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سخن سردبیر

خرد هر کجا گنجی آرد پدید ز نام خدا ســازد آن را کلید بـــه نـــام ایـــزد بخشـــاینده، فرصتـــی دوبـــاره دســـت داد تـــا بـــه 
بهانـــه ی انتشـــار مجـدد نشـریه بـاخ بـا شـما مخاطبـان گرانمایـه بـه گفتگـــو بپردازیـم. چـاپ جدیـد هـر نشـریه بـه سـان 
طلوعـــی نویـــن در عرصـه آگاهـــی و دانـش اسـت. بـه ویـــژه در زمینـه فرهنـگ و آداب و رسـوم کـــه چالـش هـای بـزرگ و 
تعییـــن کننـــده مـی باشـد. بـا عنایـت بـه اهـــداف نشـریه، حفـظ سـنت هـا و آداب و رســـوم وظیفـه ی هـر قشـر و جامعـه 
ای اســـت تـــا بـا یـــادآوری و ترویـج آن در عصـر حاضـر مانـــع از جایگزینـی فرهنــگ هــای نادرســــت و از بیــن رفتــن 
زیبایــــی هــای ارزشــمند فرهنگــی آن جامعــه گــردد. بــدون شــک تــــداوم انتشــار نشـریه بـدون مشـارکت شـما 
ســـروران گرانقـــدر و عالقـه منـدان حـوزه فرهنـگ و هنـــر میسـر نخواهـد بـود. اسـتقبال شـما بـــا ارسـال مقـاالت نقـض و 
پرمایـــه باعـث شـــکوفایی ایـن نشـریه در جمـع اندیشـــمندان حـوزه فرهنـگ و هنـر و ارتقـاء آگاهـــی مــان نســبت بــه 
ایــــن حــوزه خواهــد گردیــد. لــذا انتظــار داریــم مثــل همیشــــه بــا ارســال مقــاالت و نوشــته هــا و تصاویــر 
کـــه حاصـــل فعالیـت و پژوهـش هـای شماسـت بـر غنـای علمـی نشـریه بیافزاییـــد. در آخـر نیـز بـر خـود الزم مـی دانـم از 
محققیـــن و همکارانـــی کـه حاصـل تـــالش و زحمـات خـود را توسـط ایـن نشـریه در اختیـــار تشـنگان فرهنـگ و هنـر قـرار 
دادنــــد قدردانــی نمــــوده و از دیگــر دانــش پژوهــان و مشــتاقان ایــن حــــوزه دعــوت مــی نمایــم تــا در ایــن 

ســفره علمــی گســـترده مشـارکت موثـر را داشـته باشـند.

زندگی می توان از ما سرود                 هم در آغاز پرش هم در فرود

 با صداقت از اصالت پرشوی                 بر کمالت لحظه ها  گوید درود
)مولوی(

1400

همکارانهمکاران

علی صفایی مهر

پویا حاجی زاده

پویا رستمی

محمد مغانلو

    فهرستفهرست

عنوان                                                      صفحه

سخن سردبیر...............................................................2
قره چادر ......................................................................3
ازدواج در ایل قشقایی.......................................................4
معرفی چند کتاب از قشقایی.......................................5
جدول الفبا....................................................................6
طایفه و تیره ایل قشقایی............................................................7

 

• 
Ar

ri
 A

da
m

na
n 

Ya
la

n 
Bi

dm
az

0242568-0930پل ارتباطی :



باخ  -  مرداد  1400

بخــش بزرگــی از زندگــی و خاطــرات عشــایر مردمــان ایــران زمیــن در ســیاه چــادر یــا بــه 
عبارتــی بهتــر » قــره چــادر « کــه چادرهــای مســتطیلی شــکل بــه رنــگ ســیاه می باشــند 
گذرانــده شــده اســت. ســیاه چــادر اصلــی تریــن و شــیرین تریــن فضــای زندگــی عشــایر 
کــوچ نشــین می باشــد. ســیاه چــادر در موقــع کــوچ بــه آســانی جمــع شــده و قابــل حمــل 
ــه  ــان عشــایر بافت ــردان و زن ــان م و نقــل می باشــد. ســیاه چادرهــا باهمــکاری مشــترک می

