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  سخن نويسنده
چـشمانم را   . ي زندگيـست    م عارفانـه   كـه يـادش تـرنّ      به نام او  

آيند آنها هـم      هايم به حركت درمي     بندم، ناگهان ناخودآگاه مژه     مي

 گلـي در دسـت       دسـته . دانند خداوند در همين نزديكي اسـت        مي

اند در خيالم فـرش قرمـزي          به دور دست خيره شده     دارم چشمانم 

. هاي رنگـين كمـان بـه وسـعت مهربـاني نگـاه تـو                بافم از گل    مي

هاي دوستي و با عـشق        گسترانم خيالم را در كوچه پس كوچه        مي

  . كنم محبت را به تو هديه مي

. زيـستي و محبـت بـوده اسـت          قشقايي هميشه نمادي از ساده    

فداكاري و دوست داشـتن را بـه آنهـا          زندگي سخت و دشوار آنان      

توان در ميـان      عشق به يكديگر را به طور واقعي مي       . آموخته است 

زندگي پر از تـالش و      . مردمان ايل بزرگ قشقايي به نظاره نشست      
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ها طعم  ها تا آن تواند الگويي باشد براي ديگر انسان      محبت آنان مي  

ن ايـل بـه    صـالبت وبزرگـي در ميـان ايـ        . واقعي زندگي را بچشند   

  .شود خوبي ديده مي

هـاي بزرگـي      ي ناچيزي است به تمام قشقايي       اين كتاب هديه  

  . كه نام قشقايي را تا ابد زنده نگه خواهند داشت

بنـدم صـفحات كاغـذ را تـا التيـامي باشـد بـر                 با قلم نقش مي   

زنـدگي كـه در عـين سـختي         . هـا   زندگي سخت و دشوار قشقايي    

ك در تمـام دنيـا هماننـد آن را          شـ   آنقدر شيرين و زيباست كه بي     

  .توان يافت نمي

ام كـه     پايان خانواده   كنم از زحمات بي     و در پايان هم تشكر مي     

هـا و     هميشه همـراه مـن بـوده و هـستند و همچنـين ازدلگرمـي              

پور شـاعر عزيـز و بـا ذوقـي كـه شـعر                تشويقات استاد غفار عارف   

ي همـين     امـه اند كه در اد     ها سروده   زيبايي را هم در مورد قشقايي     

آورم و  كتاب به چاپ رسيده اسـت تقـدير و تـشكر بـه عمـل مـي         

اللهـي    تشكر و سپاس قلبي خود را تقديم به سـركار خـانم نعمـت             

هــاي ايــشان نگــارش ايــن كتــاب  نمــايم كــه بــدون حمايــت مــي

  . كنم پذير نبود و صميمانه از ايشان قدرداني مي امكان
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  بخش رياحين به نام زيبايي

ي   بخش زاگرس، به نـام خـداي آفريننـده          خداي زيبايي به نام   

  .هاي نيلگون كوچ آويشن و به نام خداي آسمان

عطر آويشن تمام فـضاي آسـمان را پـر كـرده اسـت، صـداي                

قـرار،   هاي بي هاي چوپان هاي گوسفندان در حال كوچ، هاي  زنگوله

و آواز خـوش     هاي كوچكي كه به دنبال گلـه در راهنـد           صداي بره 

  .ندا  كردهو شيدا را مدهوش گاندشت همبلبالن 

. رودهاي پرخروش وزيبا همچنان راه خـود را در پـيش دارنـد            

كنـد و خـستگي راه را         هـاي زاگـرس دلفريبـي مـي         سفيدي بـرف  

هـاي سـر بـه فلـك          ي كـوه    هاي سرسبز در دامنـه      كاهد دشت   مي

  .بخشد اي به آدمي مي كشيده جان تازه

ي كـوه را فـرا         دامنـه  اند،   شكفته ههاي رنگانگي كه تاز     عطر گل 

هـاي زرد و سـرخ و سفيدشـان دشـت را              برگ  گرفته و زيبايي گل   

  .زيبا و زيباتر كرده است
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. رسـد   زارها به گـوش مـي       الي علف   ها از البه    صداي جيرجيرك 

هـا را دو      آواز پرندگان خوش صداي دشـت شـور و نـشاط بزغالـه            

ين طرف  ها را دراين دشتِ باصفا با نشاط به ا          كند و آن    چندان مي 

  .دواند و آن طرف مي

بخـشش     صاف است و روح آدمي را با نـسيم روح          آسمان صافِ 

شـوند و بـا عـشق پـايين           ها آب مي    از باالي كوه برف   . كند  تازه مي 

كمـي  . رسد سارها از دور به گوش مي  آيند صداي شُرشُر چشمه     مي

اند كه نگاه آدمـي را بـه          ها آن چنان قدرتمند ايستاده      باالتر سنگ 

 اسـتوارتر از هميـشه بـا غـرور محكـم و              كوه. كنند   خيره مي  خود

  .نگرد پابرجاست و همچنان هم خيره به گذشت زمان مي

كننـد كـه بـا        در ميان اين دشت با شكوه مردماني زندگي مـي         

مردمـاني كـه همـسفران      . انـد   تمام وجود عشق ورزيدن را آموخته     

عظمت زاگـرس  آنها . آاليش اند و همراهان آويشن و عاشقان بي    باد

كننـد و بـا صـداي مهربـان           را با همدلي خود قدم به قدم طي مي        

  . زنند خود، محبت را فرياد مي

مردمان ايلي كه گذشت زمان     . اينها مردمان ايل بزرگ هستند    

هـاي بـا       كـوه  تـك   تـك اند و اصالت خـود را در          را به نظاره نشسته   

 سـختي و    كوشـي كـه     مردمان سخت . اند  عظمت به يادگار گذاشته   
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انـد و همچنـان       مثال خود زير پا گذاشته      رنج را با اميد و تالش بي      

اينجـا قلمـرو    . انـد   ي آسـمان    تكـه   همسفر باد و همراه ابرهاي تكـه      

هاي زاگرس، نـشاط      مردمان مردي است كه ايستادگي را از صخره       

سـاران هميـشه جـاري، گذشـت را از ابرهـاي              را از صداي چشمه   

هــاي ســفيدي كــه  عــشق را از بــرفآســمان نيلگــون ايلــشان و 

دهنـد،    شوند و طـراوت و زنـدگي را هديـه مـي             قطره آب مي    قطره

  .اند آموخته

اينجا سرزميني است كه وجب به وجـب آن گـواه مردانگـي و              

ي ايـن سـرزمين بـوي عـشق           گوشه گوشـه  . عظمت اين ايل است   

اين كوه گواهي است بر عظمـت ايـن ايـل،           . دهد  زيستي مي   وساده

هاي اين سرزمين شاهد      ي سنگ   تكه تكه . وسعت تاريخ عظمتي به   

ي عمرشـان سراسـر       مردانگي مرداني هستند كه لحظه بـه لحظـه        

زيـستي را در سـرزمين        مردماني كـه سـاده    . بزرگي و زيبايي است   

هايي كه تمام عمر خـود را         آن. عشق با تمام وجود دوست داشتند     

 اصالت خـود    كردند ولي حاضر نشدند      ريپها س   ها و صخره    در كوه 

  . و مردانگي اجداد خود را با تمام دنيا عوض كنند

شـان در ايـن      زيستي  ها نماد ساده    آاليش آن   ي بي   سياه چادرها 

ايـن سـياه چادرهـا جايگـاه رشـد و           . دنياي پر از زرق و برق است      
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هـا    ي تاريخ دنيا نـام آن       پرورش انسانهايي بوده است كه تا هميشه      

ي اسبان غيور مردان قشقايي       هيه ش صداي. نيكي خواهد برد   را به 

اينجـا تـا چـشم كـار        . رسـد   ي اين ايل به گوش مي       گوشه  از گوشه 

اينجـا ايـل    . كند محبت است وزيبايي، اينجا ايل بـزرگ اسـت           مي

  .قشقايي است

هـاي بـا صـالبت        ي كـوه    مردمان اين ايل هر روز صبح دردامنه      

 خـوش صـداي دشـت از خـواب          نزاگرس با صداي كبك و بلـبال      

ها سراسر سختي و مشكالت فراواني اسـت          زندگي آن . خيزند  رميب

كه مردان و زنان شيردل اين ايل با تكيه بر خداي خود و عـشق و     

تـر از   گيرند و پرنشاط محبت به يكديگر اين مشكالت را ناديده مي       

در ايـن ايـل بـا صـالبت آغـوش      . كنند گذشته عاشقانه زندگي مي   

ـ       ي كامـل مـادر بـودن هـستند           هپرمهر مادران بزرگواري كـه نمون

  .چادرها بوده است سياه ازدل هاي بزرگي انسان جايگاه رشد وپرورش

ــختي     ــا س ــار را ب ــكوه روزگ ــرزمين باش ــن س ــدرهايي در اي پ

اند كه اين   اند و آنچنان پرمهر فرزندان خود را پرورش داده          گذرانده

  . اند فرزندان باعث افتخار ايل خود شده

و با صـدايي از      به تسخير خود درآورده   اينجا مردمان، عشق را     

  . اند جنس سادگي درگوش زمان آهنگ دلدادگي سر داده
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بـا تمـام وجـود عـشق        . ي يكديگرنـد    ي ايـل دلـداده      آري همه 

