن.هاي خود را كوتاه نميسبيل »سلطان اسحاق برزنجي«، يارسان يا اهل حق به پيروي از مقنن اين مسلك  ١
شود و آنان به تناسخ اعتقاد دارند. .... آنان حلول روح و تناسخ كليمي و مسيحي هم مشاهده مي مسلك يارسان شديداً متأثر از آئين زرتشت است و در آن عقايد مانوي و مزدكي و"

  )168, ص. 1378(تاريخ كرد و كردستان, چاپ اول  "را دونادون گويند كه به معني جامه به جامه است.
     "نام دارد كه داراي شش جزء است.» نهكالم خزا«يا » سرانجام«كتاب مقدس يارسان، "
  مناطقي همانند اربيل، سليمانيه، كركوك و ...  ٢
  هايي از مياندوآب، نقده، اشنويه و ...، پيرانشهر و همچنين بخشمهاباد ،بوكانشهرهايي همانند سردشت،   ٣
  و ... سنندج  ٤
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 هاي مختلفي همانند گويش هايي از ايالم و همدانبخش هاي كرمانشاه،همانند استان در مناطق كردنشين جنوبي

	كرمانشاهي، كلهري، ايالمي و ... رواج دارد.

  

هاي كردي جنوبي ميشمرند ولي برخي ديگر آن را به گويش لُري نزديك گويش ةرا نيز در زمر "لكي"شناسان، گويش بانزگروهي از 

  دانند.مي

شناسان اختالف نظر نيز بين زبانها زبان گوراني) (هورامي يا اورامي يكي از گويش "رانيگو- زازاكي"هاي) هاي (زباندر مورد گويش

  هاي زبان كردي نميدانند.را در زمرة گويش هااين زبانزيادي وجود دارد و بسياري 

  

	:فرهنگ

اند. طبيعت خشن و كوهستاني دهها نمواند و در برابر حمله بيگانگان پايداريايران بوده كردها همواره مرزداراني سرسخت براي

هاي تمامي اقوام ايراني، بخصوص گرچه مهمانوازي از شاخصه اما مردماني مهربان و مهمانواز را در خود پرورش داده است. ،منطقه

در والي س اي كه تا چهل روز از پرسيدن هرگونهباشد، بگونهخاص خود مي باشد اما مهمانوازي كردها با سبك سياقايالت عشاير مي

  كنند. (زيرا ممكن است مهمان حس كند كه ميزبان از آمدن وي ناراحت يا خسته شده است.) خصوص علت آمدن و ... خودداري مي

هاي توان گروههاي نوار غربي و همچنين در خراسان ميهايي از استاناند، اما هنوز در بخشزه يكجا نشين شدهوبسياري از كردها امر

  اهده نمود.نشين را مشكوچ

است كه و بهمين دليل  4و 3اتفاق افتاده است 2كردها معتقدند كه پيروزي كاوة آهنگر بر ضحاك اين دشمن بزرگ ايرانيان در نوروز

اي برگزار با آداب و مراسم ويژهبرخوردار بوده و  ياز اهميت فراوان نزد كردهادر همانند ساير اقوام ايراني، جشن باستاني نوروز 

، شادماني، ديد و (با گندم، نخود، عدس، كنجد و...)  ، كاشت سبزهمانند ساير مناطق ايران با خانه تكانيبنوروز در نزد كرها  .ميشود

ها) در مناطق مرتفع (و گاه پشت بامهيزم فراهم آورده و نيز در شب نوروز سوري، عالوه بر چهارشنبهكردها همراه است.  و ... بازديد

  تا صبح آن را روشن نگه ميدارند.  افروزي كرده وآتش

(برخي  .شودشده و باعث شادي و سرگرمي مردم مينوروز اجرا  دراست كه  »ميرنوروزي«يا » ميرميرين« كردهااز ديگر رسوم نوروز 

افرادي  نشيند وشود و بر تخت ميمناطق در چهارشنبه اول سال) در اين مراسم فردي عامي از ميان مردم به پادشاهي انتخاب مي

                                                                                                                                                                                                     
  ، پاوه و ...جوانرود، ثالث باباجاني  ١
از چندسالي برگزاري  شود و هرتمام اقوام ايراني محسوب ميشود هنوز در كشور تركيه برسميت شناخته نميمشترك (ميراث معنوي) نوروز كه ميراث فرهنگي متاسفانه برگزاري   ٢

  وان همراه بود.. در دوران صدام حسين ملعون نيز برگزاري اين آيين در عراق با مشكالت فراشوداعالم مي عتوسط دولت تركية ممنوبداليل مختلف آن 
  )300, ص. 1378(تاريخ كرد و كردستان, چاپ اول و  )1345(كيوان, اسفند  و )1341(ايوبيان, بهار   ٣
پرستي كردان آميخته است، كوهي هست هايي از ميهنآميز آنها با داستانهايي از شجاعت و شهامت مادها و حماسههايي كه عظمت ابهام در زاوية جنوب غربي سقز در كوهستان"  ٤

راوان اين دو و با توجه به تشابه ف است. noghrozيا  nok‐rocسازد. چه اين كلمه در پهلوي در زبان پهلوي مي» نوروز«اختيار متوجه كلمة كه شنيدن نام آن ذهن را بي» نَكَروز«بنام 
گرفته و به مرور زمان و در نتيجة تكرار كلمة نكروز (نوروز) بر اين كوه بازي نوروز انجام ميتوان گفت به احتمال زياد روزگاري در پاي اين كوه يا بر باالي آن مراسم جالب آتشنام مي

  )1345(كيوان, اسفند  "اطالق شده است.
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هاي دهند. ميرنوروزي احكام و فرمان(كهن وزير، وزير دست راست، وزير دست چپ، ميرزا، فراشان و ...) درباريان او را تشكيل مي

  1كند و هركس قصور كند تنبيه خواهد شد.عجيب غريبي صادر مي

هاي دست چپ فرمان دست راست و هاي مردم است و وزيرگشايي از دشواريكهن وزير در دستگاه ميرنوروزي كارش گره"

پوشند و مرد كوپال سيمين هم براي هاي سرخ مينويسد و دژخيمان جامهها ميرسانند و ميرزا فرمانميرنوروزي را به مردم مي

-ياش آويزان مهايي به جامهكند و زنگولهاي از پوست گوسفند به تن ميرساندن دستورهاي ميرنوروزي آماده است و دلقك جامه

  )304, ص. 1378(تاريخ كرد و كردستان, چاپ اول  "آورد.آوري در ميهاي خندهكند و نمايشاي به پاميگيوه سازد و

  ود.ش(ص)، عيد مولود يا مولودي نام دارد و در بين مردمان كرد با شكوه خاصي برگزار مي مصطفي ميالد پيامبر اسالم حضرت محمد

  كردها بايد به عيد فطر و عيد قربان اشاره نمود.مهم از ديگر اعياد 

برگزار  ،است كمآن  بارندگي ميزان  كه هاييسال  يا خشكسالي در ايام كهنام دارد سك باران) و(عر» باران بوكه«مراسم طلب باران 

 درو  كنندآن را تزئين مي رنگي هاياز پارچه  باسيلبا چوب ساخته و  دو تكهبا  عروسكيجوان نودختران  اين مراسمدر . گرددمي

اين  دهند.بر آن آب پاشيده و هدايايي به دختران ميبه نيت فراواني باران و گندم  »باران بوكه«. اهالي با عبور چرخانندمحل مي

  باشد.هاي روان ميباستاني نيايش آناهيتا ايزدبانوي آب مراسم بازماندة آئين

دهم تا  – در روستاي اورامان تخت در چهل و پنجمين روز از زمستان (نيمه زمستانهر ساله در بخش اورامانات و  رمراسم پيرشاليا

  .ميگرددبرگزار و چهل و پنجمين روز از بهار (نيمه بهار) يا بهار كردي است  2»اندانبيل«) كه پانزدهم بهمن ماه

هاي مردم منطقة در افسانه، پيري صاحب كرامات بوده است. مردم منطقه باور درو عبدالقادرگيالني بوده  پيرواناز » شاليارپير «

كه حكيمان از درمان او عاجز مانده بودند، با شنيدن كرامات پيرشاليار بسوي دختر كر و الل شاه بخارا » بهار خاتون«اورامانت 

عقد پير شاليار  هب ،يابد و با وعده پدرششفا مي» پير شاليار« قبل از رسيدن و ورود به اورامان، با كراماتگردد. او اورامانات راهي مي

اين مراسم با قرباني كردن، نذري و موسيقي گردد. هر ساله برگزار مي پيرشاليار و بهار خاتونمراسم جشن عروسي  آيد.در مي

   عرفاني و دف همراه است.

كند و شود و ذبح حيوانات ادامه پيدا ميطايفة ياشا شروع مي مراسم با ذبح حيوان در روز عروسي پيرشاليار توسط يكي از اعقاب

و پركي و حركات سريع و موزون ذكر و هلبا در منزل پيرشاليار اين مراسم شود. هاي بين اعضاي روستا تقسيم ميگوشت قرباني

  صداي دف همراه است. همچنين

ادامه  دست كم، سه روز  و سه شبباشد و رسوم خاص هر منطقه ميها و آيينازداوج در بين كردها امري بسيار مهم بوده و داراي 

اي با  خانوادهباشد. در يك سنت خاص بسيار رايج مي عقد دختر عمو و پسر عموبصورت سنتي و  يكند. ازدواج درون فاميلپيدا مي

                                                            
  )304, ص. 1378(تاريخ كرد و كردستان, چاپ اول  و )1341(ايوبيان, بهار   ١
  .باشدميكه در منطقة اورامانات با مراسم پيرشاليار همراه است هاي كردي اندان از جشنبيل  ٢
هاي اي از نقاط كردستان فراموش و كمرنگ شده است اما هنوز در مناطقي از استاناي با شكوه و پرنشاط همگاني بوده، اگرچه در پارههجشن بهار كردي يا بيلندانه يكي از جشن"

  )1381(سليمي, پاييز و زمستان  "شود.كرمانشاه، كردستان و ايالم و لرستان در پانزدهم بهمن ماه هرسال برپا مي
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به طور مشترك يك جشن عروسي برگزار  آورند و ميدر به عقد پسرشان را ، دختر آن خانواده  اي دادن دختر خود به پسر خانواده

  نامند.مي» ژن به ژنه« . اين نوع ازدواج را كنند مي

هايي بنيادين داشته ها با رقص در ملل ديگر تفاوترقص در بين اقوام ايراني و بخصوص كردها جايگاه خاصي داشته و دارد. اين رقص

، همكاري و تعاون و ... دارند و در عرفاني، مذهبيهايي حماسي، ايراني ريشههاي د. رقصنباشو از ابتذال رايج در غرب كامال مبرا مي

  كنند. افراد را بيان مي يها حاالت درونو سوگ هاعروسيها، ها و غمشادي

ساله . دوران هزار دارددر پس ساليان دراز در خود به يادگار اي اي اسطورهتاريخچهرقص كردي نمادي از همبستگي و همياري بوده و 

، توسط آفريدون و آزادي اهريمن صفت به بند كشيده شدن ضحاكست كه با تسلط ضحاك بر ايران، دوران تاريكي براي ايرانيان

   .باشدرسد و رقص كردي نمادي از جنب و جوش و شادي از شكست ظلمت و پيروزي نور ميبه پايان ميايران از دست اهريمن 

انواع مختلفي خود است و  به معني جنبش و تكان (حمله كردن)  كهنامند مي )ركي لَپه ي، ههپرك هل( »هل پرين«رقص كردي را 

  و ... دارد.  پي (سه پايي)، سي )پي (چوبيچههمچون 

در ابتدا با ريتمي آرام شروع ميشود و در ادامه ضرباهنگ تند و حماسي بخود ميگيرد كه  است كه زيباو نمادين  يرقص رقص كردي

رقصند و در وار و با حركاتي منظم ميهايي دست در دست هم دايرهزنان و مردان در حلقه از حركات رزمي و جنگي است. نمايشي

  پي، شخصي در اول صف وظيفة هماهنگي نفرات را بر عهده دارد. ها همانند چهبعضي از رقص
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  رلُ .11,3
  . دباشنمي كشور و بيشتر در مناطق كوهستاني زاگرس ساكنو جنوب غربي لرها در نواحي غربي 

در  "لور"دشتي بنام  برگرفته از آن راهمانند مينورسكي، گروهي  .باشدمي بسيار متفاوتنظرات  »رلُ« واژهدر مورد ريشه لغوي 

توجه به امكان  با .ميدانندشاپور، محلي در نزديكي جندي» لير«هاي مشابه همانند و يا نقاط ديگري با نام شمال دزفول و انديمشك

سير تغيير واژه لر را بدينگونه در نظر  )پيل بهپول و يا  خين خون بههمانند تبديل (» ي«گويش لري به حرف  در» و«تغيير حرف 

  . رلُ ←ير ل ← لور: اندهگرفت

واژه ر را از لُ وجه تسميه واژهدارد كه در يكي از آنها سه نظريه در ارتباط با اين واژه بيان مي »التواريخ ةزبد«در  1مستوفيحمداهللا 

»ر قائل شده و آن را برگرفته از نام اي براي واژه لُاي اسطورهگروهي نيز ريشه 2از جنگل دانسته است.  پوشيده هاي كوه معني به  »رل

  دانند.يكي از پادشاهان كياني مي» لهراسب«

انسته و با توجه به گسترة حضور محققين لرها را از اقوام ايراني د يتاكثر، در خصوص ريشة نژادي لرها نظرات مختلفي وجود دارد

  دانند.مي ي، آنها را بازماندة اقوام پارسو خصوصيات گويش لري لرها

بوده است. بعدها نيز  كاسي ميان و اقواميالباشد كه در گذشته قلمرو تمدن بزرگ عمناطق حضور اقوام لر، مناطقي بسيار باستاني مي

  ساكن شدند.  ي به اين مناطق وارد شده و در آنپارسطوايف 

  حمداهللا مستوفي:

اند: بدر نام ، به اعتبار دو برادر كه در قرب سنة ثالثمايه هجري حاكم آنجا بودهواليت لرستان دو قسم است: لُر كوچك و لُر بزرگ"

  3 )538, ص.  1394(تاريخ گزيده, چاپ ششم  "منصور نام حاكم لر كوچكابوحاكم لر بزرگ بود و 

  د:شونر بزرگ تقسيم بندي مير كوچك و لُلُ ة كليستد لرها در دو 

  
                                                            

 ديـواني  امـور در  اهللا خواجـه رشـيدالدين فضـل    نزديكـان ، از مورخ، شاعر و نويسنده قرن هشتم :)بكر بن حمد بن نصر مستوفي قزويني الدين ابي حمد بن تاجحمداهللا مستوفي (  ١
  ايلخانان. آثار:
  و ايران تاريخ عمومي، اسالم: تاريخ گزيدهزبده التواريخ يا 

 ُه.ق)740م هيئت و عجايب عالم (و عل در جغرافيا: زهت القلوبن 

 (تاريخ ايران از حملة اعراب به ايران تا دورة يورش مغوالن) به وزن شاهنامه در هفتاد و پنج هزار بيتاشعار حماسي منظومه : ظفرنامه  
  )537, ص.  1394(تاريخ گزيده, چاپ ششم   ٢
در شرفنامه نيز به اين تقسيم ه.ق)  1005پايان كتاب شرفنامه  –ه.ق  1011تا  1008درگذشت حدود  –رود از توابع قم ه.ق در كَرَه 949(زادة  دليسيالدين بـِ الدين بن شمس شرف  ٣

  )24, ص. 1377(شرفنامه,  شمرد.اما وي لرها را از اقوام كرد مي اشاره نموده است. لرها بندي
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	 ايالم و لرستان ←ر كوچك لُ .1

و  باشندمياز همدان، مركزي و قزوين ساكن  هاييلرستان، ايالم و بخشهاي استاندر  1شود،نيز ناميده مي يليلُر فكه كوچك لُر 

و  پشتكوهمنطقة  شامل »ايالم«استان  2.ندكتقسيم مي »پشتكوه«و  »پيشكوه« م آنها را به دو بخشدر استان ايال) كوه(كَوركوه كبير

  .شوندرا شامل مي پيشكوهمنطقه  ،»لرستان«استان 

	

	بويراحمدو  كهكليويهلرهاي ، ممسني لُرهاي، بختياري بزرگ ايل ←ر بزرگ لُ .2

  .باشدمي ايران كوچنده ايل ترين بزرگها)، (طايفه اي از ايالتبصورت اتحاديهبختياري ايل در اين ميان، 

هاي هردوت مربوط دانسته و بر گرفته از نظريات متفاوتي وجود دارد. گروهي آن را به نوشتهنيز بختياري  تسميهدرباره وجه 

 كاووسكيآرش برادر را از نسل كيها خود اند. بختياريدانسته "بخت يار"گروهي نيز اين نام را دانند. نام قومي در بلخ مي »باكتريا«

  باشد.در حقيقت كيان ارثي مي دانند و طايفه كيارسياي ايران ميپادشاه اسطوره

. لنگ به معني پاست (از بيخ ران تا سرانگششتان) ولي در شودهفت لنگ و چهار لنگ تقسيم مي )شاخة(بلوك ايل بختياري به دو 

  )82, ص. 1372(تاريخ سياسي، اجتماعي بختياري,  ست كه از دوران صفوية باقي مانده است. مالياتي ااز مقررات اينجا يك اصطالح 

  

  باشد.طايفه مي 5باب (طايفة) و چهار لنگ داراي  4هفت لنگ داراي 

    :چهار لنگ    هفت لنگ:

  (محمود صالح) ممصالح    بابادي باب  
  يان ارثي)(ككيارسي    دوركي باب  
  موگوئي    ديناراني باب  
  مميوند (ممي وند)    بهداروند باب  
  زلَقي      

	

  

  

  

  

  

                                                            
اين نام محدود شده است به پشت «) ميگويد 275ص  – 2شود ولي كرزن (جكنند كه اين كلمه به همة لرهاي لرستان (لر كوچك) اطالق ميبعضي نويسندگان ادعا مي –فيلي "  ١

م فاميل ابوغداره كه از طرف همسايگان عرب وي بفاميل او داده در خوزستان والي پشتكوه را فيلي و يا بنا» دهندهاي اصلي قسمت عمدة جمعيت آن ناحية را تشكيل ميكوه و فيلي
خان عباس بجاي شاهورديخان رئيس قبيلة فيلي را شاهخواندند و اين اسم از آثار روزگاري است كه جد وي حسينآباد فيلي ميآباد را رسماً خرمشده بود ميشناختند. هنوزخرم

و باو قدرت نامحدود در خطة لرستان عطا كرد. پس از نقصان قدرت جانشينان واوالد وي كه اكنون بناحية پشت كوه محدود شده است نام نشانيد و بجاي اتابك لقب والي به وي داد 
  )213, ص. 1343(مردم شناسي ايران,  "فيلي نيز محدود گرديد.

  )196, ص. 1358رافياي تاريخي ايران, چاپ دوم (تذكرة جغ  ٢
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در گذشته  كه 
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آشنايي با

 

دنباشستاني مي

دارند. لرهلر را 

  الم

  ستان

طقي بسيار باس

  اند. ساكن بوده

ترين ساكنين لر

استان ايال

خوزساستان

 

 
 

باشند مناطن مي

سدر گستره آن 

 بويراحمد بيشت
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روزه لرها ساكن

د هاپارس ها نيز

لويه و بي، كهگي

  .دارند

  

  

ص

امرد مناطقي كه

ت و بعدهده اس

حال و بختياري

نيز حضورد جان

 ي

 
 

شوندحسوب مي

بود كاسي  اقوام

زستان، چهارمح

ان، فارس و زنج

 تان لرستان

هارمحال و بختياري
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صلي زاگرس مح

ميان ويالرگ ع

خوزتان، ايالم، 

اصفهاهاي ستان

است

چهاستان 

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

	پراكندگي:

رها ساكنين اصلُ

قلمرو تمدن بزر

هاي لرستاستان

هايي از اسبخش

 ت
 و

پ

لُ

ق

ا

ب
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   استان كهگيلويه و بويراحمد

  

  

 ) پاپي،2و1باالگريوهبهاروند، بيرانوند، هاي ايللُر كوچك ، هاي لرستان و ايالماستان←  4، ...)3لفاند  

 بهمئي، طوايف نگين تاجي، قايدگيوي، آقاييهاي بويراحمدي (ايل ،(

  زياري) و دشمن5(بابوئيطيبي، چرام، باوي

  استان كهگيلويه و بويراحمد←

 (طوايف دشمن زياري، جاويد، رستم، بكش) نيسمشولستان (ممسني، نورآباد و رستم) در استان فارس←  لرهاي م  

 رِه (بمعني كو←  )كوهمره سرخي، كوهمره جروق، كوهمره نودانسرخي ( ايلنشين) در استان فارسكوهم  

 از اصفهان و لرستان چهارمحال و بختياري و خوزستان، بخش هايي←  تياريايل بزرگ بخ  

  

  

  

  

  

  

                                                            
دزفول در مغرب، رودخانة دز در مشرق و  -آباد است، ميان كوه هشتادپهلو در شمال، راه خرم آبادخرمشهرستان بخش مالوي در جنوب غربي سرزمين باالگريوه كه عمدتاً همان  "  ١

  )21, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول  ت.فيروزان "جنوب، قرار دارد.
كردند اطالق ميشد: بيرانوند، چگيني، ديركوند، هاي كشغان [كشكان] و دز زندگي ميهاي بلند معني ميدهد به قبايل زير كه بين رودخانهاين نام كه ساكنين كوه –باالقريه "  ٢

  )211, ص. 1343(مردم شناسي ايران,  "جودكي، پاپي، سگوند ...
  شوند.شوند. جزو طوايف لك محسوب ميمنطقة دلفان كه به همين نام نيز شناخته ميطوايف   ٣
شامل طوايف  "سلسله"شناسان؛ ايل مردم اكثراما  )351, ص. 1369قاالت ايرانشناسي, (افشار سيستاني, م .اندجزو اقوام لُر برشمردهنيز آقاي ايرج افشار سيستاني عشاير سلسله را   ٤

»  لك«حضور دارند، از اقوام لُر ندانسته، بلكه آنها را جزو ايالت  نورآباد)به مركزيت دلفان ( و الشتر)به مركزيت هاي سلسله (و يوسفوند را كه در شهرستانوند) (قليحسنوند، كوليوند 
  همانند حسنوند را از طوايف لك محسوب نمود. گان لكي، بايد طوايفيكنند. به نظر نگارنده با توجه به خصوصيات زباني اين گروه و غلبة گويش و واژهمي محسوب

  )20, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول ت.فيروزان گويند. دانند اما همگي به لهجه لُري سخن ميبرخي بابوئي را از اعراب باوي اهواز مي  ٥
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 لري بختياري 
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 لري ثالثي..)، 

آشنايي با

 

ا شهرستتشت 

هاي ايشهرستان

ختلفي همانند

استان ا جنوبي

 ممسني، سپيد

و .. ي از قزوين

  

بوئين و مياند ،

و شه مودصالح)

هاي مخلهجهبه 

ربي و جتهاي غ

نورآباد( مسني

قسمتهاييران، 

   شود.م مي

 

 
 

  لگرد

شهر، چادگان، ن

 سردشت محم

باشد كه خود

و قسمت رستان

لري مم)، مهرمز

ر، آبدانان، دهلر

شاه) و ... تقسيم
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ل به مركزيت چل

فريدن، فريدون

   ه

 گتوند (جلگه

رسي ميانه مي

زستان، شرق لر

شتستان تا رام

دختر، دره شهر

در كرمانشگاور

جمع آوري هيزم

ص

كوه تا اردل زرد

هاي ف شهرستان

جد سليمان، ايذ

شك، دزفول و

از ريشه پارو ي

خوزز و شمال

گناوه، ديلم و د

باد، دورود، پلد

از كنگ هايي خش

ج

 
 

	بختياري:  ل

هاي دامنه –ي

شرق لرستان (ش
   لردگان

بختياري:  ايل

مسج هفتگُل، د،

هاي انديمشان

  باشند.ي

ني شاخه غربي

مركزي، قسمت

 و بويراحمد، گ

آ خرم( يليي ف

شازند و بخ ركان،
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  ايلييالقات

ر محال بختياري

ب اصفهان و ش
از سميرم تا – 

  اقشالقات

  :ن 

گُتوند، كا، اللي

حدوده شهرستا
  تر

شيعه مذهب مي 

هاي ايرانز زبان

محال و بختياري

ستان كهگيلويه

لري)، زمرودشت

 نهاوند، تويسر

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

چها: هفت لنگ

غرب: چهار لنگ
ازنا و اليگوردز)

شمال خوزستان

انديك: لنگ هفت

مح: چهار لنگ
رامهرمز، شوشت

 
  مذهب:

مسلمان و رهالُ

 
  زبان:

از يگويش ،لري

استان چهار مح(

اس( احمديبوير

از قسمت هايي

بروجرد، مالير،(
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قفي تيرپوش د

- دي اجتماعي

 نزديك بوده، چ
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ني پدر تبار مح

همچنين ارتباط

ت زردكوه بختيار
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وده و در دوران

، اردل و بروغان

هاي دهدزستان

                 
 دولت ايران با خوانين

راه ارتباطي م رديد تا

 

 
 

»بهون«بزرگ  ي

و قشال  در ييالق

ساني براي سكو
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هايلردر نزد ر

جهت سكونت

طه تغييرات انس
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د كه كندهل مي

داراياغلب مال
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ص
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را» تش«ي بنام

و كوچ يتسؤل

ستان چهارمحا

تا ،هاي دزپارت

ياري محسوب م

بختيارييالقي

به مناطل شليل

شركت!!!) 1903( 189
برداري از اين راه راه
 
 

نامندمي »دوآر«

اشكف«مچنين از

ي در دل كوه هس

بصورت خشموالً

نشي اردوي كوچ

مي» مال«آن را

ك گله جمع مي

ل گروه بزرگتري

مس و قرار دارد 

القات خود در اس

توان به ايلرهمي

ترين ايلراه بختي

مناطق ييزپارت

پل، سرخون و

98مارس  3در ست.
بهره امتيازبختياري)
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«را  سياه چادر 

ها همچبختياري 

هاي طبيعياف

معمشه سنگ و 

سياه چادر يك

شود و آوب مي
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ي رسيدن به ييال
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است. ايلراه دز

كار،گندمطريق 

.1   

نيز مشهور اس»  لينچ
ب خان هدار و عليقلي

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

  :فرهنگ

،كوچك هايلر

باشد.ه) ميحونَ

، شكا»اشكفت«

هستند كه از ال
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از طرا  بختياري
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همانند اللي و اند

وه بختياري به

  پارت

  تاراز

هاي خ رودخانه

كطلب ميرا ش

سترسي به چراگا

                      
ل شالو)، كاروانسرا و

يراني در بخشي از آن
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ي هالقاطق قش

 عبور از زردكو

ايلراه دزپتقريبي

تاايلراه ر تقريبي

وبختياري  كوه

و تشضاي مال

دود و دسي مي

                     
ي رودخانة بازفت و پل

كه قابليت كشتيست
ص

امن . اين ايلراهت

و بازفت،  گلي

مسير ت

يرمس

زردك العبور عب

همياري همه اعض

ي زندگي ايلياتي

                     
 پل (پل شليل برروي

استنها رودخانة ايران
 
 

ستا بختياريل 

چمن نام تاراز،

  رساند. مي

صع و گير، برف

ه ومكن نبوده

هايبه رگ ي تازه

                     
مانند تعريض، ساخت

رين رودخانة ايران و ت
22/10/1395   :ش
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ايلترين ايلراه 

كوهي به نچلو، 

ال و بختياري مي

،سخت هايتان

به تنهائي ممد، 

و با كوچ خوني 

                      
هاي مورد نياز همخت
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آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

تاراز اما شمالي

چشيمبار،  نار،م

استان چهارمحا

كوهست از بورع

تشكيل ميدهند

باشدمي يزندگ

                      
يجاد گردد و زيرساخ

 )106, ص. 1387ول 
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نشيني در ايران كوچ
 

   
 

 

- اتراق كوچك

به ير بختياري 

	د.

پخته » تاو«ي 

پهن و نازك  ،ر

 نازك خمير ،ك

هر  مجدداًو  ه

وظيفة پختن  .

ار  هرچند خانو

                     
- كلمة اوالئي گرفته

8( 

- ه كارون متصل مي

از گتوند دامه داده و 
يا » شُطَيط«غربي ش 

نوب شوشتر (محل 
از  ر (بهمن اردشير)

ناميده ) ران و عراق

آشنايي با

 

ك رهايلُا دارند. 

عشاينامند. مي 

باشدراهي ميين

  

بدون تنور و رو

بوسيلة تيرو  1ي

مير بسيار نازك

كردفه اضا  آنها

شود.ت پخته مي

 از اوقات زنان

                      
كه پيداست از همان ك

82, ص. 1384اپ اول 

سان (كه در پاشليل به
به مسير خود اد غرب

ل شوشتر به دوبخش
  .صل ميشوند

در جن »ونديكان«يا » 
شمال آبادان بهمنشر

مرز سياسي فعلي اير(

 

ت و تجديد قوا

»مالگَه«شوند را 

هاي بيگاه اتراق

ب ،ن بسيار نازك

روي توسيابتدا 

خماين وي ر بر

ك شده برروي

ان بدين صورت

ند. در بسياري

                      
Eulaeos گفتند كمي

ز تاريخ و آغاز تاريخ, چا

 ارمند، بازفت و خرس
ر تا گتوند در جهت غ

شماكيلومتري  30در 
دوباره بهم متصبخش 

»بند قير«شود، در ي
در شنمايد. مي قسيم

العرب (ند رود يا شط

 اشاره نمود. سليمان

 

 
 

ت براي استراحت

شت استفاده مي

  .گويندمي »ه

ابتورهاي انتخ

 ان
ش دارد. اين نان

ان را خمير نا .د

.كنند پهن مي

نازكگر از خمير

قرص نا 10حدود

د را تهية ميكنن

                      
s» اوالئئوس«م به آن

از  ايران در دوران پيش
  )201, ص. 

هاي همانند رودخانه
ز سد شهيد عباسپور

ددهد و مة مسير مي
اين دو بدر بند قير و

د دشت خوزستان مي
تق غربي ش شرقي و

متصل شده كه ارون ت

، مسجد س4، كارون 3
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هايي كوتاه مدت

هاي موقتقفگاه

وارگه«يا  »وار«ا

ز مهمترين فاكتو

ل بره توسط چوپا
يادي با نان لواش

گيردقرار مياق

اغ شده است،

اي ديگسپس اليه

شود و هر بار حد

رفي خانوار خود

                     
اند و يونانيان قديمده

(تاريخ اجتماعي  "يند
,1358يران, چاپ دوم 

پيوستن چندين رود
از د. اين رودخانه پس
ادام وب در خوزستان

واز شوشتر با عبور د.
 از شمال دزفول وارد

به دو بخش آن راهواز
رمشر به دجله و فرات

3، كارون يدعباسپور)
  .كنندن و نازك مي

ص

هشخصي، توقف

چ كه بعنوان توق

هاو بويراحمدي

ها ازي براي دام

حمل
د كه شباهت زي

اجابرروي آتش

حرارت اجاق دا

گردانند و سمي

شن بار تكرار مي

ز يكبار نان مصر

                     
ناميد Oulai» والئيا«

آي باالرود لرستان مي
كرة جغرافياي تاريخي ا
په بختياري و از  بهم

دارد شمالغربي يجهت
در جهت جنوت داده و

وشتر را در بر ميگيرد
هاي جنوب لرستان،

ر از وسط اهعبوون با
خر مة مسير خود در

(شهي 1كارون وان به
لة تير برروي آن پهن

 
 

 و در مناطق مش

در مسير كوچ ي

يلوية وهاي كهگ

چنين مرتع كافي

باشدمي لرهاين

 مدور است كه ب

ي تاو كه براثر ح

بر م باهم ر دو را

ين عمل چندين

ال هر دو سه روز

  كنند. مي

                     
«و سپس  liruda» ه

گيرد و آبديز ومه مي
(تذك "خوزستان است.

هاي زردكودر دامنه گ
 سد شهيد عباسپور ج

تغيير جهت از گتوند
شده و شوتقسيم   »ه

هچشمه گرفتن از كوه
كارون ميپيوندد. كارو

گيرد. كارون در اداي
  

تت كه از آنجمله مي
كه خمير را بوسيلدور

22/10/1395   :ش
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 در مسير كوچ 

راهي بين هايك

و لره »جاوارگَه«

ي به آب و همچ

عي از نان در بين

اي فلزي و مفحه

س آن را برروي

رده و سپس هر

اي كنند و رو مي

ن بوده و معموال

ختن نان كمك

                      
ليروده«هاي قديم ان

كوه بختياري سرچشم
ريزد كه رود عمدة خ

كوهرنگرودخانة ي 
تاد. رودخانة كارون 

بعدشود. كارون مي 
دودانگه«يا » گَرگَر«ي 

كه با سرچ )ه و حصار
)، به كاررگَو گَشطيط 

را در بر مي يره آبادان
 ريزد.مي خليج فارس

 سد ساخته شده است
و غالباً مداي چوبي حه

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

نشينان لُركوچ

آلونكها و يا گاه

«يا  »مالگَه« آن

امنيت، دسترسي

نوع» نان تيري«

شود. تاو صفمي

و سپس ميكنند

پهن كر يديگر

سه را پشت و ر

نان برعهدة زنان

به يكديگر در پخ

                      
رود كارون را در زما"

ند. اين رود از زري ك
آب ديزبه كارون مير"

هاكارون از سرچشمه
شودشود) تشكيل مي

ه خوزستانوارد جلگ
شرقي و »چهاردانگه«

دژ. قلعهرودخانة دز (
شهاي  رودخانهتالقي
و جزجداشده كارون

به خشود و سپس مي
برروي كارون چندين
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نشيني در ايران كوچ
 

   
 

 

 آرد گندم در 

الب غهيه قوت 

،  آتش خشك

يك به   نسبت

- جنگ  مردان

شانة شجاعت، 

 حتماالً يادگاري

  نگي
 

                     

آشنايي با

 

  

م دسترسي به

زاگرس براي ته

 در آفتاب يا با

 خمير بلوط به

   1نامند.مي »ه

كه بر روي قبر

نشباشند، يز مي

باشد و احي مي

شير سن –ردشير 
 خوزستان) - اللي

                      
  (قنبري عديوي) "ت.

. عدمباشدس مي

ميشگي زكن ه

بلوط را ند. مغز

. سپس بهشود 

كَلگه«يا  »كَلگ

ك شويممي وبرو

ني گخنجر وتفن

كاري فرد متوفي

  
بر
(ال

                 
، خدا با من استاشد

 

 
 

 ي تاو
زاگرس وحشي

ز بلوط، اين سا

و پوست ميگيرن

لخي آن گرفته

كَ«نان  بلوط را 

ر يرهاي سنگي

مي همانند خئعال

هارت در سوارك

.	

فراهم با كلگ و دوغم
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 نان تيري برروي
بكر و طبيعت

ردم بختياري از

 را جدا كرده و

تلتا  قراردادهن

ن بسيار مقوي

يا همان شير »ر

داراي عال معموالً

و مه آوريجنگ

دنباشنطقه مي

 

ك، بزم بزايد بار دهد،
ص

پختن
زنده ماندن در

ب بهره گيري مر

آن ه و  كالهگ

ط را در آب روان

اين نا. پزند مي

ردشيرب«هني با

اين شيرها كه م

ج ، و تيراندازي

در منزرتشتي س

شاه بلوطم "يعني  "
 
 

ز يعت تنها راه

 هاي آن، موجب

لوط ها را چيده

خمير بلوطنند.

كرده و اضافهم 

 هر گورستان كه

است. ا ر گرفته

در شكارهارت

و سپس مهراني

"بوومخدايه يك بگره

22/10/1395   :ش
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گيري از طبيهره

همچنين هزينه

بلده است. آنها 

كنميخمير ده و 

خمير گندمپنج 

قه بختياري در ه

قرار يلا انبزرگ

مههايي چون  ي

باستاآيين واج 

يك دوم كلگيه، زم بزا
آخرين ويرايش تاريخ

ويرايش:

همزيستي و به

هنگام كوچ و ه

شد» نان«يعني

سپس خرد كرد

چهار يا يك به پ

با ورور به منطق

ب آور، دالوران و

دالوري و ويژگي

راز  بسيار كهن

بز بگره شا بليطم" ١
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نشيني در ايران كوچ
 

   
 

 

  نگي
  ل و بختياري)

با خان زند نيز 

در ميان  4»طير

 بلكه از طريق 

رد طفراد نيمه 

ر حين كوچ و 

نيز ها ها و متل

 توسط »مريونه

 هايهزينه .ند

ه به آن سرباره 

را بيان كرده و 

                     

. هنگامي كه هم بود
را در موقع دخول به 
خل كند و آنرا بهرجا 

  )128, ص. 1334ن 
» كريم توشمال«نه 

3 Mishkal 
4 Khatir 

آشنايي با

 

شير سن –ردشير 
چهارمحال - بازفت

كريمخخي منابع 

خط«و  لنگفت

كنند بعاش نمي

 هم در زمرة اف

و يا درمردگان  

ها، ضرب المثل

چم-چمري« يا 

كندامه پيدا مي

كه شودمين مي

زندگي متوفي ر

                      

گرفت مهق ميآن تعل
چشيد و اين وظيفه ر
تناول كرده است داخ
 حكومت صفوية, بهمن
ين و دشمنان به طعن

  
بر
(ب

در برخ 1.ي دارد

در نزد هف 3»ال

مداري امرار مع

علت. بهمين د

 و حتي عزاي

لطيفه هااشعار، 

»و سحري ري

ادسه شبانه روز 

نوادة متوفي تأم

تارها، اخالق و ز

                 

ظ تشريفاتي كه به آ
چها ميي وي خوراك

في كه سلطان از آن ت
(سازمان اداري "شتند.

ن زند توسط مخالفين
  )128ص. 

 

 
 

اي مغوليريشه ي

ميشكا«همچون 

د ايل از راه دام

كنند زندگي مي

هاها، عروسين

ساختن اوظيفه 

يار« مقام در ل

سسم سوگواري 

به خان ي و يا دام

كارها، رفت شيدن

  شود. استفاده مي
شت. سمت وي از لحا

رد و در مجالس رسمي
 را در هريك از ظروف
ي سالطين صفوي داش

خانمي خاص بود.... كر
, ص1334صفوية, بهمن 
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 كه از نظر لغوي

واژگاني هم. مند

انند ساير افراد

ني و ... گذران

مي اعياد، جشن

ختن موسيقي، و

دهل و ساز ختن

مراس گويند.مي

نقدي رت كمك

كيك كشون و

رهبري ايل ا ي خان و
خانه را تحت نظر داش

كردرقه ميبا در حرم
ويششت كه كارد خ
طبيعيهيت وقوة فوق

از معتمدين خ» چشد
سازمان اداري حكومت ص

ص

نام داشته »مال

	 2ل)

ناممي »توشمال

ماين نوازندگان

ر همانند سلمان

در تماماينان ه

عالوه بر نواخ .د

نواخبا  كهامند

 توشمال چپي

بصوروسع افراد

و زنان با شيو ند

واژة توشمال براي  يز
د و كلية امور آشپزخ
 محتوي خوراك را تا
د و پس از آن حق داش
ي بود كه مردم به الوه
موري كه غذا را مي

(س "ل و لولي است.]