. می شــوند 
از دیــد معمــاری ســیاه چادرهــای زمســتانی و تابســتانی داریــم کــه در فصــل تابســتان بــه 
دلیــل گرمــای هــوا ضلــع طولــی چــادر بــه عنــوان ورودی بــاز بــوده و لــت) بافتــه از مــوی بــز 
( در آن قســمت گرفتــه نمی شــود و دیــرک هــای دور بــه صــورت صــاف و عمــود قــرار مــی 
گیرنــد و در نتیجــه ســقف چــادر شــیب پیــدا نمی کنــد. در فصــل زمســتان بــرای مقابلــه بــا 
ســرما و بــاد و طوفــان تغییراتــی در نحــوه بــر پایــی چــادر بــه وجــود می آورنــد. دورتــادور 
چــادر را لــت مــی کشــند تــا بــه زمیــن برســد و فقــط درب کوچکــی در ضلــع عرضــی چــادر 

می گذارنــد.
ــد و قســمت  ــه مهمــان می آی ــی ک ــرای زمان در چــادر معمــوال دو جــای اجــاق وجــود دارد ب
زنــان و مــردان جداســت ولــی در حالــت معمــول اجــاق ســمت چــپ اســت زیــرا ایــن قســت 
مربــوط بــه وســایل زنــان و آشــپزخانه اســت، امــروزه برخــی بــه جــای اجــاق از گاز اســتفاده 
ــم  ــرون ه ــه بی ــپزخانه را ب ــایل آش ــاق و وس ــتان اج ــع درتابس ــی مواق ــد و در بعض می کنن

ــد. ــال می دهن انتق
ــر مبنــای ثــروت و موقعیــت اجتماعــی  ــه طــور عمــده ای ب ســازمان داخلــی ســیاه چــادر ب
ــری  ــن ت ــی پایی ــت اجتماع ــه دارای موقعی ــرادی ک ــوال اف ــد. معم ــر می کن ــب آن تغیی صاح
می باشــند نظــم و ترتیــب در منــزل آنهــا کمتــر و دارای امکانــات و وســایل رفاهــی کمتــری 
ــای آن  ــًا فض ــت و غالب ــری اس ــاد کوچکت ــان دارای ابع ــند، چادرهایش ــی می باش ــرای پذیرای ب
توســط ملزومــات و وســایل خانگــی اشــغال شــده اســت. در خانــواده هــای خوانیــن کــه دارای 
ــب  ــات مناس ــتن امکان ــادر و داش ــی چ ــطه بزرگ ــه واس ــتند ب ــاال هس ــی ب ــت اجتماع موقعی
زندگــی ، هیچگونــه آشــفتگی بــه چشــم نمی خــورد و توانایــی پذیرایــی از مهمانــان بــا هــر 

ــد. ــر می باش ــت ت ــد راح ــه دارن ــی ک ــی و آسایش ــات رفاه ــتفاده از امکان ــا اس ــداد، ب تع
ــل  ــدگار در عرصــه ی کشــور از ای ــل قشــقایی و چهــره هــای مان ــزرگ ای شــخصیت هــای ب
قشــقایی ســال هــای زیــادی از عمــر خــود را در همیــن ســیاه چــادر یــا قــره چادرهــا گذرانده 
انــد نظیــر محمــد بهمــن بیگــی. از همــه ی ایــن توضیحــات و تعاریــف کــه بگذریــم مــردان 
ــر  ــا و تغیی ــی ه ــدن زندگ ــه ش ــا و مدرنیت ــال ه ــت س ــد از گذش ــی بع ــقایی حت ــان قش و زن
ــارا  ــن چادره ــد و ای ــدم می گذارن ــه ق ــت ک ــم دردل طبیع ــا بازه ــه ه ــیوه ی خان ــکل و ش ش
کــه مشــاهده مــی  کننــد و ناخــودآگاه بخشــی از کودکــی و نوجوانــی خــود ، بخشــی از عمــر 