. گـنج آنـان ايـل باصالبتـشان اسـت         . هايـشان   ورزند به داشـته     مي

چادرها هم جزئـي از       چادرهايي كه ديگر آن سياه      فرزندان در سياه  

بـزرگ و   . ها ايل معنايي نـدارد      ند و گويي بدون وجود آن     ا  ايل شده 

فرزنداني كه وارثان ايل هستند و بايد سـينه بـه           . شوند  بزرگتر مي 

سينه اين عظمت را در طول تاريخ به يادگـار بگذارنـد و عـشق را                

  . تفسير زيبايي باشند براي روزگار

. خورد  ي ايل به چشم مي      گوشه  پرچم با صالبت ايران در گوشه     

. پرچمي كه هميشه همراه مردمان عاشـق ايـن ديـار بـوده اسـت              

ها با تمام وجود اين شعار را بر قلـب خـود بـا قلمـي از                   ي آن   همه

ها هميشه اين بوده اسـت،        جنس مردانگي نقش كرده اند شعار آن      

  .»وطنم ايران، ايلم قشقايي«

ي اين خاك به ياد مردمان مرد تـاريخ سـاكت بـه               گوشه  گوشه

. آورد  باد اين سرزمين بوي عاشقي بـا خـود مـي          . اند  ادهنظاره ايست 

  . گستراند وعشق را در سراسر اين ديار مي

. عاشـق زيبـايي و سـرزندگي      . انـد   هـا هـم عاشـق       اينجا سـنگ  

هـاي زيبـا و       ي كه در اوج سختي و صـالبت گـل         تبرهاي س   سنگ
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پرنـدگان ايـن ديـار بـا      . دهنـد   مثالي را در دل خود پرورش مي        بي

  .بخشند ي ديگري مي زشان طبيعت را جلوهصداي دلنوا

 شهـاي خـو     مردان ايل هر روز با صداي خوش بلبالن و كبك         

ها عشق بـه خـانواده    ي آن توشه. افتند صدا به دنبال گله به راه مي  

ايـن  . است و در كنار آن هم كمي نام و خرما همـراه خـود دارنـد               

پـدراني  اينجـا  . اي دارد دانند سختي چه مـزه   مردمان به خوبي مي   

ــان از خــود گذشــته  ــه آنچن ــرين و   دارد ك ــي از بهت ــه حت ــد ك ان

گذرند تا زندگي اطرافيانـشان زيبـا         هايشان مي   ترين  داشتني  دوست

  .شود

مادراني دارد كه سرما و گرما برايشان در برابر عشق به خانواده            

دستاني دارند همچون خورشيد بخشنده، همچون ابـر        . معنا ندارد 

ايـن  . ادعا  هاي شب بي    سخاوت و همچون ستاره   بهاري مهربان و با     

هـا كـشيده و هرگـز اعتراضـي           دستان براي شـادي خـانواده رنـج       

  .اند نداشته

هـاي    در دامنـه  . هـاي آسـمانِ ايـل، نـور ديگـري دارنـد             ستاره

. انـد   ه  ها شب را زيبـا كـرد        ها و بزغاله    كوهساران صداي جيرجيرك  

انـد ايـن      نظاره نشسته ها به     ستاره. وزد  نسيم دلنوازي در دشت مي    

ها در كنار هم جلوي چادرهـا مـشغول بـازي       بچه. ها را   عشق بازي 
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انـد و زنـان بيـرون از چـادر            اي نشـسته    مردان در گوشـه   . هستند

اند و مـشغول درسـت كـردن چـاي      اي آتشي روشن كرده   درگوشه

  . هستند

زار يكي از اهالي ايل نشـسته اسـت و بـا صـداي               در ميان علف  

توانـد نـور    ي آسمان مـاه هـم نمـي    خواند و ملكه  ميدلنوازش آواز 

زيبايش را از اين مردمان دريغ كند و او هم آسـمان ايـل را رنـگ       

پرانـي در آسـمان زيبـاي         كند و ستارگان هم مشغول چشمك       مي

  . شب هستند

هـر روز صـبح     . اي ديگر در جريان اسـت       اينجا زندگي به گونه   

بـوي آويـشن و     . دكنـ   اي را مـدهوش مـي       صداي كبك هر شنونده   

رسند، صداي شُرشُر آبشارهاي      هاي سرسبز كوه به مشام مي       ويلچ

ي بلبالن دشـت و صـداي         آيند، نغمه   زيبا كه از دل كوه بيرون مي      

گذرنـد    روزها با عشق مي   . بخش دشت و صحرا هستند      ها زينت   بره

  . شوند ها با اميد به فردا مهمان آسمان مي و شب

عـشق در   . شود  محبت معنا مي  . رداينجا زندگي رنگ ديگري دا    

انـد،    زند، گذشت  و مهربـاني در اوج         سادگي موج مي  . جريان است 

اينجا ايل است، اينجا    . انسانيت معنا دارد و با هم بودن قانون است        

  . ايل بزرگ قشقايي است
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 16  ي عشق قبيله

. اي افتخارآميز دارنـد     مردمان اين ديار فرهنگي غني با گذشته      

. ني از ايـن ايـل را بـه يـاد دارد           هاست كه بزرگا    اين سرزمين سال  

هاي بزرگ سرزمين ايران است كه ايلي كهـن           قشقايي يكي از ايل   

بيشتر اين ايل در استان فارس سـاكن        . رود  و با سابقه به شمار مي     

ي زيادي از مردمان اين ايل هنوز بـه صـورت زنـدگي          هستند عده 

  . نمايند عشايري و كوچ كردن امرار معاش مي

باك و شجاع كه تاريخ هم گـواهي          ست دلير بي  قشقايي قومي ا  

دهد شكست دادن و تسليم كردن آنان كاري بسيار سخت و تا              مي

ها اسـتان فـارس اسـت كـه      مركز اصلي آن . حدي غيرممكن است  

هاي مختلف به تدريج به اين منطقه كوچيده و           ها در دوره    قشقايي

  . اند در آن ساكن شده

و با تمام وجود دين و آيين       ي جعفري هستند      ها شيعه   قشقايي

به فرزندان خـود از     . بند هستند   خود را دوست داشته و به آن پاي       

هــاي  آموزنــد كــه خــداي خــود را بــه خــاطر نعمــت كــودكي مــي

شـوند كـه نمـاز را در          شمارش شكرگويند و به آنان يادآور مـي         بي

به فلك كـشيده بـه جـاي         هاي سر   كنار درختان سبز دشت و كوه     

آنـان مردمـاني    . از عشق خود بـه دينـشان نكاهنـد        آورند و هرگز    

گويند و زبـان فارسـي    هستند كه به زبان تركي قشقايي سخن مي    
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ها دشت است و صـداي بلـبالن          مأمن آن . دانند  را نيز به خوبي مي    

  . آرامبخششان

از دل كـوه بـه      كوش بوده و با عشق        اين مردمان از آغاز سخت    

ي خلـج     ايي ها را از طايفه    برخي قشق . اند  پرورش دام مشغول بوده   

اند به همين     دانند كه از روم شرقي به عراق عجم گريخته          رك مي تُ

قايي   ي قاچ   اند و واژه    قايي به معني فراري ناميده      ها را قاچ    جهت آن 

  . رفته رفته به صورت قشقايي درآمده است

ي قشقا به معني اسب پيشاني       برخي نيز نام قشقايي را از كلمه      

ها معتقدند كه در زمان صـفويان         اما خود قشقايي  . اند سفيد گرفته 

قاز به آذربايجان و سپس به اصطهبانات و نيريز تبعيـد           فقاز ماوراء   

  . اند ها را به فارس كوچانده اند و در زمان شاه عباس آن شده

زمـان سـلطان محمـد غزنـوي         اي هم اعتقاد دارند كـه در        عده

ج در خراسـان و حـوالي       ، گروهي از ايـالت خلـ      .ق. هـ 396درسال  

اند اين ايالت با گذشت زمان و به دليل بـدرفتاري             مرو ساكن بوده  

روند و از آنجا بـه سـبب تعقيـب مـأموران              لشكريان به كرمان مي   

رونــد پــس از  ســلطان بــه اصــفهان و از آنجــا بــه آذربايجــان مــي

آذربايجان به عراق آمده و به همـراه تركـان سـاكن در عـراق بـه                 

كنند بدين ترتيب     نوبي سلسله جبال زاگرس كوچ مي     هاي ج   دامنه
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هـا    هـا و خلـج      هاي تركان جنوب عراقـي      هگروتوان گفت اولين      مي