 
 

تُوشم« كوچك ر

(كريم توشما ت.

«ا رايل ندگان

ايد. نباشي مي

ديگرمتفرقة ي

شوند. البته مي

ي پر رنگ دارند

ناميس (پرسه)

ن ساز چپي يا

با توجه به و و ن

بندنمي كُتَلم و

  نند.

در ايالم ن »ملكشاهي
 بازرس مطبخ شاه بو
توشمال باشي ظروف
ذا وي ايستاده ميماند
ن امر بسبب عقيدتي

مأ». «ص مورد اعتماد
ترادف كولي و قرشما
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لردر نزد  ايل س

است دهعرفي ش

نوازن(لر بزرگ) 

ز به همين معني

ام برخي كارها

لياتي محسوب

حضوري ، سخت

  . باشدروه مي

پرسرا  مردگان 

به آن واه است 

توسط نزديكاني 

 

علَم ،ن و مردان

كن سوگواري مي

م«ت كرد همانند ايل 
م (توشمال)، ناشر يا

برد تان حرم بسر مي
ر تمام مدت صرف غذ
 اختصاص و امتياز اين

شخص«ي است يعني 
وشمال در فارسي مت

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

رئيسدرگذشته

مع توشماللقب

ها (بختيارياما

نيز هاچهارلنگ

نوازندگي و انجا

جامعة ايل شدة،

عبور از مناطق

ين گرابر عهده

سوگر اقوام ُل

همرا هاتوشمال

مراسم عزاداري

 شود.مي گفته

در سوگ جوانان

با شدت زيادي

در بين برخي ايالت ١
صاحب اين مقام" ٢

شاه در مصاحبت بانوا
داد. درتاالر انجام مي

كه ميخواهد بفرستد.
لغت توشمال مغولي"

[تو خوانده شده است.
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      	   4,3   ويرايش:

 

باشد. همچنين و نوارهاي مشكي و وارونه بستن زين اسب كه نشانة فوت شخص مي آرايش اسب با پارچهعبارتست از » تَلكُ«

  آوري متوفيانواع سالح همانند شمير و تفنگ به نشانه دالوري و جنگ استفاده از

در ايام محرم و عزاداري  نام دارد. »خَرَه«كه  د،باشمي عزاداران شانه و سر بر لگ ماليدن، يكي از رسوم عزاداري در ميان لر كوچك

  شود.، خره برروي تمام بدن گرفته مي(ع) حضرت سيدالشهدا

البداهه فيو بصورت ها  مراسمِ عزاداري بختياريتوسط زنان در كه  است مويه كردنو دعوت به  عزا سروده، شعر و گوگريوگاگريو يا 

از مضامين اين اشعار  نوازي، سواركاري، تيراندازي، شجاعت و رشادت شخصِ درگذشته خوبي، مهر، ميهمانوصف  شود. خوانده مي

	باشد.مي

نوروز باستاني در نزد مردمان لر از اهميت بااليي برخواردار است و با آداب خاصي برگزار ميشود. نوروز است. از مهمترين اعياد لرها 

-ها رفته و براي در گذشتگان طلب آمرزش و خيرات ميبه گورستانبه عيد، در يك شب مانده ضمن خانه تكاني پيش از عيد، آنان 

  نامند.مي »شب الفه«كنند كه آن را 
 

  گردد. ميبرگزار و در طلب باران خشك  هاياز رسوم كهن و در حال فراموشيست كه در سال» كل اليكوسه«

 »ربناف«توان به ها ميعمو رواج زيادي دارد. از انواع ازدواج ازدواج در بين لرها درون گروهي بوده است و ازدواج دخترعمو و پسر

را براي پسر خودشان دختر هاي كه نوزاد پسر دارند، در بدو تولد دختري در فاميل و آشنايان، اصطالحاً نوزاد خانواده. اشاره نمود

كه در آن دو پسر از دو خانواده با  باشدمي »گو به گو«دواج انواع رايج ازاز ديگر   ر ميكنند تا در آينده به ازدواج آن پسر درآيد.بناف

هاي شروع زندگي جديد، باعث تحكيم بيشتر روابط خانوادگي دو اين روش ضمن كاهش هزينة .كنند خواهر يكديگر ازدواج مي

و ريزي بيشتر جلوگيري از خونبراي  افتدباشد. در مواقعي كه قتلي اتفاق ميمي ازدواجنوعي نيز » بسخون«شود. خانواده نيز مي

-سفيدان هر دو طرف مخاصمه بين دو گروه صلح برقرار ميخواهي، توسط ريشكشته شدن افراد بيشتري از هر دو طايفه در خون

و بعنوان بخشي از ديه مقتول، دختري از خانواده قاتل به عقد ازدواج پسري از  شوداي براي مقتول در نظر گرفته ميگردد و ديه

  آيد.انواده مقتول در ميخ

  
  اشاره نمود.  چوپي، رقص چوب و دستمال، رقص دو پا، رقص سه پا، رقص سنگين (سنگين سما)از انواع رقص در ميان لرها بايد 

و در حالي كه دست در دست يكديگر دارند و يك حلقه را تشكيل داده و زنان مردان  باشد كه در آنميدسته جمعي  يرقص» چوپي«

آن را در هوا ميچرخاند به  وكه جلوتر از بقيه دستمالي در دست دارد نفر اول  فرضي به رقص و پايكوبي مي پردازند. هريك داحول ي

  نمايد.كه نفرات حاضر در حلقه را هماهنگ و هدايت مي شودگفته مي اصطالح محلي ((سر چوپي))

كرنا و  سازهايي چون موسيقي رزمي باشد و باها مينان بختيارينيز نوعي بازي رزميست مورد عالقه مردان بخصوص جوا چوب بازي

ديگري با چوب چوبي كوچك (تركه چوب) در برابر با باشد، يكي مي حمله و دفاع ازنمايشي در اين بازي دونفره كه  همراه است.دهل 

فرد مقابل با قرار دادن چوب فر مقابل بزند و ميگيرد و با چرخش، رقص و تكان دادن چوب سعي ميكند تا تركه را به پاي نقرار بزرگ 

  كند از اصابت تركه جلوگيري نمايد.سعي ميدر برابر خويش (چماق) بزرگ 
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آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

	:پوشاك

لرهاي بختياري
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	:گذر تاريخدر  لُرها

هـا منطبـق بـر    رنشين قدمتي بسيار كهن دارند و قلمروي علياميان، كاسيان و سپس پـارس همانگونه كه در قبل بيان شده، منطق لُ

  باشد.ميمناطق لُر نشين 

ـ  ديده مي و ... "بالد اللور"، "اللريه"نگاران قرن چهارم و بصورت هاي مورخين و جغرافيولين بار در نوشتهواژه لُر ا ه و شـود. (النتبي

اطالعات بيشتري در ارتباط بـا لُرهـا    هشتم،قرن در  "التواريخ ةزبد"در تقويم البلدان)  حمداهللا مستوفي  –االرض  هصور –االشراف 

  )537, ص.  1394(تاريخ گزيده, چاپ ششم  )16, ص. 1391(قوم لُر, چاپ چهارم بيان كرده است. 

  فرمانروايي داشتند. هايي از لرستانبخشاواخر دوران خالفت عباسي بر ه.ق) در  1006 – 580اتابكان لُر (

  حمداهللا مستوفي:

 حقوق ديواني كهو درو چند شهرها شولستان فارس و كردار قهپا المستان از حساب آنجاست واليتي معتبر است » بزرگلُر « تومان"

چاپ اول  (نزهه القلوب, "دهد نه تومان و يكهزار دينارستبه ديوان مغول مياتابك اما آنچه ميباشد گويد صد تومان مي ودراتابك مي به

  )77, ص.  1362
رفته گويند صد تومان بوده است اما آنچه به ديوان مغول واليتي معتبر است حقوق ديواني آنجا كه اتابك مي» لُر كوچك«تومان "

  "دهند نه تومان و يكهزار دينار به دفتر در آمده استمي
  )78. , ص 1362(نزهه القلوب, چاپ اول 

  

بنـدي  در دستگاه ديـواني و تقسـيم  ) 1(و سيزده بيگلربيگيچهار واليت ) ميالدي 1501–1722 /قمري 	907–1135(صفوية در دوران 

  :باشندمي 2واليان قدرتمنديكه داراي  شودصفوية ديده مي

  3عربستان (خوزستان) )1

2( 4يليلرستان ف	

	)و تفليس	و كاخت	گرجستان كارتيلگرجستانات ( )3

	5(كردستان) اردالن )4

  

                                                            
  )186, ص. 1334(سازمان اداري حكومت صفوية, بهمن   ١
گي از خاندانهاي قديم و داراي حكومت موروثي مه باالترين مقام از آن والي بود كه در سراسر مملكت شمار آنان از چهار تجاوز نميكرد و) "سرحد داران"ميان امراء سرحدي ("  ٢

تحف و هدايا تسليم سلطان بصورت  بودند كه در عين تابعيت دولت صفوي باز نوعي استقالل داشتند. عايدات مالياتي آنان در بودجه محاسبه نميĤمد و بجز پيشكشي و تقديمي كه
  )76, ص. 1334(سازمان اداري حكومت صفوية, بهمن  "كردند.ميشد كمك لشگري نيز مي

مرزي مانند گرجستان، لرستان، كردستان و  ناميدند. اياالت مهمادارة امورايالت و واليات نيز با فرمانداراني بود كه به ترتيب منصب آنان را والي، بيگلربيگي، خان و سلطان مي"
  )65, ص. 1393(تاريخ روابط خارجي ايران (از ابتداي صفويه تا پايان جنگ جهاني دوم), چاپ بيستم  "خوزستان هر كدام يك والي و بقية اياالت بيگلربيگي داشتند.

  )76, ص. 1334(سازمان اداري حكومت صفوية, بهمن  "ند كه در حويزه اقامت داشتند.واليان عربستان، سادات مشعشعي بود"  ٣
ه شد، اما كردند گرچه در سال اخير شاهوردي خان بدست شاه عباس كشتم) حكمراني مي 1597الي  1184ه.ق ( 1006الي  580واليان لرستان عليا يا لرستان شمالي ميان سالهاي "  ٤

  )76, ص. 1334(سازمان اداري حكومت صفوية, بهمن  "وضع خاندان وي همچنان در قلمرو كوچكتر واليان پشتكوه (در جانب غربي كرخه) ادامه يافت.
  )77, ص. 1334(سازمان اداري حكومت صفوية, بهمن  رسد.بزمان تيموريان مي واليان كردستان از خاندان اردالن و در سنه (سسندج) مقيم بودند شروع حكومت اين خاندان"  ٥
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يلي حاكم بوده و ايـن منطقـه   بر لرستان ف »اتابكان لُر«. تا دوران شاه عباس ناميده ميشد لرستانمنطقة لُر كوچك در زمان صفوية، 

  .  اما در زمان شاه عباس سلسلة اتابكان برچيده شد ،بودبرخوردار  نيز اياهميت ويژه ازوالي مستقل داشته و 

واليان لرسـتان   و نفوذ مشخصاً در دوره قاجار و در راستاي كاهش قدرت »پشتكوه«و  »پيشكوه« بخش ور كوچك به دتقسيم بندي لُ

تسـلط   پيشـكوه بـر   كه اغلب از شـاهزادگان قجـري بودنـد،    و حكام قاجار پشتكوهصورت پذيرفت و بدينوسيله واليان لرستان بر 

اي زيادي در كل مناطق لرستان بوقوع پيوست كه نهايتاً همگـي  هخ قيام 1312تا  1303و در طي سالهاي زمان رضا شاه  در ١داشتند.

و » ايالم« پشتكوهعمالً منطقه خ 1350از سال كردند. را تصرف  پشتكوهو  پيشكوهنيروهاي دولتي هر دو منطقه به شكست انجاميد و 

  نام گرفتند.» لرستان« پيشكوهمنطقه 

هـا در نزديكـي   حضور آن. و از حاكم بختياري نام برده شده است وشني دارندربه نسبت صفوي، تاريخ  ةاز آغاز سلسلنيز  ها بختياري

در دوران نـادري نيـز بختيـاري حضـوري      2.صفويه موجب توجه پادشاهان صفوي به قدرت نظامى ايل بختيارى شداصفهان پايتخت 

   3پررنگ در حوادث تاريخي آن دوران دارند.

شـاه  درايلخاني بختيـاري بـا نا  خان!!!)  عليمردان(ميالدي)  1754-1750ه.ق / 1168-1164( 5و 4خانعليمراد رغم همراهي اوليه علي

هـزار خـانوار    دو الي سـه حدود  ،1خان دعليمراسركوب شد و با كشته شدن در چندين نوبت  6دوراناين ها در قيام بختياريافشار، 

                                                            
را با دويست  قليخان حاكم پشتكوهآمد. ايلدرم ميرزا را با فوج و عباس پشتكوهو توپخانه به  سيالخورالدوله در اين سال فرخ فال بعزم تأديب و تنبيه سركشان با فوج ... احتشام"  ١

خان ممنوعه از جماعت خان دلفان و موسينفر سوار به تعاقب جماعت الوار مأمور داشت. مشاراليهما به طريق استعجال ايشان را دنبال نمودند. چون تالقي فريقين روي داد عليمردان
د خان سرهنگ بافوج جديد سيالخور و سواره بختياري وجماعتي از طوايف هفت لنگ و الدوله از اين مقدمه مستحضر گرديد جواالوار مقتول، بقيه به هزيمت شدند. چون احتشام

  )110(حقايق االخبار ناصري, ص.  "قاجار مأمور فرمود.خان به اتفاق محمدرحيمخان خان و جعفرقليچهار لنگ و بسحاق بختياري با حسينقلي

 لر امراء از كه بختياري خان جهانگير پيوستند در جنك درآمده گروه آن بميان كرده عناني تيز نيز قزلباش جنود جنگجويان و آمدند پيشتر كرده يدلير روميان روزي... " ٢ 

 حمله بودند او مضاعف اضعاف كه هرومي بجنود مردمي اندكي با دليرانه بود مأمور بيك خلف بموافقت و اقدس ركاب در سفر اين در خود مردم الوار از كس دويست با و بزرگست

 بيرون بسالمت نموده خصمان نكابت دفع منصور سپاه دلير جوانان معاونت و مردانگي بازوي بزور كرده ياري بختش قبيله نام طبق بر گردد گرفتار كه بود شده بĤن نزديك كردند

  )٩٠٨ص. ), ٢(تاریخ عالم آرای عباسی (ج" ...آمد
را در آن حدود مالزم ركابي گرفته، و جميع سركردگان و رؤسا را بحضور  بختياري... و در عرض مدت پانزده يوم كايد مذكور (كايد علي صالح) به قدر هفت هزار كس از جماعت "  ٣

), چاپ اول 1(عالم آراي نادري (ج "ت سرفراز گردانيده، بر سر ايل مذكور تعيين فرمود.اقدس طلبيد. و كايدعلي را [كه] از جملة معتبرترين آن طايفه بود ... به رتبة وكالت آن جماع
  )245, ص. 1364

ع كوكب صاحبقراني پرتو افكن بالد است كه جواني بود فرزانه و  مردي بود مردانه. و در هنگامي كه طلو(در جهانگشا عليمرادي)  عليمراد بختياريمقال اين احوال مĤل حال "  ٤
باشيان يساول حضور خاقان صاحبقران مومي اليه را در سلك اون چهارمحال و بختياري شد، عليمراد مذكور وارد درگاه جهان پناه [شده]، و به خدمات شاهراه دين و دولت قيام نمود.

اوغلي سردار روم لشگر به آذربايجان كشيده در ات شايسته به تقديم رسانيد، در هنگامي كه عبداهللا پاشاجغالچون مدتي در خدمت شاه عالم پناه خدم"...  "برقرار گردانيد، و ...
تاده ستر زر سرخ بارداشته، بدست آن افحدود ايروان شكست يافته بود، عليمراد در آن هنگامة قتال كوشش و جدال زياد كرده، خود را به خزانة عبداهللا پاشا رسانيده، موازي يك ا

  )471, ص. 1364), چاپ اول 2(عالم آراي نادري (ج  "بود.
ميالدي) تحت نام وكيل در اندك زماني كسب قدرت كرد اهميت آنان  1754-1750ه.ق / 1168-1164پس از مرگ نادرشاه و انقراض سلسلة افشاريه بهنگاميكه عليمردان خان ("  ٥

  )78, ص. 1334(سازمان اداري حكومت صفوية, بهمن  "معلوم گشت.
  )82, ص. 1334(سازمان اداري حكومت صفوية, بهمن  "ملقب گشتند.» وكيل«و نايب السلطنه كريمخان زند بلقب » قيم«پس از مرگ نادرشاه عليمردان خان بلقب "
ف آورده، با نادر دوران مجادله و شما با من متفق شويد از ركاب واال فرار كرده، به كوه بختياري رفته، در اندك فرصتي جمعيت فراهم آورده، دارالسلطنة اصفهان را به تصراگر "  ٦

  )472, ص. 1364), چاپ اول 2دري (ج(عالم آراي نا "محاربه كرده، تخت آن را به تختة تابوت مبدل خواهم ساخت.

ه در آن حدود بود به ضرب شمشير مطيع و به ورود آن حدود در اندك زماني قريب بيست هزار نفر از متجندة بختياري بر سر آن برگشتة روزگار جمع آمده،  ايالت و احشامات [را] ك"
لنگ را بر سر خود جمع ، هواي پادشاهي در سر آن افتاده، جميع سران ريش سفيدان طايفة چارلنگ و هفتو منقاد ساخته، چون باد غرور و نخوت و وفور جمعيت در آن اثر كرد

  ساخته، طايفة الوار را نيز از نواحي خرم آباد به خود متفق ساخت.
د نمايم، جميع سرداران و سركردگان عراق و فارس و قلمرو وهمدان روزي در امير خطير سلطنت با ايشان مشورت نمود كه: اگر من ارادة پادشاهي نمايم، و سكه و خطبه را به نام خو

گويم بعد از منهدم ساختن دولت نادرشاهي، قدم در مملكت خراسان گذاشته، شاه طهماسب را كه در آن گردند. و من ميباشند، بر سر من جمع ميچون اخالص كيش اجاق صفوي مي
را در قبضة اختيار آن گذارم. و پادشاهي اسمي است بزرگ، و مردم بزودي بر سر من جمع خواهند شد. هرگاه لطف خدا شامل حال من واليت حبس است، از بند نجات داده، پادشاهي 

  )472, ص. 1364چاپ اول ), 2(عالم آراي نادري (ج" شد، شاه طهماسب به عراق و خراسان اكتفا نمايد، من به همدان و فارس و كرمان قناعت نمايم.
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، مـورد توجـه نادرشـاه    هاى كوهستانىدر جنگ هاتياريبخو مهارت قدرت نظامى، رشادت اما  3و 2بختياري به خراسان تبعيد شدند.

 حضـور در سپاه نادر ، بخصوص فتح هند نادرهاي متعدد و در لشگركشيپيوسته وي قشون به ها بختياري گروهي ازو افشار واقع شد 

  .  داشتند

اي بگونـه  5و 4به سزائي بازي كردندقش ها نيدر فتح قلعه قندهار كه پس از چندين حمله توام با شكست نادر به انجام رسيد، بختيار

ها و فـتح قلعـه   كه شهرت و آوازه دالوري آنها فراگير شد و موجب خشم نادر گرديد. (بروايتي ديگر خشم نادر بدليل حمله بختياري

  بوده است.)  اجازه نادر  بي اذن و

  به لطف خداوند پروردگار  شده فتح آن قلعه را بخت يار
  كليد در فتح را آن گشود  نمودنسيم آمد و بخت ياري 

  شده بختياري همه شادمان  ز لطف شهنشاه عالي مكان
  )549, ص. 1364), چاپ اول 2(عالم آراي نادري (ج

      :نادر سروده شده استآرام كردن دو بيتي زير پس از اين واقعه و بجهت 

	كرد ايران و نادر دوران خاك بر فرق قندهاريشاه  --- بخت ياري كرد تو مپندار بختياري كرد حق مدد كرد و 

با گذشـت  فتح قلعه قندهار هاي جنگ و سختي خاطرهها به سرزمين خود برگشتند اما با آنكه پس از كشته شدن نادرشاه، بختياري

  گويند:  تمهيدات و تداركات فراوان ببيند، ميها هنوز در اذهان اين مردمان زنده است و هرگاه كسي براي سفر و يا انجام كاري قرن

  "مگر به سفر قندهار ميروي؟"

                                                                                                                                                                                                     
و سينه و ساير اعضاي بين آن را از حدقه برآوردند. گوش و بيني و دست و پايي آن را قطع كرده، ديدة جهان ادراك (عليمراد) افتاد، حكم فرمودندچون نظر اشرف بر آن ناپاك بي"  ١

خواست. و در ميان خاك وخون غوطه ميزد، و به شانه و زانو شيدم! و عليمراد با آن حالت آهي نزده، آبي ميآن را بريده، بعد از اين زجر و سياست به مادرش گفت: فرزندت را به توبخ
ان رف عصر جان به جگفت: دريغا كه جمعي از جوانان و نامداران به جهت پاس حرمت من قتيل و اسير نادر شيرگير خواهند شد. و از روزگار شكايت بسيار كرده، طكرد، و ميتردد مي

 )475, ص. 1364), چاپ اول 2(عالم آراي نادري (ج "آفرين تسليم نمود.
- لفتحهارلنگ [را] به سركردگي ابواالقصه، چون خاقان صاحبقران بالكيه خاطر اشرف را از دفع فتنة عليمراد فراغ ساخت، مقرر فرمود كه دوهزار خانوار از جماعت هفت لنگ و چ"  ٢

(عالم آراي  "ام سكني دادند.خان و كايد علي صالح، و جمعي ديگر از روسا و كدخدايان ايشان را كوچ داده، روانة ممالك خراسان زمين نموده، كه برده در سرحد واليت جخان و قاسم
  )477, ص. 1364), چاپ اول 2نادري (ج

 باباخان اعلي موقف از اند،كرده استكبار و سركشي اظهار بختياري كوهستانات در و فرار راه عرض بودند. از خراسان مأمور كه بختياري، طوايف از جمعي كه رسيد، بعرض نيز و "  ٣

 از بعد برده، يورش اطراف كوه از پياده بود، ماعتج آن سقناق كه كوهي، قّله در» زز«به  موسوم محل در گشته، مأمور سر خيره طايفه آن بتنبيه لرستان فيلي، بيگلربيگي چاپشلو

 اطفال و عيال با تتمه گشته، حريق دچار دليران بار صاعقه شمشير ببارقه هم فوجي و غريق، ناحيه آن برودخانه ايشان از جمعي و مغلوب، را طايفه آن بسيار، كشش و كوشش

  )245, ص. 1391(جهانگشاي نادري, چاپ  ".گرديدند رفقا ايليت پهلونشين جام واليت در و خراسان، روانه وچيده،ك آباد خليل سكنه الوار با حضرت آن باشاره و شدند دستگير
ه يك دست تيغ برهنه، و به يك دست ديگر اول كسي كه نردبان را بدان برج نصب نمود و قدم مردانگي بدان نهاد مال آدينه مستوفي بختياري بود، كه چون شير خشم آلود، ب"  ٤

  )547, ص. 1364), چاپ اول 2(عالم آراي نادري (ج "سپر فراخ دامن بر سركشيده، چون شاهين گرسنه خود را بر باالي بروج گرفت...
 انتخاب را دار و گير عرصه سربازان و خونخوار دليران از نفر هزار چهار سه و مأمور امر باين را ايشان زبا بودند، نساخته كاري گشته داوطلب مرتبه اول در بختياري طايفه چون"  ٥

 اهپن در زينه چهل برج در را شب آن نيز خود و گذاشتند، كمين در جبال خفاياي و كوه زواياي و سنگ هايبيغوله در قلعه اطراف در رفته، همراه خود الحجة ذي دوم شب در كرده،

 اينكه بدون روز، آن ظهر هنگام تا گزيدند، اختفاء بود، دلفروز مهوشان وصل شب رشك و نوروز روز غيرت كه روز، سلطان طليعه بانتظار بود مستور قلعگيان نظر از جاييكه در كوه

 كرده، همتابي ايزد از استعانت و ادا را ظهر نماز بود، واپسين دم را زوالبي دولت عصر اعداي كه ظهر، اول فرمودند در توقّف بيغوله همان در نمايند، معني اين ادراك قلعگيان

 گذاشته، مقصود سلّم فراز بر قدم كرده، ياري بخت را گروه آن بود متعلق بختياري بطايفه سمت آن سيبه چون .درافكندند يورش انداخته شورش سورن دده برج جانب از نخست

 مجموعي بهيأت مرتبه سه افاغنه. افراختند مكان آن در استيالء بيرق پرداختند بخود آنجا مستحفظان تا گشته آورهجوم چاربرج به مشهور برج ببجان آنجا از. كردند تصرّف را برج

 ميرسيدند، گيرقلعه بدليران كمك برسم صالبت مريخ خنجرگذار آتشدم تفنگچيان و جزايرچيان از فوج فوج چون اما رسانيدند، بتقديم خيرگي الزمه گشته، متهاجم چاربرج بجانب

  )300, ص. 1391(جهانگشاي نادري, چاپ  "برتافتند. روي يافته بليغي سركوب قاهره جنود دستيچيره از بناچار طايفه آن
 اطراف از را غضنفرفرّ بهادران و در اژدر دليران بود، واپسين دم را بيزوال دولت عصر عداءا كه ظهر، اول در حال شهر سيم دوشنبه روز مذكور، بروج از تصرف روز پانزده بفاصله "

 عون و ياري بخت را طايفه آن داشت، تعلق بختياري بجماعت سمت آن محافظت انداخته، دده به مشهور برج بنيان در رخنه قلعهكوب توپهاي چون نموده، بيورش مأمور قلعه و كوه

 را قلعه دروازههاي گشته، هجومĤور مردانگي و تالش بپايمردي و المنن ذو قادر عنايت بعون و بيرون قلعگيان تصرف از را دده برج كرده پيشدستي غازيان يرسا از و مددكاري

  )304, ص. 1391(جهانگشاي نادري, چاپ " درآوردند. بتصرّف قندهار را قلعه كل و مفتوح



نشيني در ايرانآشنايي با كوچ    

   

       154 از 80صفحة    22/10/1395   :آخرين ويرايش تاريخ  
      	   4,3   ويرايش:

 

ها در اين دوران از متحدان حكومت قاجار بوده و باشد. بختياريدوران قاجار، دوران پرفراز و نشيبي در تاريخ ايل بختياري مي

ي در زمرة سواران ملتزم ركاب پادشاه قاجار در و پيوسته يك فوج سوار بختيار گرديدميايلخان بختياري توسط پادشاه تعيين 

. با تمام اين اوصاف، ترس از قدرت ايخانان بختياري هيچگاه از خاطر پادشاهان ندحضور داشت كشيك خانه سلطنتي و درتهران 

  قاجار زدوده نشد و همواره در پي راهي براي كاهش قدرت و كنترل اين ايلخانان بودند.

 از طايفة زراسوند دوركي باب هفت لنگ، ايلخان مقتدر بختياري، ،بعلت ترس از قدرت و نفوذ حسينقليخانناصرالدين شاه قاجار، 

. ظل السلطان، ايلخاني را به اصفهان فراخواند و داد السلطان فرزند ارشدش و حاكم اصفهاندستور قتل وي را به مسعودميرزا ضل

يكصد " :دارد كهميدر پايان مراسم اظهار  هراسم بازديد از سربازان شركت كرددر مالسلطان به اتفاق ضل ايلخاني كه حسينقليخان

	"!	…سوار بختياري، برابر يك هزار از چنين نيرويي هستند

	(سردار اسعد اول) و دو پسرش اسفنديارخانخان ايلخاني حسينقليو پس از پايان مراسم، شده 	السلطان ظل موجب خشماين گفته، 

خان ايلخاني حسينقلي .نمودزنداني  ه و آنان رارا براي گفتگو به دارالحكومه بردار اسعد بختياري و فاتح تهران) (سرد	خانو عليقلي

 خان حاج ايلخانيامامقليبرادرش سپس و (به روايتي ديگر وي را خفه كردند) روز درگذشت  2پس از توسط قهوة قجري مسموم و 

   سوب گرديد.بعنوان جانشين وي به ايلخاني بختياري من

  شود.محسوب مي» ايلخانيحاجي«و » ايلخاني«اين انتساب خود نقطة اختالفي در بين ايل بختياري در بين دو خانوادة 

ارد مرحلة جديدي شد. حضور قاجار، با كشف نفت و حفر اولين چاه نفت ايران در مسجد سليمان، تاريخ بختياري ودوران اواسط در 

هاي نظامي و از يك سو و فرستادن نيرويها و خانهاي زيادي گرديد. تطميع و تهديد سران ب در گيريها در منطقه موجانگليسي

خطوط  وبرداري از منابع نفتي حفاظت و بهره جهت هاي استعمار پير انگلستان دراز جمله سياست ديگر از سويهاي متعدد جاسوس

 كهباشد. وي داراي معروفيتي بيشتر نسبت به سايرين مينگليسي جاسوس ا »سرهنگ جيجاك«در اين دوران بود. در اين بين  لولة

ها زندگي كرده و شهرتي مدت زيادي را در بين بختياريو فرهنگ منطقه مسلط بوده همچنين زبان فارسي، گويش بختياري و به 

در  جنگ جهاني دوم و پس از آن رامنافع انگلستان در دوران  ،هابختياري با سوءاستفاده از اعتقادات مذهبيبدست آورده بود. او 

  ها برعليه آن داشت.منطقه تأمين و محافظت مينمود و در جريان ملي شدن صنعت نفت نيز سعي در تحريك بختياري

	ته ؟ننفت ملي سي چِ                   ته لدتو كه مهر علي من 
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طرفدار محمدعلي شاه  هاينبش مشروطه، جنگ با قزاقبختياري، حضور آنها در جايل اما بدون شك مهمترين واقعه در تاريخ 

  مستبد و فتح تهران است.

قدرت ايالت  اين آخرين باريست در تاريخ ايران كه يك ايل در سرنوشت سياسي كشور تأثير گذار بوده است. پس از اين دوره عمالً

  بسر آمد. هاي ايلياتيحكومت زمانهو  گذاشتبا مجموعه اقدامات دوران بعد رو به افول 

در  يجنبش مشروطه خواه و آغاز شداستبداد صغير  ،محمدعلي شاه قاجارلياخوف روسي و بدستور با به توپ بستن مجلس توسط 

   .ندو بسياري نقاط ديگر شاهد خيزش مردم در برابر استبداد بوددي گرديد. تهران، تبريز، رشت، اصفهان ايران وارد مرحله جدي

كه در اين دوران در ، از خوانين فرهنگ دوست بختياري 1روف به حاج عليقلي خان سردار اسعد بختياريمع »عليقلي خان بختياري«

  .به ايران بازگشت جهت ياري به مشروطه خواهانبرد، اروپا بسر مي

. بدست گرفته بودندرا كنترل اصفهان  2صمصام السطنه بختياريبرادرش فرماندهي  بهسواران بختياري پيش از ورود وي، 

 مجاهدين شخصاً در راس سواران بختياري در فتح تهران و در كنار ساير سرداراسعد فرماندهي نيروهاي بختياري را برعهده گرفته و

  )به وي عطا شد. »فاتح ملّي«و بهمين علت عنوان  (. نقش بسيار مهمي در احياي مشروطيت ايفا كرد

 شك بايد بختياري راجنبش مشروطه بدانيم، بي ة راهدهنده و ادامه دهندواماگر تهران را شروع كنندة جنبش مشروطه و تبريز را ق

  3هاي نظامي دانست.الخصوص در درگيري پس از سركوب آن توسط محمدعلي شاه، كنندة جنبش مشروطه احياء

جود سلسله مراتب وهمچنين ، پيوندهاي ايلياتي قوي و تعصبات قوميتي بين اين نفرات و قدرت نظامي سواران مسلح بختياري

سردار پيروي محض از فرماندهي اطاعت و در كنار اين موارد، ايلياتي، آنان را به نيروي شبه نظامي قدرتمندي تبديل ساخته بود. 

، نيرويي قزاق ديده و مجهز، آموزشمدرن ،ساختارمنددر برابر نيروي ها موجب شده بود تا بختياري ،4اسعد و تعصب نسبت به وي

ها و نيروهاي مدافع محمدعلي شاه، فتح ها موفق به شكست قزاقبختياري بنا به همين داليل. محسوب گردندرامدي نظامي كا

  ند.يدتهران، سرنگوني استبداد و احياي مشروطه گرد

از شتند. هده دابرعدر وقايع بعدي نقش بسيار مهمي را ، طهروپشتيبان مش بعنوان نيروي نظامي منسجمها بختياري ،پس فتح تهران

و گيري سلطنت بقصد بازپس ايران،به از روسية شاه مخلوع در بازگشت مجدد وي مقابله با نيروهاي طرفدار محمدعلي هآنجملة بايد ب

  اشاره نمود. شاه مخلوع سركوبي شورش برخي از ايالت طرفدار محمدعلي
                                                            

، از خوانين بنام بختياري و فرماندة سواران خان صمصام السلطنهخورشيدي) فرزند حسينقلي خان ايلخاني و برادر نجفقلي 1296 – 1236حاج عليقلي خان سردار اسعد بختياري (  ١
تاريخ "توان به كتاب از آثار او مي را برعهده داشت.خ) 1289( جنگ وزارتخ) و  1288( وزارت داخلهبختياري در فتح تهران. وي پس از احياي مشروطه مناصب مختلفي همانند 

  از الكساندردوما و ... اشاره نمود. "دختر فرعون و پاريس"و ترجمة آثاري همانند  "بختياري
به ايلخاني بختياري منصوب گشت. (در درگيري  السلطنه گرفته و. وي از مظفرالدين شاه لقب صمصامفرزند حسينقلي خان ايلخانيخورشيدي)  1309-1229( بختياريخان نجفقلي  ٢

شاه بود و فرماندهي سواران بختياري در تصرف اصفهان را برعهده داشت. محمدعليخان حاجي ايلخاني در منطقة چغاخور روي داد.) وي از مخالفان و جنگي كه با عمويش امامقلي
  خ)1291-1289. (الوزاري ايران بودوي همچنين در دوران پس از فتح تهران رئيس

خان ارمني نيز در زمرة آنها محسوب در فتح تهران دو نيروي نظامي اصلي شركت داشتند، يكي سواران بختياري و ديگري مجاهدين رشت كه مجاهدين ارامنه به فرماندهي يپرم  ٣
   شوند.مي
  آورم:نمايد كه عيناً در اينجا ميكه در حضور سردار اسعد بيان شده است، در اين رابطه نقل مي اي از وثوق الدولهزاده نمايندة تبريز و از مشروطه خواهان خاطرهسيدحسن تقي  ٤
-آباد بودند قواي محمدعلي شاه از بيرون به توپ بستند و گيجشان كردند. زيرا اينها با دست خالي و عبا و تنفگي كه داشتند جنگ مي... بختياري ها را كه در طرف دروازة يوسف"

او هم چيزي نداشت بگويد. عرصه را » زنند.مورو توپ مي«. گفت يك دسته از اينان آمدند همانجا كه ما نشسته بوديم ايستادند. به سردار اسعد تعظيم كرده به بختياري گفتند: كردند
ترسي؟ گفتند نه نميترسيم. گفت پس برويد بزنيد آنها را بكشيد، عني ميي» تو ترسو؟«ها بر اينها تنگ كرده بودند. يك دسته فرستادند كه تكليفشان معين بشود. سردار گفت: دولتي
  )152, ص. 1379(زندگي طوفاني (خاطرات), چاپ اول  "هايشان را بگيريد بياوريد. تعظيم كرده برگشتند رفتند. زدند و توپ را گرفتند آوردند.توپ
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  عرب .11,4
  اند.هاي تاريخي متفاوتي وارد ايران شدهها از اقوام سامي نژادي هستند كه سكونتي طوالني در ايران دارند و  در دورهعرب

ب در ايران به اوايل دوران هاي تاريخي حضور اعرااولين نشانهداند. احمد كسروي حضور اعراب در ايران را از دوران اشكاني مي

زمان هرمزد دوم اعراب، گردد. در از اردشير ساساني در جنگ با اردوان پنجم اشكاني برمي تميمطوايفي از بنيحمايت ساسانيان و 

ورش مناطق جنوبي ايران را اشغال كرده و هرمزد دوم در جنگ با آنان كشته شد. شاپور دوم (شاپور ذواالكتاف) پس از سركوبي ش

تميم را به داخل ايران اعراب كه در زمان پدرش (هرمزد دوم) و سپس مجدداً در دوران خودش رخ داده بود، طوايفي همانند بني

  كوچانيد و سكونت داد.

تابع ايران بودند. در دوران ساساني ند كه ومحسوب ميش 1قحطانيهاي شمالي عربستان و از اعراب ها يكي از دولت»لَخمي«همچنين 

 عربي وبود. اين ناحيه برزخي ميان كشور عراق و باديه عربستان و محل تالقي دو زندگاني شهري و بدوي  2»حيره«ها پايتخت لَخمي

نيز ها بمنزلة پادگاني در مقابل روميشد. دولت حيره براي پادشاهان ساساني محسوب مينشين سد حائلي ميان ايران و اعراب باديه

   از آنها كمك ميگرفتند.همواره ان در جنگ با روميان بود و پادشاهان اير

  . 4سپردفرمانروايان حيره  يكي از 3»نُعمان اول«كودكي به گور) را از تربيت پسر خود بهرام (بهراممطابق روايتي يزدگرديكم، 

رام گور را نزد نعمان فرستاد نعمان صاحب كاخ خورنق بود. گويند سبب ساختن كاخ خورنق آن بود كه يزدگرد بزهكار فرزند خود به"

نار كه چون از مآن مردي بود بنام س ةتا پرورشش دهد و او را فرمان داد تا جهت سكونت بهرام كاخ خورنق را بسازد.گويند سازند

  )303, ص. 1383لدون (جلد اول), (تاريخ ابن خ "بناي آن فراغت يافت نعمان او را از فراز آن به زير انداخت و بكشت.

هاي او در مقابل گور) براي كسب تاج و تخت پادشاهي و كشمكشپنجم (بهرام بهرام يكي از حاميان ،»نعمانمنذربن«خاندان و اين 

   5شوند.خسرو (ديگر شاهزادة مورد حمايت نجبا) محسوب مي

ن اردشير را بر خود پادشاهي دادند و از بهرام بدان سبب كه در ميان اعراب چون يزدگرد بمرد ايرانيان گرد آمدند و مردي از فرزندا"

پرورش يافته بود و از آداب ايرانيان بيگانه بود، ياد نكردند. منذر سپاهي به اختيار بهرام داد تا به طلب پادشاهي خويش برخيزد. 