ــد.  ــا می بینن ــن چادره ــان ای ــود را در می خ

قره چادر
پویا حاجی زاده

مقولــه مهــم »ازدواج« یکــی از وقایــع چهارگانــه حیــات اســت. ایــن مراســم مهــم و حیاتــی در ایــل بــزرگ قشــقایی آنقــدر زیبــا 
و باشــکوه و بــا انجــام جشــن هــای مختلــف و شــادی آور و فــراز و نشــیب فــراوان، همــراه اســت کــه شــرح کامــل آن بــا جزئیــات 
ــذا، در اینجــا می کوشــیم ایــن مراســم  ــا یــک جلــد کتــاب قطــور مــی باشــد. ل ــه مشــروح و ی مربوطــه، نیازمنــد چندیــن مقال

کهــن و زیبــا و همچنیــن برخــی از حواشــی آن را بــرای خواننــدگان ایلــی و غیــر ایلــی، بــه صــورت خالصــه شــرح دهیــم.
ــواده،  ــراد خان ــاوندان و اف ــه و خویش ــمار می رفت ــه ش ــزرگ ب ــودن، گناهــی ب ــرد ب ــالت، مج ــان ای ــر، در می ــته های دورت  در گذش

ــدان آن هاســت. ــد. یکــی از آرزوهــای دیریــن پــدران و مــادران ازدواج فرزن ــه ازدواج تشــویق می کــرده ان مــرد مجــرد را ب
 انتخاب همسر: در جامعه ساده ایلی، انتخاب همسر به یکی از طرق زیر انجام می شد:

ــد و بعضــًا پســر عمــو و  ــًا فامیــل هــم بودن ــد پســر و دختــر کــه غالب ــد دو فرزن ــه هنــگام تول ــاف بریــده: معمــوالً ب ن  .1
دختــر عمــو، بــه امیــد ازدواج آینــده ایــن دو، والدیــن توافــق می کردنــد و اصطالحــًا می گفتنــد ایــن دو نــاف بریــده هســتند و 

ــد! ــه تول ــتگاری در لحظ ــی خواس ــد. یعن ــم ازدواج کنن ــا ه ــده ب ــد در آین ــًا، بای حتم
انتخــاب و پیشــنهاد دختــر توســط پــدر و مــادر و یــا خواهــر و بــرادر و بســتگان پســر: معمــوالً ،پســران هــم اغلــب بــا   .2

ــی(. ــی ایل ــر زندگ ــه قدیمی ت ــد) در جامع ــت نمی کردن ــادر مخالف ــدر و م ــنهاد پ ــاب و پیش انتخ
3.  دادن دختــر بــه قصــد خــون بــس یــا خــون بســت)به جــای خــون(.  در جامعــه ایلــی، یکــی از روش هــای بخشــش و 
تخفیــف مجــازات قاتــل توســط خانــواده مقتــول) بــه ویــژه در دعــوای بیــن دو تیــره یــا طایفــه( دادن دختــر بــه فرزنــد و یــا 
بســتگان مقتــول بــود یعنــی دختــری از طایفــه قاتــل بــه عنــوان خــون بســت) بــه جــای خــون( بــه طایفــه مقتــول می دادنــد. 
دختــری کــه بــه جــای خــون می دادنــد برخــی اوقــات، شــرایط ســختی پیــدا می کــرد. میــزان و شــدت ســختی شــرایط چنیــن 
ــد می گفتنــد:  ــود و وقتــی کــه کســی را آزار و اذیــت و شــکنجه می کردن ــه ضــرب المثــل، تبدیــل شــده ب ــی، در ایــل، ب دختران