انـد و   ها پيش از جيحون گذشته و به ايـران آمـده       هستند كه سال  

  . اند ايالت قشقايي ترك را به وجود آورده

خوش حوادث بـسياري شـده       در طول تاريخ ايل قشقايي دست     

هاي زن و مرد و پيـر و            ا هميشه غيرت و مردانگي در رگ      ام. است

زنـان و مردانـي كـه دسـت بـه      . دخـور  جوان اين ايل به چشم مي  

تـرين شـرايط اقليمـي را پـشت سـر             انـد و سـخت      دست هم داده  

گذاشته و سربلندي و نام قشقايي را تا هميشه تاريخ حفظ كرده و     

 كنـار هـم بـا       سـواران در    سياه زلفان و اسـب    «حفظ خواهند كرد    

  .»اند قلمي از خونشان نام قشقايي را برسينه تاريخ حك كرده

هـا گـواه      سـنگ . گر مردانگي آنـان بـوده اسـت         خورشيد نظاره 

ي آنـان دارد كـه    انـد، خـاك بوسـه بـر پاهـاي برهنـه          دليري آنان 

تكلّف يا علي گفتند و به دنبال روزيشان در دشت و كوه بـه راه        بي

دانند قـشقايي رسـم وفـا         و آب همگي مي   درخت و سبزه    . افتادند

هــا نــام بــزرگ قــشقايي را در آســمان بــه صــدا  پرنــده. دانــد مــي

اند و    دانند اين مردمان تا ابد بزرگ       ها خوب مي    آورند و ستاره    درمي

تــاريخ بيــانگر . كننــد آســمان را در برابــر بزرگيــشان تــسليم مــي

ته داشـ واقعياتي است كه هميشه قشقايي نامي در قلـب حـوادث            
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نـامي بـه بزرگـي ايلـش، نـامي كـه هرگـز هـيچكس آن را          . است

  . فراموش نخواهد كرد

ها را امير غازي شاهيلو مـي داننـدو           اي جد بزرگ قشقايي     عده

هـا را بـه دور خـود جمـع            گويند كه نامبرده جمعي از قشقايي       مي

پس نخستين رئيس شـناخته     . كرد  ها رياست مي    كرده بود و بر آن    

باشـد كـه در قـرن شـانزدهم           زي شـاهيلو مـي    ي ايل اميرغـا     شده

. اش در روستاي درويش از توابع گندمان اسـت          زيسته و مقبره    مي

ظاهراً او مرد مقدس و محبـوبي در بـين مـردم ايلـش بـه شـمار                  

رونـد بنـابر    اش مـي   رفته و هنوز هـم مـردم بـه زيـارت مقبـره              مي

ها او شاه اسماعيل صـفوي را درتثبيـت مـذهب تـشيع در       داستان

توانـد    با اين وجود هنوز ايل قشقايي نمـي       . يران ياري نموده است   ا

  . جايگاه خوبي را در ايران به دست آورددر آن زمان 

كم خـود را بـه ايرانيـان معرّفـي            ها كم   با گذشت زمان قشقايي   

كنند و در قرن هجدهم ميالدي است كـه نقـش قابـل توجـه                 مي

ي اميرغـازي     دهزا  فرزنـد . شـود   غـاز مـي   آقشقايي در تاريخ فـارس      

شاهيلو، جان محمدآقا بوده اسـت كـه بيـشتر بـا نـام جـاني آقـا                  

جاني آقا اولين ايلخان قشقايي بوده است كـه         . شناخته شده است  

قبـل از   . شـده اسـت     منصبان دربـار شـاه محـسوب مـي          از صاحب 
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خان ايلخاني در قشقايي وجود نداشت و بزرگ ايل قـشقايي             جاني

خـان او رسـماً از        روي كارآمـدن جـاني      با .ناميدند  را ايل بيگي مي   

  . گردد طرف شاه به لقب ايلخان ملقب مي

ري است كه در فارس به كسي لقـب ايلخـان داده            اين اولين با  

خان هم لقب ايل بيگي       خان يعني محمدعلي    شود به پسر جاني     مي

 ايلي كه آمده    ،اين آغازي است بر رونق ايل قشقايي      . شود  داده مي 

  .ا به تمام ايران بشناسانداست تا خود ر

امـروزه  . خان از رؤساي كاردان ايل قـشقايي بـوده اسـت            جاني

او در  . داننـد   بسياري از مورخان وي را بنيانگذار اصلي قشقايي مي        

ي بسيار داد و قدرت و نفوذ زيـادي بـراي             زمان خود ايل راتوسعه   

 در اين زمان ايل قـشقايي داراي وحـدت و         . ايل در دربار پيدا كرد    

او در زمان رياستش تمـام ايالتـي را كـه           . شود  يكپارچگي زياد مي  

هـا را     ي آن   ي خود آورد و همه      مخالف ايل قشقايي بودند زيرسلطه    

  .با ايل قشقايي متحد كرد و ايل را گسترش فراوان داد

. كنـد   خان با دختر حاج اسـداهللا كـامفيروزي ازدواج مـي            جاني

ك زيـادي بـود و همـين امـر          حاج اسداهللا در كامفيروز داراي امال     

ي ازدواج جاني خـان       ثمره. سبب گسترش بيشتر ايل قشقايي شد     

  . خان بود با دختر حاج اسداهللا يك پسر به نام حسينقلي
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بـي كـه      جاني خان براي بار دوم با دختري بـه نـام نـازلي بـي              

ي كـشكولي بـود،       دختري بسيار زيبا و شجاع و هنرمند از طايفـه         

. شـود   ين بـانو چهـار پـسر مـي        ي ازدواج با ا     رهكند و ثم    دواج مي از

خـان قـشقايي جـان را بـه           ، جـاني  .ش. هـ 1203سرانجام در سال    

  . كند آفرين تسليم  و ايل را براي هميشه ترك مي جان

خان، مرتـضي    قليحسينخان،    هاي محمدعلي   او پنج پسر به نام    

خـان از خـود بـه يادگـار         و محمـدقلي   خان  ، مصطفي قلي  خان  قلي

 فرزنـد   خان بـه سـبب اينكـه        بعداز فوت پدر، حسينقلي   . گذارد  مي

ي كار    اما او از عهده   . رسد  ارشد پدر بود به رياست ايل قشقايي مي       

ــود      ــشقايي ب ــان ق ــاه ايلخ ــش م ــا ش ــد و تنه ــداز او . برنيام بع

او در  . خان به لقـب ايلخـاني قـشقايي سـرافراز گرديـد             محمدعلي

 بـود و ايـل را گـسترش         دوران ايلخانيش همچون پدر فردي اليق     

ميـرزا فرمانفرمـا      مان ايلخاني او همراه با حكومت حـسينعلي       ز. داد

  . شاه قاجار در فارس بود پسر فتحعلي

. ، به دامادي شـاهزاده مفتخـر گرديـد   .ش. هـ1204او در سال  

تر شد و همين امـر موجـب          با اين ازدواج راهيابي او به دربار آسان       

خان   در زمان محمدعلي  . ري يابد گسترش بيشت شد تا ايل قشقايي     

بلكه ديگر ايلهاي مهم فارس از جمله بهـارلو،         نه تنها ايل قشقايي     
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او روابـط بـسيار خـوبي بـا         . آينالو و نفر نيز  تحت اقتدار او بودنـد         