ود نيز با لشگري از اعراب همراه با بهرام روان شد. ايرانيان او نعمان پسر منذر نيز با آن سپاه بيامد و پايتخت را در محاصره گرفت وخ

را به پادشاهي پذيرفتند و سر بر خط فرمانش نهادند منذر از سوي بهرام گناهانشان را ببخشيد و همه را عفو كرد و كار ملك بر بهرام 

  )303, ص. 1383 (تاريخ ابن خلدون (جلد اول), "قرار گرفت.
                                                            

  شوند.يا جنوبي تقسيم مي» قحطاني«يا شمالي و » نانيعد«اعراب به دو دستة   ١
-شوند. آب و هواي مساعد و شاهراه تجارت و مجاورت دريا از سه جهت، پيدايش تمدنهاي قديم شبه جزيره محسوب ميو مهد تمدن» يعرُب بن قحطان«هاي جنوب از نسل قحطاني

  شود. ن تمدن جنوب محسوب ميهاي كهني در آن منطقه را موجب شده بود. يمن بخشي از اي
  .كوچيدند به سوي شمال عربستان پيش از ميالد اولو  هاي دوم در سدهشوند كه ها از اعراب قحطاني يا جنوبي محسوب ميلخمي
  ميدانند.» اسماعيل پسر ابراهيم«هاي شمالي اكثراً صحرانشين و بيابانگرد بودند كه خود را از نسل عدناني

اعراب «هستند و طوايفي به نام » قحطاني«يعني عرب شده. عاربه طوايف » مستَعرِبه«يعني اصلي و اعراب » عارِبه«كنند: اعراب اعراب را به دو دسته تقسيم ميجمهور اهل اخبار "
  )15, ص. 1391(تاريخ اسالم,   "».عدناني«اعراب مستَعرِبه عبارتند از قبائل  .اندكه در قديم بوده و بعد منقرض شده» بائده

  .به زبان سرياني به معني قلعه و حصار است - در جنوب شهر كوفة فعليحيره   ٢
   "يزرگ شد و تربيت يافت بهرام در آن روايت بر آنست كه نُعمان اين قصر را براي اقامت شاهزادة ايراني ساخت و" - » سنمار«و افسانة » خَورنَق«نُعمان اول صاحب قصر معروف   ٣
  )34, ص. 1391(تاريخ اسالم,   ٤
  )456, ص. 1392(تاريخ مردم ايران (ايران قبل از اسالم), چاپ پانزدهم   ٥
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ششم ميالدي پادشاه شد و به هواداري ايران با  ةاست كه در سد» ابنُ ماءالسماء«معروف به » منذر«از ديگر نامداران اين خاندان 

م در هاي بين ايران و رودر بسياري از جنگ ها كشته شد.هاي تحت الحماية آنها جنگيد و در جنگ با غَسانيي1»غَسان«ها و رومي

  شدند.الحمايه ايران بوده و همواره بخشي از ارتش ايران محسوب ميدوران ساساني خاندان عرب لَخمي تحت

سوم) و از ميان برداشتن دولت  منذر (نعمانبنكشتن نعمانشود، با محسوب مي "شروع زوال ساسانيان"دوران خسروپرويز كه 

نشين را از ميان برداشت و موجب برخوردهايي بين سد ميان ايران و اعراب باديه از بين بردن دولت حيره عمالً 2حيره همراه بود.

هاي اولين برخورد نظامي بين ايران و اعراب در زمان خسروپرويز بود كه نشانه 3»قارذي«نشين گرديد. جنگ ساسانيان و اعراب باديه

هاي مختلف از اين زمان به بعد، بدليل ضعف ساسانيان گروه ضعف ساسانيان را آشكار كرد و خبر آن در تمام عربستان منتشر شد.

  عرب وارد ايران شدند.

ة بدستورخليف و جلوگيري از حملة مجدد يزدگردسوم جهتبو پس از جنگ نهاوند،  ٤ايراندر پايان دوران ساساني، با ورود اسالم به 

وارد شده و در لفي همانند فارس، كرمان، اصفهان، ري و ... مناطق مخت هاي جديد عرب بهگروه ،)عنهاهللا(رضي» خطابعمربن« دوم

  برخي مناطق ساكن شدند. 

  ورود اعراب به داخل ايران در ادوار مختلف پس از اسالم نيز ادامه داشت.

(مناطقي همانند  از شيعيان خوزستان به مركزيت هويزه 5).قه914تا  845حكومت (از آنجمله ميتوان به حكومت مشعشعيان 

توسط شاه اسماعيل صفوي از ميان در دوران صفويه  استقالل اين خاندان در ابتدا 6.) اشاره نمودو ... بصره ه،تا هويز	، دزفولشوشتر

   3در خوزستان حضورداشتند.) 2(واليت عربستاننشاندة صفويان بعنوان واليان دستاما سپس  1،برداشته شد

                                                            
  و هم پيمان روميانران و بلقاء اي بنام حودر ناحيهدولتي عرب در شمال غربي شبه جزيره عربستان   ١
از بهرام چوبين  خسروكه منجر به شكست  توسط خسروپرويز، نظرات متعددي وجود دارد. برخي دليل آن را عدم حمايت نعمان از خسروپرويزسوم بر سر داليل كشتن نعمان   ٢

گروهي  دانند.و دسيسة شيرين را دليل اين واقعه مي مخالف كيش همسر خسرو بود كهطوري بود دانند. نعمان پيرو آيين نسگرديد، ميدانند. برخي ديگر داليل مذهبي را دخيل مي
   اي نعمان و خاندان حيره را دليل كشتن وي دانند.نيز چشم داشت خسرو به ثروت افسانه

(تاريخ اسالم,  شيبان پنهان كرده بود.نگام آمدن خود به ايران نزد طايفة بنيشيبان و به طلب بدست آوردن اموال نعمان سوم بود كه هقار جنگ خسروپرويز با طايفة بنيجنگ ذي  ٣
  )35, ص. 1391

  د از: باشد كه برخي از آنها عبارتنها بين ايرانيان و اعراب مياهللا) شروع شد و شامل يك سلسله جنگخطاب (رضيزمان عمربن حملة اعراب به ايران از   ٤
 –(در نزديكي كويت) (هرمز در حفير  -م  633(ذات السالسل)  زنجيرجنگ  )1

  شكست ايرانيان و كشته شدن هرمز مرزبان ايران – )وليد خالدبن
 پيروزي –) ثقفي مسعود عبيد ابو –(بهمن جادويه  -م  634 )پل( جسرجنگ  )2

  ايرانيان
) (رستم فرخ زاد شرفاالجنوب نجف حيره، (در  -ه.ق) 14م ( 636جنگ قادسية  )3

 رفتن دست از و زاد فرخ رستم شدن كشته شكست ايرانيان، –) وقاصسعدابي –
  و تصرف حيره و حرمت اعراب بسمت تيسفوندرفش كاوياني 

سعد ابي  –خره زاد فرخ زاد ( (مدائن در جنوب بغداد) –م  637جنگ تيسفون  )4
و)، كنجينه فرش بهارستان (بهار خسر شكست ايرانيان تاراج  – وقاص)

  تيسفون و تاج خسرو پرويز 
فرخ زاد و مهران (شمال غربي بغداد) (خُره زاد  -ه.ق)  16م ( 637جنگ جلوال  )5

  شكست ايرانيان  – عتبه از طرف سعدابي وقاص) بنهاشم –رازي 
  شكست ايرانيان  –ابوموسي اشعري)  –(هرمزان  –م  638جنگ شوشتر  )6

   ميالدي) 651شكست ايرانيان و سقوط شاهنشاهي ساساني (كشته شدن يزدگردسوم   – )مقرن بن نعمان –(پيروزان   –ه.ق) 21م ( 642 نهاوند (فتح الفتوح) )7
  

  )46, ص. 1312(تاريخ پانصد سالة خوزستان,   ٥
 بيرام و هللا بيك حسين لرستان حدود در شدند آن صوب روانه افراخته خوزستان بتسخير علم متبركه آستانهاي رونق و رواج و رواتب تعيين و عرب عراق مهام انتظام از بعد "  ٦

 واليت آن در كه مشعشع اعراب آمد حركت در حويزه بجانب همايون موكب و فرستادند لرستان رستم حاكم ملك سر بر نشان نصرت عساكر از كس هزار ده با را قرامانلو بيك

 ايشان معهود كه هنگام عباداتي در را قوم آن كه است مشهور چنين الجمهور بين آنكه حاالت غرايب از و بودند قائل پناه واليت شاه بالوهيت افتاده ضاللتباديه ب آنوقت در ميباشند

 خم كمان چون شمشير ميگردند متذكر باطل رهغي و اللهي علي نهاده بعبارت خود شكم بر را شمشير نوك نميكند اثر ايشان در شمشير و كارد كه ميشود طاري كيفيتي است

 شريعت احكام و بود گشته پدر مقام قايم و حاكم محسن سلطان پسر فياض سلطان اينوقت در بوده سادات از يكي طايفه هميشه آن حاكم نميرساند ايشان ببدن آسيبي و ميگردد

 السير حبيب مؤلف بقول رسيده حويزه جالل بحدود رايات چون بودند معترف فياض بالوهيت حين آن در هادهن فراتر قدم گمراهي و ضاللت باديه از گشته مفقود طايفه ميان آن در
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توسط نادرشاه تعيين و  ،نشين خوزستاندوره به بعد بيگلربيگي هويزه حاكماز اين  .واليان خوزستان بودند م1150 سال مشعشعيان تا

افشار موجب تبعيد گروهي از ايشان به خراسان قيام مشعشعيان در دورة نادرشاه واليان مشعشعي قدرت خود را از دست دادند. عمالً

   4و برافتادن حكومت آنان گرديد.

هاي آنان در باشند و ايستادگي و فداكاريناپذير از پيكره قوميتي ايران ميشي جداييها نيز همانند ساير اقوام، بخامروزه عرب

  ساله دفاع مقدس ستودنيست. 8جريان حمله صدام حسين به ايران و در طول 

ي باشند اما در مناطقي همانند خوزستان و فارس هنوز داراي ساختارهاهاي ايران جز بخشي كوچكي، اكثراً يكجا نشين ميعرب

  اجتماعي قبيله بوده و قلمروهاي مشخصي دارند. 

هايي از عشاير عرب هاي عرب زبان بر دامداري استوار است و در استان فارس نيز گروهدر حوزة خوزستان معاش بخشي از گروه

  دهند.نشيني را ادامه ميخمسه هنوز دامداري بروش كوچ

  

	در ايران: عربپراكندگي قوم 

  خراسان و تهران حضور دارند. كهگيلويه و بويراحمد، هاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس، در استان هاي بزرگ عربگروه

دهند. خمسه هنوز كوچ را انجام ميهاي كوچكي در فارس از ايل عربباشند و تنها گروهبخش كثيري از اعراب امروزه يكجانشين مي

اي خود را حفظ كرده و باشند، اما ساختارهاي اجتماعي قبيلهيكجانشين مي رغم آنكه اكثراًعشاير عرب بخصوص در خوزستان علي

  اي خود پايبند هستند.به قوانين اجتماعات عشيره

	هاي خوزستان عرب )1

و جزيرة  شادگان، خرمشهراطراف  كه در 5»كعببني«شوند همانند مختلفي تقسيم مي قبايلهاي عرب ساكن در خوزستان به گروه

، در دشت آزادگان (دشت ميشان) حوالي هويزه 6»طُرُفبني«باشند. مي	از و شوشتر ساكن هستند و اكثراً شيعه مذهبتا اهو مينو

   باشند.هاي ساكن در خوزستان ميو ... از ديگر قبيله ، كعب»حميدآل«، »تميمبني«، »خميسآل«، »كثيرآل«

                                                                                                                                                                                                     
 لعل حكم مشعشع خون از حويزه زمين يافته وقوع عظيم حربي حويزه ظاهر در و شدند و پيكار رزم آماده آراسته سپاه صف اقبال موكب برابر در مشعشع طبقه با فياض سلطان

  )35), ص. 1(تاريخ عالم آراي عباسي (ج ".نمودند استعجال عدم براه مĤل ظفر غازيان تيز بتيغ ضالل اهل بسياري از با بدسكال فياض گرفت رماني
ستايند شنيده بود كه آنان سيد فياض را به خدائي ميشاه اسماعيل لشگر به عراق عرب برده بغداد را بگرفت سپس چون سخناني از بدكيشي مشعشعيان و اين 914در سال "  ١

گويد: راستن سپاه كوشيد و دو لشگر در بيرون هويزه بهم رسيده جنگ بسيار سختي كردند. ميرخواند ميبه آآهنگ هويزه كرد كه آنان را براندازد سيد فياض آگاهي يافته 
ور بود پاي فشردند. ولي هنگام فرود آفتاب سپاهيان شاه همگي به زمان فرورفته آن كه آتش جنگ و ستيزه شعله اندازه كرده از هنگام در آمدن آفتاب تامشعشعيان دليري بي

ادگي از جاي در پاي دلير و ايست هاي آخته بر آنان تاختند و در آن حملة ناگهاني بود كه فياض و بسياري از امراي مشعشع از پا در آمدند و پس از اندكي تازيان را پيكاريكباره با تيغ
در آنجا حكومت گذارد خود با سپاه بسوي  رفته پراكنده و پريشان گرديدند. پس از اين فيروزي شاه به هويزه در آمده باز ماندة مشعشعيان را كشتار كرد و يكي از امراي قزلباش را

  )44ص.  ,1312(تاريخ پانصد سالة خوزستان,  "دزفول شتافت.
  ناميدند.مي» خوزستان«و مناطق شمالي به مركزيت شوشتر را » عربستان«نشين خوزستان به مركزيت هويزه را در دوران صفوي، مناطق عرب  ٢
از رفتن شاه اسماعيل به فارس او به هويزه آمده  گويد او به جزاير گريخته بود. باري پسفالح برادر علي و ايوب بوده. دانسته نيست كه چگونه او از كشتار آزاد شده. سيدعلي مي"  ٣

احي را به او واگذارد شاه خواهش بدانجا دست يافت. ولي چون از سرگذشت برادران خود عبرت گرفته بود پيشكش نزد شاه فرستاده خواستار گرديده كه شاه حكومت هويزه و آن نو
  )47, ص. 1312(تاريخ پانصد سالة خوزستان,  "من مردم عرب شده بود به او واگذاشت.او را پذيرفته هويزه و بخش غربي خوزستان را كه بيشتر نشي

خوزستان گردانيد و نشين سراسر ها بود كه نادر هويزه را كه در آن زمان از شهرهاي بزرگ خوزستان بلكه بزرگترين شهر آنجا بود حاكميا در آن نزديكي 1150باري گويا در سال "  ٤
گري ماعيل و از آغاز پيدايش واليدست مشعشعيان را از آنجا كوتاه كرده بيگلربيگي از كسان خود در آنجا برگماشت و نواحي شوشتر و دزفول و رامهرمز را كه از زمان شاه اس

  )123, ص. 1312(تاريخ پانصد سالة خوزستان,  "يزه گردانيد.بيگي نشين هوعربستان بخش جداگانه و قول بيگي نشين كهكيلويه گرديده بود اين زمان قول
  ، مقدم و رجهحزبهخَنافرِه، آلبوغبيش، عساكره، هاي بني كعب شامل عشيره  ٥
  مهاوي و منيشدهاي شامل خاندان» صياحبيت«و  زاير عليو  سبهان، نشرهاهاي شامل خاندان» سعيدبيت«شود. تقسيم مي »صياحبيت«و » سعيدبيت« عشيرة به دوطُرُف بني  ٦
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 در دوران شاپور تميم، قبيله عبدالقيس و بنيتغلب)قبيله تغلب (بنيحنظله، طوايف بنيگروهي از اعراب ساكن خوزستان همانند 

  اند. دوم ساساني به ايران كوچيده

  شوند:قبايل عرب زبان خوزستان با توجه منطقه حضور، در دو گروه تقسيم بندي مي

	عرب كمري .1,1

ها در مناطق مرتفع همجوار با بختياري هاي ساكن در شمال خوزستان كهاي برگفته از كوه و كمر، به عربواژه كمري يا كمره

ها ها اشتراكات زباني و فرهنگي زيادي با بختياريشود. اين گروه بعلت حضور در كنار بختياريخوزستان ساكن هستند، اطالق مي

  اند.پيدا كرده

	عرب دشتي (برّي)  .1,2

  شوند. تند، عرب دشتي ناميده ميهاي دشتي خوزستان  نوار جنوبي ساكن هسهاي خوزستان كه در بخشساير قبيله

  

	فارس  هاي خمسهعرب )2

در زمان بخشي با ورود اسالم به ايران و برخي باشد كه در استان فارس مياتحاديه ايلي خمسه عرب خمسه يكي از طوايف پنج گانه 

رس از حوالي الرستان در جنوب تا اند و در استان فاخلفاي بني اميه و بني عباس از عربستان، يمن و عمان به ايران كوچانيده شده

  اند. هايي از آن يكجا نشين شدهاطراف اقليد در شمال حضور دارند و بخش

عباس، اميه و بنيببايد دانست كه ايل عرب فارسي، جماعتي از اعراب بادية نجد و عمان و يمامه عربستانند كه در زمان خلفاي بني"

ها، براي تسخير مملكت فارس و نظم نواحي آن با عيال و مواشي آمده، به عادت خود در بلكه از صدر دولت عليه اسالم دامت شوكت

چادرهاي سياه زمستانه و تابستانه در دشت و كوهستان آمد و شد كنند ..... قشالق آنها نواحي بلوك سبعه و رودان و احمدي است و 

فرسخ است  100د و مسافت ميانه ييالق و قشالق آنها نزديك  به ييالق آنها سردسيرات مانند بلوك بوانات و قونقري و سرچاهان باش

و زبان اين گروه براي زيادتي تحريف و تصحيف كلمات، از عربي بيرون رفته و به فارسي و تركي و لري نرسيده و جز لهجة عربي براي 

  )1578, ص. 1392نجم (فارسنامة ناصري, چاپ پ "آنها باقي نمانده است.

  

  شوند:به دو طايفة اصلي تقسيم مي عرب خمسه

	عرب شيباني .2,1

المثني ابن «خود را از نسل  هاي شيباني در اواخر دوران ساساني دستبردهاي متعددي به شهرهاي مرزي ايران داشتند. آنهاعرب

ه پيش قراوالن حمله به ايران در اواخر دوران از جملكه متوجه ضعف حكومت ساسانيان شده بود دانند. وي مي »حارثه شيبان

وقايع پس از  در. وي سپس اسالم آورد و از محركين حمله به ايران شد. اين قبيله ابتدا در خراسان ساكن شده و باشدساساني مي

خراسان كمك  خزاعي، به تشكيل حكومت طاهريان در قبيلهبا اتحاد  وضعف عباسيان به حمايت از طاهرذواليمنين پرداختند 

  اند. هاي بعد به فارس كوچ نموده. آنها در دورهنمودند
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  1هاي شيباني بوده است.اند و رؤساي ايل عرب همواره از عربها داراي قدرت و نفوذ بيشتري بودهعرب شيباني

  

	عرب جباره .2,2

خود را از نوادگان  اند،ساكن شدهه و در مناطق مركزي در اوايل حكومت صفويه به ايران وارد شدكه  كوچي)عرب جباره (عرب

  دانند.ميجابربن عبداهللا انصاري از صحابه حضرت پيامبر (ص) 

	

	هاي خراسان عرب )3

 ،اي متفاوتهاي قبيلهبلكه در چندين نوبت و فواصل زماني مختلف و از گروه ،ورود اعراب به خراسان نه در يك نوبت و بصورت يكجا

  صورت گرفته است.

فتح خراسان را از مورخين  اكثرفتح خراسان روي داد. ، ه ايران، پس از فتح مناطق مركزي همانند اصفهان و كرمانبا حملة اعراب ب

اند و برخي ديگر آن را در سال و از مسير طبسين دانستهه.ق  22ل اـسدر  )عنهاهللا(رضي» خطابعمربن«وقايع دوران خليفة دوم 

احتماالً مربوط به فتح كامل و يا دفع شورش مردم خراسان كه  ،دومروايت دانند. اين عفان ميبنه.ق و در زمان خليفة سوم عثمان 29

  باشد.در زمان خليفة سوم رخ داده بود، مي

  

	:نويسدميچنين دوم و سوم هجري قمري درباره فتح خراسان  ةنگار سد اريخت» بالذري«

را روانه جنگ كرد، عبداهللا به كرمان رفت و از آن جا به  »يعبداهللا بن بديل بن ورقاء خزاع«گويند ابوموسي اشعري، "

ها و آن آن جا گرمسير است و داراي نخلستان. ست كه يكي را طبس گويند و ديگري را كرين بارو طبسين شد... طبسين دو

	.هاي خراساننددو دژ دروازه

اب شدند و در مقابل شصت هزار درهم يا به عبداهللا غنيمتي از آنجا به دست آورد. سپس گروهي از مردم نزد عمربن خط

	…قولي هفتادو پنج هزار صلح كردند، عمر ايشان را صلحنامه بداد

را  »بن كريز عبداهللا بن عامر«چون عثمان بن عفان به خالفت رسيد در سال بيست و هشت يا به قولي در سال بيست و نه، 

بالد فارس، آنچه را كه گذشت فتح كرد. سپس زيادبن ابي سفيان را بر كه بيست و پنج ساله بود واليت بصره داد، عبداهللا از 

بصره گمارد و خود به جنگ خراسان شد و احنف بن قيس يا به قولي عبداهللا بن خازم بن اسماء بن صلت بن حبيب سلمي را 

آن گاه ابن عامر خواست كه  به فرماندهي طاليه سپاه روانه كرد. پيمان صلح طبسين را كه [ابن بديل بسته بود] مجاز داشت.

	".نزديكترين شهرها را به طبسين، به او بنمايانند. گفتند آن سرزمين كوهستان است

  

                                                            
مام داشت و پسرش ميرمهدي حكومت ايل عرب از زمان قديم در خانوادة خوانين عرب شيباني است و جد اعالي آنها ميراسماعيل خان عرب شيباني در دولت صفوية احترامي ت"  ١

    )1579, ص. 1392(فارسنامة ناصري, چاپ پنجم  ".برقرار گرديد و در اواخر دولت صفوية و اوايل نادرشاهي احترامي تمام داشت ... خان به جاي پدر به حكومت ايل عرب و باصري 
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	:گويددر رابطه با فتح خراسان ميان لدلبُام عجَمُب كتادر» يومَحَت «ياقو

 نيشاا حفتو اول ن،عثما خالفت ماـيدر اند دكرن سااهنگامي كه قصد خرن چو، نداهناميدن سااخرب بارا طبسين ب، عر"

  "…شدند نسااخر خلدا هگاآن د،كر فتحه.ق  29 لسا در را آن »ء الخزاعياـقور نـب ديلـب نـهللا باعبد« و دبو طبسين

  

اند به سمت شمال دانسته نهستاقُ و طبسين، )نكرما قشر - شهداد ( خبيصورود اعراب به خراسان را از مسير اكثر محققين مسير 

  . انجاميد....  و ومر ر،نيشابو  ات،رـه همانند ي خراسان بزرگساير شهرهاح كه نهايتاً به فت

  . اندبه ايران كوچ نمودهها عربو پس از آن، گروهايي از  هاي فتح خراسانجنگجريان و در در اوايل ورود اسالم به ايران  سانبدين

 ه.ق52در سال داند. ه.ق مي51را درسال مسلمانان به خراسان  هاي بزرگ از اعرابگروهمهاجرت اولين » البلدان	فتوح«	در	»بالذري«

هايشان روانه خانواده وهمراه پنجاه هزار سپاهي وي برا به امارت خراسان منصوب كرد و » ربيع بن زياد حارثي« ،»زيادبن ابي سفيان«

  شدند. خراسان 

ها به ده و در هر مورد گروهي از اعراب براي سركوب اين قيامهاي محلي ايجاد نموتغيير خلفا و تغيير واليان كوفه فرصتي جهت قيام

شدند. مهاجرت قبايل مختلف عرب در دوران اموي و عباسي نيز ادامه پيدا كرده و غالباً در مناطق مركزي و جنوبي ايران اعزام مي

  اند.خراسان تا سيستان (نهبندان) مستقر شده

- حازم«و قاينات اشاره نمود كه در زمان منصور عباسي به سركردگي  2و 1قُهِستاندر منطقه  بايد به طايفه خُزِيمهاز جمله اين طوايف 

  اند. به خراسان وارد شده و سالها مهمترين و قدرتمندترين طايفه منطقه خراسان بوده» خزيمهبن

- 3مست (تُرشيزميش، ت و خور)(اطراف طبس و قاينا وييـنگ، زيـعاخزتوان به ميتوان به هاي عرب خراسان مياز ديگر قبيله

، عناني، (بيابانك و سپس يزد) يمري، عاخنجر، مضاني، راللوئي، (خوسف و خور) يـنخع، (بيرجند و طبس) يبانيـشكاشمر)، 

	ها هستيم.كه امروزه بيشتر در جنوب خراسان شاهد حضور آن ،اشاره نمود فالحي و سدابنيري، ساال

به خراسان كوچانيده شدند كه غالباً در اطراف  "شيخ احمد مدني"از اعراب پس از سركوب  در دوران نادر شاه افشار نيز گروهي

  درگز و قوچان سكني داده شدند. (عرب خدري، عرب اسكندري، سادات حسني، ...)

را  شود، شمال خراسانهاي دوران قاجار محسوب مينگاريكه از تاريخ	»روضةالصفاي ناصري«كتاب در  "رضاقلي خان هدايت"

  باشد.دهندة كثرت جمعيت عرب جنوب خراسان ميد كه نشانناممي 4"خانهعرب"بطور عام جنوب خراسان را  و "خانهكرد"

	باشند.هاي خراسان سني مذهب (حنفي) و برخي نيز شيعه مذهب ميبرخي از عرب

	

                                                            
  معرب كلمه كوهستان  ١
  باشد.مي ديكي بيرجنددر نز» انيدرم«امروزه قُهستان بهمراه اسديه، طبس مسينا و ... بخشي از شهرستان   ٢
  ه معني شهر داراي چهار بخش (دژ) شيث اوستايي) يا ببه معني شهر نيرومند (تورتُرشيز   ٣
  باشد.مي دشهرستان بيرجن "درميان"بخش  هايدهستانيكي از  "خانهعرب"امروزه   ٤
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	عرب هاي تهران )4

ايوانكي، گرمسار، و ... در 3مستميشعرب ، 2و 1كُتيعرب ، هنگيعرب عامري، عرب سرتوان به مي ،هاي عرب در استان تهراناز گروه

  .اشاره نمودو ورامين  پيشوا، مامازن

	

  مذهب:

  باشند.پيرو مذهب تشيع و بخشي نيز اهل تسنن مي هاي ايران همگي مسلمان و اكثراً عرب

  

  :زبان

  كنند. بت ميباشد، صحهاي سامي ميزبانان ايران به زبان عربي كه از ريشه زبانعرب

-هايي داشته و بيشتر به زبان عربي رايج در عراق نزديك ميهاي جنوبي با عربي حجاز تفاوتيزبان عربي رايج در خوزستان و استان

توان به ورود هايي شده است. بعنوان نمونه ميباشد و البته با زبان فارسي ديگر ساكنين خوزستان نيز آميخته شده و دچار دگرگوني

هاي شمالي هاي فارسي به زبان عربي رايج در خوزستان اشاره نمود. گويش اعراب ساكن در بخشو واژه  "چ –گ   -ژ  –پ "حروف 

  هاي ساكن آن منطقه دچار تغييرات بيشتري شده است.خوزستان، بدليل همسايگي با بختياري

هاي ساكن اين مناطق نيز از حيث زباني شده تا زبان عرب زبانان منطقه باعثدر حوزه فارس، خراسان و تهران نيز همنشيني با فارس

  دچار تغييرات گردد و كلمات و واژگان فارسي بسياري به گويش آنها اضافه شود.

البته اختالف نظر بين اين  .دانندشبيه مي 4عراقجنوب بيشتر به زبان عربي رايج در نيز  راحوزة خراسان برخي محققين زبان عربي 

آميختگي اند و البته درهمهاي تاريخي متفاوتي وارد منطقة خراسان شدهاً با توجه به تعدد قبايل مختلفي كه در دورهمحققين مطمئن

  باشد.قابل توجيه مي ،آنها در طول ساليان طوالني

  

  :فرهنگ

باشد، در واحد اجتماعي مي باشند. در اين ساختار سنتي خانواده كه كوچكتريناي مياعراب خوزستان داراي ساختار اجتماعي قبيله

باشند، گروه بزرگتري نسل مي 5شود. از مجموع چند عائله كه داراي نياي مشتركي تا ناميده مي »عائله«قاعده هرم قرار داشته كه 

 دارايضاي آن اع و باشدميساختار پدرتبار داراي  قرار دارد كه »عشيره«نام دارد. در رده باالتر از  فَخذ  »فَخذ«گيرد كه شكل مي

  دهند. را مي »قبيله«باشند. نهايتاً مجموع عشيره تشكيل يك يك نياي مشترك مي

                                                            
1 koti 

و اند. قشالق آنها ارتفاعات سياه كوه در جنوب ورامين قاجار به  ورامين، ري و گرمسار منتقل شدهاهشباشند كه در زمان ناصرالدينمي ي از اعراب شيباني خمسه فارسعرب كُت  ٢
  )9-6- 3, ص. 1390تابستان  25(هاشمي, شماره باشند. باشد. آنها مسلمان و شيعه مذهب ميييالقشان دشت الر مي

  اند.) هستند كه دوران قاجار به ورامين كوچانيده شدهقاينات و ابيورد سرخس،( مست خراسانميش از اعراب، مستعرب ميش  ٣
  شود.  تقسيم مي "جنوبي يا شيعي"و  "مركزي يا بغدادي"، "شمالي يا موصلي"كشور عراق به سه لهجه در زبان عربي   ٤
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مرسوم است كه مادر و زنان و . ... گويند» عريس«مي گويندكه همچون واژه ي عروس هر دو عربي هستند و به داماد نيز  »عرس«

شحالي به هنگام ديدن داماد و آوردن عروس به منزلِ داماد كه به اصطالح زفه گفته مي شود با دختران خويشاوند داماد از شوق و خو

است كه با گذاشتن دست بر باالي دهان و حركت 	(hælholΛ)كل به استقبال آنان مي روند كل در اصطالح عربي هلهله يا هلهوله

به هنگام ورود 	 .بدون كالم است كه نشان از شادي دارد  ه پياميزبان، صدايي جيغ مانند مسلسل واري طنين انداز مي كند. هلهل

مي گويند و به اين علت انجام  "فديه"شادگان به آن    عروس و داماد در منزل نيز گوسفندي قرباني مي شود كه عرب هاي نواحي

يز مي باشد، از ديگر عادات اين عروس و داماد را از گزند و آسيب مصون دارد، همچنين به منظور دفع چشم زخم ن  كه  مي شود

-مردم تيراندازي به هنگام زفه است كه در بدو ورود عروس و داماد به منزل ديده مي شود كه اين رسم بيشتر در روستاها اجرا مي

يكي از عادات خاص مردم عرب  .عروس با پدر و برادرهاي خود خداحافظي مي كند	(zæfæ)	"زفه"شود. مرسوم است كه در هنگام 

ها و  از ديگر رسم هايي كه در بين ساير اقوام وجود دارد وليمه يا همان شام عروسي است. يكي از رسم	. ... رقص محلي چوبيه است

اي از مؤمنين و ارحام و همسايگان و فقرا به  وليمه دادن يعني دعوت عده	.است "وليمه دادن"هاي اسالمي در مراسم عروسي  سنت

م بقدري مورد توجه پيامبراسالم بود كه در مراسم عروسي علي بن ابيطالب (ع) و فاطمه زهرا(س) برآن ميهماني صرف غذا. اين رس

گذارند. وليمه ي عروسي در  تاكيد كرد و روايتهاي بسياري در مورد تهيه آن وليمه وجود دارد كه همگي بر ساده بودن آن صحه مي

يا مفتح كه غذاي معروف و 	(әmfætæh)"امفتح"تر تهيه مي شود مثال  بين خانواده هايي كه توان مالي خوبي دارند پرهزينه

  )1388(آيين ازدواج در بين مردم عرب خوزستان,  ".مرسوم عربي است را براي ميهمانان تهيه مي كنند

لكه هريك از افراد قبيله قاتل ممكن است بجهت شود بدر هنگام كه قتلي اتفاق بيفتد، فقط يك نفر بعنوان قاتل در نظر گرفته نمي

هاي پي درپي خواهد انتقام بقتل برسند. لذا شيوخ قبايل براي پايان دادن به اختالف و دشمني و جلوگيري از انتقام كه منجر به قتل

كنند كه بهايي مشخص ميبراي اين منظور شيوخ خون .نمايند. فصل يعني پايان دادن به عداوت و دشمنيمي »فصل«شد، اقدام به 

تواند شامل وجه نقد، بهاء بر اساس توافق شيوخ ميباشد. اين خونشود و بر عهده تمامي افراد قبيله قاتل ميناميده مي »فُصيله«

مصالحه الانواع دام و ازدواج دختر يا دختراني از عشيره قاتل با عشيره مقتول باشد. اين دختر يا دختران كه باعنوان فُصيله، وجه

باشند اما بدليل شوند. اين زنان با آنكه از شرايط زندگي عادي برخوردار نميقرار ميگيرند با نظر شيخ به اعضاي قبيله داده مي

  توانند موجب مستحكم شدن روابط دو عشيره نيز بشوند. زايندگي، در بلند مدت مي

بهاء برعهده قاتل و خانواده وي بوده و شود و خونفُصيله داده نمي چنانچه قتل در داخل عشيره اتفاق بيفتد معموالً دختر بعنوان

  كنند.ساير افراد عشيره دخالت زيادي در اين امر نمي

گويند. از رسوم ماه مبارك رمضان، بين اعراب برخوردار بوده و حلول ماه مبارك را به يكديگر تبريك مي ماه رمضان از جايگاه خاصي

 كه نمودها محسوب مهمترين اعياد عرب توانرا ميعيد فطر باشد. اما رائت قرآن و قرقيعان (گرگيعان) ميافطاري دادن، برگزاري ق

-هاي نو، خواندن نماز به جماعت، همچنين درآوردن لباس سياه خانوادهباشد. خانه تكاني، پوشيدن لباسمينيز داراي رسوم خاصي 
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و  همراه استو پايكوبي، شليك تير هوايي در هنگام روئيت هالل ماه  »يزله«د با اين عيباشد. هاي عزادار از جمله اين رسوم مي

  ميروند.  »مضيف«در به ديدار بزرگان عشيره سپس 

  ها داراي ارزش زيادي بوده و با قرباني كردن و مهماني دادن همراه است.عيد قربان نيز در نزد عرب

انجام  غيرهو  مهم و استقبال از مهمانان هااعياد، جشنهاي مختلف از جمله اسبتآييني است كه در منيزله نوعي رقص و پايكوبي 

   .مي شود

  هايي مانند گاوميش و همچنين زارعت استوار است.پرورش دام ةپاي هاي خوزستان معيشتي دوگانه برمعيشت عرب

هاي مركزي و شود كه بيشتر در بخشب ميهاي خوزستان محسودر نزد عرب ،شيوخ قبايل مهمانخانهبمعناي محل ضيافت،  مضيف

ختالفات، مذاكره با ديگر قبايل مكاني براي پذيرايي از مهمانان، جلسات حل و فصل اگيرد و جنوبي خوزستان مورد استفاده قرار مي

	 باشد.نيز مي

پوشانند. صيرهاي بافته شده ميگيرد و روي آن را با حاند، شكل ميهاي ني كه در كنار هم بسته شدهسازه اصلي مضيف از دسته

 محلنزديكي  درگردد. اين مهمانخانه باشد كه موجب جريان هوا در داخل مضيف ميهاي پاييني مضيف معموال مشبك ميبخش

ها و مشورت بزرگان قبيله و همچنين هاي مذهبي، ديدار با شيخ قبيله، گردهمايي گردد و بعنوان محل جشنايجاد مي شيخ زندگي

و بدون درب باشد تا همواره بروي مهمانان رو به قبله بايد مضيف ورودي  گيرد.يي از مهمانان قبيله مورد استفاده قرار ميپذيرا

  گشوده باشد. ارتفاع اين در كوتاه بوده تا افراد وارد شونده به احترام حاضرين در جلسه سر را خم نمايند. 