بئیــه قــان یئرینــه آلموشــانگ. مگــر جــای خــون گرفتــه ای.
عاشــق شــدن پســر و دختــر: عشــق و دلبســتگی، یکــی از راه هــای وصلــت بــوده ولــی عشــاق قشــقایی، معمــوالً راه   .4
ــل. ــی در ای ــای اجتماع ــدی ه ــه بن ــا طبق ــادران و ی ــدران و م ــب پ ــل تعص ــه دلی ــد. ب ــوده ان ــختی را پیم ــوار و س ــای ناهم ه
5.  ازدواج بــا بیــوه بــرادر و ... بــه علــت غیــرت و تعصــب ایلــی. یــک مــورد خــاص از ازدواج، ایــن بــود کــه تقریبــًا، خــود 
شــخص نقــش چندانــی در آن نداشــت و بــر اســاس غیــرت و تعصــب پــس از درگذشــت بــرادر، بــا بیــوه بــرادر، ازدواج می¬کــرد .

انتخاب دختر توسط خود پسر : که معموالً با اجازه و موافقت پدر و مادر و بستگان پسر هم همراه بود...  .6
 دیــدن و انتخــاب دختــر: معمــوالً، در شــرایط و موقعیــت هــای زیــر دختــر و یــا پســر مــورد نظــر، انتخــاب می شــدند: بــه جــز 

مــوارد قبلــی کــه اعــالم شــد. ماننــد نــاف بریــده، پیشــنهاد پــدر و مــادر و...
در عروسی ها و مراسم شادی در ایل.  

  در حین کوچ عشایر و تالقی کوچ های عشایر با هم
  در سواری، تیراندازی، هنرنمایی، چوب بازی پسر و یا رقص دستمال دختر

ــدن دختــر در مراســم مختلــف  ــه هنــگام آوردن آب توســط دختــران از چشــمه ها، آوردن هیــزم از صحــرا، آواز خوان   ب
ــل... ای

ــا کــردن چــادر  ــا برپ ــا همــکاری فامیــل انجــام می شــد از رســم زیبــای هیــزم جمــع کــردن ت عروســی هــای گذشــته همــه ب
و تهیــه غــذا و پذیرایــی مهمانــان لطــف خاصــی داشــت. همــکاری و صمیمیــت و تــالش بــرای بهتــر شــدن جشــن عروســی در 

اولویــت بــود. 
صاحبیــن مجلــس عروســی، عــالوه بــر فعالیــت هــای زیــاد در روزهــای قبــل عروســی بــرای برپایــی مجلســی پرشــور، ســاعت 
ــه کار می کننــد. در ایــن  ــات، غــذای مدعویــن شــروع ب ــرای فراهــم کــردن امکان ســه صبــح روز عروســی، بیــدار می شــوند و ب
ــه بهتریــن شــکل ممکــن  ــا عروســی ب ــه مجالــس شــور و شــوق خاصــی اســت، همــه ی افــراد فامیــل، کمــک می کننــد ت نمون

انجــام شــود. در عروســی قشــقایی تــالش می شــود کــه مــکان عروســی در زیباتریــن محــل ممکــن برپاشــود. 
داســتان »شــیرویه« در کتــاب )بخــارای مــن ایــل مــن( زنــده یــاد محمــد بهمــن بیگــی، اختصاصــا، دربــاره موضــوع ازدواج طبقاتی 
در ایــل قشــقایی اســت. شــیرویه، هنرمنــدی اســت از طبقــه چنگــی هــا و نوازنــدگان کــه عاشــق دختــر یکــی از کدخــدا زادگان 

یــا خــان زادگان ایــل می شــود. داســتانش بســی شــنیدنی اســت... 