در زمـان او ايـل بـسيار قـدرت پيـدا كـرده و               . قاجارها برقرار كرد  

ايـل سـلطنت    محمدعلي خان هم در او    . بزرگ و با اقتدار شده بود     

سپارد و به ديـدار حـق         ناصرالدين شاه ايل را به دست ديگران مي       

خـان    خـان بـرادرش محمـدقلي        بعـداز محمـدعلي    شود  سپار مي   ره

  . جانشين او شد

ي   ي نعمتي شيراز به ضديت با خـانواده         در اين زمان پنج محله    

. هـا متحـد شـدند       حاج ابراهيم كالنتـر برخواسـتند و بـا قـشقايي          

هاي داخلي    ها به خاطر درگيري     ها و بويراحمدي    تياريهمزمان بخ 

قدرت برتـر      رفت كه قشقايي    ها بازماندند و مي     از مقابله با قشقايي   

ها بيمناك شـده بودنـد        ت قشقايي فارس شود قاجاريان كه از قدر     

محمـدخان عنـوان    به پسر بزرگ حاج ابراهيم كالنتـر يعنـي علـي       

فـارس كردنـد و پـنج ايـل         الملكـي دادنـد و وي را حكمـران            قوام

باصري، عرب، نفر، بهارلو و آينالو را با عنوان خمسه متّحد كردنـد             

ي   همـه . هـا بايـستد     م دادند تا مقابل قشقايي    او ايلخانيش را به قو    

خـان از طـرف ديگـر         مـرگ محمـدقلي    اين وقايع از يك طـرف و      

ي    متحـد و يكپارچـه     همگي دست به دسـت هـم دادنـد تـا ايـلِ            

خـان پـسرش سـلطان        بعـداز محمـدقلي   . ز بين ببرنـد   قشقايي را ا  
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او فرد ضعيفي بود و در دوران رياسـتش         . محمدجاي وي را گرفت   

بـا اينكـه او تـا پايـان عمـرش           . گيرد  قحطي نيز گريبان ايل را مي     

هـاي    اي نبـود و خـان       عنوان ايلخاني را حفظ كرد اما عمـالً كـاره         

  . تر قدرت را در دست داشتند سطح پايين

ي اين وقايع دست به دست هم دادند تـا ايـل قـشقايي از        همه

 خانوار ايل قـشقايي بـه       5000هم جدا شوند در اين هنگام حدود        

 خانوار جذب ايالت خمسه شدند و       5000ايل بختياري پيوستند،    

  .  نفر نيز در روستاهاي مختلف يكجانشين شدند4000حدود 

ــداز گذشــت  ــاني50بع ــال از ايلخ ــاني  س ــشقايي ج ــان ق  و خ

هايي كـه او و جانـشينانش بـراي ايـل انجـام داده بودنـد                  رشادت

سرانجام ايل قشقايي دوباره قدرت خود را از دست داد تـا رقبـاي              

هـاي    هـا از رشـادت      حال ديگر انگليسي  . ها نفس راحتي بكشند     آن

 رخان قشقايي كه در مقابل اسـتعما        خان و داراب    ي سهراب   دليرانه

ته بودنـد خـوابِ راحـت خواهنـد         انگليس در جنوب به پـا خواسـ       

هـا    ديگر كسي از نـام قـشقايي بيمـي نـدارد مردانگـي آن             . داشت

ايـل  . ي شهر بود اما ديگر از آن قدرت مطلق خبري نيـست             شهره

گردد كـه بتوانـد اقتـدار بـه           قشقايي دوباره به دنبال يك رهبر مي      
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 هي ايل را بازپس ستاند و نام قشقايي را همچون گذشـت             يغما رفته 

  . ها جاري سازد ر سر زبانب

ها رياست را به      بعداز گذشت چند سال دوباره فردي از قشقايي       

 الدولـه  خان قشقايي معروف به صـولت       او اسماعيل . گيرد  دست مي 

ي سياسـي اواخـر قاجـار و يكـي از              چهـره  الدولـه  صولت. باشد  مي

خان، فرزند    او از فرزندان داراب   . ايلخانان قشقايي است  مقتدرترين  

  . باشد خان قشقايي مي خان ايلخاني فرزند جاني مصطفي قلي

 الدولـه   بعداز مرگ برادرش ضـرغام 1285 در سال  الدوله صولت

خـان بـه علّـت        اسـماعيل . رسـد   رسماً به رياست ايل قشقايي مـي      

هـاي چريكـي بـه لقـب          و مهارتش در تيراندازي و جنـگ       رشادت

خـان     اسـماعيل  تنهـا زمـاني كـه     . شـود    ناميـده مـي    الدولـه  صولت

ـ      الدوله صولت هـا دوبـاره قـدرت و         قـشقايي  د ايلخـاني قـشقايي شُ

  . همبستگي پيشينيان را به دست آوردند

شاه فـرد بيمـاري بـود و          شاه ايران مظفرالدين  كه  در اين زمان    

 در شيراز   ،قدرت دولت مركزي به طور پيوسته در حال كاهش بود         

ايري را بـه دسـت   هـاي عـش    كنترل بيـشتر سـرزمين     الدوله صولت

هـا يعنـي قـوام هـم          اين در حالي بود كه رقيب قشقايي      . گيرد  مي

  . قدرتش را در شيراز حفظ كرده بود
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 ايلخان قشقايي   الدوله در زمان انقالب مشروطه در ايران صولت      

گيرد كه از اوضاع نابسامان كشور استفاده كنـد           تصميم مي او  . بود

هـا بـا     از آنجا كـه قـوامي      ندو رقيب خود قوام را از فارس بيرون ك        

 از انجمــن الدولــه نظــام اســتبدادي قاجــار همــراه بودنــد، صــولت

رو او محبوبيـت زيـادي        خواهان شيراز حمايت كرد از اين       مشروطه

در بين مردم شيراز پيدا كرد و قـشون او بارهـا بـه شـيراز آمـد و                   

  .ها قرار گرفت مورد حمايت و استقبال شيرازي

ان مشروطه با علماي نجف و ديگـر علمـاي           در زم  الدوله صولت

اي را     و رؤساي جنـوب توافقنامـه      الدوله صولت. كشور در رابطه بود   

باروي كار آمـدن احمدشـاه قاجـار       . حد هم شدند  امضا كردند و متّ   

 از  الدولـه چـون عالء   به عنوان حاكم فارس انتخاب شـد         الدولهعالء

  .  مخالفت پرداخت با او بهالدوله  صولت،ها بود دوستان قوامي

ي ورود ايـن       اعالم كرد كه به هـيچ عنـوان اجـازه          الدوله صولت

ا دولـت مركـزي خواسـته       . نخواهـد داد  را  شخص به شـيراز      ي   امـ

 همـراه بـا     الدولـه   را نپذيرفت به همين خاطر صـولت       الدوله صولت

دولت بريتانيا كـه منـافع      . قشون خود به سمت شيراز حركت كرد      

ترسيد كه منافعش را از دست بدهد         شت و مي  زيادي در جنوب دا   

دولت مركزي را تهديد كرد كه اگر اقدامي نكند خود بريتانيا براي            
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هـا در     قشقايي. حفظ جان و مالشان دست به اقداماتي خواهند زد        

  . اين زمان به اطراف شيراز رسيدند و در آنجا اردو زدند

 دولــت مركــزي كــه اوضــاع را نابــسامان ديــد تــصميم گرفــت

 بدون  الدوله  را از حكومت فارس بركنار كند پس صولت        الدولهعالء

هــر روز بــر قــدرت . ي خــود رســيد هــيچ درگيــري بــه خواســته

  .شد ها در فارس افزوده مي قشقايي

سران دربار كه از اين قدرت نگران بودند از شاه خواسـتند كـه              

 دولـه ال يعني احمدخان ضغيم    را بركنار كند و برادر او      الدوله صولت

برپـا كردنـد و      اي  ها توطئه   آن. را به عنوان ايلخان قشقايي درآورد     

ها را گرد خـود جمـع كـرد ولـي             اي از قشقايي    احمدخان هم عده  

اي وارد نـشد      نتوانست كار اساسي انجام دهد وبه ايلخان هم ضربه        

  . بعدها احمدخان به ايل بختياري پناهنده شد

گيـرد و     ها درمـي     و قوامي  ها  بعداز چند ماه جنگي بين قشقايي     

 و بـه  كنـد  دستگير مـي والي فارس قوام و چندتن از همراهانش را   

قـوام و همراهـانش از     . كنـد   جرم ايجاد آشوب به مرگ محكوم مي      

. برنـد   كنند و به كنسولگري انگليس پنـاه مـي          دست والي فرار مي   

شـوند در ايـن       ها درگيـر مـي      لطنه با قوامي  الس   و نظام  الدوله صولت

شوند و خالصـه كـه        ها از آن جدا مي      اي از قشقايي    ها عده   رگيريد
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در ايـن هنگـام كنـسولگري       . شـود   كـم مـي   دوباره  قدرت قشقايي   