شود. تعارف قهوه شود و تحت آداب خاصي به حاضرين تعارف ميچاي در آن درست ميدر ميانه مضيف اجاقي قراردارد كه قهوه و يا 

كند. مهمان بايد فنيان شود و از بزرگ حاضر در مجلس و يا سادات شروع شده و از سمت راست ادامه پيدا ميانجام مي »نيانف«در 

  ارد. را با دست راست گرفته و بنوشد و نبايد قبل از نوشيدن آن را زمين بگذ

امروزه در بسياري از نقاط خوزستان معماري مضُيف تغيير شكل داده و از مصالحي همانند آجر، سيمان، تير آهن و غيره در ساخت 

در نقاط مختلف جهت استفاده هايي از ني با سازههاي سنتي شود كه شباهتي به انواع سنتي آن ندارد. اما مضيفآن استفاده مي

  باشند.ء ميگردشگران در حال احيا
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  قشقايي .11,5
  .شودمحسوب ميي ايلي ايران  ترين اتحاديهايل قشقايي بعد از ايل بختياري، بزرگترين و پر جمعيت

آن را مشتق شده از  »فارسنامة ناصري«در باره وجه تسميه واژه قشقايي دو نظريه اصلي وجود دارد. ميرزا حسن فسايي در كتاب 

بمعني اسب (قشقه) » قشقا«قشقايي از كلمة كه معتقد است  2ميداند اما بارتولد 1اريفرمعني  به(قاشماك) » قاچ قايي«واژه تركي 

   4است.گرفته شده  3پيشاني سفيد

بوده كه  5ها از تركان خلجوجود دارد. طبق يك نظر، قشقائيو بعضاً متضادي در اين زمينة  متفاوتاز نظر ريشه نژادي نظرات بسيار 

گروهي ديگر   7و 6باشند.هاي سفيد) ميها بازمانده هفتاليان (هوناند. مطابق همين نظرية خلجهاي مركزي ايران كوچيدهبه بخش

هاي پنجم و ششم با ورود تركان غزنوي و سلجوقي (در سدهدانند كه ميطوايف مغول يا ترك زردپوست آسياي صغير از  آنان را

هاي ظاهري و فرهنگي شناسي و همچنين شباهتبه خصوصيات انسان اين نظريات باتوجه 8اند.به مركز ايران كوچانده شدههجري) 

 بسياري ازباشد. طبق نظريه ديگر كه مورد قبول زياد با ساير اقوام ايراني همجوار، داراي مباني علمي چندان مستحكمي نمي

زبان در منطقه و ر ايالت تركباشند و بعلل مختلفي همانند حضوباشد، آنها داراي خصوصيات نژاد سفيد ميمينيز صاحبنظران 

توان باشد كه در نقاط مختلف ايران ميپديده بسيار رايجي مي ،نزديكي با آنها، تنها زبان اين گروه دچار تغيير شده است. تغيير زبان

علت حضور در باشند اما باصالتي ترك و از ايل افشار دارند كه در اطراف شوشتر مستقر مي "گندزلو"يافت. بعنوان نمونه طايفه 

-هاي ترك در اطراف مالير و بروجرد ميدانند. نمونه ديگر گروهاطراف شوشتر، همگي به گويش شوشتري تكلم كرده و تركي نمي

  كنند. كه اصالتاً از ايل شاهسون بغدادي بوده ولي بعلت حضور در مناطق لُرنشين امروزه به گويش لُري تكلم مي ،باشند

  داند.باشد و آنان را از اقوام ايراني منطقه قفقاز ميمعتقد است قشقايي در اصل واژه كشكائي مي امرحوم مشيرالدوله پيرني

موجود و ساكن » كشكايي«ايل قشقايي از ايالت قفقاز است كه هنوز هم قريب بيست هزار خانوار در بند قفقاز به نام "

در «تركي حجاري شده است كه ترجمة آن چنين است:  ميباشند و حتي در يك قسمت از كوه و كمر دربند قفقاز، به لفظ

	»"اينجا مينشينند ايالت كشكايي

                                                            
 »قاييقاچ«گروهي از آنها فرار كرده و در مملكت فارس توقف نمودند و مردمان خلج اين گروه را چون ايل خلج از اراضي ممالك روم (آسياي صغير) به خاك عراق عجم آمدند، "  ١

(كوچ نشينان قشقايي  بسيار دور هايها در گذشتهبعلت جدائي ازخلج - )1580, ص. 1392(فارسنامة ناصري, چاپ پنجم  "شد ...» قشقائي«و بعد از تغييرات لفظي  گفتند يعني گريخته
  )28, ص. 1393فارس, چاپ اول 

،  شناسي ، باستان متعدد در تاريخ  هاي و كتاب  مقاالتروس. وي داراي و نويسنده ، ايرانشناس خاورشناس، (Bartold	Vladimirovich	Vasily)واسيلي والديميروويچ بارتولد   ٢
  .باشدو ايران مي  مركزي  آسياي  ويژه  به  خاورميانه   ، اديان و زبان  ، فرهنگ تاريخي  ، جغرافياي اسيشن سكه

  )29, ص. 1393ي فارس, چاپ اول (كوچ نشينان قشقاي آورد.گرفتند و معتقد بودند فتح و پيروزي را به ارمغان ميپيشاني سفيد را به فال نيك مي سواران قشقايي اسب  ٣
  )247, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول سيروس پرهام:   ٤
در قديم به اين زمين افتادند.  و خلج قومي از تركان بودند و": اندشوند كه به داخل مرزهاي جغرافيايي ايران راه يافتهاز نخستين قبايل ترك محسوب مي قلج، خلچ، خلنج و خلج  ٥

   )196(مسالك و ممالك، ص  "ميان هندوستان ونواحي سيستان ارامگاه ساختند. مردماني باشند بر شكل تركان و زي و جامة تركان دارند و همه زبان تركي گويند
  )259, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول هام: سيروس پر "شوند.آسياي ميانه محسوب مياُوغُوز] گانة تركان اوغوز [ 24ها از طوايف خلچ"

  داند. بلكه از وابستگان به اوغوز:گانة اوغوز يعني فرزندان اوغوز نمي 24ها را از طوايف اهللا خاجخواجه رشيدالدين فضل
  )42, ص. 1373(جامع التواريخ,  "، آغاچِريقَلَچقانقلي، قپچاق، قارلوق، برادران اُوغُوز و بعضي عم زادگان كه با او متفق شدند. اُويغور، "
  »از جمله خوارزمي در مفاتيح العلوم«  ٦
  )65, ص. 1388(نقش قشقايي ها در تاريخ و فرهنگ ايران,   ٧
سيستان  هند وعباس اقبال آشتياني مينويسد: بايد تقريباً يقين كرد كه ايل قشقايي از تركمانان دشت قبچاق و از آن حدود بوده و بعدها به نواحي بين  شادروان"در همين رابطه:   ٨

  )248, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول سيروس پرهام:  "اند.آمده و از آنجا به عراق عجم راه يافته و آخر االمر در فارس متوطن شده
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هاي مختلفي تشكيل شده است كه لزوماً داراي ريشه نژادي مشترك و البته بايد در نظر داشت كه ايل بزرگ قشقائي از تيره

-و همچنين پس از استقرار تيره انده فارس وارد نشدهخاستگاه يكساني نبوده و مطمئناً همگي به يكباره و در يك زمان نيز به منطق

  اند. ها پيوستهنيز از مناطق اطراف به قشقايي 1هاي متعدد لر و لكهاي مختلف در فارس، گروه

كه از اقوام ترك و ايراني با زبان مشترك تركي دانست كه در قالب اتحاية ايلي قشقايي در قشقايي را تركيبي تر آنست پس منطقي

  اند.ار يكديگر قرار گرفتهكن

  شود: از پنج طايفه اصلي تشكيل ميايل قشقايي 

	شود.)كشكولي كوچك تقسيم مي ولي (كه خود به دو طايفة كشكولي بزرگ كشكو )1

	دره شوري )2

	شش بلوكي )3

	مدانفارسي )4

  عمله )5

  

اي مستقل در فارس يفهبصورت طا و باشد كه پيش از صفويهطايفه ايل قشقايي ميترين قديمي ٢"مدانفارسي"در بين اين طوايف، 

بمعني كارگزاران، جديدترين طايفه اين ايل بوده كه  "عمله"در مقابل  )71, ص. 1388(نقش قشقايي ها در تاريخ و فرهنگ ايران, اند. حضور داشته

كوهاي وفادار تشكيل گرديده و بعنوان عوامل اجرايي و اداري ايلخان الدوله قشقايي (سردارعشاير) از بين بندر دوران ايلخاني صولت

  انجام وظيفه كرده و نقش محافظان وي را نيز داشتند.

-دره"اند. اين واژه در برخي منابع بصورت شور، ييالق خود در سرحد در نزديكي سميرم گرفتهشوري نام خود را از درهطايفة دره

(كوچ نشينان قشقايي فارس,  باشد.لرهاي ممسني مرتبط ميقوم شول يا همان  و "ستانشول"مينورسكي با آمده است كه به اعتقاد  "شول

شوري از معروفيت هاي درهشوري به ويژه تيرة دنّلو بهترين پرورش دهندگان اسب بوده و اسبطايفة دره  )279, ص. 1393چاپ اول 

  دار هستند.زيادي برخور

شيراز،  –الدولة قشقايي و كالنتران طايفة كشكولي بر سر كنترل جادة بوشهر در زمان انقالب مشروطه و بر اثر اختالف بين صولت

هاي طوايف و ديگر مسائل روز، كشكولي كوچك از طايفة كشكولي (كه به كشكولي بزرگ مشهور است) جدا شد و عمالً طايفة ماليات

  )284, ص. 1393(كوچ نشينان قشقايي فارس, چاپ اول  تقسيم گرديد."كشكولي كوچك"و  "كشكولي بزرگ"خش كشكولي به دو ب

                                                            
دشت "و  "جاويدي"هاي تيره –از طايفة كشكولي كوچك  "لر"و  "فيلوند"هاي تيره –از طايفة كشكولي بزرگ  "بيگدلي لري"و  "گشتاسب لري"هاي تيرهشامل:  لرهاي تيره  ١

  از طايفة عمله  "بابويي
از  "لك"تيره  –از طايفة كشكولي بزرگ  "كوروني" تيره -شوري طايفة دره "وندا"و  "لك"هاي تيره - از طايفة عمله  "فيلي"و  "گيجامه بزر"هاي تيرهشامل: هاي لك تيره

  طايفة كشكولي كوچك
از  "قوتلو"تيرة  –ارس) در طايفة كشكولي كوچك از ايل نفر (خمسة ف "نفر"تيرة  –از ايل اينانلو در طايفة كشكولي بزرگ  "بولوردي"گانة هاي ششهاي ترك زبان: تيرهساير تيره

  ايل افشار كرمان در طايفة عمله 
  )257, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول  سيروس پرهام:

  )280, ص. 1393ارس, چاپ اول (كوچ نشينان قشقايي ف فارسيمدان بمعني كسي كه فارسي نميداند.  ٢
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ادامهيج فارس 
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عالوحضور آنها 

(شهرهايي چون

ل قشقايي ايل

،شيراز غربت

(شهمشه ده تا قُ

كوه مرّ پادنا)،

  د.

ايجلگه رتفاع

هاي خلي كرانهر

	

ص

شد كه گستره

( محال بختياري

رس عالوه بر ايل

نخست باشد.مي

ه و از شمال آباد

ميرم، وردشت،

 همسايه هستند

ار كم مناطق ل

دربهبهان و  وه

  باشند.ري مي

 
 

باتان فارس مي

ويراحمد، چهارم

ت. در استان فار

  د.

ييالقي اصلي م 

تا كهگيلويهان)

(سم سميرمراف

هالُر و بختياري

شامل قشقايي ل

تا حدود گناوج 

 فارستان

هب شيعه جعفر
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	ي:

رگترين ايل است

كهگيلويه و بوي 

شيده شده است

باشندها ميايي

راي دو منطقه

(سپيدان فارس 

اطر)، به پادناف 

يالق با عشاير لُر

ايلطقه قشالقي 

دار و خورموجه

   حضوردارند.

است

مان و پيرو مذه

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

قلمروي ايل قشقايي

ايل قشقايي بزر

دشتستان، ...)،

كش ، ...)شهرضا

همسايگي قشقا

دارايل قشقايي 

شيراز از اردكان

روف(معدنا كوه

ها در ييقشقايي

خط شمالي منط

آن از حدود گله

بويراحمدي نيز

 

  مذهب:

ها مسلمقشقايي

 

 ت
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ش

ه

ا

ش
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خ
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نشيني در ايران كوچ
 

   
 

 

ار شبيه است. 

ي بعنوان زبان 

ز بقاياي زبان 

ساطير، آداب و 

- ام آريايي مي

ز موي بز بافته 

سياه چادرهاي 

 به وسط چادر 

چادر از آن دور 

رد، جو، گندم، 

آشنايي با

 

آذربايجان بسيا

زبان فارسي شود.

شود كه اه مي

ذهبي، ادبي، اس

ن، آنان را از اقوا

يده ميشود و از

كنند. ساده مي

هاندگي تيرك

در كنار سياه چ

  

 

غذيه همانند آر

  در قشقائي
  

شد و  به تركي آ

قشقائي وارد ش

كوروشي) ناميده

ده تا از نظر مذ

شناسانز جامعه

نيز نامي " چادر

ياه چادر استفا

ي در فصول بارن

ده هاي كنده شد

شود. بسته مي

 شود.ميده مي

هاي اغد و جوال

	پوشانند. مي

 
سياه چاد
(قره چادر)

 

 
 

باشركي اُغوز مي

 و لري به زبان ق

(ك» كُرُشي«كه

ي باعث گرديد

دليل بسياري از

  باري دارد. 

قره" است كه 

را نيز براي سي

وليآن باز است 

هاز طريق جوي

ضلع بزرگ آن ب

نا »يورت«د كه

شودناميده مي

 آنها را با گليم م
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خانواده تري از

اري از فارسي و

خود را دارند ك

   )47, ص. 1

ساير اقوام ايراني

شند و بهمين د

ساختاري پدرتب

ور، سياه چادر

»هونب« واژه

ز اضالع بلند آ

زمين ريخته و ا

شود و دو ضه مي

گرددشخص مي

»داشييورت«

ر داده و سپس آ

ص

تركي قشقايي ند

هاي بسياتا واژه

  ارد.

 گويش خاص خ

388 فرهنگ ايران, 

 همسايگي با س

رانيان داشته باش

باشد كه سئي مي

ركز و غرب كشو

هااز قشقايي ي

و يكي از دارند

 از روي آن به ز

ي در نظر گرفته

با سنگچيني مش

ود كهشيده مي

 را روي آن قرار

 
 

كننكي تكلم مي

رها باعث شده ت

تفاده وسيعي د

غاها (ساربانان)

شقايي ها در تاريخ و

ومركزي ايران

يادي با ساير اير

ماعي ايل قشقائ

ساير عشاير مر

برخيي با لرها

كعب مستطيل

 دار شده و آب

عنوان در ورودي

دد ثابت بوده و

هي از سنگ چي

ب، قالي و غيره
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ها به زبان تركي

رس زبانان و لره

دم قشقايي است

ها تيره دارغاي

(نقش قشباشد. مي

ها در مناطق م

هاي بسيار زيي

رين واحد اجتم

شقايي همانند س

بعلت همسايگي

ستان شكلي مك

د تا سقف شيب

ضالع كوچك بع

برپا ميگرد چادر

در ديوار كوتاهي

چنين رختخواب

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

  :نزبا

قشقايياكثريت

همسايگي با فار

ين مرددوم، در ب

در ميان قشقائي

پارسي پهلوي م

 

  :فرهنگ

حضور قشقايي

رسوم  پيوستگي

  د. دانن

خانواده كوچكتر

چادر طوايف قش

. البته بشودمي

قشقايي در تابس

شودكشيده مي

شود و يكي از اض

چسياهمحلي كه

در سه ضلع چا

خرما و  ... و همچ

 ت
 و

ز

ا

ه

د

د

پ
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چ
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نشيني در ايران كوچ
 

   
 

 

نامند. مي» اُبه 

ر كنار يكديگر 

 مكاني دارد تا 

شوند اما ب مي

ي مشترك، در 

دهد كه افراد ي

ريش سفيدي  

باشند. در  مي

هد كه واحدي 

ها محسوب فه

-ؤليت تصميم

 "شاهيلو"يره 

 .  

                     

آشنايي با

 

«يا » بيله« را 

 بيله معموال در

شتر بار معنايي

يك اُبه محسوب

هايانند چراگاه

را تشكيل مي» 

ر راس هر بنكو

ي خويشاوندي

ده تشكيل مي

كه روساي طايف 

رهبري ايل، مسؤ

 درگذشته از تير

 برعهده داشت

  

                      

شود كه آنمي

 افراد عضو يك

بيشيا اُبا اُبه ما 

دارند، اعضاي يك

لفي همايل مخت

»ايشوم«يا » كو

تركي دارند. در

عضاي آن داراي

ي بنام طايفه را

ك1 نظر كالنتران

كل ايل، ضمن ر

خانان قشقايي

 

ي اداري و ... را

                 
  )17, ص. 1

 

 
 

چكي تشكيل م

نامند. بيله مي

برند. اه چرا مي

خود را برپا ميد

 باشند كه بدالي

بنك« چند بيله، 

هاي مشتچراگاه

  شود.

درتبار بوده و اع

 گروه بزرگتري

تند كه در زير

انده و رياست ك

هده داشت. ايلخ

 قايي ياد نمود.

ي ماليات، كارهاي

393 فارس, چاپ اول 
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وي كوچچادر ارد

باري هستند را

ها را مشتركاً به

سياه چادرهاي خ

وهاي مختلفي

ها مجموعقايي

باشند و چي مي

شناميده مي» ل

د كه واحدي پد

تيره موع چند

خداها قرار داشت

ام فرماكه در مق

بطور مورثي بعه

الدوله قشقصولت

آوريمانند جمع

  

(كوچ نشينان قشقايي 
ص

عه چند سياه چ

يشاوندي پدرتب

هشود و گلهمي

كنار يكديگر س

ر نبوده و از بنكو

ر اجتماعي قشق

راي جد مشتركي

سقلآق« دارد و

گرددشكيل مي

شود. مجمه مي

ها كدخس تيره

گرديد كسوب مي

طوايف و ... را ب

معاصر بايد از ص

ر داخلي ايل هم

اي خود اضافه كنند.
 
 

قايي، از مجموع

ي پيوندهاي خوي

 كه اُبه ناميده م

ارهايي كه در ك

 تبار با يكديگر

 در هرم ساختار

شاوند بوده و دار

ي بنكو را بعهده

وع چند بنكو تش

اني آن شناخته

درگذشته در رأ

ل قشقايي محس

عيين كالنتران

ايي در دوران م

خان، انجام امور

هارا به نام» بيگ«و » 
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ماعي ايل قشقا

انواده كه داراي

را برپا ميكنند

 معني كه خانوا

راي نسبت پدر

كنند.دگي مي

ن با هم خويشا

ظيفه سرپرستي

شقايي از مجمو

بنام با ،رد تيره

باشد. دسي مي

	كردند.ت مي

ين مقام در ايل

سي و نظامي، تع

نان شهير قشقا

نقش معاون ايلخ

»كيخا«عناوين شتند 
آخرين ويرايش تاريخ

ويرايش:

در ساختار اجتم

مجموع چند خا

چادرهاي خود

دودماني. بدين

دار ممكن است

كنار يكديگر زند

عضو اين دودما

قرار دارد كه وظ

تيره در ايل قش

بسياري از موار

سياس -اجتماعي

شدند، فعاليتمي

باالتر» ايلخان«

هاي سياسگيري

از ايلخابودند و

در ن» بيگيايل«

كالنتران اجازه داش ١
 ت
 و

د

م

چ

د

م
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ع
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ها زندگي ، بسياري از قشقايينشينو تغييرات ساختاري در جوامع كوچ در دوران پهلوي اول و دوم صورت گرفتهاقدامات مجموعه با 

. هاي سالهاي اخير و تغييرات عمده در معيشت مردم نيز اين روند را تقويت نموده است. كم آبيه و يكجا شدندنشيني را رها كردكوچ

گسترة  1شوند.ناميده مي »بادي«نشيني دارند و هايي كه هنوز زندگي كوچنامند در برابر گروهمي »خاكي«ها اين گروه را قشقايي

ساير  هاقشقاييزبانان بخصوص در مناطق روستايي و شهري همراه است، ساير فارسها در منطقة فارس با حضور حضور قشقايي

اند، نشين بودهزبان اكثراً كوچهاي تركنامند. در گذشته كه قشقاييمي» تات«يا » تاجيك«زبان را بطور عام افراد غير ترك

  ها بوده است.داللت بر يكجانشينان و روستايي» تات«و » تاجيك«

ايران، باران در  نشينانباشد. همانند ساير كوچا عيد نوروز را جشن گرفته و عيد فطر و عيد قربان نيز اعياد مهم آنان ميقشقايي ه

ها نقش مهمي داشته و دارد و سرسبزي و طراوت مراتع به بارش باران بستگي دارد. بهمين علت مراسم طلب باران كه  زندگي قشقائي

  شود.شد ولي امروز به ندرت مشاهده ميدر گذشته و در فصول كم باران برگذار مي شود،ناميده مي» كوسه گلين«

- نشيني محسوب مياي دارد و بخشي جداناپذير از زندگي كوچها نيز جايگاه ويژهنشينان، موسيقي در نزد قشقاييهمانند ساير كوچ

   )57, ص. 1388(نقش قشقايي ها در تاريخ و فرهنگ ايران, ها سه گروه نوازنده وجود دارد: گردد. درميان قشقائي

  ها» عاشيق« .3  ها» چنگي« .2  »ساربانان« .1

- نيز گفته مي ي (كُرُشي)دارند و به آنان كوروشها چوپاناني هستند كه محافظت از شترهاي ايلخان را برعهده »دارغا«يا » ساربانان«

ترين ساز آنها محسوب و ني اصليهاي نوازندة قشقايي تفاوت داشته ساربانان با ساير گروهوسيقي . مو زبان خاص خود را دارند شود

  )37, ص. 1388(نقش قشقايي ها در تاريخ و فرهنگ ايران, شود. مي

ها و غيره حضور دارند و كرنا، نقاره  ا، ختنه سورانه ها همانند عيد نوروز، عروسيهايي هستند كه در تمامي جشنها نوازنده» چنگي«

  پيشه اين گروه فقط ساخت اشعار و سرودها و اجراي موسيقيست.  .نوازند و سرنا (ساز) مي

-ناميده ميشدند و با سازهايي چون چگور، كمانچه و سه» قيعاش«ها طايفه مشخصي نيز وجود داشته كه در گذشته در ميان قشقايي

  كردند.اي قديمي قشقايي را زمزمه ميهتار ترانه

  اشاره كرد. »صلي و كرماَ«و  »جنگ نامه«شوند بايد به هاي فولكلور قشقايي كه متَل ناميده ميها و داستاناز ترانه

و در نزد شود نشين درون گروهي بوده و چند همسري تنها در نزد خوانين و كالنتران ديده ميهاي كوچازدواج همانند بسياري ازگروه

افتد. همانند و يا نازائي زوجه اتفاق ميازدواج مجدد تنها در مواردي همچون فوت همسر اول . عامة مردم تك همسري رواج دارد

  باشد.هاي همسر گزيني رايج در بين قشقايي مياز جمله شيوه "بسخون"و  "برناف"ها، بختياري

» باشلُق«باشد اما شيربها كه ها ناچيز ميم بوده و رواج ندارد. مهريه دربين قشقائيمذمو هاازدواج موقت و طالق نيز در نزد قشقائي

شود. زن جايگاه شود بر عهده داماد بوده و با توجه به تمكن مالي و وجاهت دختر تعيين و به خانواده عروس پرداخت ميناميده مي

  )37, ص. 1388(نقش قشقايي ها در تاريخ و فرهنگ ايران, ها داشته و ادارة زندگي در دست اوست. مهمي در بين قشقائي

                                                            
  )302, ص. 1392سوم  (شناخت فرهنگ اقوام ايران زمين, چاپ  ١
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بازي از دستمال، چهاردستمالي، سربازي، مجسمه و چوب باشد.ها ميدوستي در بين قشقايي اي از همبستگي، اتحاد ورقص نشانه

همانند لرها و كردها و  ١باشدهاي همسايگان لُر آنها شبيه ميباشند كه در برخي موارد بسيار به رقصهاي قشقايي ميجمله رقص

  رقصند.دهل مي پيرامون يك دايره با ساز و گيرند وزنان در كنار يكديگر قرار مي مردان و

هاي ايل قشقايي شهرتي جهاني باشد. مخصوصاً بافتهصنايع دستي قشقايي نيز همانند فرهنگ آنها بسيار غني و منحصر بفرد مي

ها، مشتريان بسياري در جهان دارد. برخالف ارند. قالي، گليم و گبه قشقايي عالوه بر پوشاندن و زينت دادن به سياه چادر قشقاييد

باشند هاي عشايري ذهني بافت ميكنند، بافتهاي كامال مشخص داشته و از نظم و تقارن دقيقي پيروي ميهاي شهري كه نقشهبافته

از پيش تعيين شده بوده و هنرمند ذهنيات، حاالت روحي، طبيعت و محيط زندگي اطراف خود را در بافته  يعني فاقد طرح و نقشه

هايي منحصر بفرد بوده و هيچ دو بافته عشايري كه حتي از يك طرح كلي نيز بافته ،هاي عشايرينمايد. بهمين علت بافتهمنعكس مي

  هايي خواهند داشت. ، يكسان نبوده و تفاوتشوندپيروي كرده و توسط يك بافنده نيز بافته مي

- طرح )261, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول  سيروس پرهام:. عناصر فرهنگي سنت فرشبافي قشقايي به مكتب فرشبافي قفقاز نزديك است

هاي عشاير فارس بخصوص ها و گبههاي قاليچهفدارترين طرحفارس از پرطر» شيري«و طرح » ماهي درهم«، »ناظم«، »محرمات«هاي 

هاي ايل قشقايي بوده و طرح هاي كشكولي از معروفترين قاليالمللي دارند. در اين بين قاليباشند كه شهرتي بينها ميقشقايي

  باشند.هاي كشكولي ميشاخص طرح» ناظم«
	

	:پوشاك

شود. ميبسته نام دارد و تا روي زانو آمده و روي كمر بوسيله شال » آرخالق«شد كه باعباي بلندي مي قشقاييمردان لباس رسمي 

شود. انواع ها هنوز استفاده ميدرگذشته و پيش از خلع سالح عشاير بستن قطار فشنگ نيز مرسوم بوده و امروزه در برخي مراسم

همانگونه كه در قبل ذكر شد در دوران سركوب عشاير، باشد. هاي زيبايي همانند بته جقه ميتر آرخالق داراي طرحتشريفاتي

هاي سنتي ممنوع و سياست تعويض اجباري پوشاك سنتي ايالت در دستور كار دولت قرار داشت. در اين دوران استفاده از لباس

شدند، برخورد ه مينشينان از پوشيدن لباس سنتي منع شده و هر جا كه با مأمورين دولتي مواجها نيز همانند ساير كوچقشقايي

هاي سنتي ها و روي آوردن دوباره عشاير به كوچ، استفاده از لباسسختي با آنها ميشد. پس از تبعيد اجباري رضاشاه توسط انگليسي

تر منسوجات صنعتي نسبت به منسوجات دستي زنان دوباره رواج گرفت اما بعلت ورود منسوجات آماده غربي و قيمت نسبتاً پايين

هاي سنتي تقريبا جنبه تشريفاتي بخود گرفت و به لباس مهماني و مراسمات رسمي تبديل شد. در همين دوران يكي لباس عشاير،

ها طراحي كرد كه كاله دوگوشي نام گرفت و محبوبيت ايلخان تازه از زندان پهلوي رها شده قشقايي، كاله جديدي براي قشقايي

د امروزه بتوان مهمترين مشخصه پوشاك مردان قشقايي را كاله دوگوشي آنها دانست كه ها پيدا كرد. شايبسياري در نزد قشقايي

  شود.  ها در پوشش از ساير ايالت حوزه فارس و جنوب كشور محسوب ميها بوده و وجه تماييز آنمختص قشقايي

                                                            
  توان مشاهده نمود.ها با لُرها تاثيرات فرهنگي دوطرفة بسياري را در هر دو گروه ميبعلت همجواري قشقايي  ١
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	:گذر تاريخها در قشقايي

اي حوادث و اتفاقات تلخ و شيرين، راز و فرودهاي بيشماري بوده است و از مجموعهتاريخ قشقايي نيز همانند تاريخ ايران داراي ف

اي و ملي جاي هاي مختلف و تأثيرات ايل قشقايي بر اتفاقات منطقهتشكيل شده است. تصميمات درست و غلط ايلخانان در دوران

  بحث و بررسي بسيار دارد.

گذار اتحاديه قشقايي در دوران شاه بنيان ١"امير قاضي شاهيلو"ريخي آمده است. ها در برخي متون تااز دوران صفوية نام قشقايي

د. از وشپيمانان حكومت صفويه و از ياران و مريدان وي در گسترش مذهب شيعه در ايران محسوب مياسماعيل صفوي از هم

در اوايل قرن از نوادگان امير قاضي  "آقاانيج"مشهور به  "جان محمد آقا"توان از ايلخانان برجسته قشقايي در دوران صفويه مي

   )72, ص. 1388(نقش قشقايي ها در تاريخ و فرهنگ ايران,  )31, ص. 1393(كوچ نشينان قشقايي فارس, چاپ اول نام برد. ام ميالدي 18

ميدانند و معتقدند در  "قوينلواوزون حسن آق"خود را از نسل  اند،بوده» شاهيلو«همگي از تيرة كه  خاندان ايلخاني قشقائي

علت تبعيد خاندان شيخ حيدر (پدر شاه اسماعيل به و حسن (رستم و بايسنقر فرزندان يعقوب)،هاي جانشينان اوزوندرگيري

(كوچ نشينان قشقايي فارس, چاپ  )72, ص. 1388(نقش قشقايي ها در تاريخ و فرهنگ ايران, اند. صفوي) به منطقه فارس، همراه آنان وارد اين منطقه شده

  )27, ص. 1393اول 

ح هندوستان نيز حضور داشتند. اما هاي فتدادند و در نبردهاي بخشي از ارتش نادرشاه را تشكيل ميدر دوران افشاريه، قشقايي

پس از كشته شدن  4و 3نادري و سرخس) تبعيد شدند.گز، كالتاطراف درهاز جمله و به خراسان ( 2بعدها مورد غضب نادر قرار گرفته

زگشتند و در آنها درشمار طرفداران كريمخان زند قرار گرفته و با موافقت وي به فارس با ةبا روي كار آمدن سلسله زندينادرشاه و 

ها بعلت حمايت نفوذ زيادي در دربار و شيراز پيدا كردند. قشقاييخان و خوانين قشقايي اسماعيلپيمانان زنديه در آمدند و زمرة هم

از زنديه و آخرين پادشاه اين سلسله يعني لطفعلي خان زند، مورد غضب آغامحمدخان قاجار قرار گرفته و بشدت سركوب و تبعيد 

  شدند. 

هاي بعد را بايد در خيانت حاج ابراهيم كالنتر والي شيراز و جد الملك شيرازي در دورانها با قوامهاي قشقائيي از داليل درگيرييك

نشيني خان، موجب عقبهاي شيراز و خيانت به لطفعليكالنتر با بستن دروازهابراهيمزند جستجوكرد. حاجخانالملك به لطفعليقوام

شدند اين پيمان زنديه محسوب ميها كه همدستگيري دالور زند در قلعه بم و نهايتاً كشته شدن وي گرديد. قشقائيوي به كرمان، 

  واقعه را هيچگاه فراموش نكردند.

                                                            
  .واقع است در روستاي درويش از توابع گندماناولين ايلخان قشقايي،  "امير قاضي شاهيلو"   مقبره  ١
(كوچ نشينان قشقايي فارس,  از هر دو چشم نابينا و برادرش كشته شد. ،ان ايلخان قشقاييخآقا بودند كه با خشم نادرشاه، اسماعيلسران جاني پ "خانحسن"و  "خاناسماعيل"  ٢

  )32, ص. 1393چاپ اول 
ه اتفاق تقي خان قدم در جادة شرارت و افساد نهاده بودند، آنها را كوچ داده، به اتفاق و بقدر سه هزار از خانوار قشاقائي (قشقائي) و فارسي، كه منشاء فتنه و فساد گشته ب"  ٣

  )958, ص. 1364), چاپ اول 3(عالم آراي نادري (ج "مجنون بيگ سركردة عساكر مروي روانة مروشاهجان نمودند، كه در آن حدود سكني گرفتند.
 –كلوند  –شود: فراوند اين قبيله به شعب زير تقسيم مي 1920آباد در گوشة غربي خليج استرآباد سكونت دارند. بموجب گزارشي در لكي (ترك) بين اشرف و فرحقيبلة عبدالم"  ٤

  وندزين –وند شيخ
يك تهران انتقال يافتند و سال بعد به نور و كجور حركت كردند و در سال بوسيلة آغامحمدخان در شهريار نزد 1790ها يكي از قبائل قشقايي بودند كه در حدود سال اصال عبدالملكي

  )200, ص. 1343(مردم شناسي ايران,  "براي مقابله با مهاجمين تركمن به محل فعلي منتقل گرديدند. 1850
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كوچانده شدند.  1هايي نيز به ورامين و مازندرانها مغضوب و بخشي به بختياري و گروهبا قدرت گرفتن آغامحمدخان قاجار، قشقايي

  2زاگرس پناه بردند. خان ايلخان و گروهي ديگر نيز به كوهستانيجان

ها مجدداً قدرت قشقائي السلطنه،ميرزاي نايبو بخصوص در دوران فتحعليشاه بدنبال حمايت عباس پس از آغامحمدخان قاجار،

شيراز در  –ستراتژيك بوشهر مسير اآنكه بعلت ها در فارس بخصوص . قدرت گرفتن قشقاييگرفته و يكه تاز عرصه فارس شدند

  قرار گرفت.  فراوان ، مورد توجهواقع شده بود قلمروهاي ايل قشقايي

ها تصميم گرفت با صدور فرماني يك اتحادية ايلي شاه قاجار براي ايجاد موازنة قدرت در فارس و كاهش قدرت قشقاييناصرالدين

ها ايجاد كند. اين اتحادية ايلي خان كالنتر و از دشمنان ديرينة قشقاييراهيمابالملك از بازماندگان حاججديد به رهبري خاندان قوام

  )67, ص. 1393(كوچ نشينان قشقايي فارس, چاپ اول نام گرفت. » خمسه«جديد 

وهاي انگليسي رخ داد. از جمله آنها بايد به هاي و نيرهاي بسياري بين قشقاييدر همين دوران و با نفوذ انگلستان در ايران درگيري

ها در برابر م) و مقاومت قشقايي1857سياست جدا نمودن افغانستان از ايران توسط انگلستان در دروان ناصرالدين شاه قاجار (

الدوله قشقائي در صولت )82, ص. 1388يي ها در تاريخ و فرهنگ ايران, (نقش قشقانيروهاي انگليسي كه بوشهر را اشغال نموده بودند، اشاره نمود. 

ها را در پهنة فارس گسترش داد و در دوران محمدعلي شاه و استبداد صغير به حمايت از دوران مظفري مجدداً قدرت قشقائي

خوب خاندان قوام با  ةگرفت. رابط شيراز را برعهده - خواهان پرداخت و پس از آن برقراري امنيت مسير تجاري بوشهرمشروطه

(نقش قشقايي هاي متعددي گرديد. ها با انگلستان و درگيريروابط قشقاييبيشتر انگلستان و حمايت انگليس از آنان موجب تيره شدن 

   )115, ص. 1388ها در تاريخ و فرهنگ ايران, 

الممالك (آقا)، روس و مستوفيخانالوزراء ميرزاحسنايران توسط رئيسطرفي دولت غم اعالم بيربا آغاز جنگ جهاني اول علي

انگليس به مرزهاي ايران تجاوز كرده و ايران را اشغال نمودند. تجاوز به جنوب ايران و اشغال بوشهر توسط انگلستان با مبارزات و 

و برسميت  "سايكسسرپرسي"با تشكيل نيروي پليس جنوب با فرماندهي هاي رئيس علي دلواري و همرزمانش همراه بود. دالوري

به  هاها در ايران افزايش يافت و قشقاييها با حضور انگليسي)، ضديت قشقايي1917مارس  21الدوله (شناخته شدن آن توسط وثوق

ها به طايفة درشوري و حملة تالفي جويانة ها در ايران نهايتاً با حملة انگليسيحمايت از آلمان پرداختند. مخالفت با حضور انگليسي

زينان، محل استقرار پليس جنوب، به جنگ با نيروهاي انگليسي و محاصرة شيراز انجاميد به كاروانسراي خان ساير طوايف قشقائي

  كه جنگهاي متعددي را موجب گشت.  )136, ص. 1388(نقش قشقايي ها در تاريخ و فرهنگ ايران, 

                                                            
  "اند.ق دارند و اجداد آنها به دستور آغا محمدخان قاجار مجبور به ترك فارس و كوچ به سوي شمال شدهساكنان شرق مازندران در اصل به ايل قشقايي تعل"هنري فيلد:   ١

ه.ق 1265قاجار ابتدا به شهريار و يكسال بعد به نور (در شمال) و آنگاه به كجور در مازندران كوچاند. آنها يكبار ديگر در سال طايفة عبدالملكي معتقدند كه اجداد آنها را آغامحمدخان
(كوچ نشينان قشقايي فارس, ها از آن ناحية محافظت نمايند.  آباد، كوچانده شدند تا در برابر تهاجم تركمنمجبور به كوچ شدند و اينبار به سرزمين فعلي يعني بين اشرف (بهشهر) و فرح

  )41, ص. 1393چاپ اول 
اما قاجارها پايتخت را به تهران منتقل كردند كه به استرآباد محل استقرار ايل قاجار نزديكتر  ،باشدپايتخت ايران مي "شيراز"و در دوران زندية  "اصفهان"دوران صفوية  از اواسط  ٢

  .باشدبراي قاجارها ميو تهديد هميشگي آنان نيز حضور ايل قشقايي در پهنة فارس  "تهران"به  "شيراز"بود. يكي از داليل تغيير پايتخت ايران از 
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شد و پسرش بعنوان نماينده در مجلس و پيمان رضا شاه محسوب ميالدوله قشقائي كه تا پيش از اين همدر دوران پهلوي اول، صولت

ها نيز الدوله و پسرش دستگير و زنداني شدند و قشقاييحضور پيدا كردند. در اين دوران صولتبه نوعي تبعيد محترامانه در تهران 

  قاپوي اجباري در امان نماندند. از سياست كنترل عشاير، خلع سالح و تخته

ها، احمديها، بويرها، ممسنيدر جريان قيام عشاير جنوب كه به قيام ملت شهرت يافت، عشاير منطقه جنوب از جمله قشقائي

هاي خود از جمله ها به برخي خواستهها و ... متحد شده و به جنگ با دولت پرداختند. پس از مدتي قشقاييها، دشتسنانيتنگستاني

- شود و آزادي صولتتعيين ملك منصورخان به ايلخاني قشقائي، كه آخرين تعيين ايلخان از سوي حكومت مركزي نيز محسوب مي

   )158, ص. 1388(نقش قشقايي ها در تاريخ و فرهنگ ايران, يافتند و از جنگ دست كشيدند. الدوله قشقائي دست 

ها نهايتاً از نيروهاي دولتي شكست خورده، ايلخان و كالنتران با نفوذ ايل به تهران تبعيد و ايل هاي متعدد قشقائيرغم جنگعلي

الدوله و پسرش ناصرخان كه بعنوان نشيني، تعويض لباس سنتي، برچيدن سياه چادر و ... گرديد. صولتيكجامجبور به خلع سالح، 

-خ صولت1311نماينده مجلس در تهران حضور داشتند، پس از سلب مصونيت سياسي، مجدداً دستگير و زنداني شدند و در مهرماه 

  .الدوله در زندان قصر قجر درگذشت و به روايتي كشته شد

بازگشت. نشيني و تبعيد رضا شاه، ايلخانان تبعيدي به تهران، سريعا به شيراز برگشته و ايل دوباره به كوچ 1320پس از شهريور 

خرسندي از بركناري رضاشاه با تلخي اشغال ايران توسط بيگانگان همراه بود. اشغال ايران توسط انگلستان در ميانه جنگ جهاني 

اصفهان بعنوان مسير اصلي  –شيراز 	 –هاي انگليسي شد. مجدداً مسير استراتژيك بوشهر ي با نيرويهاي زياددوم موجب جنگ

ارسال تجهيزات و ادوات به روسيه جهت جلوگيري از شكست آن در برابر آلمان نازي، اهميت فراوان يافت و عبور اين مسير از 

ها ضمن مقاومت در برابر آنان به حمايت از آلمان پرداخته و پنهاني يهاي قشقايي محل منازعه با انگلستان گرديد و قشقائسرزمين

  هاي بسياري در پي داشت.ها پنهان نماند و درگيريروابطي با آنان برقرار ساختند كه البته از چشم انگليسي

ها نيز در كنار نفت قشقاييها، در جريان ملّي شدن صنعت رغم رابطة خوب خوانين قشقايي (ناصرخان و خسروخان) با آمريكاييعلي

دكتر مصدق قرار گرفته و از ملّي شدن صنعت نفت و كوتاه شدن دست انگلستان از ايران حمايت فراوان نمودند و بهمين علت نيز 

  دربار قرار گرفتند. به مورد نفرت انگلستان و عوامل وابسته 

ر مصدق اقدام به اردو زدن نموده و ضمن خلع سالح نمودن ها بقصد حمايت از دكت، قشقاييخ1332مردادماه  28پس از كودتاي 

هاي منطقه، آماده حمله به شيراز شدند كه بعلل مختلف توفيقي در اين امر نداشتند و بنا به همين داليل دوباره مورد غضب پاسگاه

   )223, ص. 1388(نقش قشقايي ها در تاريخ و فرهنگ ايران, دربار واقع شدند و سركردگان قشقايي به خارج از كشور تبعيد شدند. 