ازدواج در ایل قشقایی
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معرفی چند کتاب از قشقایی
نام کتاب: )ماهی نقره ای(

عــوض اهلل صفــری کشــکولی، معلــم بازنشســته، شــاعر و نویســنده ایــل قشــقایی و مــدرس زبــان ترکــی، کتــاب »ماهــی نقــره ای« را در ســال 1396 
در 257 صفحــه بــه وســیله انتشــارات )یاشــیل آلمــا( و بــه قیمــت 17 هــزار تومــان روانــه بــازار کــرد. ایــن کتــاب، سرگذشــت کــودک بــی پناهــی 
بــه نــام »الچیــن« اســت کــه در منطقــه »موتقــان« قیــر و کارزیــن بــه کدخــدای گورکانــی بــه نــام »شــاهمیرزا امیــرزاد گلــن« پنــاه مــی آورد و بــه 
ــا یــک گردنبنــدی بــه شــکل ماهــی از جنــس نقــره بــه جســتجوی خواهــرش مــی  ایفــای خدمــت ســنتی می پــردازد و پــس از وفــات ایشــان، ب

پــردازد و...
عــوض اهلل صفــری، متولــد ســال 1348، طایفــه کشــکولی کوچــک )تیــره کرمانــی( دوره ابتدایــی را در عشــایر ســیار و دوران راهنمایــی را در روســتای 
جایدشــت گذرانــد و ســپس بــه تربیــت معلــم فیروزآبــاد رفــت و معلــم شــد. عــوض اهلل، ابتــدا کتــاب »تولــدی در آتــش« را در شــرح رشــادت های 

بهمــن خــان قشــقایی نوشــت. 
ــازار کــرد. چنــد ســال قبــل هــم از »یتیــم یــال« او در  ــه ب ــرای معرفــی تاریخچــه طایفــه کشــکولی کوچــک، روان »ســامی کالنتــر هنرمنــد« را ب

ــان ترکــی قشــقایی اســت. ــه زب معرفــی مبانــی شــعر قشــقایی رونمایــی شــد و هــم اکنــون در حــال ترجمــه منظــوم قــرآن ب
 نام کتاب: )شب های ایل( 

ســهراب حاتمــی بهمــن بیگلــو، دبیــر ادبیــات سرشــناس، نویســنده و ادیــب. مجموعــه ای از خاطــرات و رخدادهــای صــد ســال اخیــر ایــل قشــقایی 
ــر  ــید« منتش ــت جمش ــارات »تخ ــط انتش ــال 1383 توس ــه، در س ــل( در 328 صفح ــب های ای ــوان )ش ــا عن ــتند ب ــتان هایی مس ــه داس را در مجموع
نمــود. مجموعــه ای از حــوادث تلــخ یــک قــرن اخیــر کــه بــر ایــل گذشــت. از سیاســت هــای نســنجیده حکومــت پهلــوی اول و دوم در قبــال 
ایــل قشــقایی، از سیاســت اســکان تختــه قاپــو، خلــع ســالح، تبعیدهــا، زنــدان هــا، اعدام هــا، اصالحــات ارضــی و ظلــم مأمــوران نظامــی کــه 

ظلمشــان مــردم ایــل را بــه ســتوه آورده بــود.
ــرار  ــان، ف ــی، صفدرخ ــه گرگعل ــگ، بخت ــاز بی ــان، قورخم ــیری خ ــان، ش ــی خ ــازه دول ــد از: ت ــاب عبارتن ــتان های کت ــن داس ــی از عناوی برخ

ــت. ــته اس ــل گذش ــر ای ــه ب ــد ک ــی می دان ــای تاریک ــب ه ــان ش ــه س ــختی را ب ــب و س ــن مصائ ــی ای ــای حاتم ــان و...  آق صفرخ
ســهراب حاتمــی متولــد 1328، آمــوزگار دوره 11 دانشســرای عشــایری اســت کــه چنــد ســالی معلــم تیــره ســاروئی طایفــه عملــه بــود. ایشــان 