كند اگر جنـگ پايـان نپـذيرد ناچـار بـه اقـدام                انگليس اعالم مي  

ترسـيد مقـام      دولت مركزي كه از اقـدام انگلـيس مـي         . خواهد بود 

الـسلطنه را هـم بـه         رد و قـوام   گيـ    را از او مي    الدوله ايلخاني صولت 

  . كند حكومت موقّت فارس منصوب مي

شود و ايران هم دسـتخوش        بعدازمدتي جنگ جهاني شروع مي    

 و ايـل    الدولـه  در ايـن تغييـرات صـولت      . گيـرد   تغييراتي قـرار مـي    

گيرنـد و     مانند و مدتي در انزوا قرار مـي         نصيب نمي   قشقايي هم بي  

لي فارس دوباره قدرت قشقايي كم      دستي انگليس و وا     به دليل هم  

شود تا اينكه دكتـر مـصدق بـه عنـوان والـي فارسـي انتخـاب                 مي

 را بـه او     الدولـه  دكتر مصدق دوباره عنوان ايلخاني صولت     . شود  مي

  . كند شروع به پيشرفت ميگرداند و ايل دوباره  بازمي

در . دهـد   رفته حكومت قاجار جاي خود را به پهلـوي مـي            رفته

در ايـن زمـان     . هاي زيادي ديدند    ها آسيب    قشقايي ،خانزمان رضا 

 وپسر بزرگش ناصرخان به عنوان نماينـدگان مجلـس       الدوله صولت

ا بـه زودي دريافتنـد كـه در                  جديد به تهران فراخونـده شـدند امـ

هـا وادار بـه همكـاري بـا دولـت             آن. حقيقت زندانيان شاه هستند   

 اينكـه دولـت بـه       بعـداز . مركزي درخلع سالح ايل قشقايي شدند     
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 الدولـه  ها را خلع سالح كرد صولت      ي خود رسيد و قشقايي      خواسته

هـا را روانـه       از نمايندگي مجلس خلع و آن     را  و فرزندش ناصرخان    

  . ندزندان كرد

 نظامي در رأس طوايف قـشقايي قـرار         اندر اين زمان فرمانده   

ت ها وادار به پيروي از قانون بـسيار منفـور خـدم             قشقايي. گرفتند

پـس از   . روزگار براي ايـل بـسيار سـخت شـد         . اجباري شاه شدند  

ها كه با وحشيگري حاكمـان نظـامي بـسيار            يتايگذشت مدتي ايل  

خشمگين شده بودنـد تـصميم بـه قيـام سراسـري در جنـوب بـا                 

  . گيرند مركزيت قشقايي مي

اي را    شود و عهدنامه    پس از چند ماه درگيري دولت تسليم مي       

 وناصـرخان بـه     الدولـه   آن بايد دوباره صـولت     كندكه طبق   امضا مي 

نمايندگي مجلس درآيند، فرماندهان نظامي طوايف را ترك كننـد         

 با اين حال رضاشـاه مـصمم شـده بـود            .عفو عمومي صادر شود    و

چهارسال بعـداز امـضاي     . در ايران از بين ببرد    را  نشيني    نظام كوچ 

ب سردار عشاير    قشقايي كه ديگر لق    الدوله عهدنامه سرانجام صولت  

  . هاي رضاشاه به قتل رسيد را داشت در يكي از زندان

.  سراسـر تكـاپو و تـالش بـراي ايـل بـود             الدولـه  زندگي صولت 

 و سرانجام او هم دست از ايل كشيد و يادش براي ايل بـاقي مانـد           
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. اي در آسـمان ايـل جاودانـه شـد           او براي هميشه همچون سـتاره     

گيـرد عـشاير را       ضاشاه تصميم مي   اينك ر  الدوله بعداز مرگ صولت  

ايـن سياسـت    . قاپو كنـد    از طريق بستن مسيرهاي كوچشان تخته     

كوته بينانه عشاير را به كشاورز تبديل نكرد و تنها باعـث گرسـنه              

  . ماندشان شد

هـاي   اسكان اجباري خسارات جاني فراواني در پي داشـت ودام   

شـد كـه    بسياري از بين رفتند وشايد حـق بـا ويليـام داگـالس با             

مانـد    گويد اگر چند دهـه شـرايط بـه همـين گونـه بـاقي مـي                  مي

  . شدند ي گيتي پاك مي ها از صحنه قشقايي

پس از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم زماني كه رضاشـاه از             

ناصــرخان و بــرادرش خــسروخان از تهــران . ســلطنت اســتعفا داد

در فـارس ناصـرخان     . گريختند و با شتاب به سوي فـارس رفتنـد         

خود را ايلخان جديد قشقايي ناميد و كنترل تمـامي اراضـي ايـل              

آري . قشقايي را به دست گرفت و دستور به از سرگيري كـوچ داد            

  . دوباره رنگ و بوي كوچ و عشايري به ايل قشقايي بازگشت

ها قابل اعتمادنيستند،     ناصرخان از پدرش آموخته بود انگليسي     

هـا بـه ايـران        آلمـان با شروع جنگ جهـاني دوم و نزديـك شـدن            

زمـاني كـه آگـاه      . گيرد بـه طرفـداري آلمـان بپـردازد          تصميم مي 
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شود يكي از عوامل آلماني در تهران پنهان شده اسـت او را بـه                 مي

آورد و بعداز مدتي فرد آلماني در فارس مـشاور نظـامي              فارس مي 

هـاي   همزمان دو تن از برادران ناصرخان به نـام . دشو ناصرخان مي 

خـان كـه در انگلـستان تحـصيل           ورخان و محمدحسين  ملك منص 

ها در صورت پيروزي      قشقايي به تصور    .روند  كردند به آلمان مي     مي

آلمان بر متّفقين ناصرخان به عنـوان مـدعي اصـلي تـاج و تخـت                

ها شايع شده بـود كـه         د و حتّي در بين قشقايي     شُ  ايران مطرح مي  

  . زيده استهيتلر ناصرخان را به عنوان پادشاه ايران برگ

هـا    ها كه از اتّحاد ارتشيان هـودار آلمـان بـا قـشقايي              انگليسي

بيمناك بودند نخست كوشيدند با پيشنهاد پرداخت پـنج ميليـون           

. فايـده بـود     ها كنار بيايند اما اين كار بي        تومان وجه نقد با قشقايي    

بختي را به عنوان فرمانـده       سپس شاه را وادر كردند كه سپهبدشاه      

پـس از انتخـاب     . جنوب  و استانداري فارس انتخاب كند      نيروهاي  

بختي به عنوان استاندار فـارس اوتـصميم گرفـت بـا بمبـاران                شاه

ا ايـن كـار            مسيرهاي كوچ قشقايي، آن    ها را به بيابـان بفرسـتد امـ

ها و عبـور ايـن دليرمـردان از مـسيرهاي             ها، با رشادت قشقايي     آن

  . العبور كوهستاني ناكام ماند صعب
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جنـگ بـا    . هـا گرفـت     س او تصميم بـه جنـگ بـا قـشقايي          سپ

. هـا آغـاز شـد       بختي به قشقايي    ي نيروهاي تحت فرمان شاه      حمله

هاي زيادي به دست آوردند اما با اضافه          ها در ابتدا پيروزي     قشقايي

بختـي كـه بـه رهبـري قـوام بـود و توسـط                 شدن به نيروهاي شاه   

نـشيني را   ن عقـب امـ شد ناصرخان ناچـار فر     ها تجهيز مي    انگليسي

  . صادر كرد

يـك  . بختي عليه ناصرخان درسميرم روي داد       جنگ بعدي شاه  

ستون نظامي به رهبري سرهنگ حسنعلي شقاقي و به درخواست          

علي رغم ميل باطني شقاقي     . بختي به سميرم اعزام شد      سپهبدشاه

. هـا شـد     متحدان بويراحمدي  آن    ها و   او ناچار به جنگ با قشقايي     

ايـن  . بختي بـود    ين جنگ شكست سنگين نيروهاي شاه     ي ا   نتيجه

اي كـه     ي ارتـش را بـسيار خـراب كـرد بـه گونـه               شكست روحيـه  

وزير و وزيـر جنـگ را بـراي استيـضاح بـه               ي فسا، نخست    نماينده

هـا    ي فسا توسط انگليسي     مجلس كشاند ولي با دستگيري نماينده     

  . اين كار هم به سرانجام نرسيد

اي  دولت تصميم به امضاي توافق نامـه اين حوادث باعث شد تا  

هـا امـضا      اي بـين آن     نامه  به اين منظور تفاهم   . ها بگيريد   با قشقايي 

ها خودمختاري خود را حفظ كردنـد         شد كه به موجب آن قشقايي     
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 بودند پس    هايي را كه از ارتش به غنيمت برده         درعوض بايد سالح  