اند و هر يك در خور توان، موقعيت و دورة زماني خود تأثيرات مثبت و بعضاً منفي بر در تاريخ قشقايي مردان بسياري آمده و رفته

پرورش عشايري ايران نام برد، مردي كه تأثيري شگرف  اند. در اين ميان اما بايد از پدر آموزش وايل، منطقه و حتي كل كشور داشته

  نشين ايران گذاشت. نه تنها بر ايل خود بلكه بر ايالت مجاور و جامعه كوچ
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مرحوم ا همت 

م مطالعه كافي 

ي متوليان امور 

  نداشت. 

س جامعه غرب 

ران به اجرا در 

بود و طعم تلخ 

ي راسخ در راه 

- ت همجوار راه

ردازد. شايد به 

ري از ايلخانان 

د اما به جرأت 

 

                     
در  –2وزير معارف   
) وزير 06/06/1320(

مقام وزير فرهنگ و 

آشنايي با

 

با عشايري ربيه

د اما بعلت عدم

م، عدم آشنايي

توفيق چنداني ن

را رقم زد. هراس

رومن را در اير

عملة قشقايي بو

داشت، با همتي

يي و ساير ايالت

عشايري نيز بپر

ز خدمات بسيار

شكل گرفته بود

                      
)26/06/1312في در 

كابينة سوم فروغي ( 
در م بخانه ملّي ايران

دارالتر گرفت و

ر ايجاد شده بو

 و فيزيكي الزم

 مواجه شده و تو

وع جنگ سرد ر

اصل چهارم ترن 

  د. 

گلو و از طايفه ع

ل چهارم را نيز د

را در ايل قشقاي

هاي عيت معلم

برجا گذاشت از

در بين عشاير ش

  باشد.

                 
معرفالملك (دوم ذكاء

-5تري وزير كشور 
گذار كتا هران و بنيان

 

 
 

ت مركزي قرار

و مناطق ديگر ن

نگي، اجتماعي

نشيني عه كوچ

ق و غرب، شرو

ي تحت عنوان

را تشكيل ميداد

ز تيره بهمن بيگ

همكاري با اصل

ورش عشايري ر

ه آموزش و تربي

عه ايالت ايران ب

وزش و پرورش د

ته براي وي مي

در كابينة د-1 و دوم (
در كابينة متين دفت -

ين رئيس دانشگاه ته
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هاي دولتسياست

آباد، تهرانخرم

 بسترهاي فرهن

مي در بين جامع

ك دو بلوك شرق

عه نيافته، طرحي

تي از آن طرح ر

بيگي كه خود از

شيده و تجربه ه

ست آموزش پرو

ها بههمين كالس

 و البته بر جامع

ول آموپهلوي ا

 عنواني شايست

، "س

قاچ ه

در دوران پهلوي اول و
-4وزارت كشور  جم

نخستي،  معاصر ايراني

ص

ش عشايري در س

خصحرا، تركمن 

دم آماده سازي

بوليت عموم مق

ي و ايدئولوژيك

كشورهاي توسع

 و عشاير، قسمت

بيم، محمد بهمن

ن عشاير را چش

ت فراوان توانس

اخل همري، از د

گي بر ايل خود

پ گي و از دوران

ورش عشايري،

 در عشاير فارس

اگر قره"و  "

و چندين دوره وزير د
ترميم كابينة –3نه)

ر، نويسنده و مترجم

 
 

موزش و پرورش

مختلفي همانند

دن اقدامات، عد

يني و ... با عدم

رقابت تسليحاتي

كمونيستي در ك

 در ميان ايالت

جنگ جهاني دوم

 تخته قاپو شد

 با تحمل مشقات

هاي عشايركالس

بيگ محمد بهمن

بيگيش از بهمن

در آموزش و پر

عرف و عادت"

ه اجاقت قسم

و مدار سياست) شيدي
هنگي اين وزارت خا

، اديب، شاعرهداشت)
  يت

22/10/1395   :ش
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ن پهلوي اول آمو

طق ممنادر  1ت

رح، سطحي بود

نشينضيات كوچ

الملل دوم، رين

ادهاي فكري كم

ش سوادآموزي

 شده پس از جن

تهران والت به 

 قدم گذاشت و

ضمن برقراري كال

فت تأثيري كه

ر بود. با آنكه پي

ود كه عنوان پد

"به  توانميگي 

به"، " ايل من

  ود.

ورشيخ 1271-1359 (
گ (دوران تحول فره
ترميم كابينه وزير بهد
ذار نشريه فروغ تربي

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

با آنكه از دوران

اصغر حكمتعلي

در ارتباط با طر

به زندگي و مقتض

با پايان جنگ بي

از گسترش بنيا

آورد كه گسترش

در فضاي ايجاد

تبعيد سران ايال

آموزش عشاير

اندازي كند و ض

جرائت بتوان گف

برتر و ماندگارتر

توان ادعا نمومي

بيگاز آثار بهمن

بخاراي من،"

اره نمواش "نبود

 

 

 

اصغر حكمتعلي ١
كابينة جم وزير فرهنگ

ت -6بازرگاني و پيشه
گذ وقت و بنيان معارف
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ي و ساخت مدار

دارس عشايري

در مدرسة عشايري
فارس) –فراشبند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ص

رورش عشايري

گذشته نشانة مد

چاد
(ف

 
 

ن در آموزش و پر

 سفيد همانند گ

22/10/1395   :ش
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تغييرات فراوان

ايري چادرهاي

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

حتي امروزه با ت

و قشالقات عشا

 ت
 و

ح

و
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  ة فارسمسخَيل ا .11,6
  نيز ياد كرد. فارس ةاز ايل خمسبايد  ،شودوقتي درباره حوزه فارس و حضور ايل بزرگ قشقايي در اين منطقه صحبت مي

و برقراري توازن قوا در مقابل يك ايل براي اعضاي ايل امنيت اين ايل نمونه بارز اتحاديه سياسي طوايف مختلف در جهت افزايش 

   باشد.قدرتمندتر مي

خ) و در زمان ناصرالدين  1241ه.ق ( 1278سال تشكيل اتحاديه ايلي خمسه فارس را در  "فارسنامه ناصري"حسن فسائي در ميرزا 

  . ذكر كرده است قاجارشاه 

در  .شودبعنوان حكمران فارس در شيراز انتخاب مي ،1»كالنتر خانابراهيم حاج« نوادگاناز  »شيرازيالملكقوام«، ناصري در دوران

موجب نگراني شيراز،  -تأمين امنيت مسير بوشهر همچنين  وها در حوزه جنوب و فارس اين دوران افزايش نفوذ و قدرت قشقايي

الملك بودند، را در پي هاي بسياري با حاكمان منصوبه توسط قاجارية كه غالباً از خاندان قوامو درگيري بودحكومت مركزي شده 

ها با ها خود از عوامل درگيري دائمي قشقاييها با انگليسيها و در مقابل دشمني قشقاييقوام با انگليسيرابطة خوب خاندان . داشت

خان به لطفعليالملك) (جد خاندان قوامكالنتر  خانابراهيم خيانت حاجهمچنين ها قشقائيگردد. الملك محسوب ميخاندان قوام

  شدند.الملك محسوب مينان قدرتمند خاندان قوامزند را فراموش نكرده و همواره بعنوان دشم

اتحاديه به تشكيل  و با كمك نفوذ محلي خانوادگي خود، اقدامبا پشتيباني حكومت قاجارية قوام الملك شيرازي بنا به اين داليل 

  .نمود »فارس ةخمس« جديدي در حوزه فارس بنام ايلي

فارس حضور داشتند، در كنار هم قرار گرفته و  منطقهكه در  )قشقاييايل  (به نسبتتر تر و كم قدرتايل نسبتاً كوچك 5لذا 

(خصوصاً در  هادر برابر قشقايي ايل متحد شده 5 اين برايرا نام گرفت. اين اتحاديه امنيت  »خمسه«اي را تشكيل دادند كه اتحاديه

كه  كردهقدرت جديدي در حوزه فارس ايجاد ايل همچنين آورد. اين ها) فراهم ميهاي بر سر مراتع و چراگاهمواردي همانند درگيري

ت ايل قشقايي در منطقه گرفته قدرافزايش نفوذ و بدينوسيله جلوي  و نمايدنمود تا توازن قوا را در حوزه فارس برقرار تالش مي

  شود.

  ايل (طايفه) عبارتند از: اينانلو، بهارلو، نفر، باصري و عرب  5اين 

  

  

                                                            
با بستن بعدها خان زند كه ، كالنتر فارس در دوران كريم(كالنتر محالت حيدري نشين شيراز) حاجي ابراهيم اعتمادالدوله پسر حاج هاشم شيرازيحاج ابراهيم خان كالنتر يا همان   ١

 ترتيببدين  جنوب ايران را به آغامحمدخان قاجار تسليم نمود و عمال شيراز وبه پشت حصار شيراز، پادشاه زنديه) هاي شيراز و جلوگيري از ورود لطفعلي خان زند (آخرين دروازه
ن خاندان اعتمادالدوله در دورا .قاجارية ياد ميكنند "تاجبخش"، برخي از نويسندگان از وي با عنوان بقدرت رساندن قاجاريه بازي نمودسقوط زندية و مهمي در بسيار نقش 

بجاي ماندة وي  يكي از پسران "علي اكبرخان"فتحعليشاه قدرت فراوان يافتند كه همين امر مئجب بدگماني شاه و كشته شدن وي و بسياري از خويشانش شد. اما ديري نپاييد كه 
  كالنتر) مدخل: ابراهيم – دائرة المعارف بزرگ اسالميبرگرفته شده از: (نتري فارس منصوب گشت. قدرت گرفته و به كال

 "مد، چون آل برمك برهيچيك ابقا نرفت.سال بعد كوكب اقبال اعتمادالدوله حاجي ابراهيم خان بزوال رسيد، بسعايت اضداد حساد با برادران و اوالد مكفوف البصر و معدوم االثر آ"
  )12(حقايق االخبار ناصري, ص. 

در پاريس در سخنان  در ديدار با آدولف كرميو رييس سازمان اتحاد جهاني آليانس قاجار  شاه  تا آنجا كه ناصرالديندانستند. ود را مديون اين خاندان ميعموماً پادشاهان قاجاري خ
  ت:مشهوري درباره او گف

  .)پدر حاج ابراهيم خان از كليميان تازه مسلمان شده بود( .كنم كه اين يك يهودي، حاج ابراهيم، بود كه كمك كرد قاجارها سلطنت را بدست آورند من فراموش نمي
  بهمين علت است كه همواره رابطة نزديكي بين خاندان قوام (نسل او) و سلسلة قاجارية برقرار بود.
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شند بااي مشترك ميشود، فاقد هرگونه پيشينه پدرتباري و يا اسطورهوان طوايف ايل خمسه فارس از آنها ياد مياين پنج ايل كه بعن

ايلخان (در  ،باشد و تنها در گذشته در راس ايلسياسي هرمي نمي - داراي ساختار اجتماعي ة فارسو برخالف ساير ايالت، ايل خمس

هاي البته هريك از طايفه .) قرار داشت و سران هر پنج طايفه زير نظر وي بودندان حكومتيو بعدها ماموردوران قاجار خاندان قوام 

  باشند.گانه داراي سلسله مراتب ايلي خود بصورت مجزا ميپنج

  

  مذهب:

  باشند.مسلمان و پيرو مذهب شيعه مي طوايف ايل خمسة فارستمامي 

  

  :زبان

ايل  3 ه ايلي ازاتحادي هستند، اين غالب هاي كه داراي زبان مشتركها و قشقاييريهاي ايلي بزرگ همانند بختيابر خالف اتحاديه

  ترك زبان، يك ايل فارس زبان و يك ايل عرب زبان تشكيل شده است. 

 فارس زبان و طايفة عرب خمسه، ،ترك زبان هستند. طايفة (ايل) باصري» نفر«و » بهارلو«، »اينانلو«طايفه، طوايف  5از مجموع اين 

  باشند.عرب زبان مي

فارسي -فارسي و عرب-هاي تركيزيادي مابين زبانمشترك اين ايل داشته و دايرة واژگان در البته زبان فارسي تأثير زيادي بر زبان 

  در بين اين ايل وجود دارد.

  

  :پراكندگي

منطقة حضور ايل خمسه ر بگيريم، اگر منطقة حضور ايل قشقايي يعني غرب (از جنوب غرب تا شمال غرب) استان فارس را در نظ

  باشد.شرق و جنوب شرقي استان فارس ميبموازات آن در 

ييالقات ايل خمسه در شرق و شمال شرق استان مناطقي همچون اقليد، آباده، مرودشت و .... و مناطق قشالقي آنها در حدود 

  باشد. هاي الر، جهرم، استهبان، نيريز، فسا، داراب و ... ميشهرستان

  :خمسه فارسايل طايفه (ايل) تشكيل دهنده  5

	1زبان) ترك( اينانلو )1

	2زبان) ترك( بهارلو )2

                                                            
دين هزار نفر لشگر سواره و پياده از ايل اينانلو در ركاب اند و در بيشتر اوقات چناصل اين ايل از ايالت تركستان است كه در زمان سالطين مغول به به فارس آمده، توقف نموده"  ١

, ص. 1392(فارسنامة ناصري, چاپ پنجم  "مرودشت است. سالطين خدمت نموده اند. قشالق ايل اينانلو يعني جاي زمستانه آنها بلوك خفر و داراب و فساست و ييالق آنها رامجرد و
1573(  

اند چنانكه تا هاي آن تركي است بايد اصل آنها، از ايالت تركستان باشد كه در زمان سالطين سلجوقي و سالطين مغول به ايران آمده، در فارس توقف نمودهچون زبان همة تيره"  ٢
ان و جلگاء داراب و ييالق آنها نواحي رامجرد و مرودشت و كمين بود گويند. قشالق اين ايل صحراي ايزدخواست الرست» بهارلو«كنون يك طايفة از ايالت تركمان دشت خوارزم را 

  )1577, ص. 1392(فارسنامة ناصري, چاپ پنجم  "هاي داراب منزل دارند.چندين سال است از نواحي داراب حركت نكرده، در زمستان و تابستان در چادرهاي سياه در كنار رودخانه
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 باشد ولي به احتمال زيادقه فارس در دسترس نميطزبان بوده و تاريخ دقيقي از حضور آنها در منتركو بهارلو (اينالو) اينانلو  طوايف
هاي اينالو و بهارلو در امروزه تقريباً تمامي گروه اند.ان فارس كوچيدهبه استدر دوران صفوية اند كه بخشي از ايل شاهسون بوده

  اند.يكجا نشين شدهو در جنوب درياچة بختگان (نيريز، استهبان، داراب) فارس 

  
	زبان) ترك( نفر )3

	

	باصري (فارس زبان) )4

از  آنها را ترك، گروهي "مينورسكي والدمير"و  "هنري فيلد"همانند برخي  .باشدنظرات در مورد ايل باصري بسيار متفاوت مي

و  "فردريك بارث"، "ميرزا حسن فسايي"همانند ديگر  بسياريعرب و  آنها را "آن لمپتون"و خانم  "جيمز موريه"جمله 

 يكي از دهاز بازماندگان  را پاسارگاداهل  ايل باصري يا پاساريبر همين اساس گروه آخر  دانند.فارس ميآنها را  "پيراوبرلينگ"

  .دداننمي و از بقاياي نژاد پارسي 1پاسارگادائيبه نام  هاقبيلة اصلي پارس

تقسيم » ويسي«و  »علي ميرزايي«كه به دو شاخة اصلي  باشدخمسه فارس مي اتحاد ايليو از مجموعه  2زبانايلي پارسيها باصري

   .شودمي

گرمسيري قلمروي نشين هستند. ن بزرگ از ايل باصري كوچبخشي نه چنداانده و تنها اكثر طوايف ايل باصري يكجا نشين شده

-مياقليد  اطراف) آنان شمال استان فارس و ييالققلمروي سردسير (و در جنوب استان فارس  ستانمنطقه الرايل باصري ) قشالق(

  هاي خود شهرت زيادي دارند. گليم ها و به خاطر قاليها باصري 3.باشد

  :گويدمي "ايل باصري"ر جامعي در مورد ايل باصري انجام داده است، در كتاب كه تحقيق بسيا »يك بارثرفرد«

  اوليه  هاي اند. باصري ها در روزگار كهن از خراسان به فارس مهاجرت كرده ها ايلي پارسي زبان هستند و بخشي از آن باصري"

  ) تقسيم شاخه ويسي  وِيس  خراسان (از نسل  انو مهاجر  ميرزايي) ميرزا شاخه علي  علي  (از نسل  فارس  دو دسته بومي  به

   "شوند. مي

  

  

  

  

                                                            
1 pasargadai 

  باشند.قلي، سروستاني، ايلخاص، ...) مي(شكاري، آل  و گروهي نيز ترك زبانقلي و حنايي) شاه (علي طايفه عرب زبان  2البته تمامي طوايف ايل باصري فارس زبان نيستند و   ٢
از زمان دولت صفويه حكومت و ضابطي اين ايل، ضميمة حكومت ايل عرب بود و چون نوبت قشالق آنها بلوك سروستان و كربال و كوار و ييالق آنها بلوك ارسنجان و كمين است. "  ٣

خان پسر خان كه پسر بزرگ او بود واگذاشت و ضابطي ايل باصري را به ميرشفيعضابطي به ميرمهدي خان عرب شيباني رسيد، او را دو نفر پسربود حكومت ايل عرب را به ميرسليم
خان باصري، محمدخان باصري، محمودخان وفات او پسرش محمد تقي خان باصري ضابط اين ايل گرديد واو را چهار نفر پسر بود: احدخان باصري، علي ديگر خود سپرد و بعد از

(فارسنامة  "باصري و عرب بيرون رفت .... وفات يافت و بعد از او ضابطي باصري از خانوادة خوانين 1279باصري و ضابطي اين ايل به محمود خان قرار گرفت و سالها گذرانيد و در سال 
  )1576, ص. 1392ناصري, چاپ پنجم 
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       154 از 114صفحة    22/10/1395   :آخرين ويرايش تاريخ  
      	   4,3   ويرايش:

 

- مي 2كيلومتر) 909حدود (پاكستان و  1كيلومتر) 945حدود افغانستان (كشورهاي كيلومتر مرز مشترك با  1800 ايران داراي بيش از

مشترك مرزي  ةنقط »كوه ملك سياه«كيلومتر از اين مرزها در استان سيستان و بلوچستان واقع شده است.  1200باشد كه در حدود 

باشد باشد. منتهي عليه جنوبي اين استان درياي مكران يا عمان ميه كشور ايران، افغانستان و پاكستان در شمال زاهدان ميبين س

 330مرزهاي آبي ايران امروز در اين استان در حدود  است.شده كه تنها بندر اقيانوسي ايران، بندر چابهار در ساحل آن واقع 

	باشند.ه آبها آزاد مرتبط ميباشد كه مستقيماً بكيلومتر مي

باشد و موقعيت خاص جغرافيايي اين استان باعث شده تا اي و تاريخي ميهاي اسطورهسيستان و بلوچستان، استاني باستاني با ريشه

  طبيعتي منحصر بفرد داشته باشد.

جود دو رود دجلة و فرات و خاك آبرفتي و النهرين به علت وهاي باستاني بينهمانگونه كه مصر هدية نيل است و همانگونه كه تمدن

حاصلخيز آندو بوجود آمدند و همانگونه كه تمدن در هند به دو رودخانة سند و گنگ وابسته است، سيستان را نيز بايد هدية هيرمند 

در اسالم نيز از دهد، در آثار بجا مانده از صدانست. جداي از آثار بسيار كهن و باستاني كه نشان از تمدن پيشرفته منطقه مي

هاي باشد. اما كم آبيياد شده است كه يادآور شكوفايي كشاورزي و اقتصادي اين منطقه مي "انبار غلّة اسالم"سيستان با عنوان 

هاي اخير موجب خشك شدن درياچه باستاني ناشي از احداث سد كجكي بند بر روي رود هيرمند در افغانستان و كم باراني سال

  هاي شمالي استان شده است.) و خشكسالي منطقه بخصوص در بخش4ه(كيانس 3هامون

ترين عوامل اقليم منطقه از مهمو ...  6، باد نامبي(باد هفتم) 5باد گاوكش صد و بيست روزه سيستان،همانند باد  يمتعدد هايتندباد

تا شروع و اواسط ارديبهشت از سيستان  باد صد و بيست روزه. اندمردمان منطقه تأثيري زيادي گذاشتهكه بر زندگي  باشندمي

هاي شمالي نيمه استان خراسان رضوي، خراسان جنوبي و بخش ،جنوبي –ادامه ميابد و در جهتي شمالي (شمالغربي)  اواسط شهريور

ساليان كهن  نوردد. مردمان اين منطقه ازدر هم مي ،كيلومتر بر ساعت 100تا  80 ي در حدودبا سرعتاستان سيستان و بلوچستان را 

تعدد  اند.اند و با آسبادهاي خود اين نيروي ويرانگر را براي آرد كردن گندم بكار گرفتهبه مهار اين نيروي عظيم همت گماشته

  باشد.آسبادها در اين مناطق خود گواهي بر حاصلخيزي منطقه در ادوار گذشته مي

                                                            
نقطه مرزي ، در جنوب »اهيملك س«تا كوه شروع و ايران، افغانستان و تركمنستان در شمال شور سه كنقطه مرزي مشترك بين ، »دهانه ذوالفقار«از مرز ايران و افغانستان   ١

   امتداد دارد. كستانمشترك سه كشور ايران، افغانستان و پا
در كرانة اقيانوس هند امتداد  جنوب در» گواتر خليج«تا شروع و در شمال  كستانپاايران، افغانستان و  سه كشور نقطه مرزي مشترك بين، »اهيملك س«از  كستانمرز ايران و پا  ٢
  .يابدمي
اند. هامون پس از درياچه اي واحد بودههاي گذشته بصورت درياچهكه در هزاره هامون هيرمندو  هامون پوزك، هامون صابريدرياچه هامون در سيستان قرار دارند  سهامروزه   ٣

- مي هاي اخير، در حال خشك شدنآبه آن توسط افغانستان و خشكساليايران است كه متاسفانه بعللي همچون رعايت نشدن حقمازندران و درياچه اروميه، سومين درياچه بزرگ 

  هاي سيستان و بلوچستان و كرمان واقع شده است.باشد. هامون جازموريان نيز درياچه يا تاالب ديگري است كه در مرز استان
	.دانندكه آن را همان هامون مي ياد شده است »يانسهك«از درياچه  متون ديني زرتشتيدر   ٤
تني خواهد كرد و از نطفة زردشت در آب دريا آب "بدنامي"شود و در پايان هزارة زردشت، دختري بنام در بندهشن آمده است كه نطفة زردتشت در درياي كيانسه نگهداري مي"

زاده خواهد شد و در پايان  "اوشيدرماه"همچنان به آب خواهد رفت و از او  "بدوه"ايان هزارة اوشيدر، دختري ديگر به نام به دنيا خواهد آمد. در پ "اوشيدر"بارور خواهد شد و 
  )201, ص. 1393ن, چاپ دهم (پژوهشي در اساطير ايرا "را خواهد زاد.[پيامبر آخرين]  "سوشيانس"به همانگونه  "ارددبد"هزارة اوشيدرماه دختري بنام 

  )46, ص. 1374(هشت گفتار باستان شناسي و تاريخ بلوچستان, چاپ اول  "هاي سنگين نيز هست.وزد و آورندة بارانباد گاوكش، بادي است كه از جهت شمال شرقي مي"  ٥
(هشت گفتار باستان شناسي و تاريخ  "كند.آيد به تعديل آب و هوا كمك ميوزد و از آنجا كه از سوي دريا ميجهت جنوب مي نامبي (شرجي): اين باد در جريان تمام سال از"  ٦

  )46, ص. 1374بلوچستان, چاپ اول 
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آشو( ، آثورا)بابل( ش
زرنگ( زركا، )هاپارت
رخ( ، هرَوتيش)يرمند

 داللت بر منطقه سيس

ترين روز برآيد، ووتاه

ور خط (مدار نيم داير
ن (حداقل در گاهشما

رة شمالي، زمين را از
  )462, ص. 1

ورد يكي بودن گنگ
 شاهزادة مقدس ايران

هاي پهلوي در متن ن

نبرد با پسران ويسه

  

مجموعه

نشتيفان(

و همچن »مكا« 

كه 2رانوكميا 

ي ايران و هند،

مي نگ يا زرنجر

                 
يكي از مهمتر، يستون

هابه معرفي ساتراپ 
يستون توسط محقيق

قش برجستهل نگارة ن
، نيانددهبه صف ايستا

، بابيروش)ايالم(  اوجا
پ( ، پرثوا)كاپادوكيه( 

دره رود هي( ثتا گوش

كه اين واژه در اوستا

  داند.ن مي
جا كه خورشيد به كو

كه خود به معناي عبو
النهار دنياي باستانف

گذرد و نيمكرآنجا مي
1369الت ايرانشناسي, 

 نهاده بود (البته در مو
(برادر اسفنديارشتي 

. همچنينكند روج مي

كاميابي در نرستي و 

 

 
 

 كه در آن از

ي كاممنطقه ت.

طبيعي و تاريخي

زرنام قديم  ،ت

بر دامنه كوه بي انشاه
في خود و دودمانش،

دهد. متن كتيبة بيمي
ن سنگ نبشته شامل
دربند نيز در برابر او ب

،)پارس( ودم. پارسا
، كاتپادوكا)رمنستان

، ث)و درياي كاسپين

اما نشان واضحي ك )6

  جوم پيوند دارد. 
ت آن در تقسيم جهان
 از سوي مشرق از آنج

  )66, ص. 1392سوم 
خواهد بود ك» النهارف

وان نتيجه گرفت نصف

النهار (نيمروز) از آف
(افشار سيستاني, مقاال"

ش در شرق ايران بنا
دين زرتش جاويدانان 

دژ خر ر از سوي كنگ

نيرومندي، تندرطلب
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باشدستاني مي

رده شده است

ود سند، مرز طر

آمده است نيزن

شهر كرما كينزديدر
هخامنشي ضمن معرف

شرح مدن ياغيان را
ه خواندن آن شد. اين
ه است و شورشيان د
 مزدا من شاه آنها بو

ار( ، آرمينا)ماد( مادا
ميان درياچه خوارزم

  
667, ص. 1385 دهم 

گاهشماري ايراني و نج
ركز جهان  و محوريت
حد آن چنان باشد كه
تاريخ سيستان, چاپ س

نصف«ن واژه به عربي
تو. پس مينمايد مي

ت دريافته بود كه نصف
" نام نيمروز خواندند.

اي است كه سياووشه
يكي از پشوتنست.

پرهيزگار انمرداز فر

ط از آناهيتاتوس  كه
نمايد. يان نمود.) مي

ص

مترين سند باس

نام برخامنشي

ستردگي آن تا ر

و سگزستان ان

د= جايگاه خدايان)  ن
ه ، داريوشي و بابلي)
به بند كشيدسركوب و

سي انگليسي موفق به
ش اهورا مزدا باال برد
رادند به خواست اهو

، م)يونان( ، يونا)يدي
سكاها، مردمان م( كا

لغت نامه دهخدا - ن
رودهاي ايرانيان), چاپ

ياد شده است كه با گ
را قرارگفتن آن در مر

ح رشيد به نيمروز، و
(ت "ساب معلوم گردد.

الب آنكه ترجمة اين
 را به دوبخش تقسيم

ده است. زيرا زرتشت
ز زرتشت به را پس ا

شهر اسطور دژ،گَنگ
ت بااليي برخوردار اس

نفر  پنجاه و شت با صد

هنگامي ك شده است.
هاي بسياري با ايرانيگ
 
 

مهم 1ر بيستون

در دوران هخن

ه در گذشته گس

ستان، سجستاك

  ت.

بهيستون بهيستانن 
پارسي باستان، ايالمي

سو  گوماته مغهمان
شناسيپلمات و شرق

ست را به نشانة ستايش
ت ] كه از آن من شد

و لي سارد( ، اسپاردا)
، سك)كندهار( ، گدارا

+ ستان ، پسوند مكان
(اوستا (كهن ترين سرت 

ي» نيمروز«، با نام تان
»نيمروز«ن منطقه به

رآمدن و فروشدن خو
شود و اين علم به حس
 باستان قرار دارد. ج
 قراردادي كره زمين

ناميده شد» نيمروز«، 
ن ايراني، اين منطقه
وز قرار داشته است. گ

دين زرتشت از اهميت 
زرتش ةدر پايانِ هزار

   .رود مي
اره شدژ اشبه گنگ م)

باشد، كه جنگب مي
22/10/1395   :ش

4,3 

نشي در هخام

شاهنشاهي ايران

شود كهشامل مي

كسهاي صورت

نيز ياد شده است

(بغستان شته بيستون
در متني سه زبانه (پ 
بردياي دروغين يا هر 

، دي»هنري راولينسون
ات نهاده و دست راس
شاه گويد: اين [ است

)هافينيقي( ، درايا)صر
،)سغد( ، سوگودا)لخ

  ".شهرباني 23 

+ ا)(قوم سك ك، سكه
ز نام برده شده است

منطقه سيستاز ديمي 
لت ناميده شدن اين

بر برآ بخشش كردند 
درازترين روزي فرو ش
مروز در مركز جهان
وب است كه بصورت ق

  ت.
نويسان قديم،جغرافي

.از اين رو، دانشمندان
در نيمرو» دژگَنگ«ه 

ري وجود دارد.) و د
و د برد دژ به سر مي 

به گنگ دژ م لهراسب
 چهاردهم و پانزدهم

ترين پسرش افراسياب
آخرين ويرايش تاريخ

ويرايش:

كتيبه داريوش

ش هايساتراپي

بلوچستان را ش

كه بص 3سيستان

ن 6و 5و4»نيمروز«

نبش سنگكتيبه يا  ١
كه هخامنشيان است

برود خشرح پيروزي
سر ه«نهايتاً  گرفت و

را بر روي سينه گئوما
داريوش ش – 6بند "

مص( شمالي)، مودرايا
بل( ، باختريش)هرات(

روي هم رفته) عمان

معرب از: سگ، سك٣
در اوستا از نيمروز ٤

  .وجود ندارد
در برخي منابع قد ٥

در تاريخ سيستان، ع
حكما عالم جهان را"

آنجا كه خورشيد به د
پس بعبارتي ديگر نيم
دو قطب شمال و جنو
يا سيستان بوده است

سيستان در كتب ج"
سازد.مساوي جدا مي

برخي معتقدند كه ٦
ختالف نظرات بسيار

نگدر گَكشته شد.)
پادشاهي به ل سپردن

(كردة در آبان يشت
تتوراني است كه مهم
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(تاريخ ايران (بعد از اسالم), چاپ  "ناميدند.را گاه مدينة سجستان نيز مينام مركز واليت سجستان بود و آن  1در عهد اسالم كلمة زرنج"

  )515, ص. 1394شانزدهم 
بناي آن هم به گرشاسب باشد و آفتاب سپيده دم ايران مي »رستم دستان«اي و پهلوان اسطوره ٢»گرشاسب«سيستان زادگاه  

  باشد. سيستان خود برگرفته شده از نام اقوام آريايي سكاها مي ةواژ ٣نسبت داده شده است.

  كه اقدام به احياي مجدد زبان فارسي نمود، نيز از اين ديار برخاسته است. اولين فرمانرواي ايراني پس از اسالم »صفار يعقوب ليث«

  اي طوالني دارد.زمين سابقهاما بلوچستان نيز در ادبيات و تاريخ ايران

كند از هزار سال پيش در قرن چهارم، حكيم طوس از قوم بلوچ در شاهنامه نام برده و از آنها بعنوان بخشي از سپاه ايران ياد مي بيش

  نامك ها ميگذشته است،كه وي اقدام به نظم در آوردن آن نموده است.سال از گردآوري خداي 1000و ميدانيم كه در زمان وي بيش از 

	گزين كرد شاه از در كارزار	سپرور پياده ده و دو هزار	دليران جنگي ده و دو هزار	اران سوارگزين كرد از آن نامد

	دلير و خردمند و آزاده بوداز ايران هر آنكس كه گَو زاده بود	ز گيالن جنگي و دشت سروچ	و بلوچ 4هم از پهلو و پارس و كوچ

  

اشاره شده  باشد،مي بلوچكه معرب  "بلوص"قرن چهارم هجري نيز به  از» حدودالعالم من المشرق الي المغرب«همچنين در كتاب 

  است.

  به بلوچ اشاره كرده است.» البلدانمعجم«ياقوت حموي نيز در 

اي مانند كردان هستند در سرزميني گسترده ميان فارس و كرمان كه بلوچستان بديشان بلوص [ب] با صاد بي نقطه (بلوچ) نام تيره"

  )631, ص. 1380), چاپ اول 1(معجم البلدان (ج" هي قفص زندگي كنند. ردمي با شمار فراوان و سخت كوشند و در دامنه كوهشناخته شود. م

  

                                                                                                                                                                                                     
و  -زم هاي توراني را براندا سرزمين كه من  م؛پيروز شو بلند و اَشَون »كنگ«بر فراز  »خْشَثْروسوك«در گذرگاه ان ويسه مرا اين كاميابي ارزاني دارد كه من بر پسران دلير خاند"

  )307, ص. 1385(اوستا (كهن ترين سرودهاي ايرانيان), چاپ دهم  "بخشد.مياردويسور آناهيتا وي را كاميابي 
و  -پيروزشوند  كنند تا بر توس پهلوان جنگاورآناهيتا قرباني ميهزار گوسفند براي ، صد اسب وهزار گاو ودهبلند و اَشَون »كنگ«بر فراز  »خْشَثْروسوك«در گذرگاه سه پسران وي"

  )307, ص. 1385يرانيان), چاپ دهم (اوستا (كهن ترين سرودهاي ا "نبخشد.را كاميابي  آنهااردويسور آناهيتا 
د خاش و رود فراه و هارود و بعضي لفظ زرنگ ظاهراً منسوب بود به كلمة زريه يا زره به معني دريا و در واقع واليت سيستان در قديم بسبب وفور آب و وجود رود هيرمند و رو"  ١

 "شد.هاي بزرگ و كوچك متعدد كه داشت سرزمين منسوب به زره يا كشور درياها خوانده ميو گودها و باتالقهاي متعدد مانند درياي هامون رودهاي ديگر و همچنين بعلت درياچه
  )515, ص. 1394(تاريخ ايران (بعد از اسالم), چاپ شانزدهم 

باشد. در آخرالزمان ضحاك خود را از بند آفريدون در كوه دماوند آمده است كه گرشاسب در خواب مي باشد. در اساطير ايرانيگرشاسب ابر پهلوان ايراني و جد اعالي رستم مي  ٢
 كوبد.پردازد. در اين زمان گرشاسب به فرمان اهورمزدا از خواب بيدار شده با ضحاك به جنگ برميخيزد و سر اين ديو را با گرز خويش ميرها كرده و به فتنه و آشوب در زمين مي

  )238, ص. 1393(پژوهشي در اساطير ايران, چاپ دهم 
   )49, ص. 1392(تاريخ سيستان, چاپ سوم دهد. نسبت مي "گَرشاسب "مؤلف تاريخ سيستان، بنا كردن سيستان را به   ٣
  ها هستند كه در اسناد تاريخي از آنها ياد شده است.نام برده شده است همان قفص »بلوچ«كنار مه از آنها در كه در شاهنا »هاكوچ«بسياري معتقدند،   ٤
 اي مانند كردان هستند در سرزميني گسترده ميان فارس و كرمان كه بلوچستان بديشان شناخته شود. مردمي با شمار فراوان و سخت[ب] با صاد بي نقطه (بلوچ) نام تيره بلوص"

هراسند. مردمي چادر نشين و چارپا ها نميكه نيز مردمي سخت نيرومندند و ياد خواهند شد، از كسي جز اين بلوچها) (كوچها قفص" "هاي قفص زندگي كنند. كوشند و در دامنه كوه
  )631, ص. 1380), چاپ اول 1(معجم البلدان (ج "كنند و به كسي آزار نرسانند.ها راهزني و آدمكشي نميدارند ليكن امين هستند مانند قفص

), چاپ 2(معجم البلدان (ج "از سوي بيابان. (منظور از خبيص همان شهداد فعلي در شرق كرمان است.) »خبيص«از سوي دريا و » قفص«كرمان را از دو سو دو سرزمين فراگرفته است، "
  )269, ص. 1380اول 

  "آيند.د به شمار ميجبال قفص محدود است از جنوب به دريا ... گويند در اين جبال هفته طايفه هستند و هر طايفه را رئيسي است و آنان از نژاد و قبيلة اكرا"ابن حوقل: 
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ر آن دارند كه 

  است و بفهوم

هانة غالمان از 

 )ان و بلوچستان

                     
از اعضاي  - ) ليمان

و با هيأت اعزامي به 
ست آورد و به طور 

  .ن تهيه كرد
ن ن نخستين دودما

د متأسفانه منجر به 

 پس از بازرسي در 
ورين گمركي و وارد 

	"ود دارد.

آشنايي با

 

بري ديگر اعتقاد 

گرفته شدهند 

. شهر شاهي ده

 

  كوه خواجه
سيستا –زابل (

                      
مشهد مادرسلارگاد (

 سوريه مشغول بود و
شگاه برلين را به دس

براي دولت ايران	شيد
هاي دوران ها و كتيبه

آوردند ن به دست مي
  .رج

كه شد ت بازرسي مي
ت پروفسور از مأمواي

هرتسفلد وجو توسط 

ست اما گروهي

بلن بمعني "اوز"

اد كرد.سال ي 5

  د. 

                 
تخت جمشيد و پاسا

ن والنهري  ايران، بين
 مشرق زمين در دانش

تخت جمش ةامع دربار
كنار دروازه آسيا، بناه

يازاتي كه از پادشاهان
ياء عتيقه ايران به خا

بايست راه وي بود مي
 كند در پي آنها شكا
ران از گمرك بوشهر

www.do(  

 

 
 

شده ا گرفته »د

"از (در اوستا) 

5000تي بيش از 

باشندمي اساني

آلماني، كاوشگر تس

شناسي در ي باستان
ي جغرافياي تاريخي
پرداخت و گزارشي ج

هاي ايران، در ك كتيبه

حتي با امتي	د. داشتن
ل بر بردن بعضي اشي
 صندوقهايي كه همر
ه ماليه تعيين تكليف
در مورد خروج آثار اير

owran.irعاصر ايران (
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فرياد بلند«عني

"اوچ" و لوان

سوخته، با قدمت

ن اشكاني و سا

شناس و ايرانشناس ن

هاي م جهاني به كاوش
م كرسي استادي192

به مطالعه و تحقيق پر
حيه دجله و فرات، كت

  
ور خود را نيز در نظر

 ملي موجود است دال
واست مسافرت كند،
گهداري كرد. تا اداره

مضمون د ي با همين
مه الكترونيكي تاريخ مع

ص

به مع» ازا واچيا

پهل بمعنياست

 از تمدن شهر س

اجه يادگار دورا

باستا م) 1948	–	م1

هاي اول و دوم ل جنگ
20هرتسفلد در سال

در ايرانها  وي مدت
شناختي به ناح استان
هاي كهن ايراني تيبه

اف كشو است اما اهد
 مكيروفيلم در اسناد
خو سفلد به آلمان مي

ذا آنها را در گمرك نگ
همچنين سندي  است.

www. anth( و ماهنام

 
 

برا«ز واژه مادي

"هلپ" همان

  شد.