جــزء اولیــن معلمیــن عشــایری بودنــد کــه در ســال 1356 وارد دانشــگاه تهــران شــدند.
حاتمــی پــس از انقــالب فرهنگــی و بازگشــایی مجــدد دانشــگاه هــا تحصیــالت را ادامــه داد و دبیــر ادبیــات شهرســتان های خنــج، فیروزآبــاد 

ــود. ــه ب ــر نمون ــوار شــد و ســال ها دبی و ک
مقالــه خداحافظــی آقــای حاتمــی، در جلســه بازنشســتگی اش در کــوار اشــک را در چشــمان بســیاری، جــاری ســاخته بــود. حاتمــی در ســال 

1391 نیــز کتــاب )نگاهــی گــذرا بــه سرگذشــت ســردار فرهنگــی ایــل( را منتشــر نمــود.
 نام کتاب: )اینجیم دوزول(

 همــراه دانشــور کهــواره کشــکولی، معلــم عشــایری بازنشســته، مجموعــه اشــعار خــود را کــه عمدتــًا طنــز می باشــد، در کتابــی بــا نــام »اینجیــم 
ــا آنکــه قشــقایی ها، مردمانــی شــاد و شــوخ و طنــاز  دوزول«، در 284 صفحــه، بــه وســیله »انتشــارات قشــقایی« در ســال 1393، منتشــر نمــود. ب

ــاد نیســت. ــی تعــداد شــعرای طنزنویسشــان زی ــد، ول بوده ان
ــری، کاوه  ــوض اهلل صف ــگ، ع ــان فرهن ــی، آرم ــالن میرزای ــور، ارس ــراه دانش ــی، هم ــور گردان ــوم تیم ــقایی: مرح ــل قش ــان ای ــی از طنزنویس  )برخ

ــه زن و... ( ــدی گل ــان محم ــی، احس ایروان
ــوذر دانشــور نویســنده کتــاب هــای )نغمــه هــای ایــل قشــقایی و بوســتان  ــرادر مرحــوم ن ــد ســال 1324 ایــل قشــقایی، ب  همــراه دانشــور، متول
قشــقایی( اســت. مقدمــه کتــاب را خســرو مــرادی، دبیــر و کارشــناس ارشــد ادبیــات نوشــته اســت. )اینجیــم دوزول= مرواریــدم بــه رشــته درآی(.

 جمله بزرگان
اسدآبادی:

هــر ملتــی کــه زبــان خــود را فرامــوش کنــد تاریــخ خــود را گــم کــرده اســت و عظمــت خویــش را از دســت داده 
اســت و بــرای همیشــه در بندگــی و اســارت باقــی خواهــد مانــد.

نیکتــا هایــدن زبــان شــناس آلمانــی: آنقــدر در زبــان ترکــی پیچدگــی و ظرافــت فنــی و دقیــق وجــود دارد کــه 
بعیــد اســت ســاخته دســت بشــر باشــد، گویــی خداونــد ایــن زبــان را آفریــده اســت. 
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طایفه ها و تیره های  ایل قشقایی
امــروزه بــه دلیــل دوری از زندگــی ایلــی، حتــی بــرای خــود مــا، شــاید کمتــر توجــه شــود بــه اینکــه از کــدام طایفــه و تیــره هســتیم. 
ــط  ــم فق ــت: نمیدان ــن اس ــخ او ای ــا پاس ــتی؟ و تنه ــه ای هس ــه طایف ــود از چ ــوال می ش ــقایی س ــدان قش ــد از فرزن ــش می آی ــًا پی بعض
میدانــم قشــقایی هســتم! در اینجــا الزم دانســتیم طایفــه هــا و تیــره هــای ایــل قشــقایی را بــه تفکیــک بیاوریــم تــا در حــد تــوان از 

فراموشــی اصالــت خــود جلوگیــری کنیــم. 