 بـه   دهند همچنين خسروخان به رياست ايـل منـصوب گرديـد و           

ي مردم فيروزآباد     ناصرخان هم اجازه داده شد تا به عنوان نماينده        

  . به مجلس برود

نامـه ناراضـي بودنـد مخفيانـه          از امضاي اين توافق   كه  ها    آلمان

هـم   نامه را بر    و به او گفتند اگر توافق      ندنوشتاي به ناصرخان      نامه

ر نزني برادرانت كه در آلمان هستند را به جرم جاسوسـي دسـتگي            

اما قبل از اين كه اين نامه به ناصرخان برسد بـرادران او             . كنيم  مي

. خواستند كه به ايران بازگردند      از آلمان به تركيه آمده بودند و مي       

هنگام عبور از مـرز آنهـا توسـط نيروهـاي انگليـسي دسـتگير                در

ها ناصـرخان را تهديـد كردنـد كـه اگـر مـأموران                انگليسي. شدند

 برادران او را بـه جـرم همكـاري بـا متّحـدين            آلماني را پس ندهد   

. كننـد   هـا حملـه مـي       اعدام خواهند كرد و مـستقيماً بـه قـشقايي         

  .ناصرخان به ناچار پيشنهاد انگليس را پذيرفت

ها شكل گرفت     بعداز گذشت مدتي قيام ديگري توسط قشقايي      

اين بار ناصرخان بزرگان عشاير و روحانيون فارس را جمع كـرد و             

  . اندازي كرد ي سعدون را راهجريان ملّ
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هاي مهم اين جريان تعويض تمـامي اعـضاي           از جمله خواسته  

هاي استان فارس به خود استان و    كابينه، اختصاص دوسوم ماليات   

زمــاني كــه . افــزايش نماينــدگان اســتان فــارس در مجلــس بــود

ها پذيرفته نـشد عـشاير از خوزسـتان تـا كرمـان               هاي آن   خواسته

دند و كازرون وآبـاده را تـصرّف كردنـد ايـن قيـام              دست به قيام ز   

  .  آنان را بپذيرديها وزير خواسته سبب شد تا نخست

وزير تمام اعضاي كابينه را تغيير داد و حتّي خسروخان            نخست

هـا    در ايـن سـال    . ي حـزبش بـه مجلـس بـرد          را به عنوان نماينده   

 بـه   اش نكرده بـود ايـل       قشقايي رونقي يافت كه تا آن زمان تجربه       

شـد   بيشترين خودمختاري رسيده بود وتوسط چهار برادر اداره مي 

ناصرخان و ملك منصورخان به عنوان رهبران عشايري در فـارس           

هاي اتّحاديه را در      بودند و خسروخان و محمدحسين خان خواسته      

در جريان ملّي شـدن صـنعت نفـت هـر           . كردند  مركز پيگيري مي  

  . كردند يي از مصدق حمايت ميچهار رهبر قشقا

خسروخان قشقايي در برخي از قراردادهاي مصدق بـه عنـوان           

منشي وي مشغول به كار بود همچنين ايشان دركميـسيون نفـت            

  . هم براي ملّي شدن نفت تالش بسيار كردند
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ها نيـز گـسترش       وزيري مصدق تحركات قشقايي     با آغاز نخست  

 خسروخان به همراه ناصـرخان قـشقايي بـه          1330يافت در سال    

ي مطبوعـات و محافـل سياسـي آن           آمريكا سفر كردندو به وسيله    

  . كشور سعي در نشان دادن حقانيت ايران كردند

در سفرهايي كه ناصرخان به آمريكا داشت او براي نفت و ملّي            

در يكي از سفرهايي كه ناصـرخان     . هاي بسيار كرد    شدن آن تالش  

ي   ر خارجـه  اي انجـام داد و وزيـ        قشقايي به آمريكا داشت مصاحبه    

آمريكا را به طرفداري از انگليس مـتهم كـرد و در آنجـا بـا تمـام                  

ي هر قدرت خارجي به ايـران         قدرت اظهار داشت در صورت حمله     

       ـ ايل دالور قشقايي در مقابـل آن قـدرت بـا تمـام وجـود قـد ع م لَ

  . خواهد كرد

هـا انگليـسي هـا را وادار كـرد تـا دربـار را بـه                   همين صـحبت  

 تحريك كند و اين شايعه را در دربار به وجـود             قاييي با قش    مقابله

در مقابـل   . ها قصد شورش بر عليه دولت را دارند         آورد كه قشقايي  

هــا ناصــرخان در مجلــس ســنا حمايــت همــه  چينــي ايــن توطئــه

مصدق را اعالم كرد و گفت حاضر است يـك           اش از دولت و     جانبه

ي   راي اداره را در حمايت از دولت ب     خود  هاي كشاورزي     سوم زمين 

در جريان كودتا برادران قشقايي تمام حمايت       . امور كشور بپردازد  
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خود را از دولت ومصدق انجام دادند اما ثمري نداشـت در جريـان              

بـاش   ناصرخان به ايل آماده   . كودتا برادران قشقايي به فارس آمدند     

داد و در تلگرافي سرلشكر زاهدي را نكوهش كرد و به او پيشنهاد             

  . ها دوري كند   ملّت بپيوندد، و از شاه و انگليسيداد به

هـايي در     از سوي ديگر هواپيماهاي ارتش هم با پخش اعالميه        

ها را تهديد كردنـد در صـورت قيـام از زمـين و هـوا                  ميان ايل آن  

ها و سرلشكر زاهـدي باعـث         تالش آمريكايي . سركوب خواهند شد  

اي از    ي عـده  جـداي . هـا بـه هـم بخـورد         شد اتّحاد ميـان قـشقايي     

ي سـختي بـه قـدرت و          كالنتران ايـل از بـرادران قـشقايي ضـربه         

ناصـرخان  . ي ايل زد ومنجر به پراكندگي نيروهايشان شـد          روحيه

فايده ديد راهي تهران شد و در ادامـه شـاه     كه ديگر مقاومت را بي    

  . برادران قشقايي را به خارج تبعيد كرد

تي نــو را بــراي بعــداز تبعيــد بــرادران قــشقايي دولــت سياســ

كميابي . ها به زندگي شهرنشيني در پيش گرفت        واداشتن قشقايي 

هاي ايجـاد شـده توسـط         داري، محدوديت   ي سرمايه   مراتع، توسعه 

اي پديد آورد     اي اختالالت گسترده    دولت وتضعيف نهادهاي طايفه   

ي اين عوامل باعث      همه. ساخت  كه زندگي عشايري را ناممكن مي     

اتي دست به مهاجرت به شهرهايي چون شـيراز،         شد تا هزاران ايلي   
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آبادان، بوشهر و اهواز بزنند و به عنـوان كـارگر درصـنايع نفـت و                

ي زنــدگي  تغييــر در شــيوه. كارخانجــات مــشغول بــه كــار شــوند

  . ها بود ترين عامل كنترل مستقيم دولت بر قشقايي مهم

د برد و بـه هـدف خـو       دولت با اين كار اتّحاد قشقايي را از بين        

ها راحـت شـده    ها ديگر به طوركامل خيالشان از قشقايي       رسيد آن 

بود به طوري كه بعداز چند سال اعالم كردند كه ديگر ايلي وجود             

ي اقامـت     ندارد و چنان بر پيروزي خود مطمئن بودند كـه اجـازه           

و در جـايي  خـان را در ايـران    حـسين  ملك منـصورخان و محمـد   

در جريـان پيـروزي انقـالب       هـا بعـد       سـال . خارج از فارس دادنـد    

هاي خود را از      اسالمي دوباره ناصرخان به ايران بازگشت و حمايت       

  . داد هاي تبعيدش انجام مي انقالب و امام خميني همچون سال

با پيروزي انقالب خسروخان هـم بـه ايـران آمـد همـواره هـر                

ا  . دادنـد   هاي خود را از امام وانقالب انجـام مـي           دوبرادر حمايت  امـ

هـايي كـه مخالفـان        هاي جاسوسان و كارشـكني      يگر با توطئه  بارد

ها انجام دادند ناصرخان و خسروخان را مخـالف           هميشگي قشقايي 

هـا    اما واقعيت چيز ديگـري بـود قـشقايي        . حكومت معرفي كردند  

هميشه از انقالب و حكومت دفاع كرده بودند و پشتيبان آن بودند            

رد و نيروهاي حكومـت     بي ن هاي ناصرخان هم راه به جاي       اما تالش 
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ها برخواستند به همين دليـل ناصـرخان بـه     به مخالفت با قشقايي  