اين استان بايد

ركويه و كوه خوا

Ernst	Emi) (879
  كتراي فلسفه د و 

ورميانه و نيز در طول
ه .ريخي اعزام گرديد
و . شرق اشتغال يافت

 ميان لرستان، سفر با
شناسي ايران و كت تان

ي ايران قابل اهميت
 كه سندي به صورت

. ش پروفسور هرتس  ه
مهمي همراه داشت لذ

سند آورده شدهاين
hropology.irهنگ (

22/10/1395   :ش
4,3 

ازبلوچ د است 

كه "بل" واژة 

باشمي» باال لند

هم باستاني در ا

ي، آتشكده كرك

Herzfeld	il(سفلد 

و ليسانس معماري - ن
در خاور نزديك و خاو

شناسي و تاري باستان
شناسي ش ر رشته زبان
سفر از م  رق باستان،

ود ايراني، تاريخ باست
تسفلد در تاريخنگاري

شدند: به طوري ك  مي
 ه1312هم خرداد ماه 

هده شد، تحقيقات مه
سبت به مأمورين در ا
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  در ايران: هابلوچپراكندگي 

  اشد.بكشور در استان سيستان و بلوچستان ميها جنوب شرق بلوچسكونتگاه اصلي 

هاي جنوبي استان بلوچستان را شود و بخششمالي اين استان يعني اطراف زابل، سيستان ناميده ميهمانگونه كه عنوان شد، بخش 

هاي شمالي (خاش، زاهدان و بخش "مكران"يا  "مكوران"هاي جنوبي بلوچستان (سرباز بسمت جنوب) را دهد. سرزمينتشكيل مي

  .نامندمي "سرحد"و ...) را 

هاي استان خراسان رضوي نيز كشيده شده است. ها در نوار شرقي كشور در استان خراسان جنوبي تا ميانهاما امتداد حضور بلوچ

هاي هرمزگان و كرمان (كهنوج و ...) نيز حضور دارند و گروهي نيز به هايي از استانهمچنين در جنوب كشور و در بخشها بلوچ

  )طايفة سرگلزائي، براهوئي(اند. كوچ كرده صحراو تركمن گلستاناستان 

و در بلوچستان به  زهي)، ساراني، سرگلزائي، كالنتري، باركزائي (باران2، شهركي1توان به سرابندياز طوايف بزرگ سيستاني مي

, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول فيروزان: منطقة حضور از زاهدان و ميرجاوه تا خاش و ايرانشهر  –طوايف ريگي (از بزرگترين طوايف بلوچ 

، 3نوازي (ياراحمدزائي)، گَمشادزهي (مناطق گُشت و جالق) در منطقة سرحد و همچنين براهوييزائي)، شهبخش (اسماعيل)، شه)32

باشند كه در از بازمانگان كرداني مياطراف تفتان) (و ... اشاره نمود. ايل كردي در سيستان و بلوچستان  ، الشاريزائيناروئي، هاشم

  اند و امروزه زبان و فرهنگي بلوچي دارند.دوران صفويه به اين منطقه كوچانده شده

  

  

  

  

                                                            
دانند كه در دوران خليفة دوم به سيستان مي» مالك اشتر نخعي«يفه سرابندي خود را از اعقاب و فرزندان سرابندي بخشي از ايل ممسني است. بزرگان و ريش سفيدان طاطايفة "  ١

  اند.آمده
به دهند و گروهي كنند كه ايل ممسني فارس را تشكيل ميدر فارس اقامت مي "محمد حسن"گردند، گروهي تحت رهبري شخصي به نام سرابنديان در فارس به دو دسته تقسيم مي

شهرت يافتند و بعداً از كرمان به بلوچستان » براهوئي«اند كه به ابراهيمي و سپس بوده» ابراهيم حارث«شوند. گروهي تحت فرمان به دو دسته تقسيم ميخود كنند كه كرمان كوچ مي
  )787, ص. 1368(مقدمه اي بر شناخت ايل ها، چادرنشينان و طوايف عشايري ايران, زمستان  "گردند.به سيستان رفته و در آنجا ساكن مي» سرابندي«كنند و گروه ديگر با نام كوچ مي

سپس  ميرزا وآنها را به غرب ايران كوچانيد. اين طوايف بعدها در زمان شاهرختيمور شدند كه شناخته مي »ممسني نخعي«يا  »ممسني«در گذشته با نام » شهركي«اين طايفة و طايفة 
  دانند.مياي زابلي، پهلوان اسطورهخود را از سيستان و از نسل رستم حوزة فارس به سيستان بازگشتند. طوايف لُر ممسني و بعد در زمان نادرشاه افشار در دوران صفوية 

طايفة شهركي  .ه با اعراب پرداخت و بهمراه بسياري از كردان (لران) كشته شدكه به مقابل دانندمي مرزبان پارس در زمان يزدگرد ساساني »شهرك«طايفة شهركي خود را از نسل   ٢
  نيز بخشي از ايل ممسني است.

ا، چادرنشينان و طوايف عشايري ايران, زمستان (مقدمه اي بر شناخت ايل ه. "انددانسته "باالي كوه"به معناي  "به روحي"و برخي آن را  »ابراهيم«گرفتة از ربرا برخي واژه براهوئي "  ٣
  )765, ص. 1368

  شوند كه در اطراف تاسوكي، لوتك، سكوهه، اطراف كوه خواجه، ... و همچنين مناطقي از خراسان حضور دارند.ها نيز جزئي از ايل ممسني محسوب ميهمانگونه كه عنوان شد، براهوئي
نام » قفص«داند كه در شاهنامه فردوسي در كنار نام بلوچ از آنها ياد شده است (كوچ و بلوچ) و ياقوت حموي نيز از آنان به عنوان قوم كوچ ميها را همان بسياري از محققان براهوئي

  )324, ص. 1369(افشار سيستاني, مقاالت ايرانشناسي,   )33, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول ت. فيروزان برده است. 
اي مانند كردان هستند در سرزميني گسترده ميان فارس و كرمان كه بلوچستان بديشان شناخته شود. مردمي با شمار فراوان و سخت [ب] با صاد بي نقطه (بلوچ) نام تيره بلوص"

  )631, ص. 1380), چاپ اول 1(معجم البلدان (ج "هاي قفص زندگي كنند. كوشند و در دامنه كوه
ها راهزني و هراسند. مردمي چادر نشين و چارپا دارند ليكن امين هستند مانند قفصكه نيز مردمي سخت نيرومندند و ياد خواهند شد، از كسي جز اين بلوچها نميها) (كوچها قفص"

  )631, ص. 1380), چاپ اول 1(معجم البلدان (ج "به كسي آزار نرسانند. كنند وآدمكشي نمي
), چاپ 2(معجم البلدان (ج "از سوي بيابان. (منظور از خبيص همان شهداد فعلي در شرق كرمان است.) »خبيص«از سوي دريا و » قفص«كرمان را از دو سو دو سرزمين فراگرفته است، "

  )269, ص. 1380اول 
  "آيند.د به شمار ميجبال قفص محدود است از جنوب به دريا ... گويند در اين جبال هفته طايفه هستند و هر طايفه را رئيسي است و آنان از نژاد و قبيلة اكرا"ابن حوقل: 
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  مذهب:

  ها پيرو دين مبين اسالم هستند. بلوچ

ها سني باشند. بلوچميجنوبي استان سيستان و بلوچستان اكثراً اهل تسنن و پيرو مذهب حنفي  هايبخشهاي ساكن چبلو

   .بودند "مالزهي"ها از طايفه و در گذشته مولوي نامندمي "مولوي"مذهب، روحانيون مذهبي خود را 

هاي خراسان جنوبي و رضوي شيعه مذهب هستند و در استان، هاي شمالي استاندر بخشهاي ساكن ها و بيشتر بلوچسيستاني

اي كه حتي در بين افراد يك خانواده وجود دارد و زندگي عادي در كنار هم دارند بگونههاي مختلف اختالط شيعه و سني در بخش

  باشد.نيز هر دو مذهب شيعه و سني قابل مشاهده مي

خوانند ولو با ها در اعتقادات مذهبي راسخ بوده و اقامة نماز اول وقت را واجب ميدانند و در صورت امكان نماز را به جماعت ميبلوچ

هاي ها نمازخانهاندك. با توجه به پهناوري استان سيستان و بلوچستان و مسافت نسبتاً زياد شهرها از يكديگر، در طول جاده تعدادي

  دارند.گردد كه با اذان مسافرين در آنجا توقف كرده و نماز را برپا ميسادة فراواني مشاهده مي

  

  :زبان

- (دسته شمالغربي) محسوب شده و خود به دو شعبه شمالي و جنوبي تقسيم مي غربيشاخه از خانواده زبان هاي ايراني، زبان بلوچي 

  گردد. 

-سراوان به سمت جنوب مورد استفاده قرار مي كه در مناطق جنوبي از ايرانشهر و نامندمي »يرانوكم«شعبه جنوبي زبان بلوچي را 

  .زاهدان به سمت شمال متداول استشود كه در خاش، ناميده مي »سرحدي«گويش شمالي زبان بلوچي  .گيرد

  شوند.تلفظ مي "برات"و  "مات"، "پت”پهلوي	همانند	برادر	و	مادر	،پدر	هايي مانندواژه	زبان بلوچيدر 

	

  :فرهنگ

نامند. اما بطوركلي نشين هستند. در بزمان، يكجانشينان را خاكي و كوچروها را بادي ميها يكجانشين و گروهي كوچگروهي از بلوچ

(ايالت و عشاير, چاپ  فيروزان:ت.نامند. مي "بلوچ"و دامداران صحرا نشين را  "شهري"بلوچستان كشاورزان و باغداران (روستاييان) را در 

  )10, ص. 1362اول 
ة معاش منطقه سرحد بر پاية هاي شمالي بلوچستان (سرحد) حضور داشته و بهمين علت عمدنشينان بلوچ بيشتر در بخشكوچ

هايي همانند سرباز و منابع آبي بهتري (رودخانهباشند كه باشد. اما مناطق جنوبي، مناطقي نيمه كوهستاني ميدامداري مي

باعث شده تا باغداري و كشاورزي معيشت غالب منطقه مكران را تأمين نمايد. باهوكالت) نسبت به مناطق شمالي داشته و همين امر 

  حاشيه درياي مكران (عمان) نيز صيادي رواج دارد. در
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شونداشغال مي 

دمان بلوچ است

هند و به عيد دي

ني قصد ازدواج

سردعوت براي 

گي جديد به دام

ند همسري رواج

لوچ باالترين تع

ف بلوچ محسو

 ببرد و طلب پن

بهر طريقمايد 

                 
 گرفته و از جنوب كو

 

 
 

  )ن
ت و گلي و كپر

1 چون ماشكل

مترين عيد مرد

دهد، فطريه مي

 

كرد. وقتي جوان

عمو...) ب دايي،

ر تشكيل زندگ

ها چن بين بلوچ

  شند.

شد. قول مرد بل

مي دارد و شرف

بلوچ پناه ةنواد

نميد و سعي مي

ايرانشهر) سرچشمه
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  گردتوپ
يستان و بلوچستان

 چند خانة خشت

يف در مناطقي

عيد فطر مهم.

عت برپا ميدارند

  .باشدميردار

ني بلوچ ياد نك

گتر خود (پدر،

حد استطاعت د

درنامند. مي »ر

باپر جمعيت مي

باش از مظلوم مي

اي بسيار قديم

س از جان، به خا

نماي حمايت مي

بين خاش، سوران و ا
ص

سي(
مجموعاز د كه

وري توسط طوا

باشدفراوان مي

عيد را به جماع

اي برخورالعادهق

سوم فرهنگ غن

به همراه بزرگت

 و همگي در ح

بجار«را  زدواج

خانوارها اغلب پر

پيمان و حمايت

ا پناهنده ريشه

به علت ترس ،ي

رد نموده و از ف

ن كه از كوه بيرك (ماب
 
 

باشدد مكاني مي

در فصل خرماخو

 داراي احترام ف

پوشيده و نماز ع

فوق تها از اهمي

توان از رس نمي

اماد (سالونك)

 ياري برخاسته

با داماد در امر ا

و بهمين دليل خ

داري بر عهد و پ

  ند.

ي و حمايت از

ه در برابر ظالمي

بول پناهندگي

ب سيستان بلوچستان
22/10/1395   :ش
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نيز واحد» بنند«

ني چون بنند د
  

ها ددر نزد بلوچ

هاي نو پوگ لباس

هدر بين بلوچر 

شودز بلوچ مي

ن ميگذارد و دا

ن و نزديكان به

همياري مادي با

كنند وختيار مي

ها وفادارز بلوچ

مانمان خود مي

ريپذي پناهنده

ظلوم واقع شده

يدن جوانب، قب

اي در غربودخانهد ر
آخرين ويرايش تاريخ

ويرايش:

«همانند هلگ، 

هاي مكانگروه"
)13, ص. 1362ول 

ذهبي داعياد م

كوچك و بزرگ

همانند عيد فطر

وقتي صحبت از

بزرگان در ميان

تمامي خويشان

همراهي و ه اين

از يك همسر اخ

از خصوصيات با

بر سر عهد و پيم

هادر بين بلوچ

گناهكار، چه مظ

خانواده با سنجي

ماشكل يا ماشكيد ١
 ت
 و

ه

"

ا

ا

ك

ه

و

ب

ت

ا

ا

ا

ب

د

گ

خ



نشيني در ايران كوچ
 

   
 

 

را تحويل ظالم 

ناهنده پذيري 

ها سعي رگيري

-ت بخشش مي

 برقرار نمايند. 

ي در حالي كه 

باه به خانوادة 

  بد.

ي كه با حضور 

                     
1 mayar 
2 Pattar 

آشنايي با

 

 وجه پناهنده ر

  مي نامند.» 

به معناي پن »ي

تقام و ادامه در

ند و درخواست

ن طرفين صلح

برند و ويول مي

 با پذيرش اشتب

يابالف پايان مي

به مجلسي "ناه

	گردد.الق مي

  

                      

به هيچ ، نمايد

يجل ميار«يا  1»

ميار جلّي«ب و 

 جلوگيري از انت

ميخواهن 2»پتَر«

ضي نموده و بين

 را به خانة مقتو

گر قرآن كريم،

بخشيده و اختال

ش اشتباه و گن

شود، اطالجاد مي

                 

 

 
 

د مشكل را حل

»ميارجل«ي را

 ماندن از آسيب

  "زيزتر است.

ش سفيدها براي

«مقتول رفته و 

بهاء راضفت خون

ل (يا گناهكار)

 و در دست ديگ

پس آنها وي را ب

پذير"ه مفهوم 

ك درگيري ايج

  )ن
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. چنانچه نتواند

رپناهنده پذي. د

 فرار و در امان

 چشم انسان عز

، بزرگان و ريش

ا نزد خانواده م

تول را به درياف

ود، بزرگان، قاتل

 در دست دارد

و سپس "بخشيد

اما به اشدب مي

ح بين طرفين يك

  كودكان
يستان و بلوچستان

ص

.اي نداردضايقه

فاع خواهد كرد

به كسي، براي

پناهنده از دو"

آيد،ي پيش مي

، ريش سفيدها

د تا خانواده مقت

ذشت راضي شو

شته شده است،

يا به اين قرآن بب

رانداز حصيري

ختالفات و صلح

سي(

 
 

ه از هيچ چيز مض

ي خود دف اهنده

پناهنده شدن ب

"يعني  " ترانت

ختالف و درگيري

  .نمايند

شد (تير كنند)

كنندي تالش مي

 به بخشش و گذ

با آن كش مقتول

مرا بكشيد ي الح

ي پالس و زيرنا

رطرف نمودن اخ

22/10/1395   :ش
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و در اين راه يد

 پاي جان از پنا

به معناي پ »ت

ه تيلگان عزيز

ها اخچميان بلو

نين طرفين مي

 كشته شده باش

ضمن عذرخواهي

خانوادة مقتول ب

اي را كه مقسلحه

اين ساليا با ": 

بلوچي و به معن

سفيدان براي بر

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

حل و فصل نماي

نخواهد داد و تا

باهوت«و  »ميار«

ميار چه" است.

هنگامي كه در

در ايجاد صلح بي

چنانچه بلوچي

ضكنند. بزرگان 

در صورتي كه خ

شمشير و يا اس

گويدمقتول مي

»واژه اي ب» رتَپ

بزرگان و ريش س

 ت
 و

ح

ن

»

ا

ه

د

چ

ك

د

ش

م

»

ب



 

نشيني در ايران كوچ
 

   
 

 

ب ذهني بافت 

 محرابي اشاره 

. هاي زنان بلوچ

بندد. مرحومه 

	

سط زنان بلوچ 

ستفاده از چرخ 

زئين هندسي ت

اطراف در  "ار

 ذرات آن و با 

آشنايي با

 

هاي بلوچي اغلب

يا» آخوندي« 

روياهاست از ني

ب بلوچ نقش مي

	 نوروزي

  جريان است. 

وش سنتي توس

 سفال بدون اس

با نقوشي ه» ك

آچا"تپه  كه از 

غاب حاصله از

هقالي اره نمود.

توان بهها ميح

د كه تبلور عيني

هاي زنانباس

  رد.

مرحومه مهتاب

گري هنوز در ج

هنوز با همان رو

هاي ساختوش

تيتوك«خاص بنام

 يا سياه است ك

ان بلوچ با دوغ

 

 
 

اشا طرح بلوچي

ز ميان اين طراح

شدباميدوزي ن

چ شلوارها در لب

 جهاني پيدا كر

گهاي سفالچرخ

 هزاران سال ه

ارند. يكي از رو

وسيله سنگي خ

اين) برنگ قوه

ي سابيده و زنا
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طي هاقاليفي و

باشند. ازسي مي

سوزنلوچستان،

 جيب و دورمچ

زي وي شهرتي

ن استفاده از چ

د كه با گذشت

ياز را برعهده دا

ن لعاب بوده و بو

س، اكسيد آهن

وي سنگ گودي

  زنند.

ص

باف گليم،  دوزي

وچ اغلب هندس

صنايع دستي بل

ها، در آستين

دوزه آثار سوزن

  
ودكان

خت سفال، بدو

باشدقديمي مي

هيه گل مورد ني

ن سالة آن بدون

 منگنز، سيليس

 تيتوك را بررو

سفال نقش مي

 
 

مليلهتوان به ي

ها بلوه در فرش

ترين صن و اصيل

سينه، دور حلقة

ن بلوچي بود كه

بر روي لباس كوچ 

ي كلپورگان ساخ

 روشي بسيار ق

مردان وظيفه ته

  باشد. ي

هاي هزارانمونه

 منگنز (اكسيد

.آيدبدست مي

نخل، برروياز 
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ي بلوچستان مي

ي مورد استفاده

نحصربفردترين

شتر بر روي سي

از هنرمندان "ي

سوزن دوزي بلوچ

ان و در روستاي

صورت دستي،

گيرد و مرار مي

اي ميش فيتيله

رگان همانند نمو

ك نوعي سنگ

ب )مهرستاني (

هاي كوچكي اب

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

از صنايع دستي

هايبوده و طرح

  نمود.

مهمترين، من اما

دوزي بيشسوزن

مهتاب نوروزي"

 

س

در جنوب سراوا

ساخت سفال بص

ده قرمورد استفا

گري، روشسفال

هاي كلپورسفال

گردد. تيتوكمي

زابلي شهرستان

استفاده از چوب

 ت
 و

ا

ب

ن

ا

س

"

د

س

م

س

س

م

ش

ا



 

نشيني در ايران كوچ
 

   
 

 

  

 

                     

آشنايي با

 

  حمد اسپندار
	ن و بلوچستان)

                      

استاد شير مح
سيستان –بمپور (

                 

 

 
 

	ستان)

  ستان)
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 سفال كلپورگان

سيستان و بلوچس  –

 سفال كلپورگان
سيستان و بلوچس  –

 يا دو ني

بهم   ني

ملودي ها

. نوازنده د

 مونث را

ي استفاده

بزرگترين

   	كند.

ص

س
–(خاش 

 
س

–(خاش 

دونَليم دارد.

ساز شامل دو

ماست و  سوراخ

نوازندت را مي

قرار داده و ني

مان از هر دوني

ب ،»حمد اسپندار

كزندگي مي 1ور

 
 

نام »دونَلي«كه

اينباشد. مي

شش سو داراي

ثابتصدايي كه  

در دهان خود ق

و همز دهد ر مي

شير مح«ستاد

در ايران، در بمپو

  ه است.
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زنند كود را مي

م خانوادة ني 

ومذكر يكي  كه

ك مونثديگري 

 هر دو ني را د

ز ني مذكر قرار

اس هن بلوچستان

وازنده دونلي د

بلوچستان بوده مركز
آخرين ويرايش تاريخ

ويرايش:

 
ها ساز خوبلوچ

ازسازي بادي 

ه كچسبيده بود

دو  مينوازندرا

هنگام نواختن

اندكي پايينتر از

كند. مرد كهمي

و مشهورترين نو

 

 

مگذشته بمپور در  ١
 ت
 و

ب

س

چ

ر

ه

ا

م

و



نشيني در ايران كوچ
 

   
 

 

 نواختن كاسه 

نواز را  قيچك

- را پهلوان مي

ها تار، پردهسه

تار  را مثل سه

مين به دنبال 

  زوده ميشود.

 د. پاجامكشو

بلوچي پيراهن 

آيد. ي زانو  مي

كيس) - قميس

                     
1 drokkol 
2 sorud 

آشنايي با

 

  د.

دارد. به هنگام

يابد.تماس مي

نواز رته تنبورگ

ة آن برخالف س

 است. تنبورك

ناوب پا بر زمت

ر سرعت آن افز

شناميده مي» ك

پشكاني) دارد. 

گرفته و تا باالي

ق( صقمي به آن 

  

                      

باشندچستان مي

 بسيار بزرگي د

 افقي با سيم ت

است. در گذشت

ارد وروي دستة

ي ديگر مناسب

  )1356سال 

با كوبيدن مكه 

بتدريج بر و  شود

پاجامك« ن بلوچ

 مردان پارتي (ا

وي شلوار قرار گ

الي بلوچستان

                 

 

 
 

ستفاده در بلوچ

باشد و كاسةي

 كمانگ بطور

تار ار شبيه سه

سيم بيشتر ندا

راهي با سازهاي

س - 182يان, شمارة 

ست كي بلوچي

تميك اجرا ميش

شلوار مرداشد.

ياري به شلوار

ه (سه دكمه) رو

هاي شمار بخش

   )ستان
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اي رايج مورد اس

شبيه كمانچه مي

يرد و آرشه يا

يم دارد و بسيار

  تنبورگ سه س

رد گرفتن و هم

(احمديا .كية كند

) از رقص هاين

ي متناوب و ريتم

باشي روشن مي

مك شباهت بسي

راهن جلو بسته

باشد. درمر مي

  لباس بلوچي
سيستان و بلوچس –

ص

از ديگر سازها 1

ستان بوده كه ش

گيزانو قرار مي

تار، سه سيا سه

 مشهور است.

 قفط براي آكور

رد و روي ران تك

در مكران( "ي

اياي و دايرهيره

هاسفيد يا برنگ

شود. پاجامكمي

است. اين پير ده

ن تا نزديكي كم

–سب (

 
 

»دروكُُل«هل يا

يچك در بلوچس

 زمين يا روي ز

ياويند. تنبورگ

چي يا جنگيگ

تماني تنبورك

در بغل قرار گير

چاپ يا دو چاپي

خش هاي نيم داي

 بوده و اغلب س

تنگ در دمپا و 

يقه ساد و با لند

ي چاكي از پائين
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ك، تنبورگ و ده

روز نام ديگر قي

عمودي برروي ز

گويمي »سرودي

روزه به تنبورگ

. با چنين ساخت

د كه كاسة آن د

رقص چ"و  "ر

ساز و چرخشخص 

بسيار ساده وچ

در باال و دارچين

، بلگشادراهني 

 در پهلوها داراي

 

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

همچنين قيچك

يا سر 2»سرود«

قيچك بطور ع

س«يا  »قيچكي«

ناميدند ولي امر

مشخص نيست.

گيرندبنحوي مي

شمشير رقص"

مشخ هاي ضرب

 

	:پوشاك

لباس مردان بلو

چ بسيار گشاد و

، پير»جامك«يا

بلوچييراهن پ

 گويند. نيز مي

 ت
 و

ه

»

ق

»

ن

م

ب

"

ض

پ

ل

ب

ي

پ

ن
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ن سربند بدور 

بندند و مر مي

شود و اده مي

 كه زنان بلوچ 

ة آنان در نبود 

                     

آشنايي با

 

  

مه و گرد، بعنوان

ر پا و كمرا بدو

  
	

ي در آن استفا

 روسري بزرگي

ن سرماية بعنوا

                      

ن بصورت عمام

   شود.ه مي

ت نشسته آن ر

پسر بچة بلوچ
)اطراف لوتك(

تريهاي متنوع

گردد.زئين مي

وان تزئين بلكه

                 

 

 
 

  )ستان

باشد كه مرداني

ناميده» منديل«

ند و يا بصورت

هت كه از رنگ

 سوزن دوزي تز

  مند.

وچ نه فقط بعنو
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  لباس بلوچي
سيستان و بلوچس –

متر مي 3الي  2

« دستار مردان

اندازني خود مي

شد با اين تفاوت

جلوي پيراهن با

نامنمي» سريگ«

 در نزد زنان بلو

ص

–بمپور (

2و به طول سفيد

خراسان جنوبي

هاي روي شانه

 
  ي

باشمي» جامك

 روي سينه و ج

« شده است را

دهد. طالل مي

.  

  نامند.يز مي
 
 

 معموالً برنگ س

تر در استان خي

 جوانان آن را

لباس سوزن دوزي
	) لوتك

پاج«و » جامك«

لوار، دور يقه،ش

ن سوزن دوزي

زيورآالت تشكيل

گرددحسوب مي

ل را صندلي بلوچي ني
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ساده و نازك و م

ر مناطق شمالي

 پاگ است كه

  1خوانند.

لب –ختر بچة بلوچ 
اطراف(

«چ نيز شامل 

هن و دور مچ ش

 اغلب حاشيه آن

 لباس زنان را ز

وانه زندگي محس

كمر و پاها توسط شال
آخرين ويرايش تاريخ

ويرايش:

پارچه س» پاك«

بندند. درسر مي

همان» النكي«

خمي» كمرزاني«

دخ

لباس زنان بلوچ

پيراه سرآستين

كنند وبسر مي

بخش مهمي از

پشتو همسران و

نشستن و بستن ك ١
 ت
 و

»

س

»

»

ل

س

ب

ب

ه
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لي آتشفشاني 

تفتان، عبارت 

- ناپديد شده

  شان

                     

آشنايي با

 

از پنج قله اصل

مقابل واژه ت خدا

  ارآب است.

اين كوههبي در 

  )21, ص. 13

  
  )شفشاني

د از دهانة آتشفش
	)ر كوه

                      

د. تفتان يكي ا

لغت نامه دهخد 

رم گوگرد و بخا

از راشدين مذهب

69الت ايرانشناسي, 

شمال شرقي ه 
قله جنوبي(آتش –

وج بخارات گوگرد
قله مادر –ه تفتان 

  شان تَنگ
	)تنگ-ك

                 
  رياهاي آزاد

 

 
 

باشدر خاش مي

 قرار دارد. در

خروج گازهاي گر

د كه چهل تن ا

افشار سيستاني, مقاال

2( صقله –ح ب
–مادر كوه  )4

خرو
كوه(

گلفش
كنارك(

متر از سطح در 4050

 

 154 از 129صفحة

	

در شمال شهر

وگردزائيحلة گ

ه تسميه آن، خ

ي معتقد هستند

(ده شده است.

 2
4

3905 ،4036 ،4042 ،0
ص

»تفتان«، كوه

 دماوند در مرح

كه وجه استده

ند و مردم محلي

كوه زيارت ناميد

)رتفع ترين قله

5 شده است همانند:
 
 

ن و بلوچستان،

، همانند1متر 3

آمد ".شده باشد

نامنمي» چهل تن

ن كوه مقدس، ك

  باشد:
قله شمالي (مر –
 

رتفاع قلة تفتان ذكر
22/10/1395   :ش

4,3 

	

	فتان

استان سيستان

3941 با ارتفاع 

ب يا آتش گرم ش

چه«لي تفتان را 

ت قله شمالي اين

بي چهار قله مي
–(زيارت)  ل تن

 يغربقله  –وه 

	شان

تي براي ارمتفاورقام 
آخرين ويرايش تاريخ

ويرايش:

هاي طبيعيجاذبه

 كوه تف

ثار طبيعيآاز

ايران است كه

آنچه از آفتاب"

در اصطالح محل

اند. بهمين علت

كوه تفتان داراي
چهل )1

نر كو )3

 شلفگ

ادر منابع مختلف  ١
 ت
 و

ج

ا

ا

"

د

ا

ك



نشيني در ايران كوچ
 

   
 

 

- كوهستاني ده

(راهنماي صحرايي 

آشنايي با

 

  گاندو 

زگان، مناطق كو

(باشد. يوان مي

گ –اح پوزه كوتاه 
	)خانه سرباز

  د.

 رودان در هرمز

 زندگي اين حي

 

 
 

تمسا
رودخ(

-

 ر

ت پراكندگي دارد

هاي بشاگرد و

همترين مناطق

 

 154 از 130صفحة

	

 

- از خرس قهوه

است كهشبگرد

تا 120درحدود

س بويايي بسيار

	ل هاي خرما

زمستاني ندارد.

شي، انجير و ...)

  كند. ذيه مي

يناب و جيرفت

هلوچستان، كوه

وب كرمان از مه

ص

كوچكتراي جثه

رو و شزوي، كف

با طولي دخرس

حسكيلوگرم، 

.	

 و تغذيه از نخل

اي خواب زهوه

(داز، بادام وحش

ي دام اهلي تغذ

 با پاكستان تا مي

كوه بيرك در بل

ج واقع در جنو

 
 

– مم  

ن گوشتخوار، ج

گوشه گير و منز

دارد. اين سينه

170تا  50دود

ي دارد.ضعيفتاً 

رفتن از درخت

رخالف خرس قه

ر ميوه و جوانه (

ستانداران و گاهي

وچستان ايران

ك ك شهر و رشته

 آسمان و كهنو
(	

22/10/1395   :ش
4,3 

	

	وب بلوچي

–س سياه بلوچي 

 ردة پستانداران

حيواني گ سياه 

د رنگ برروي س

وزني در حد  و

نسبتي و شنواي 

خوب جهت باال ر

بگرد است و بر

واد گياهي نظير

نوزاد پستوچك، 

مناطق مرزي بلو

ني زابلي، نيك

ز، دلفارد، بحر
)273, ص. 1388يز 

آخرين ويرايش تاريخ
ويرايش:

 گاندو

 داركو

 خرس

خرس سياه در

دارد. خرس اي

سفيد Vعالمت

مترسانتي 180

قوي ولي بينايي

قابليت بسيار خ

خرس سياه شب

اين خرس از مو

داران كوو مهره

خرس سياه از م

مناطق كوهستا

رزبكري جبال با
پستانداران ايران, پائي

 

 

 

 ت
 و

خ

ا

ع

0

ق

ق

خ

ا

و

خ

م

ب
پ



نشيني در ايرانآشنايي با كوچ    

   

       154 از 131صفحة    22/10/1395   :آخرين ويرايش تاريخ  
      	   4,3   ويرايش:

 

	:بلوچستان در گذر تاريخ

حفظ مستعمرات خويش همواره در حال رقابت با ساير كشورهاي استعمارگر  از اواخر قرن هفدهم ميالدي استعمار پير انگليس براي

ها به منظور حفاظت از آن، سياست ايجاد همانند فرانسه، روسيه و ... قرار داشت. از جمله اين مستعمرات هندوستان بود كه انگليسي

شاه قاجار بلوچستان مورد توجه از زمان فتحعلي كمربند واسط بين ايران و هند را در دستور كار خود قرار دادند و بهمين دليل

  .داشتندانگلستان قرار گرفت و سعي در گسترش نفوذ خود در منطقه 

از طريق جاسك، گوادر و كراچي  شورش هند) پس از(هندوستان بندر گوا و مستعمره خويش با تلگرافي ارتباط مستقيم  بهانهبه  آنها

- هاي مهندسي و نقشهگروهاعزام  ،كنسولگري در شهرهاي مختلفاقدام به تأسيس  ،1ب ايرانجنودر خط تلگراف اين امنيت و تأمين 

كه به اتفاق گروه مهندسي  انگليسي بود 2»فردريك گلدسميت«مأمور اجراي اين پروژه . به اين شهرها نمودندنيروي نظامي برداري و 

ميدانستند تنها راه تأمين امنيت خطوط تلگراف در  . آنهارداختم به بررسي دقيق منطقه و نقشه برداري پ1861برداري از و نقشه

برخي سرداران خالن كالت و فريفتن اقدام به  يو مقرري مختصر هبا دادن اسلحبهمين علت  دنباشطوايف بلوچ مي سردارانمنطقه 

نفوذ  أمين امنيت خطوط تلگراف،ضمن تهمزمان سياست نفاق و ايجاد اختالف بين سرداران مختلف را در پيش گرفتند تا نموده و 

   دادند.بسط هر چه بيشتر در بلوچستان  نيز خود را

ها با ايجاد نفاق بين خوانين و سرداران بلوچ توانستند مانع اتحاد و اتفاق آنها بشوند و در عين حال كه آنها را برعليه انگليسي"

ساختند. عدت و هواخواهي دولت انگليس مستظهر و اميدوار مييكديگر تحريك و تجهيز ميكردند هريك را نيز بطور جداگانه بمسا

غفلت اولياي امور ايران استفاده نموده با فراغت بال در قطعات متصرفي به تنفيذ و تحكيم قدرت خود پرداخته  ضمناً از عدم توجه و

	)55, ص. 1338ت بلوچستان و مرزهاي آن, (سرگذش "بوجود آوردند.» خانات كالت«بلوچستاني بنام 

اي مستقل تحت حمايت خود در باشد، عمالً منطقهكالته كه از عمده مراكز استقرار طايفه براهويي ميانگلستان با حمايت از خان

ي با ميانجيگري انگلستان سرانجام با تحت فشار گذاشتن ناصرالدين شاه قاجار و طي قراردادجنوب شرق ايران تشكيل داد. دولت 

، بخش عمده از منطقه (!!!!!)كشي خطوط تلگرافي و سرپرست مأمورين سيمانگلستان از مقامات نظامي » سر فردريك گلدسميت«

و تحت حمايت ) 1م1896و  3م1871– بلوچستان را جهت ايجاد كمربندي حائل با هندوستان، از ايران جدا نمود (در طي دو مرحله

                                                            
  رشته هاي تلگرافي چه بري و چه بحري بدين قرار بود:"  ١

	كيلومتر) 1,266( مايل دريايي 683,5در ساحل مكران دو رشته بطول جاسك) -كوادر-(كراچياز كراچي به جاسك  )1

	كيلومتر) 1000( مايل دريايي 540بحري از كراچي به جاسك بطول يك رشته تحت ال )2

	كيلومتر) 961( مايل دريايي 519جاسك به بندر بوشهر سيم تحت البحري بطول  )3

	كيلومتر) 844( مايل دريايي 456تهران به جلفا  )4

	"كيلومتر) 2,278( مايل دريايي 1230بوشهر به جلفا  )5

  )97, ص. 1338شت بلوچستان و مرزهاي آن, (سرگذ
  مفتخر گردد!!  "سر"باعث گرديد تا به دريافت لقب در جهت جداسازي بلوچستان در جريان مذاكرات با ايران  »گلد اسميت«خدمات   ٢
  م به آن بوده است:در ايران كه نقشه جداسازي بلوچستان منضم) 1871اول سپتامبر (جوابيه دولت ايران به نامة سفير انگليس   ٣
سلطانه گذشت برحسب امر و اشاره ملوكانه در جواب آن جناب جاللتمĤب باحترام تمام ... [نامه ونقشه] هر دو از عرض پيشگاه اقدس همايون اعليحضرت قويشوكت شاهنشاهي دام"

بمحض مالحظة ميل دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان در اتمام و حسن ختام اين  دانستزحمت افزا ميشود كه دولت ايران با حقوق صحيحه كه در قطعه بلوچستان براي خودش مي
و همراهي خود از جناب دولت انگلستان مسئله و تشخيص يك حد فاصله در اين ميانه مراسله و نقشة آن جناب را قبول كرد و منتظر نتايج مطلوبه و عظيم الفايده اين موافقت بزرگ 

  )61, ص. 1338(سرگذشت بلوچستان و مرزهاي آن,  "است ...
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پاكستان به نام گرفت و اين منطقه بعدها پس از استقالل پاكستان بعنوان بزرگترين ايالت » !!!!!وچستان انگليسبل«كه خود قرار داد 

  .واگذار شد

هاي بيشتري از منطقه بلوچستان بود، اما مقاومت بعضي سرداران وطن پرست بلوچ در البته طرح انگلستان براي جدا نمودن بخش

زهي و گمشادزهي بر عليه نيروهاي دن به مقصود كامل بازداشت. اتحاد طوايف ياراحمدزائي، اسماعيلبرابر انگلستان، آنها را از رسي

  بخش) با قواي متجاوز انگليسي از اين جمله هستند.زهي (شهخان اسماعيلهاي سردار جمعهانگليسي و مبارزات و جنگ

  .ه استسند بود خانةرودهندوستان،  ز رسمي بين ايران و، مر)تا پيش از اين دوره(در تمامي طول تاريخ الزم بذكر است كه 

زدائي و ستيز با فرهنگ ايراني در انگلستان به جداسازي مناطق مختلف از ايران نيز بسنده نكرده و با برنامه ريزي وسيع به ايران

جزيره هندوستان داشت، را در  اي هزاران ساله در شبهشرق، غرب و شمال ايران پرداخت. آنها مقابله با زبان فارسي كه ريشه

دستوركار خود قرار داده و با تضعيف زبان فارسي و ترويج زبان انگليسي، مسير ارتباط فرهنگي اين منطقه با ايران را نيز قطع نمود 

اصل نمايد. تا بدينوسيله ضمن اطمينان از عدم ارتباط بين مردم اين مناطق با ايران، از وابستگي كامل منطقه به خودش اطمينان ح

توان هزاران واژه فارسي را در زبان مردم پاكستان يافت اما براي ارتباط و صحبت، دو ملت بايد از زبان انگليسي هرچند كه امروزه مي

  بهره بگيرند!!!