ناچار به تركيه رفت و ازآنجا رهسپار آمريكا شد و خسروخان هـم             

  .در فارس دستگير شد

 سـالگي در اواخـر سـال        84 درسـن    ،سرانجام ايلخان قـشقايي   

ايـل بـزرگ    اين پاياني بود بر اتّحـاد       .  در آمريكا درگذشت   ،1362

  .قشقايي

. خواننـد   هـا مـي     ها فقط به عشق ايليـاتي       شايد اينك هم كبك   

ها و زاللي آب هم بـه عـشق كـوچ و     شايد بوي آويشن و رنگ الله    

 خـوبي بـراي سـردار       اندار  شايد امروز ما هـم امانـت      . عشاير است 

بـه  . ها به عشق كوچ آمدند آن. عشار و فرزندان و اجدادش نيستيم   

. مــز پيــروزي بــود و تفرقــه راز شكــسترحــاد اتّ. عــشق قــشقايي

كوچ كه از ايل جـدا شـد        . دشمنان خواستند كوچ را از ايل بگيرند      

هـا و     شور و نشاط ايل با صداي بزغاله      . همه چيز را از دست دادند     

هـا و     ساران و در دل كـوه       ها وچشمه   هاي كوچك در كنار جوي      بره

يعنـي طـراوت يعنـي      قشقايي  . شود  ها معنا مي    چادر  در ميان سياه  

يك جا مانـدن و زنـدگي شـهري معنـاي قـشقايي نبـوده و                . كوچ

قشقايي يعني عشق به ايران يعني دليري يعنـي اميـد بـه             . نيست

  .فرداها
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اي كه به ايل داشت سرانجام در    ناصرخان با تمام عشق و عالقه     

سرزميني چشم از جهان فروبست كه آرزو داشت چادرهاي ايلـش       

ايلخـان  . رافراشته و با اقتـدار بـه نظـاره بنـشيند          را يك بار ديگر ب    

او تنها بـه عـشق   . قشقايي هرگز سوداي حكومت را در سر نداشت     

نام و يـاد ناصـرخان تـا ابـد بـر سـنگ سـنگ                . كرد  ايل تالش مي  

هــا و  بــاكي هــا و بــي زاگــرس بــه يادگــار خواهــد مانــد و رشــادت

  . زد همگان خواهد بود هايش تا ابد زبان مردانگي

ديگـر  . اي رفتند   روپاشي اتّحاد ايل افراد هر طايفه به گوشه       با ف 

خبـري از روزگـار عظمـت    . خبري از شهر و ديار قـشقايي نيـست        

چادري   سياه. اند  اي به كاري مشغول     هركدام در گوشه  . ها نيست   آن

نام ايل رو به فراموشي رفتـه       . گردد  هاي سرسبز برپا نمي     در دشت 

  . پراميد كوچ زنده استقشقايي با عشق به روزهاي . است

. هاي زاگرس حـك شـده اسـت         نام قشقايي بر تك تك صخره     

هاي مردان ايـل را در گـوش          ها هنوز صداي تفنگ     تمام اين سنگ  

گوشـه بـه    . آورنـد   صداي شادي زنان ايل را بـه خـاطر مـي          . دارند

ديگــر اســبان . هاســت ي ايــن ســرزمين يــادآور غيــرت آن گوشــه

تـاريخ  . رسد   به گوش زمان نمي    اي  درحركت نيستند صداي شيهه   

ي اسـبان چـاالكي را كـه در ميـان             هنوز به ياد دارد صداي شيهه     
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تـاريخ يـادآور غيـرت      . رفتنـد    زمان به پـيش مـي      تبرهاي س   سنگ

ها بـه ارث      مردمان بزرگي است كه نام ايل قشقايي را براي ايلياتي         

  .نهادند

ـ     فراموشمان نشود نام قشقايي روزگاري بلند آوازه       هـا    امتـرين ن

دستان هرنامحرمي كه چشم طمع به اين سرزمين را داشـت           . بود

آمد يادمـان باشـد وارث نـام          با شنيدن نام قشقايي به لرزه در مي       

  . قشقايي بودن خود افتخاري است به بلنداي تاريخ

مردمان اينجا به اندك و     . روزگار قشقايي روزگار شيريني است    

گـاهي     عشق چادرها، تكيـه    آغوش مادران ايل، گرماي   . اند  كم قانع 

كش و در نهايـت هـم عـشق بـه ايـل، بـسيار           همچون پدر زحمت  

مردمـاني كـه بـا      . مردمان نيك را در اين سرزمين پرورانده اسـت        

آري . كنـد   گذشت زمان هنوز بلنداي نامشان ايـل را سـرافراز مـي           

هـاي چـروك و چـشمان كـم سـوي خـود               اينجا مادراني با دست   

. ن تا صبح بيدرا ماندند و الاليي خواندنـد        ها بر بالين فرزندشا     شب

ي آنان شده است همچنـان        پدراني كه ديگر خستگي هم شرمنده     

  . تازند شاد و پرتوان مي

اينجا سرزميني است كه فرزندان غيورقشقايي در دامن مادران         

هـا محبـت      هـاي مـادران بـه آن        الاليـي . شناسـند   ايل دنيا را مـي    
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. آموزنـد   شق چيـزي درايـل نمـي      اين فرزندان به جز عـ     . آموزد  مي

شـود و آنـان پـا بـر زمـين بـا         براي آنان كوچك مي كم گهواره  كم

گذرد  و فرزندان ايل هـر روز   روزگار مي . گذارند  صالبت ايلشان مي  

 ،گـر  آموزنـد كـه يـاري       اين فرزندان مـي   . شوند  بزرگ و بزرگتر مي   

  . همدرد ايل باشند همدل و

هـاي بزرگـي در     شـد انـسان   آري ايل قشقايي مأمن و جايگاه ر      

يكــي از فرزنــدان ايــل در روزي از . دنيـاي خــاكي بــوده و هــست 

د مـي       . آيـد   روزهاي زيباي خدا به دنيا مي      گذارنـد   نـام او را محمـ .

د بهمـن      . زده خواهد كـرد     روزگاري او دنيا را شگفت     آري او محمـ

بهمـن بيگـي در سـال       . بيگي يكي از بزرگان ايـل قـشقايي اسـت         

  . قشقايي در استان فارس متولّد شد در ايل 1298

هاي زيادي كـه در       در ميان هياهوي ايل و شوق كوچ و سختي        

ي منشي پدرش درسن هشت سـالگي الفبـاي       ايل بود او به وسيله    

هنگامي كـه ده سـاله شـد پـدرِ او را، بـه دليـل                . سواد را آموخت  

قاپوي اجباري به تهران تبعيد كردنـد         سياست تضعيف ايل و تخته    

.  روز بعداز پدر، مادر او را نيز به تبعيدگاه پـدرش فرسـتادند    وچند

او در ايـن    . بنابراين محمد هم همراه مـادر خـود بـه تهـران آمـد             

ي   بعـداز پايـان دوره    . اي مـشغول تحـصيل شـد        فرصت در مدرسه  
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ي حقوق وارد شد وبعـداز چنـد سـال در             دبيرستان او به دانشكده   

  .التحصيل شد ي حقوق فارغ دانشكده

ي   سـوادي سـايه     ينك محمـدبهمن بيگـي در زمـاني كـه بـي           ا

بارش را بر همه جا گسترانيده فردي باسواد و درس خوانـده              مرگ

در زماني كـه بـه بهمـن بيگـي پيـشنهادهاي فراوانـي بـراي                . بود

 او با خـود انديـشيد كـه فرزنـدان ايلـش             .شد  رياست و وزارت مي   

  .اينك به او نياز دارند

ايي كه در رگ هاي او جريان داشـت         عشق به ايل و خون قشق     

باعث شد تا بهمن بيگي پست و مقام دنيا را فرامـوش كنـد و بـه                 

بهمن بيگي زماني كـه     . ي ديار و سرزمين خود شود     هعشق ايل را  

ديـد بـسيارغمگين و انـدوهگين         هـاي ايـل را مـي        سوادي بچـه    بي

او باالخره تصميم خود را گرفت و دست بـه كـار شـگفتي              . شد  مي

   .ن زددرايرا

در هر  . محمدبهمن بيگي بنيانگذار آموزش عشاير در ايران شد       

ي قشقايي بود يك سياه چادر بر پا ساخت           اي كه چند خانواده     هدر

و معلمي را براي آمـوزش بـه ايـن چادرهـا فرسـتاده او كـم كـم                   

هاي قشقايي را راضي كرد تا دختران خود را هـم بـه ايـن                 خانواده

  . ها بفرستند كالس
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و انقالبي در ايل برپا ساخت كه تا ابـد پرتـويي از نـورش             آري ا 