از  است. هايي از كشور توسط آنها مواجه بودهاما پيش از اين نيز ايران با دخالت انگلستان در امور داخلي كشور و تجزية بخش

و ساير ها جهت اشغال هرات و همچنين حملة به سيستان سييتوسط انگل ،تحريك واليان افغان كابلتجهيز نظامي و آنجمله بايد به 

  2اشاره نمود.نقاط 

داده  ها از آن توسط حسام السلطنه، انگلستان به ايران اعالن جنگو بيرون راندن افغان 3ه.ق)، با فتح هرات 1273م (1875در سال 

، اقدام به پياده نمودن سرباز و اشغال بوشهر و خرمشهر از طريق نيروي دريايي خود در هندوستان و با هجوم به جزاير جنوب ايران

                                                                                                                                                                                                     
كه در نقشه » اسفندك«و » كوهك«و » محال كناربسته«دهند در نقشه گلداسميت تغييراتي داده شود و پس از مذاكرات و مقاومت سخت (!!!!) دولت ايران انگليسيها رضايت مي"  ١

شود به ايران بين محسن خان مشيرالدوله و وزير مختار انگليس منعقد مي 1896مارس  26به موجب قرارداد ديگري كه در مورخ  گلداسميت جزو بلوچستان انگليس منظور شده
  )62, ص. 1338(سرگذشت بلوچستان و مرزهاي آن,  "مسترد گردد.

انكه مرقوم گرديد استقالل بهم رسانيد، امير دوست محمد خان والي كابل كه بسبب فوت برادر خود كهندلخان، بعد از آنكه شاهزاده محمد يوسف در حكومت هرات هماچن"  ٢
  )176قايق االخبار ناصري, ص. (ح "فرستاد.ر فراه و سبزوار يقندهار را نيز به تصرف درآورده بود، بتحريك و تحريض دولت انگليس خاطر در تصرف هرات بست. جمعي را به تسخ

خان سيستاني مشعر بر فرستادن امير دوست محمدخان يكي از پسران خود را بعزم تسخير سيستان نيز معروض مقارن رسيدن اين اخبار به دربار همايون، عريضة سردار علي"
  )177(حقايق االخبار ناصري, ص.  "گرديد، ....

  در اين شهر بدنيا آمد و تا پيش از پادشاهي والي اين شهر بود. بوده است، شاه عباس صفوي و يكي از مهمترين شهرهاي خراسان در طول تاريخ هرات همواره بخشي از ايران   ٣
ملة و محاصرة قلعه هرات اقدام به آزاد سازي آن نمود. با كشته شدن در دوران فترت پس از صفويه طايفة ابدالي، هرات را اشغال نموده و نافرماني نمودند كه نادرشاه افشار با ح

ميرزاي نايب السلطنه براي بازپس گرفتن هرات بسمت خراسان حركت نمود. اما با مرگ ه.ق) عباس 1249م (1834در سال ها مجدداً هرات را اشغال نمودند. بهمين دليل نادرشاه، افغان
محمدخان دوران ناصرالدين شاه قاجار، دوستمحمد شاه قاجار حركت جدي در اين زمينة انجام ندادند. در سپس شاه و مام ماند و پس از آن فتحعليميرزا در راه، اين كار ناتعباس

ها را موفق شد افغانه.ق)  1273م (1857ر دفتح قلعة هرات محاصره و گيري هرات گرديد و با حسام السلطنه مامور بازپسو ارتش ايران با فرماندهي  حاكم كابل، هرات را اشغال نمود
  از اين شهر بيرون نمايد.

-شگر ظفر بنيان روانه گردانيد. حسامشاهزاده محمديوسف، شاهزاده محسن برادر خود را با سردار احمدخان  قلعه گاهي و جمعي از دليران افغان به امداد غوريان و دستبردي به ل"

در كنار قلعة زنده جان بهمديگر و جمعي سواره ترشيزي و دوعراده توپ به استقابل افاغنه مأمور فرمود. » صفرعليخان شاهسون«لخاني را با السلطنه پس از اطالع، سامان خان اي
زماني  روز آتش حرب و پيكار گشتند. ره افدوچار گرديده بي محابا چون شيران گردن از سلسله تافته، يا گرازان خشمگين جراحت يافته در هم افتادند. رايت افراز عرصة كارزار و ناي

اهللا را شفيع خويشتن ...... روز بيست و سيم رجب كالم نشد كه افاغنه را پاي ثبات و قرار از جا بيرون شد ؛ تمامي مايعرف و دواب و اسباب خود را ريخته به جانب هرات گريختند.
السلطنه روز طنه سعادت عليخان ياور ترشيزي را با سيصد نفر سرباز به حراست غوريان مأمور فرمود، .... پس حسامالسلگردانيد و خدمت اميرزاده رسيد، قلعه را تسليم كرد. حسام

  )178(حقايق االخبار ناصري, ص.  "بيست و ششم رجب از غوريان بجانب هرات نهضت فرمود. 
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و  هاي دالوران بوشهري، دشتستانيرغم مبارزات و جنگعليو بدين وسيله ناصرالدين شاه قاجار را تحت فشار گذاشت.  1نمود

 1273رجب  7ميالدي ( 1857اي در چهارم مارس مي ايران و فشارهاي سياسي، نهايتاً به امضاي تفاهم نامهاشغال نظا، 2برازجاني

 )لرد كاولي) و سفير انگلستان (3فرخ خان امين الملك –ميرزا ابوطالب فرخ خان غفاري ) در شهر پاريس بين نماينده ايران (ه.ق

مشهور گشت، عمالً موجب تجزية  4نامه اجباري كه به معاهده پاريساين تفاهمانجاميد كه بموجب آن هرات از ايران جدا گرديد. 

كشور افغانستان بعنوان و رسميت يافتن  منجر به تشكيلو  ههاي شرقي هريررود از ايران گرديدخراسان و جدا شدن سرزمين

	.گرديدكمربندي حائل ميان ايران و هندوستان الحماية انگلستان و كشوري تحت

اداره و زير نظر واليان منصوبه در كرمان و يا خراسان، تا زمان پهلوي اول بصورت ملوك الطوايفي (نيمه مستقل) ايران ان بلوچست

 1307. اما در سال شدندو سرداران طوايف باركزائي، ميرالشاري و مباركي از قدرتمندترين و متنفذين محلي محسوب مي شدمي

 و دستيابي به اهداف يكجانشين نمودن (تخته قاپو) و خلع سالح عشاير ، ايجاد امنيتراييدر راستاي سياست تمركزگخورشيدي و 

طي چندين جنگ و با همياري بعضي به بلوچستان نمود. اين نيروها  ي نظامي، دولت مركزي اقدام به اعزام نيرودر دوران پهلوي اول

تنبيه و  ايعدهبعضي سرداران نواخته و رخي از سرداران كشته، بد. در اين دوره دنگردي ياغياناز سرداران بلوچ موفق به شكست 

  . برخي ديگر تبعيد شدند

سردار  و (شيراز) بخش بلوچستان به فارسرئيس ايل شه 5زائيخان اسماعيلسردار جمعه و خان ريگي رئيس ايل ريگي سردار عيدو

   .شدند تبعيد سيستان به مشهد و فارس پردلي رئيس ايل سرابندي محمدرضاخان

محمدخان باركزائي رئيس ايل باركزائي ابتدا به تهران فراخوانده شد و مورد احترام و نوازش دولت قرارگرفت همچنين سردار دوست

و مجبور به اقامت تحت نظر در تهران گرديد. اما تحريك اطرافيان براي فرار و سپس كشتن آجودان دولتي وي توسط آنان، او را در 

قرار داد كه نهايتاً منجر به فرار وي از تهران گرديد. دوست محمدخان در نزديكي نيشابور دستگير و به تهران عمل انجام شده 

	فرستاده شده و سرانجام محاكمه و اعدام گرديد. 

مقدمات با استانداري اسداهللا علم بر سيستان و بلوچستان رغم قيام زابل بر عليه خاندان متنفذ علم، عليدر دوران پهلوي دوم 

اين امر تداوم يافت. تغيير  در حكومت سابق دربار وزارتها به دربار فراهم آمد و با انتصاب وي به مقام بلوچسرداران نزديكي بيشتر 

                                                                                                                                                                                                     
ها را با چندي از بروج قراول گماشته، محمدرضاخان سرتيپ با دوفوج به حراست ارك مأمور گرديد. روز گروس به شهر درآمده، دروازهحسب االمر حسينعلي خان سرتيپ با دو فوج "

دريا موج با نظمي در كمال  االول خود امير زاده با چهار فوجخان سرهنگ توپخانه به ضبط قورخانه و چند عراده توپ كه در شهر بود، به شهر درآمد. غرة ربيعسلخ صفر، اهللا وردي
خاني و حسينخان يوز باشي به مسجد جامع انتظام داخل شهر گرديده در ارگ مقام فرمود. پس از ورود، عامة اهالي هرات را احضار و از الطاف سرشار بلند اقتدار اميدوار نمود. ايل

  )189(حقايق االخبار ناصري, ص.  "اي بنام نامي مبارك شاهنشاهي خوانده آمد.شتافتند. خطبه
  )197(حقايق االخبار ناصري, ص.   ١
  )200(حقايق االخبار ناصري, ص.   ٢
شما اختيار داريد در ": نمايندة ايران در مذاكرات اين بود» الملكخان امينفرخ«، به انشين اميركبيرجشاه و ناصرالدينصدراعظم  »نوريآقاخان ميرزا«تنها دستور بنا به روايتي،   ٣

  "شاه و ديگري صدارت من يكي سلطنت ناصرالدينكنيد مگر در دو مورد:  ها است موافقت اي كه مورد تقاضاي انگليسي هر مساله
  )213(حقايق االخبار ناصري, ص.  عهدنامه پاريس در هفتم شهر رجب  ٤
  تغيير پيدا نمود. شه بخشپس از بخشش نام طايفه به   ٥
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با پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي در ايران همانند ساير  باشد.ها ميحاصل اين تالش نوازيبخش و شهنام بعضي از طوايف به شه

  ر سيستم خاني در بلوچستان نيز بطور كامل برچيده شده و سرداران جايگاه و قدرت خود را از دست دادند. نقاط كشو

ها و اي از عوامل مختلف موجب بهم خوردن توازن قوا در جامعه بلوچ كه پيش از اين بين مولويدر دوران پس از انقالب مجموعه

هاي ها گردند. همزمان نيز برخي حكومتها تنها قشر قدرتمند جامعه بلوچولويسرداران وجود داشت، گرديد و عمالً موجب شد تا م

هاي قديمي استعمار پير انگلستان را دوباره بكار گرفته و با اي كه در پي ايجاد ناامني در ايران بودند، سياستاي و فرامنطقهمنطقه

ها قه نمودند. طراحي و تبليغ هويت جعلي عربي براي بلوچاستفاده از فضاي ايجاد شده، سعي در ايجاد شكاف در بين مردم منط

هاي تفرقه انگيز دشمنان شكل جديدي توسط صدام حسين ملعون از آنجمله بود. با پايان دوران هشت ساله جنگ تحميلي، سياست

اختالف در پيكره اين بخش  هاي ديگري را براي ايجادهاي بسيار هنگفت مالي و تبليغاتي گسترده، راهبخود گرفت و با صرف هزينه

هاي فرامرزي و از همه ايران در پيش گرفتند. مانور تبليغاتي برروي زبان بلوچي، ايجاد ناامني در منطقه با سوء استفاده از نيروي

، از كنندهاي مذهبي در راستاي ايجاد اختالف بين برادران سني و شيعه كه ساليان سال در كنار يكديگر زندگي ميمهمتر سياست

  آنجمله است. 

مرز بودن اين منطقه با دو كشور پاكستان و افغانستان كه از ثبات و امنيت كافي برخوردار نيستند، فرصت مغتنمي براي همچنين هم

  دشمنان و فرصت طلبان فراهم آورده است.

راني محسوب شده و برادري اهل تسنن هاي دشمنان در راستاي ايجاد اختالفات، بلوچ همواره جزئي از هويت ايرغم تمامي تالشعلي

  هاي دشمنان بوده و هست. و شيعيان و تأكيد همگي بر عامل وحدت انگيز اسالم محمدي (ص) خط بطالني بر تمامي تالش

گرايانه تكية دارند، هاي مذهبي و قومشود عالوه بر عوامل خارجي كه بر سياستاما هنگامي كه در ارتباط با اين منطقه صحبت مي

و تأثير مستقيم بخصوص در بخش سرحدي منطقه آبي و كمخشكي اقليم هاي حال حاضر منطقه نيز در نظر گرفته شود. بايد واقعيت

هاي هاي مركزي به اين بخش از كشور بخصوص در حكومتتوجه كافي دولتعدم ، سطح پايين درآمد مردم، آن بر معيشت مردم

مراكز حمل و نقل، همانند راه، استان  هايزيرساختكافي عدم توسعه ز مركز كشور)، گذشته (بعلل مختلف بخصوص مسافت زياد ا

- عدم وجود صنايع فعال و مولد، كمبود فرصت ،بهداشتي و درماني، پايين بودن ضريب نفوذ آموزش و سطح سواد در بين عامه مردم

است و بسياري از عوامل فرهنگي، اقتصادي و شده هاي شغلي و اقتصادي كافي و مناسب كه موجب گسترش بيكاري در منطقه 

  سياسي ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد. 

هاي كاري خود قرار دهند و با اي را در راستاي حل مشكالت اين منطقه در راس برنامهمطمئناً تمامي مسؤلين بايد تالش همه جانبه

گذشته بخصوص دوران قاجار شده سارت وارده به منطقه در دورانهاي كوتاه مدت و بلند مدت كوشش نمايند تا جبران خريزيبرنامه

  و رفاه نسبي همسان با ساير مناطق كشور در اين منطقه نيز فراهم گردد.
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  تركمن .11,8
واژه تركمن و تركمان را، تركيبي از ترك + مانند و كاشغري  بيرونيابوريحان در مورد معناي واژه تركمن نظرات مختلفي وجود دارد. 

تورك يا ترك تركمن را از تركيب واژه ديگر در برخي منابع  .اندكه اقوام ايراني (تاجيك) به آنها اطالق كرده اندگرفتهمانند)  (ترك

- به تركبطور خاص تنها ن اگروهي نيز معتقدند كه واژه تركم اند.(فرمانرواي بزرگ و قوي) دانسته منفرمانروا و پسوند مبالغه بمعني 

  لمان شدند، اطالق شده است.هاي اغوز كه مس

  التواريخ چنين آورده است:در جامع 1اهللا همدانيخواجه رشيدالدين فضل

اي را لقبي معين مخصوص بوده. اند، و هر قبيلهگفتهلفظ تركمان در قديم نبوده و همه اقوام صحرانشين ترك شكل تُرك مطلق مي"

تناسل ايشان در اين واليت بود، به سبب  توالد و زمين درآمدند، وماوراءالنهر و ايران از واليات خود به بالد غُوزواُدر وقتي كه اقوام 

گشت؛ و چون تاژيك مطلق نبودند، اقوام تاژيك ايشان را تركمان گفتند،  2اقتضاي آب و هوا شكل ايشان بتدريج مانند شكل تاژيك

  )55, ص. 1373(جامع التواريخ,  "اند.اطالق رفته و بدان معروف شده غُوزواُيعني به ترك مانند. و بدان سبب اين نام بر مجموع شعب اقوام 

  . برابر ورود آنها در فرارود ساخت ذوالقرنين سدي در كه دانندي مينسل مهاجمين كهن ازتركمانان را ،برخي وقايع نگاران 

ي غرب ابتدا به اقامت در مناطق فرارود انجاميد و سپس در قرون مختلف و قالب تبار از آسياي مركزي بسومهاجرت اقوام ترك

  هاي كوچك و بزرگ وارد مرزهاي ايران شدند. مهاجرت گروه

ام ميالدي و  10. مهاجرت اول در حدود قرن تقسيم نموددر دو مقطع زماني توان را ميتبار به داخل ايران اقوام تركگستردة ورود 

 هايي همانند غزنويان و سپس سلجوقيان انجاميد. مهاجرت دوم پس از حملة مغولان آغاز شد كه به تشكيل حكومتدوران ساماني

	ادامه يافت. )ام ميالدي13در قرن (

                                                            
-اي يهودياز خانواده نگار و پزشك ايراني خورشيدي) رجل سياسي، تاريخ 696دي  28/قمري 717القعده  ذي - خورشيدي 	629/قمري 648(همداني اهللا  رشيدالدين فضلخواجه   ١

  به دستور غازان 	»جامع التواريخ«كتاب نويسندة  –خان، الجايتو و ابوسعيد) (غازاندر دوران ايلخاني و سد هفتم خورشيدي  در اواخر	االصل
يد و به قتل رس	در چرگر	يتومسموم كردن سلطان محمد خدابنده اولجا اتهامبه  اش پسر شانزده سالهعزل و سپس بهمراه  (ديگر وزير آن دوران) خواجه عليشاه گيالنيوي با توطئة 

	.مورد غارت و تاراج قرارگرفت) شهركي علمي و آموزشي در تبريز(	بناي ربع رشيدي و كشته شدند. همچنينبستگان وي هم غارت تمامي 
باشند. البته بعدها با درآميختن ) ميو غيرايراني (انيراني بمفهوم بيگانه» تازي«و » تازيك« ،» تاجيك«، »تاژيك«دربارة ريشه و معني واژة تازي نظرات بسيار متفاوتي وجود دارد.   ٢

  تركان با ايرانيان فارسي زبان، تركان واژه تاجيك را به همان مفهوم بيگانه و براي غير تركان يعني ايرانيان بكار بردند. 
نشينانان يكجانشين را . در ارديبل و آذربايجان  نيز ايالت شاهسون و ارسباران، دهنامندزبانان غير قشقايي را بطور عام تاجيك ميهاي ترك زبان در استان فارس، فارسقشقايي

  باشد.زبان باشند، كه به مفهوم بيگانه ميزبان يا تاتنامند فارغ از آنكه تركمي» تات«
  : نامه دهخدا لغت

تازيك و تاژيك ، همان تاجيك  ).بر وزن و معني تاجيك است كه غير عرب و ترك باشد. (برهان. تازيك وتاژيك ، )منيري ةشرفنام( ص ، ا) غير عرب و ترك را تاجيك نامند( تاجيك{
آنكه ترك و مغول نباشد. در لغات تركي بمعني اهل فرس نوشته اند. (غياث اللغات)  ).منيري ةعرب كه در عجم بزرگ شود. (شرفنام ةمذكور و نيز اصلي است تركان را، و قيل بچ

زيك است و از آن بعضي فرهنگ نظام آرد: نسل ايراني و فارسي زبان ، مثال : در افغانستان و توران نژادي هستند كه خود را تاجيك مي گويند، مبدل لفظ مذكور تا لفؤم ).	(آنندراج
كه نوشتم ، و اين لفظ در ايران مورد استعمال  است كه در عجم بزرگ شده باشد ليكن صحيح همان است) از اهل لغت چنين قياس كرده اند كه معني لفظ مذكور نسل تازي (عرب

تاج است كه از قبايل  ةو اصل اين كلمه پهلوي تاجيك منسوب به قبيل ندارد فقط در افغانستان و تركستان به فارسي زبانان آنجا گفته مي شود و بيشتر در مقابل ترك استعمال ميشود
را آرد: در زمان رودكي شهر بخارا چون ديگر شهرهاي ماوراءالنهر شهري بوده است مركب از نژاد ايراني و شايد يكي از انتهي . سعيد نفيسي در معرفي مردم بخا -ايران بوده 

نژاد ايراني بوده  حوادث بدان جا رفته اند از ةقديمترين مداين باشد كه نژاد ما در آن رحل اقامت افكنده بهمين جهت مردم آن شهر بجز عده اي معدود از نژادهاي ديگر كه بعد بواسط
ذاشتند، بخارا معروفترين مركز زبان ما شد اند و پارسي زبان ، مخصوصاً از زماني كه بخارا پايتخت سامانيان مركز ادبيات فارسي شد و امراي آل سامان در رواج اين زبان هيچ فرونگ

-مي» تاجيك«زبان پارسيست و هنوز اكثر مردم آن از نژاد ايرانند كه امروزايشان را به اصطالح محلي چنانكه هنوز پس از هزارواَند سال زبان اكثريت مردم بخارا و زبان بازار آن ، 
مردم سمرقند آرد: در زمان حاضر جمعيت واليت سمرقند نزديك به نهصدوشصت هزار نفر است كه  ةلف همان كتاب دربارؤم). 68	–	67صص 	1خوانند... (احوال و اشعار رودكي ج 

  ).}120ص 	1خوانده ميشود. (احوال و اشعار رودكي ج » تاجيك«رصدآن از نژاد ايرانيست كه امروز به اسم بيست وهفت د
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  اشاره نمود.  2قويونلوو آق 1قويونلوتوان به غزنويان، سلجوقيان، تركمانان قرهدر ايران مي يهاي تركماناز حكومت

اغوز، اويرات، آرالد،  شامل كه 5است  دهكرياد 	4»ز اوغوزغُتُ«، از نه طايفه با عنوان 3بجا مانده از تركان سلجوقي »خناُر«دست نوشتة 

   باشند.مي جالير، تاتار، قنقرات، قيات، كرائيت و مغول

وبات بعلت تقدس اين عدد در نزد گانه شدن قبايل در مكتدانند و معتقدند نهنگاران تعداد اين قبايل را بيشتر ميبسياري از تاريخ

  تركان بوده است.

  دانند.پسر حضرت نوح مي» يافث«ها خود را از نسل تركمن

به موجبي كه در تواريخ اسالميان مذكور است و در تورات بني اسرائيل مسطور نوح پيغامبر عليه سالم زمين را از جنوب تا شمال "

كه پدر اعراب و فرس بوده و سوم را به  »سام«ن خود داد كه پدر سودان بوده و ميانه را به از فرزندا »حام«سه قسم كرد: اول آن را به 

  6 )47, ص. 1373(جامع التواريخ,  "كه پدر اتراك بود. »يافث«

اطراف صحراي باشند كه در مي »غُوز«يا  7»زغُوواُ«به معروف  يانهآسياي م زردپوستاز بازماندگان مهاجمان  ي امروزي ايرانهاتركمن

مغوالن حمله  تبار در ايران و پس ازدر دور دوم حضور اقوام تركو  نشيني داشتهزندگي كوچ(ساحل شرقي سيردريا) درياچه آرال 

  به مرزهاي ايران وارد شدند. ام ه.ق) 7(ق در قرن سيزدهم ميالدي  1)چنگيز(

                                                            
در غرب و شمال غرب م) 1469 –م 1378بنيانگذاري شد و براي حدود يكصد سال ( "قرايوسف"كه توسط اي تركماني نام سلسله –قويونلو بمعني صاحبان گوسفندان سياه قره  ١

  بهمراه پسرش كشته شد.  "قويونلواوزون حسن آق"پس از شكست از  "جهانشاه قراقويونلو"راني كرد. آخرين حكمران اين سلسله ايران حكم
  شده و جانشين آنها گرديد.  قويونلوقرهموفق به شكست حكومت  "اوزون حسن"كه توسط اي تركماني نام سلسله – سفيدبمعني صاحبان گوسفندان  قويونلوآق  ٢
تري حكومتي تركماني تشكيل داده پيش از سلجوقيان، غزنويان براي مدت كوتاه سلجوقيان نخستين امپراطوري تركان در ايران را قرن يازدهم ميالدي در ايران تشكيل دادند.  ٣

  بودند.
  زنُه اوغبمعني  »تغز اوغوز«  ٤
  (حواشي) )2029, ص. 1373(جامع التواريخ,   ٥
دانند كه اين اَبولجه خان پسر نوح بوده يا اند، و محقق نميخوانده» اَبولجه خان«گويند؛ ليكن تركان يافث را يافث را به جانب شرق فرستاد. مغوالن و تركان نيز همين سخن مي"  ٦

  )47, ص. 1373(جامع التواريخ,  "اند.ه وي؛ و تمامي مغوالن و اصناف اتراك و صحرانشينان از نسل ويقريب العهد ب اند بر آنكه، از نسل او بوده وفرزند زادة او؛ اال آنكه متفق
و تضرع ميكرد و هر شب در  يگريستستد و شير نميخورد. بدان سبب مادرش مياقُوي) شد و او را پسري در وجود آمد و سه شبانه روز پستان مادر نمي ديپقَراخان قائم مقام پدر ("

. و آن زن بواسطة آنكه شوهرش و تمامت اقوام ايشان كافر بودند خواب چنان ديده كه آن بچه با وي گفتي كه اي مادر من، اگر خدا پرست شوي و محب خدا گردي شير تور بخورم
به خداي آورده و به اخالص تمام محب حق جلّ عال شده؛ و آن بچه پستان مادر گرفته و شير خورده. چون  ترسيده كه اگر اظهار خدا پرستي كند او را با بچه هالك كنند. پنهاني ايمان

تافت. پدرش چون آن معاني در وي ميديد گفت از قوم ما بدين شكل و صورت هيچ فرزندي در يكساله شد بغايت بغايت پاكيزه و خوب صورت بوده و آثار رشد و هدايت از ناحية او مي
  د نيامد. وجو

آواز آمده و گفته كه : نام من اُوغُوز نهيد  اين پسر از ميان اقران و اكفا معظم و معتبر گردد و به مراتب كمال برسد. و جهت نام نهادن وي با ايشان مشورت كرده. آن بچه يكساله به
  )49, ص. 1373(جامع التواريخ,  "او را اُوغُوز نام كردند....حاضران از آن حال بغايت متعجب ماندند، و بموجب سخن او كه اثر ارشاد حق تعالي بود 

اي همان يافث ي افسانهاهللا: اغوز فرزند قراخان فرزند ديپ ياقوي (ديپ موضع تخت و جاي منصب باشد و ياقوي يعني بزرگ جمهور قوم) فرزند ابوبجه خان (به روايترشيدالدين فضل 
باشند. اغوز به سال جنگيد و پيروز گشت. عموها و برادرزادگاني كه با وي مخالف بودند  بسمت شرق متواري گشتند كه مغوالن از نسل آنها مي 75زند نوح) كه خداشناس شد. اغوز فر

  باشند.ود آمد، كه تركمانان از نسل آنها ميداد. و از فرزندان اغُز بيست و چهار قوم بوج» اويغور«گروهي از خويشاوندان خود كه طرفدارش بودند لقب 
و همه لشگريان را بنواخت؛ و جمعي از و چون اُوغُوز را آن ملك مسخر گشت و پادشاهي آنجا بروي قرار گرفت، خرگاهي زرين بزد و طُوي بزرگ كرد و خويشان و امرا را تشريف داد "

اند. و قومي ديگر قَنقلي نام است؛ و تمامت اقوام اُويغُور از نسل ايشان به هم پيوستن و مدد كردنقب نهاد كه معني آن به تركي اَقوام [و] اعمام كه با او متفق گشته بودند، اُويغُور ل
  )51, ص. 1373(جامع التواريخ,   "اند كه با اُوغُوز متفق گشته بودند و با اُوروغ او بر آميخته ...كرد؛ و اقوام قپچاق و قَلَچ و آقاچري هم از نسل آن جماعت

  »اتحادي از عشاير«نيز نشانه جمع و بمفهوم كلي » از«بمعناي قبيله و عشيره است و پسوند » اوغ« اوغ + از = اغوز =  ٧
  "ز دست راست و چپ لشگر به ايشان داد برين موجب:اُوغُوز چنانكه شرح آن خواهد آمد. او را شش پسر بوده و هر يك از ايشان چهار پسر داشته، و اُوغُوشعبه "

  دست راست:
  اولي، قَرااوليخان: قايي، بايات، اَلقَه)كُون1
  خان: يازِر، دوكر، دودورغَه، ياپارلي) آي2
  ) يولدوزخان: اَوشَر، قزيق، بِيگدلي، قارقين3

  دست چپ:
  خان: بايندر، بيچنَه، چاولدور، چپني) كُوك4
  خان: سالور، اَيمور، االيونتلي، اُوركز) طاق5
  ) دينگگيزخان: ايگدر، بوگدوز، ييووه، قنيق6

  )42, ص. 1373(جامع التواريخ, 
  )42, ص. 1373(جامع التواريخ,  "برادران اُوغُوز و بعضي عم زادگان كه با او متفق شدند. اُويغور، قانقلي، قپچاق، قارلوق، قَلَچ، آغاچِري"
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ها به اطراف رود اترك افزايش يافت كه با حمالت در دوران صفوية ورود تركمن. داشته استبسياري  ها فراز و فرودهايتاريخ تركمن

هاي آنان نمود. در اين دوران براي آنان به شهر و روستاهاي منطقه همراه بود و دولت صفوية در دفعات متعدد اقدام رفع شورش

ان حكومت به منطقه كوچانده شدند. طوايفي از قاجارها كه در منطقة كنترل تحركات تركمنان در شمال شرق، ايالت مختلف همپيم

هاي كرد جهت كنترل شمالغرب ايران ساكن بودند به شمال شرق كوچانده و در اطراف استر آباد مستقر گرديدند. همچنين گروه

  حمالت ازبكان و تركمنان به مناطق شمال شرق كشور كوجانده شدند.

هاي آسياي ميانه را خراج گزار نشينخانخيوه و فرغانه و اشغال خوارزم، ال با تسخير تاشكند، بخارا، فشار روسيه تزاري از شم 

 1260در سال  "آخال". قرارداد مرزي رود شدها به داخل ايران و اطراف گرگانروسيه كرده و موجب افزايش سيل مهاجرت تركمن

و تهاجم روسيه  ها را در دو طرف مرز جديد دگرگون نمودزندگي تركمن هاي ايران و روسيه،في مابين دولتم) 1881( خورشيدي

هايشان در خاك ايران هايي از سرزمينكه بخشها تركمنموجب كوچ اجباري آنها و پناه آوردن به داخل مرزهاي ايران گرديد. 

دو كشور كوچ كنند و به هر دو دولت  بينواقع شده بود، مجبور بودند (تركمنستان) در خاك روسيه  هايييو بخش(تركمن صحرا) 

ها بين دو كشور ايران و شوروي ممانعت كشورها بخصوص مرزبانان شوروي از عبور ومرور (كوچ) تركمنماليات پرداخت كنند. نيز 

با  ي زياديهاهاي جديد منجر به درگيريها و مالياتكننده دولتقوانين محدودكننده و كنترلموجب زد و خوردهاي فراواني گرديد. 

دولت ها در بقدرت رسيدن قاجاريه، رغم كمك تركمند. عليگرديهاي مركزي بخصوص در دوران قاجار و پهلوي اول حكومت

   ها داشته است.با تركمننيز را  هاو بيشترين درگيري محسوب ميشدها ترين دشمن تركمنقاجاريه اصلي

ها ش مجدد براي بازگشت به سلطنت، از روسيه به تركمن صحرا آمده و تركمنشاه مخلوع در تالپس از انقالب مشروطه، محمدعلي

 ،خواه و فرار وي به روسيهشاه مخلوع از مجاهدين مشروطهپاد ي طرفدارهارا براي حمله به تهران بسيج نمود كه با شكست نيروي

  اين حركت پايان يافت.

) 2عقب نشيني به صحراي شمال رود اتركهاي يموت (ت تحرك تركمنهاي متعدد قاجاريه به دشت گرگان، بعلرغم لشگركشيعلي

در دوران قاجار منطقة دشت گرگان عمدتاً از ها مجدداً به وضعيت سابق برگشته و عمالً و عدم استقرار دائم ارتش در منطقه، تركمن

قدرت نظامي كه برآمده از  از برنميتابيدند و نشين نظارت حكومت را بر خودهاي كوچگروهدر اين دوران بود.  خارجؤثر دولت كنترل م

غارت روستاها و شهرهاي گرفتند. و همچنين تحرك، بعنوان ابزارهاي حفظ استقالل خود بهره مي بودنشيني الزامات زندگي كوچ

دوران قاجار  هاي حكومتي با آنان در تمام طولو درگيري نيروي ي يموتها) توسط تركمنشدندناميده مي "واليات"كه منطقه (

                                                                                                                                                                                                     
قپچاق و قَنقلي و و از ايشان اقوام اُويغُور و  در تاريخ و حكايات اقوام اُوغُوز و بيست و چهار شعبة مذكور از فرزندزادگان او و بعضي برادران و عم زادگانش كه با او متفق بوده اند"

  )46, ص. 1373(جامع التواريخ, " دند بموجبي كه از حكماء ايشان نقل ميكنند و بر آن متفق اند.قارلوق و قَلَچ پيدا ش
نمايد، تا حدي متفاوت است. يارائه م» ديوان لغات الترك«دهد با ليستي كه كاشغري در ارائه مي» التواريخامعج«اهللا همداني در فضلليست اقوام اُوغُوز كه خواجه رشيدالدين

  طايفه نام ميبريد: 22كاشغري از 
 - 16اُرگر  -15اگدر  -14القابلك  -13قرابلك (قرااولي)  -12ايمر  -11يزغر (يازر)  -10بيات  -9بگدز  -8بگتلي  -7(افشار) اوشار  -6سلغُر  -5اقا  -4بايندر  -3قَيغ (قايي)  - 2قنق  -1

  چرقلغ (چاروقلُغ) -22چچني  -21چولدر (چاولدور)  -20بچنك  -19توگر  -18وندلغ اوالي -17توترقا 
اي از اين اقوام شعب بسيار شده ي كه اين زمان ايشان را مغول ميخوانند ليكن در اصل نام ايشان مغول نبوده، چه اين لفظ بعد از عهد ايشان اختراع كرده اند و هر شعبه ماول اقوا" 	1

برغُوت، قُوري، تنلكوت، كُستَمي، اُوريانقَه،  عين يافته: جالير، سونيت، تاتار، مرگيت، كُورلوت، تُوالس، تُومات، بولوفاچين، كَرَموچين، اُوراسوت، تَمفاليق، تَرُوت، اُويرات،و هر يك نامي م
  )43, ص. 1373(جامع التواريخ,  "قُورقان، سقايت

  "اينچه برون"تا  "چات"حدفاصل (تركمنستان) و روسيه   رودخانة اترك مرز ايران  ٢
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 آوري خراج از روستاييان يكجانشينشكل گرفته بود كه وظيفة آن جمع» ساخلو«ادامه داشت. در اين دوران در هر قبيله نهادي بنام 

آوري ماليات ساليانه از اين روستاها، متعهد بودند تا از آنان در برابر حمالت ساير دشت گرگان بود. ساخلوها ضمن جمع "واليتي"

  1ها حفاظت نمايند.تركمن

اختالفات بين يموت و  بخصوصمختلف  طوايفبين  ختالفات درون گروهي بر سر آب و مرتعها بايد از ادر كنار اين حوادث و درگيري

  .نيز اشاره نموددر منطقه تركمن صحرا طوايف مختلف تركمن با يكديگر  بيشمارهاي جنگ وجعفرباي  گوگالن و يا آتاباي و

ايران در برابر تغييرات رضاخاني سر به شورش گذاشتند. اما همانند  نشينانها همانند ساير كوچتركمن ورشيديخ 1303در سال 

- اي كه بسياري از مناطق تركمنسركوب شد بگونه ورشيديخ 1304ساير نقاط اين شورش نيز با حمله ارتش نوين ايران در سال 

   .نمودند فرار روسيهبه هاي يموت) اكثراً تركمن(ها از تركمن بسياري نشين خالي از سكنه شده و

  

  سرلشگر حسن ارفع:

وقتي از يك تپة مرزي به داخل خاك روسيه نظر انداختم تعداد زيادي چادر ديدم كه احشام بيشماري آنان را احاطه كرده بودند. "

  2"هايي بودند كه از ايران گريخته بودند.اينان يموت

برخالف دوران قاجار كه تخته قاپو شدند. ها تركمنهاي تركمني برچيده و ها خلع سالح، اوو تركمن سران شورشي اعدام اي ازعده

با استقرار ارتش در منطقه امنيت برقرار شده و عمالً حاكميت دولت بر منطقه تثبيت لشگركشي به منطقه بصورت موقتي بود، اينبار 

  تركمن صحرا ايجاد شد.  در منطقه دارالتربيهشد. مدارس عشايري تحت عنوان 

ي شرقي و بر روي مرزها آنهاكم شدن كنترل منجر به نازي، درگيري شوروي در مرزهاي غربي با آلمان  شروع جنگ جهاني دوم، با

كامل از بين رفت. در بطور  در ايران و تضعيف حكومت مركزيدر جنگ جهاني دوم اشغال ايران  پس ازگرديد. كنترل مرزها  جنوبي

مجدداً در برخي مناطق بوجود ه و به داخل مرزهاي ايران وارد شدند و غارتگري و ناامني ها دوباره به كوچ روي آوردتركمن نتيجه

هاي همسوي كشورهاي ايران و شوروي سياست در ايران و قدرت گيري دوباره حكومت مركزيپايان جنگ جهاني دوم و اما با  آمد.

در دشت حاصلخيز  خ) 1341اورزي بعد از اصالحات ارضي (ده كش و همچنين اقتصاد سود سابق در كنترل رفت و آمد در مرزها

هاي ايلياتي محسوب جزو اولين گروهو به كشاورزي روي آوردند و كرده كوچندگي را رها شيوة زندگي آرام آرام ها تركمن، گرگان

  اند. كرده حفظاي خود را ظام طايفهكشاورزي ن رغم يكجانشيني وها عليتركمن .شدنديكجانشين  شوند كهمي

 بين آميزرابطة صلحبه دو صورت اسم و صفت به كار رفته است. ايل در حالت صفتي به معناي  "ايل"يا  "ال"در ميان تركمنها كلمة 

در راس هرم  در گذشته 3.گروه و طايفه، و در حالت اسمي به مفهوم يك گروه جغرافيايي يا مكاني پدرتبار است ،فرديا چند دو 

ها ، تركمننشين ايرانكوچبرخالف ساير گروه هاي  معاصر دورانها ايلخان قرار داشته است. اما در سياسي تركمن –اجتماعي 

                                                            
  )168, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول ويليام آيرونز   ١
  )168, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول  :ويليام آيرونز  ٢
  )157, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول  :ويليام آيرونز  ٣
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و اتحاد سياسي  كننددر يك منطقه جغرافيايي زندگي ميرهبري متمركز  بدون داشتنكه بصورت طوايفي مستقل از يكديگر بوده 

وجود ها در بين تركمنجايگاه ايلخاني نيز  نشده است. لذادر راس هرم با رهبري متمركز ساختار ايل  شكيلمنجر به ت بين طوايف

و تصميمات قرار دارد كه هدايت طايفه خود را برعهده داشته » ياشول« ياندارد. در راس هر يك از طوايف تركمن يك ريش سفيد 

	.شودميحل و فصل مختلف ريش سفيدان طوايف حضور با  مشكالتشود و ها گرفته ميجمعي در شور بين ياشول

توانستند در برابر ها بيش از ساير ايل و عدم رهبري متمركز داشتن سازمان سياسي متمركزن ،پراكنده بودن بسبب طوايف تركمن

  ها بخصوص قاجاريه فراهم آورند.حكومتراي بو دردسرهاي زيادي را  ايستادگي كنند ي مركزيهاحكومت

زبان ها ساير يكجانشينان فارستركمن نامند.مي 2»چاروا«را  داررمهنشين هاي كوچو گروه 1»مورچ«را كشاورز يكجانشينان  ،ركمنانت

	3باشد.ها زراعت ميخوانند كه عمدة فعاليت واليتمي» واليت«زبان منطقه را و ترك

  :عبارتند از ايران ساكن تركمنطوايف  عمده

 يموت	

 4گوكالن	

 كهت	

  
                                                            

  اي تركي به معناي خانة گلي، مجازاً رعيت و زارع واژهچمور:   ١
  دار مال و حشم بمعني فارسي چارواداركوتاه شده واژه چاروا:   ٢
   )227, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول آن لمتون  - )152, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول ويليام آيرونز  -  )39, ص. 42و  41, تركمن هاي ايران, شماره (پوركريم  ٣
  دند.ها در گذشته قائي ناميده ميشگوگالن  ٤

)ثفاي( ناخ هجلوَبا

يوُقاي پيد

زوُغا

ناخ قاط-5ناخ نوگ-1

ييوكاراق يلرمري يراسرارولاستومي هكتقيراس

نمكرت فياوط ةرجش

ناخ يآ-2

نالگوگ

كجروغا

رومت يلتقرومت يلتا لسن
هويخ ياه تومي

لسن
ناريا ياه تومي

قوجقينوچفرش

يملق

لاخآ ياه هكتهويخ ياه هكت

يدرب

ناخاراق

حون

ناخُزكناخرُكناخروُا

ناخزيگگنيد-6ناخ كوك-4 ناخ زودلوي-3

ناخروُا رتخد

يياق

)تايب( تاياب

يلواهَقلَ

يلواارَق

ِرزاي

ركود

هَغرودود

يلراپاي

)راشفا( َرشوَا

قيزق

يلدگيِب

نيقراق

ردنياب

َهنچيب

رودلواچ

ينپچ

رولاس

روميَا

يلتنويالا

زكروُا

ردگيا

زودگوب

هوويي
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ناريا ياه تومي
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  . شونداغوز ميدانند و به دو طايفه بزرگ آتاباي و جعفرباي تقسيم مي از نوادگانها خود را از فرزندان يموت يموت

   .باشدگوكالن مركب از گوك به معني سبز و الن به معني جايگاه يعني سرزمين سبز ميواژه 

  هاي آخال در ايران سكونت دارند.كه تنها گروههايي از تكهشوند تقسيم مي »هاي آخالتكه«و  »هاي خيوهتكه«ها به دو بخش تكه

  در تركمنستان سكونت دارند.اكثراً  »ساريق«و  »ارساري«، 1»سالور « همانندطوايف ديگر تركمن 

اند دهتشكيل ش خوجهو  شيخ، مختوم آتا،تيره  4باشند كه از باشند. سيدها قبايل مقدسي ميها سيدها ميگروه ديگر در بين تركمن

  باشند.ها داراي احترام زيادي ميدانند و در ميان تركمنعلي (ع)) مي - عثمان – عمر – (ابوبكر راشدين خلفايو خود را از تبار 

  ، وظيفة ميانجيگري و حل اختالفات در منازعات بين قبايل را بر عهده دارند.2شوندخوانده مي "اوالد"اعضاي قبايل مقدس كه 

   

	در ايران: تركمنپراكندگي قوم 

شمالي و هاي گلستان، خراسان) در استانو قره سو اترك هاي گرگان رود،جلگة تركمن صحرا (حاصل روددر در ايران ها تركمن

 تركمنستان اي از حوالي رود گرگان تا نوار مرزي ايران وشرقي درياي كاسپين در دو منطقه كوهستاني و جلگهجنوبيعني در رضوي 

	ند.باشساكن مي

شهرهاي عمده تپه (تپه فيروزه)  برون، گميش اينچه تپه، بندرتركمن، گنبد قابوس، كالله، آق قال، گميشان، مراوهشهرهايي همچون 

  تركمن نشين در منطقه هستند.

 وردتپه، كالله و ارتفاعات غرب و شمال غربي بجن حصارچه، مراوه ماننده استان گلستانمناطق كوهستاني شرقي ها در گوكالن

و  بجنورد شمالدر  هاتكه ساكن هستند.دشت گرگان  ايهاي غربي جلگهبخشو  مازندرانكرانة درياي ها در حضور دارند. يموت

  ساكن هستند.حصارچه 

  

  
  گلستاناستان  خراسان شمالياستان 

                                                            
  )60, ص. 1373(جامع التواريخ,  سالُور يعني هرجا كه رسد شمشير و چماق او روان باشد.  ١
  )164, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول ويليام آيرونز   ٢
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  مذهب:

هاي تصوفي همانند برخي فرقه باشند.ميآداب مذهبي سنن و به بوده و پايبند هب حنفي ذهاي ايران مسلمان و پيرو متركمن

  باشند.ها داراي پيرواني مينقشبنديه نيز در ميان برخي تركمن

  

  :زبان

تركمني داراي زبان باشد. مي وزغُشاخه اُو از  هاي زبان تركياز زير مجموعهتركمني زبان صحبت ميكنند. ها به زبان تركمني تركمن

  باشد.تلف ميهاي متفاوتي در ميان طوايف مخگويش

  

	:فرهنگ

باشند و بهمين علت از قسم خوردن به خدا و پيامبر تركمنان به راستگويي و پرهيز از دروغ هرچند به ضرر آنها باشد، شهره مي

  پرهيز ميكنند و كمتر سوگند ياد ميكنند. 

و  ها پايين استزدواج در بين تركمن. سن ادنباشپدرساالر و پدرمكان ميگستره هستند كه  يهايهادخانو ،هاي تركمنيخانواده

مانند و چادر خود را در نزديكي چادر پدر برپا ميپسران پس از ازدواج نيز تا هنگامي كه استقالل اقتصادي پيدا كنند، در كنار پدر 

  كنند. مي

ذارند و به خانة عروس آينده ئي ميگاز بستگان داماد چند گردة نان در سفرهمراحل عروسي از آنجا آغاز ميشود كه سه چهار زن "

ها كند و نانروند. پس از سالم واحوال پرسي و نشستن  و نوشيدن چند پياله چاي، يكي از زنان سفرة نان را بروي جمع باز ميمي

انند پزند كه ممي» باترمه«برند و با مقداري از گوشت آن شود. همان روز خانوادة عروس گوسفندي سر ميميان حاضران تقسيم مي

آبگوشت است ولي نخود و لوبيا ندارد واين مهمانان و همچنين چند خانوادة دور و برشان را با نهار پذيرايي ميكنند، به اين ترتيب 

روز بعد پدر داماد چندتن از مردان و ريش سفيدان  طايفة خود را بنهار يا شود. موافقت خانوادة عروس با اين ازدواج آشكار مي

گويند و نهد. مردان طايفه و ريش سفيدان مبارك باد ميود دعوت ميكند و موضوع ازدواج پسرش را در ميان ميشامي در خانة خ

 "كنند. اگر پدر داماد كم و كسر داشت در همان مجلس هركس به فراخور حال خود پولي ميدهد. ....هزينة عروسي را برآورد مي
  )45, ص. 84ة (پوركريم, شمار

ي اقامتگشت و در گذشته رسم بر اين بود كه پس از ازدواج عروس يك شب را در منزل داماد بسر برده و سپس به منزل پدري بر مي

خود قاليچه و گليم بايد با بافتن اين مدت در خانه پدري طول عروس در داشت. مي ي پدريدر خانهبطول ميكشيد،  كه گاه تا دوسال

	 .نداشتو داماد در اين مدت حق ديدن عروس را  آماده نمايداش زندگي آينده را براي

هاي يموت وتكه و براي ها، اين سنت نيز تقريباً از بين رفته است و تنها در برخي گروهبا توجه به تغيير سبك زندگي در بين تركمن

  شود.هاي كمتري اين رسم اجرا ميمدت
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كنند اما تمايلي به دادن دختر افراد غير تركمن هم همسر انتخاب مياز آنها باشد. وانين خواصي ميها داراي قازدواج در بين تركمن

و كساني را كه مادرشان  »ايگ«ها به كساني كه پدر و مادر هر دو يموت باشند در گذشته يموتبه غير تركمن ندارند. بهمين دليل 

داشتن تجربه و مهارت در امور ها زنان بيوه بعلت در ميان تركمنف ساير ايالت، برخال ناميدند.) مينانجيب( »غول«غير يموت بود را 

- داخت ميري نسبت به دختران برخوردار بودند و شيربهاي بيشتري بابت آنها پاز ارزش و اعتباري بيشتر داري و نگهداري گله خانه

  خورد.از آن بچشم نميها منسوخ شده و اثري در بين اكثر تركمن سنتي اين رسوم و قوانينشد. 

و  كرده قرباني راگوسفند يا بزي  هاي تركمنخانوادهباشد. در روز عيد قربان ها مي) مهمترين جشن تركمنقربان بايرامعيد قربان (

روزه گوشت قرباني . مردم در اين روز از صبح تا هنگام قرباني كردن، روزه هستند و با فرستند ها مي خانوادهساير گوشتش را براي 

  كنند. خود را باز مي

كنند و به هايي تميز و نو پوشيده و نماز عيد را به جماعت برگزار ميباشد. در روز عيد لباسها ميعيد فطر نيز جزو اعياد مهم تركمن

  روند.ديدن بزرگان و ريش سفيدان اُبه مي

باشد، جشني برپا داشته و با ذبح ر اسالم ميمردان تركمن با رسيدن به سن شصت و سه سالگي كه مدت زندگي مبارك پيامب

نامند كه نشان دهنده مي »آق آش«يا  »آق قويون«را  دهند كه در گوييش تركمني آنگوسفند سفيدي، جشني برپا كرده و وليمه مي

  بندند.باشد و افراد زين پس دستار سفيد بسر ميورود فرد به مرحله شيخوخيت و ريش سفيدي مي

هايي درون زمين باشد و معموالً در اجاقميچين با گوشت گوسفند  كه نوعي تهنام برد » چِكترمه«بوب تركمني بايد از از غذاهاي مح

- پخته مي خواستگاري كه بيشتر در مراسمبدون نخود و لوبيا  آبگوشت نوعي »باترمه«شود. همچنين و با گرما آتش و ذغال پخته مي

	شود.

  نشيني به يكجانشيني دچار تغييرات زيادي شده است. ز زندگي كوچها با گذار ااقتصاد تركمن

شد اما بعد از ترين راه تأمين معيشت آنها محسوب ميني بودند تا چند دهه قبل پرورش دام اصليگردانشينان رمهكوچ هايموت

رود و اترك يزي جلگه مابين رودهاي گرگاناند و با توجه حاصلخاتفاقات ذكر شده در قبل، اكثراً كوچ را رها كرده و يكجانشين شده

هاي بسيار ها بعلت حاصلخيزي مناطق سكونت آنها در ايران و وجود منابع آبي كافي از سالباشند. گوكالنبه كشاورزي مشغول مي

  اند.قبل به كشاورزي روي آورده

را معاش آنها  ي كاسته شده و كشاورزي بخش اصليهاي اخير، از وابستگي معيشت آنها به دامدارها در سالبا يكجا نشيني تركمن

ترين محصوالت و ... از اصليهمانند سويا وآفتابگردان  هاي روغني، كشت دانهكاري، شاليكاري پنبه ،كشت گندمنمايد. تأمين مي

  گرداني هنوز در بين طوايف تركمن رواج دارد. باشد. البته دامداري در قالب رمهها ميكشاورزي تركمن

شرايط آب و هواي منطقه شرايط مناسبي براي رويش درخت توت دارد. بهمين علت پرورش كرم ابريشم از گذشته در منطقه مرسوم 

  شود. هاي تأمين معاش محسوب ميبوده و بطبع آن نخ و پارچه ابريشم نيز جزو محصوالت منطقه و از راه

  پردازند.پين سكونت دارند به ماهيگيري نيز ميهاي تركمني كه در نواحي ساحلي درياي كاسهمچنين گروه
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   باشد.مي تركمني هايقاليهاي تركمني و اسبچادر تركمني،  هاتركمنهاي  از بارزترين  ويژگي

  و  1»اُوي«چادر تركمنيشودمحسوب مياي شود كه همانند چادر عشاير شاهسون جزو مساكن اُبهناميده مييا ا .  

. تارم بوسيله باشدمي »متارِ«بنام  ،اي شكلو استوانهداربست ضربدري چوبي  آن سازهاست كه د پوش آالچيق گرد و نم »اُوي«

د. دو سازاوي را ميسقفي گنبدي  شود ومتصل مي ،د استباي شكل باالي گندايرهطاق كه  »توي نوك«به (اوق) ها كماني شكل چوب

 ربست چوبي باااين دروي شود. در دور تارم بسته مي(بيل يوق) ديگري در باال  و(دورلوق ياخا) نوار بافته شده پشمي يكي در پايين 

در مناطق دشتي مورد استفاده قرار بيشتر  اويشود. بسته مي »قاميش«ها با حصيري بنام يده شده و اطراف تارمپوش(كَچه) نمد 

و ضمن  يده وارد شدهمتا افراد براي ورود با سر خشود . كوتاهي درب باعث ميبرخالف جهت باد استو كوتاه درب اوي گيرد. مي

و همچنين كمترين تبادل حرارتي با هواي  شود موجب آزار مهمان نشود، دود اجاق كه در باالي محيط جمع ميبه صاحب اوي احترام

هاجمان احتمالي افزايش كاركردي دفاعي نيز دارد و قدرت دفاع افراد داخل اوي را در برابر ماين روش در ضمن  .بيرون صورت گيرد

پشم هاي نمدي را بصورت نيمه چرم درآورده و ضد آب ، ين داربست چوبداشتنرم نگه اجاق داخل اُوي ضمنچربي ناشي از دهد. مي

  متري دارد. 3متر و ارتفاعي در حدود  6اُوي معموالً قطري در حدود  .نمايدمي

هايشان در يك براي چراي دامكه  باشدمي هاييخانوادهمتشكل از دهد. اُبه را تشكيل مي »اُبه«در كنار هم يك  چند اُوي ةمجموع

  را در كنار هم برپا مي كنند. چادرهايشانچراگاه جمع و 

از رونق افتاده و تنها در مناطق دور  »اُوي«ها و اسكان آنها، استفاده از هاي اخير و با رواج زندگي يكجانشيني در بين تركمندر دهه

ها تبديل به بهاند و اُهاي روستايي گرفتهها را خانههاي سنتي و زيباي تركمني را مشاهده كرد و جاي اويوان آالچيقتدست مي

  اند.روستاها شده

ريش سفيد هر  ها را برعهده دارد.نامند كه سرپرستي اُبه و هماهنگي بين اُبه با ساير اُبهمي »سراُبه«يا  »ياشول«ريش سفيد هر اُبه را 

  شود.انجام مياُبه شود و به تنهايي قدرت چنداني ندارد و تصميمات با همفكري ساير افراد توسط افرد آن اُبه انتخاب مياُبه 

شود. ها ديده نمييل و به طبع آن مقامي همانند ايلخان در بين تركمنهاي باالتر ساختار اجتماعي همانند تيره، طايفه و اامروز رده

  2شوند.احتمالي با همفكري ريش سفيدان و بزرگان و بصورت مشورتي حل و فصل مي تصميمات و مشكالت

  

 اند. هاي دور به اسب عالقه بسياري داشته و سواركاراني قابل بودهها از گذشتهتركمن	

قال و بندرتركمن آقهاي بهاره و پاييزه گنبد، و كورس اي برخوردار استها از جايگاه بسيار ويژهبهمين دليل اسب در زندگي تركمن

، "اسب يموت"د. همانند نباش. نژادهاي اسب تركمني به نام طوايف تركمن مشهور مينمايدهرساله افراد بسياري را به خود جذب مي

هاي هاي تركمني با اسباسبتركيب ز شود. اين اسب اي محسوب ميجديدنژاد كه  "اسب چناران" همچنين  و "تكهاسب آخال"

   لشگركشي به هند بوجود آمد. بقصدو افشار نادرشاه  وسطتسيلمي عرب 

                                                            
1 OY 

  )228, ص. 1362(ايالت و عشاير, چاپ اول آن لمتون   ٢
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	ود را دارند.
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 شاخص را دارند

ها رواج فاع گل

هاي فرش تركمن
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هنگي خاص خو
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قرار داش جاجيم
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هاي فرهو نشانه
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همانند گليم و ج

دستي جايگاهي

هاي تركمني نيز

پاي شتر بعنواي

خارا و همچنين

لق به طايفه جع

  
  ن صحرا)
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باشند وصحرا مي

ر روي زمين گر

توسط زنان هن 

يا تخت بافت ه

ي در هنرهاي د

هاشد، در فرش

يا جا» گليمار

بخيا نقش » ل

درناق گل متعل،

هاي تركمنيفته
تركمن –رش بافي

ص

منطقه تركمن ص

ان گستردني بر

همگي شوند كه

و ي انواع فرش 

هاي تركمنيفته

بارايج در آن مي

«توان از ي مي

 

تركمن آخا«ه

)،نقش عقاب(ل

با
(كارگاه فر

 
 

م مختص بهها ن

ف از فرش بعنو

شد محسوب مي

همانندپرزدار  

والت صنعتي، با

ج نقش بسيار ر

تركمنيهاي رش

  .شودسوب مي

  اري گل
 )شك دابان
توان بهمني مي

طغر گل، سه گل
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بنوعي نماد تركم
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» قجك«ر اوقات با باشد كه بيشتمي تركمنها يا همان نوازندگان  »باخشي«شود ساز اصلي نيز ناميده مي 1»تامدرا«تركمني كه  دوتار

سيم و سيزده پرده است كه در گذشته بجاي سيم از نخ ابريشم  2تركمني داراي  دوتارگردد. ، نوعي كمانچه) هم نوا ميقيجاق(

براي ساخت كاسة تار شود. شد. كاسه تامدرا از چوب درخت توت و دستة آن از چوب درخت زردآلو و يا گردو تهيه مياستفاده مي

تمدرا و بهمين دليل به آن  را ابتدا در تنور قرار ميدهند تا رطوبت آن گرفته شود توتدرخت ي شكل)، تنه بريده شده (قسمت گالب

باشد و دستة آن بسمت بيرون زاويه كمي متفاوت ميخراساني  دوتار تركمني از نظر ساختاري با دوتارشود. گفته ميبمعني تنور 

  دارد. 

شاعر بزرگ  »فراغيقليمختوم«شوند. خوانده مي »آيديم«شود كه همراه مي ن موزون و منظوم تركمنيسخناها با باخشيدوتار  نواي

  خوانند.ها با نواي دوتار ميباشد كه اشعار او را باخشيها ميتركمن

كه جنبه اشد بميسراسر هيجان، حركت و فرياد  ،زيبا يرقص، رقص مورد عالقه جوانان تركمن، رقص خنجريا همان  »خنجر ذكر«

اين رقص گروهي با لباس .  اجرا ميشودبه گردن يكديگر انداختن به دور هم و دست جوانان  و با حلقه داردنيز مذهبي و صوفيانه 

  گردد.نيز محسوب مي آمادگي براي رزم و مبارزهسنتي و بستن خنجر به كمر همراه است و عالوه بر جنبه عرفاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  تامديره ١
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	:پوشاك

در گذشته پوش

ميشد اما پس

هپوشاك تركمن
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امروزه زنان ترك
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  نتيجه گيري .12

هاي سر ها و كوهاي ناب و بينظير هستيم. مناظر بِكر و دست نخوردة دشتناظر بر صحنه نشينانكوچدر لحظه اول ورود به زندگي 

قالي، گليم و  مزين بهلبنيات تازه و طبيعي، سياه چادرهاي افراشته  انواعپروار در حال چرا، بوي نان تازه،  هايبفلك كشيده، دام

	هاي پر ستاره رويايي شگفت انگيز را ترسيم ميكنند.روشن و شب هايهاي اصيل و زيبا، اجاقهاي عشايري، لباسجاجيم

و  نشيني همواره بهاركوچ باشد.نشينان نمينشيني بيان كننده تمامي ابعاد زندگي كوچانگيز از زندگي كوچاين توصيفات دلاما 

،  بيماري و آفت همه و همه از كساليفرسا، خش خشم طبيعت از گرماي سوزنده گرفته تا سرماي جانييالق و مراتع سرسبز نيست. 

	واقعيات تلخ زندگي عشايري هستند. 

بشدت تهديد ميكند و ايلياتي را  زندگي (الخصوص در سال هاي اخير) تضعيف و نابودي مراتع را در پي داشته كه حياتكمبود بارش 

  نشيني ديگر صرفة چنداني نداشته باشد.باعث شده تا معيشت دامداري بروش كوچ

ها موجب از بين رفتن تدريجي چراگاهدام چراي بي رويه و  جامع درباره تعيين ميزان برد هر منطقه هايبرنامهكارائي و عدمف ضع

	شده است.

اي و محلي و ... از واقعيات زندگي عشايري هستند كه براي شناخت بهتر زندگي عشايري هاي ايلي و طايفهبيماري و مرض، درگيري

	زندگي واقعي را در نظر گرفت.بايد همه موارد 

هاي كهن، كمبود ، از بين رفتن ايلراهمزارع كشاورزيروستايي، توسعه  هاي شهري وسازي، سدسازي، توسعه محيطهجوم صنايع، راه

هاي جدي روبرو كرده است و حيات آن را نشيني در ايران را با چالشامكانات آموزشي، ضعف خدمات بهداشتي و ... زندگي كوچ

  .نمايدرا غير ممكن مينشيني در ايران پيش بيني درباره آينده زندگي كوچنمايد و تهديد مي

  

اين موجب تغييرات فرهنگي در و  نيز تأثيرات زيادي داشته و دارد اننشينكوچزندگي بر تكنولوژي  ،همانند ساير جوامعمطمئناً 

   زندگي شده است.سبك 

-هاي كوچكي از بهرهاده از چادرهاي برزنتي، استفاده از منسوجات و پوشاك صنعتي و .... نمونهاستفاده از خودرو در كوچ و يا استف

  باشد.نشنين از ظواهر زندگي ماشيني ميگيري جوامع كوچ

اً مطمئناين امر كه بهبود بخشند  را شرايط زندگي خود آوريفناز  گيريتا با بهرههمانند ساير جوامع در تالشند نيز نشينان كوچ

  و گريزي از آن نيست. اهد داشتوبدنبال خاين جوامع  ي را درساختارتغييراتي 

افزايش جمعيت شهري و نياز بيشتر به منابع پروتئيني از يك سو و عدم توسعه دامداري صنعتي متناسب با رشد جوامع  اما در مقابل

نشيني كمك كوچ گيزندحيات و به ادامه باشد شته توجيه اقتصادي دانشيني هنوز بروش كوچموجب گشته تا پرورش دام  ،شهري

  نمايد.

اضمحالل اين جوامع  ازنشينان از ديگر مواردي است كه براي كوچ كافيوسعه نه چندان زياد صنعتي و در نتيجه عدم وجود مشاغل ت

  كند.ي ميجلوگير
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اير داشتم و از ايشان در ارتباط با آينده زندگي در گفتگويي كه چند سال پيش با جناب آقاي ميزبان از اساتيد و محققين حوزه عش

  رغم تمامي مشكالت ذكر شده در باال بود.نشيني سوال كردم، نظر ايشان بر ادامه حيات اين سبك زندگي عليكوچ

نين ها و همچهاي كهن و سنتنشينان، از بين رفتن بسياري از روشرغم تغييرات فراوان در زندگي كوچشخصاً نيز معتقدم علي

نشيني به حيات خود ادامه خواهد زندگي كوچكه صرفة اقتصادي در معيشت شباني وجود داشته باشد، مادامي رو، هاي پيشچالش

  داد.

اما  با انطباق خود با شرايط هر دوره، به حيات خود ادامه دهد.ها توانسته كه در طول سدهاست اي سيال هنشيني شيوزندگي كوچ

و و اين روش زندگي با ايجاد تغييراتي در خود، شيوه جديد  ات و تحوالت فراواني در اين زمينه خواهيم بودمطمئناً شاهد تغيير

  را در پيش خواهد گرفت.متفاوت 

نشيني ارائه دهند و به شناسان تعاريف جديدي بر پاية واقعيات فعلي زندگي كوچشناسان و مردمپس نيازمند آن هستيم كه جامعه

  ييرات و تحوالت اين بخش از جامعه بپردازند.تحليل روند تغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



نشيني در ايرانآشنايي با كوچ    

   

       154 از 150صفحة    22/10/1395   :آخرين ويرايش تاريخ  
      	   4,3   ويرايش:

 

  و مĤخذ فهرست منابع .13

  كتب :بخش اول  الف)

	تهران – 1390چاپ هشتم تابستان  –نشر چشمه –وِرمازِن، مارتين (ت: نادرزاده، بزرگ)  –آيين ميترا  )1

 –  1390 چاپ هفتم بهار –نشر ني  –پور) اسماعيل (گرد آورنده و ويراستار: ابوالقاسمبهار، مهرداد  - از اسطوره تا تاريخ  )2
	تهران

 1394 دومچاپ  –انتشارات نويد شيراز  –خ) 1389-1299بيگي، محمد (بهمن –هايي از خاطرات) اگر قره قاج نبود (گوشه )3
	شيراز -  )1388(

	فرهنگي انتشارات علمي –ابواسحق ابراهيم اصطخري (به اهتمام ايرج افشار)  –المسالك و الممالك  )4

	تهران – 1385چاپ دهم  –انتشارات مرواريد  –(جليل دوستخواه)  – )ايرانيان سرودهاي ترينكهن( اوستا )5

	انتشارات اساطير  –عسگري خانقاه، اصغر و شريف كمالي، محمد  -ايرانيان تركمن  )6

	نشر افكار  –غرايان زندي، داود  -تبار ايرانيان عرب )7

	تهران – 1391چاپ اول  – انتشارات خجسته –رسترپو،اولويا  ونژاد، جواد صفي و افشار نادري، نادر - ايل بهمئي  )8

	تهران – 1362تابستان چاپ اول  –شارات آگاه ؤسسه انتم - ايالت و عشاير  )9

	شيراز - 1389چاپ اول  –انتشارات نويد شيراز  –خ) 1389-1299(بهمن بيگي، محمد  -بخاراي من ايل من  )10

	نشر قومس  –عزيزي، پروانه  - اقتصادي ايل شاهسون  –بررسي ساختار اجتماعي  )11

	تهران –) 1375(چاپ اول، آگاه  1393چاپ دهم  –انتشارات آگه  –بهار، مهرداد  –پژوهشي در اساطير ايران  )12

پژوهشگاه علوم انساني و  –ابوزيد عبدالرحمان بن محمد ابن خلدون (ت: عبدالمحمد آيتي)  –جلد)  6تاريخ ابن خلدون ( )13
	تهران -) 1363(چاپ اول  1383چاپ سوم  –عات فرهنگي مطال

	تهران – 1384چاپ اول  –انتشارات اساطير  –نفيسي، سعيد  -تاريخ اجتماعي ايران  )14

	شيراز - 1390چاپ دوم  –انتشارات قشقايي  –درداري، نوروز  - تاريخ اجتماعي و سياسي ايل بزرگ قشقايي  )15

	تهران - 1391چاپ نوزدهم  –ات دانشگاه تهران انتشار –فياض، علي اكبر  -تاريخ اسالم  )16

	تهران – 1384چاپ اول  –مؤسسه انتشارات نگاه  –پيرنيا، حسن  -جلدي)  3تاريخ ايران باستان (دوره  )17

	تهران – 1394چاپ شانزدهم  -انتشارات اميركبير  - كوب، عبدالحسين زرين –تاريخ ايران (ايران بعد از اسالم)  )18

	1312چاپ يكم  -اسالمي  علوم كامپيوتري تحقيقات مركز –كسروي تبريزي، احمد  –زستان تاريخ پانصد سالة خو )19

نوايي، عبدالحسين و غفاري فرد، عباسقلي  –تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوران صفويه  )20
چاپ دهم تابستان  –توسعة علوم انساني  ها (سمت)، مركز تحقيق وسازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه –

	تهران -) 1381(چاپ اول  1394

ه.ق) (زير نظر دكتر دبيرسياقي ، با مقدمة 942-880( خواندمير	حسيني	الدين	همام	بن	الدين	غياث –تاريخ حبيب السير  )21
	تهران -  1333 –انتشارات خيام  –استاد جالل الدين همائي) 

 1393بيستم چاپ  –مهدوي، عبدالرضا هوشنگ  – )دوم جهاني جنگ پايان تا صفويه تداياب از( نااير خارجي روابط تاريخ )22
	تهران -

	تهران - 1372 – انتشارات انزان -) مهراب اميري (ت:گارثويت، جين راف  -ي تاريخ سياسي اجتماعي بختيار )23

	تهران – 1392 چاپ سوم –انتشارات معين  –الشعرا) به تصحيح محمد تقي بهار (ملك –تاريخ سيستان  )24

	تهران - انتشارات اميركبير –(ايرج افشار) ه.ق) 1043-968(تركمان 	بيگ	اسكندر - عالم آراي عباسي	تاريخ )25

	تهران – 1378چاپ اول  –انتشارات آتيه  –زاده، صديق صفي –تاريخ كرد و كردستان  )26
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	تهران – 1394پ ششم چا –انتشارات اميركبير  –حمداهللا مستوفي  –التواريخ)  ةتاريخ گزيده (زبد )27

 –) 1364( 1392چاپ پانزدهم  -انتشارات اميركبير  - كوب، عبدالحسين زرين –تاريخ مردم ايران (ايران قبل از اسالم)  )28
	تهران

	گيالن – 1330چاپ سوم  –مؤسسه مطبوعاتي اميركبير  –كسروي تبريزي، احمد  –تاريخ مشروطه ايران  )29

پرديس دانش با همكاري  –الت، چارلز الكساندر (ت: كاوه بيات و محمود طاهراحمدي) گ –تاريخ معاصر ايران، ايل بختياري  )30
	تهران – 1378چاپ اول زمستان  -شركت نشر و پژوهش شيرازه كتاب 

) 1308(چاپ اول  1357چاپ دوم بهمن  -انتشارات توس  -و.بارتولد (ت: حمزه سرداور)  -تذكرة جغرافياي تاريخي ايران  )31
	تهران -

 1373 –نشر البرز  –مصطفي موسوي)  –رشيدالدين فضل اهللا همداني (به تصحيح و تحشية محمد روشن  –لتواريخ جامع ا )32
	تهران –

	دفتر پژوهشهاي فرهنگي –بلوك باشي، علي  -جامعه ايلي در ايران  )33

	تهران – ت)ها (سمسازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاه –مشيري، سيد رحيم  -جغرافياي كوچ نشيني  )34

 1391چاپ سوم  –انشارات دنياي كتاب  –استرآبادي (تصحيح ميترا مهرآبادي)  خان مهدي ميرزا -جهانگشاي نادري  )35
	تهران –) 1387(چاپ اول 

مركز تحقيقات كامپيوتري علوم  –محمدجعفر خورموجي (بكوشش حسين خديوجم)  –قاجار)  االخبار ناصري (تاريخحقايق )36
	اسالمي

	كارون نشر  –زندمقدم، محمود  -حكايت بلوچ  )37

	تهران - 1392چاپ اول  –انتشارات معين  –ميرزاصالح، غالمحسين  –خاطرات سياسي قوام السلطنه  )38

 – 1393چاپ اول  –ققنوس  ةانتشارات هزار –كياني هفت لنگ، كيانوش  -درآمدي بر شناخت جامعه عشايري ايران  )39
	تهران

	تهران –  1388 چاپ سوم پائيز - كانون آشنايي با حيات وحش  -ضيايي، هوشنگ  -راهنماي صحرايي پستانداران ايران  )40

مجموعة انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات دكتر  –محمد حسن مستوفي (به كوشش بهروز گودرزي)  –التواريخ  ةزبد )41
	تهران – 1375 –محمود افشار يزدي 

 – 1392چاپ پانزدهم  -انتشارات چاپخش  –گري نوري خلق، علي اكبر / عسنيك –زمينة جامعه شناسي عشاير ايران  )42
	تهران

	تهران – 1377چاپ چهارم  - انتشارات عطار -روح االميني، محمود  -زمينة فرهنگ شناسي  )43

 –انتشارات فردوس  –خ) (بكوشش عزيراهللا عزيززاده)  1348-1257زاده، سيدحسن (تقي –زندگي طوفاني (خاطرات)  )44
	تهران - 1379چاپ اول 

زمان اداري حكومت صفوية (با تحقيقات و حواشي و تعليقات مينورسكي بر تذكره الملوك) مينورسكي (ترجمة مسعود سا )45
 -  1334بهمن  –انجمن كتاب (كتاب فروشي زوار)  –نيا) (با حواشي و فهارس و مقدمه و امعان نظر محمد دبيرسياقي) رجب
	تهران

	تهران – 1338 –اهللا مانجهانباني، ا –سرگذشت بلوچستان و مرزهاي آن  )46

 –الدين بدليسي (به اهتمام والديمير ولييامينوف زرنوف) شرف خان بن شمس –) شرفنامه (تاريخ مفصل كردستان )47
	تهران – 1377چاپ اول  –انتشارات اساطير 

	1389چاپ سوم  –انتشارات اساطير  –باجالن فرخّي) ت: هيلنز، جان ( -ايران  اساطير شناخت )48

	تهران – 1392چاپ سوم  –سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي  -عامريان، حميد  -و اقوام ايران زمين  شناخت فرهنگ )49
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	تهران  – 1390چاپ اول  –انتشارات تكدرخت  –اكبري، محمدعلي  واكبري، علي  –طايفة ايلخاص باصري  )50

يح و با مقدمه و توضيحات و حواشي و اهللا رضا و به تصحميرزا محمد كاظم مروي (ترجمة دكتر عنايت –عالم آراي نادري  )51
	 1364چاپ اول  –جهان  نقش چاپ / زوار كتابفروشي –فهرستها: دكتر محمد امين رياحي) 

ه.ق) (تصحيح و تحشية از دكتر منصور رستگار فسائي)  1316- 1237حاج ميرزاحسن حسيني فسائي ( –فارسنامة ناصري  )52
	تهران –) 1367اول (چاپ  1392چاپ پنجم  –انتشارات اميركبير  –

 –نشر آگه  - ي بهاروند، سكندرهلال امان - قوم لُر (پژوهشي دربارة پيوستگي قومي و پراكندگي جغرافيايي لُرها در ايران)  )53
	تهران – 1393 پنجمچاپ 

	تهران – 1392چاپ نوزدهم  –انتشارات اميركبير  –كوب، عبدالحسين زرين –كارنامة اسالم  )54

	تهران – 1391چاپ اول  -پژوهشكدة تاريخ اسالم  - عثمان  يوسفي، –كردهاي ايزدي  )55

	تهران – 1388 – انتشارات سخن –طاهري، عطا  - كوچ كوچ  )56

	1393چاپ اول  –انتشارات پرديس دانش  –پور) ابرلينگ، پير (ت: فرهاد طيبي –نشينان قشقايي كوچ )57

 –) ه.ش 1387 سيد ساسان منصوري طباطبائي (تصحيح و متعلقات:ه.ش)  1324(باور، محمود  –كهگيلويه و ايالت آن  )58
	1392چاپ اول  –انتشارات نويد شيراز 

	1374 چهارم چاپ -  مؤسسه انتشارات آگاه - بهاروند، سكندر يهلال امان –ايران نشيني در كوچ )59

	 تهران –) 1391(چاپ اول  1394چاپ چهارم  – نشر ني –شناسي فكوهي، ناصر مباني انسان )60
	تهران –انتشارات دانشگاه تهران   - اهللا طبيبي، حشمت -ي و مردم شناسي ايالت و عشاير مباني جامعه شناس )61

	تهران – 1384چاپ دوم  –دانشگاه تربيت معلم  –بخشنده نصرت، عباس  –ان رمباني كوچ و كوچندگي در اي )62

	تهران -  1343 –ينا انتشارات كتابخانة ابن س –هنري فيلد (ترجمة دكتر عبداهللا فريار)  –شناسي ايران مردم )63

 –سازمان ميراث فرهنگي كشور (معاونت پژوهشي  –(ت: دكتر علينقي منزوي)  –ياقوت حموي بغدادي  –البلدان معجم )64
	تهران – 1380چاپ اول  –پژوهشكده باستانشناسي) 

 –نشر الكترونيك  – خلدون (ت: محمد پروين گنابادي) ابن محمد بن عبدالرحمان ابوزيد -جلدي)  2مقدمه ابن خلدون ( )65
	)1336(چاپ نخست  1390تيرماه 

	تهران – 1369بهار  - سسه انتشاراتي و آموزشي نسل دانشؤم –افشار سيستاني، ايرج  -مقاالت ايرانشناسي  )66

	تهران – 1369چاپ اول  –نشر ني   –شهبازي، عبداهللا  - اي بر شناخت ايالت و عشايري ايران مقدمه )67

مؤسسه انتشاراتي و آموزشي   –افشار سيستاني، ايرج  -ا، چادرنشينان و طوايف عشايري ايران هاي بر شناخت ايلمقدمه )68
	تهران – 1368چاپ دوم  – نسل دانش

	دايره	مركز -ستوده، منوچهر (با همكاري خورشيد مومني)  –نامنامة ايالت و عشاير و طوايف (ايران تاريخي و فرهنگي)  )69

	رانته - 1384 –اسالمي 	بزرگ	المعارف

	تهران – 1362چاپ اول  –دنياي كتاب  – ) ج ران ت س ي ل  اي گحمداهللا مستوفي (به اهتمام و تصحيح  –نزهه القلوب  )70

ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت دفتر برنامه –طيبي، منصور نصيري –ها در تاريخ و فرهنگ ايران نقش قشقايي )71
	علوم، تحقيقات و فناوري 

چاپ اول  –سازمان ميراث فرهنگي كشور  –سيد سجادي، سيد منصور  –شناسي و تاريخ بلوچستان نهشت گفتار باستا )72
	تهران - 1374

	تهران – 1386چاپ سوم  – نشر اختران –براون، ادوارد  -يكسال در ميان ايرانيان  )73
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  و ... هاسايتوب ها،نامهمجالت، مقاالت، پايان :بخش دوم  ب)

	1388 – آل كثير، قاسم منصور - واج در بين مردم عرب خوزستان آيين ازد )1

ايرانشناسي ئيس بنياد ر – عباس عديوي،قنبري  –هاي بختياري مثلو  در زبانزدها اقتصادي واژگان و مفاهيمبازشناسي  )2
	چهارمحال و بختياري

	كاوياني راد، مراد  -بررسي نقش هويت قومي در اتحاد ملي، مطالعه موردي قوم بلوچ (پايان نامه)  )3

 – )پايان نامه كارشناسي ارشد( بررسي وضعيت فرهنگي اجتماعي ايالت و عشاير ورامين با تأكيد بر طايفة عرب كُتي )4
	هاشمي، سيد عليرضا –اه آزاد اسالمي واحد تهراندانشگ

 –نوازني، بهرام (استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره))  –هاي ايران بررسي هويت تات )5
	پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، پرتال جامع علوم انساني

	www.noormags.ir –پايگاه مجالت تخصصي نور  )6

	هنر و مردم ةماهنام –كلكي، بيژن –شاك و نان پزي بختياري، روستاي پاگچ پو )7
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