شاگردان همين چادرها   . هد ساخت اراه آدميان جهان را روشن خو     

گذارنـد    هـاي علمـي مـي       اينك درميان آدميان با غرور پا به عرصه       

  . اند كنند كه روزي در چادر درس خوانده وافتخار مي

صـه  بهمن بيگي بـه دنيـا آموخـت عـشق در چنـد كلمـه خال               

ي خود را دارد اوبـه تمـام          شود بلكه عاشقي راه و رسم ديرينه        نمي

دنيا ثابت كرد زنـدگي سـخت عـشايري مـانعي بـراي تحـصيل و                

تـوان    غيرت قشقايي مي   پيشرفت نيست بلكه با تكيه بر فرهنگ و       

نام محمدبهمن بيگي تا ابد سينه بـه سـينه          . تمام دنيا را فتح كرد    

داننــد كــه روزگــاري جهالــت  خواهــد چرخيــد و تمــام ايــل مــي

هـا    گير ايلشان بود اما چادرهاي سوادآموزي كـه در دشـت            گريبان

سوادي را از ايـل دور سـاخت و فرزنـداني را در دل                برپا گرديد بي  

ي تاريخ نام ايل و قشقايي و چادر          ها پرورش داد كه تا هميشه       ه  كو

  .بهمن بيگي را با افتخار برزبان جاري خواهند ساخت و

مـل  مرد سازندگي، مـرد ع    .  و تالش بود    بيگي مرد غيرت    بهمن

. اوبا تمام دل و جانش تصميم به شروع كـاري بـزرگ گرفـت             . بود

جهـان پرفـروغ سـاخت و        كاري كـه نـامش را بـراي هميـشه در          

بـه  . مـل اسـت   ع لم و  او مرد عِ   .هاي بعدي به دنيا ثابت شد       درسال
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هـايش در     تـالش  همين دليل از طرف سازمان يونسكو بـه خـاطر         

  . ي سوادآموزي شد ي جايزه پيشرفت علم وسوادآموزي برنده

موسـيقي را دوسـت     . بيگي عاشق علم و هنر و ادب بـود          بهمن

  .كرد داشت و با عشق زندگي مي مي

بعداز . است بر غيرت و جوانمردي قشقايي       اين كار خود گواهي   

م مجاهدت در راه علم و پيشرفت ايل سرانجام معل         تالش و  ها  سال

هاي بسيار در ارديبهشت مـاه   كار قشقايي با دلي شاد و توشه      كهنه

ها را با هزاران       چشم از جهان فروبست و ايل و ايلياتي        1389سال  

  . شاگردش بدرود گفت

هاي عاشـقان ايـل شـعله         ياد و خاطر بهمن بيگي تا ابد در دل        

سـوزاند    سوادي را درايل بزرگ قشقايي مي       كشد واين شعله بي     مي

  .كند بود ميو نا

قشقايي مكتبي است پرفروغ، كه نامش تا ابـد خواهـد مانـد و              

در ميـان   . هاست  ي آن   انش چراغ روشنگر آينده   نيشييي پ   گنجينه

آيـد كـه هركـدام        مفاخر قشقايي هزاران نام بزرگ بـه چـشم مـي          

يكي ديگر از بزرگـان و مفـاخر ايـل          . اي دارد به بلنداي تاريخ      قصه

كـرد و      با نواي دروني خود دلبري مـي       قشقايي هنرمندي است كه   

ــنونده  ــر ش ــوش ه ــي   گ ــوازش م ــايش ن ــا صــداي زيب . داد اي را ب
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ي عـشق     ردي از قبيلـه   فمحمدحسين كياني پدر آواز ايل قشقايي       

ــود وكوچــه ــام  . هــاي محبــت ب ــشقايي ن آري در ميــان مفــاخر ق

  . شود محمدحسين كياني نيز ديده مي

از همان كـودكي    . شد در ايل قشقايي متولّد      1295سال   او در 

 كياني با پيـروي از سـبك و       . از صدايي زيبا و دلنواز برخوردار بود      

سياق خوانندگان بـزرگ پـيش از خـود و بـا اسـتفاده از تجـارب                 

ي اطّالعات خود افزود و بعدها با دخـل و            اساتيد بزرگش به دامنه   

هايي كه در اجراي تحريرها و مقامات قشقايي انجام داد در             تصرف

لطافـت صـدا،    . براي خود سبكي منحصر به فـرد ايجـاد كـرد          آواز  

انتخاب درست شعر با مضمون آهنگ، اجراي به موقع تحريرهـاي           

هـاي صـداي اسـتاد        هاي بـه موقـع از ويژگـي         نشيب زيبا و فراز و   

توان گفت ايـشان يگانـه        ياني بود كه به جرأت مي     ك  محمدحسين

ن كـسي را    ي قشقايي صاحب سبك بوده است كه تـاكنو          خواننده

كمتر كـسي از ايـل      . ياراي تقليد از اين هنرمند بزرگ نبوده است       

توان يافت كه صداي محمدحسين كياني را نـشنيده           قشقايي رامي 

 ياو با عـشق بـه قـشقايي نـواي گـرمش را از ميـان تارهـا                 . باشد

كرد و اين عـشق بـود كـه همگـان را متحيـر                اش خارج مي    صوتي

  .ش اوساخت از صداي زيبا و دلك مي
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ياني پدر آواز ايل قشقايي در طـول عمـر خـود            ك  محمدحسين

 تـا نـام     ،شماري را به زبـان تركـي قـشقايي خوانـد            هاي بي   آهنگ

. هـا زنـده خواهـد مانـد         قشقايي پابرجاست نام و ياد او نيـزدر دل        

 1388مـاه سـال       دينرسرانجام استاد صداي ايـل قـشقايي درفـرو        

ر گذاشـت و چـشم از جهـان         را براي ايل به يادگـا      صداي زيبايش 

  .فاني فروبست

هـاي    هرچه كه از بزرگان قشقايي سخن به ميان آيد بازهم نام          

آيند كه هركدام بزرگي و عظمتـي دارنـد كـه             ديگري به چشم مي   

از ديگر بزرگان ايل قـشقايي      . گنجند  در زبان و كالم و نوشته نمي      

ان يكي از   ايش. اهللا جهانگيرخان قشقايي اشاره كرد      توان به آيت    مي

هـاي فراوانـي را در        باشند كه تالش    علماي به نام اين سرزمين مي     

  . هاي اخالقي انجام دادند راه علم و كسب فضيلت

تحصيالت مكتبي ابتدايي برخوردار      سالگي از  40ايشان تا سن    

د بـا فـردي دگرگـون       راثـر برخـو     سـالگي در   40بودند ولي بعداز    

هـاي بـاالي      روند تا به درجـه     دانش مي  شوند و به دنبال علم و       مي

تـوان بـه      ي ايـشان مـي      از شاگردان برجسته  . شوند  علمي نايل مي  

اهللا بروجـردي، نخـودكي    آبادي استاد عرفان امام، آيـت    مرحوم شاه 
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 1389 سالگي بـه سـال       83ايشان درسن   . اشاره كرد ... اصفهاني و 

  .چشم از جهان فروبستند

بينـيم از     يي مـي  ي اين سـرزمين عاشـقي، رد پـا          در هر گوشه  

ميـان ايـل بـه جـا مانـده           بزرگاني كه ديگر تنها نام و يادشان در       

مردماني كه روزگاري عشق و دوستي را بـراي جهانيـان بـه             . است

ها   هاي قشقايي   اينك خاطراتي از آن بزرگان در دل      . ارمغان آوردند 

جاخوش كرده است و هرگاه كه كسي از مردمان قـشقايي سـري             

زنـد اشـك در چـشمانش حلقـه           راتش مـي  ي خـاط    به صـندوقچه  

جـاي  . ريـزد   تنها به ياد روزگار خوش گذشته اشك مي         و دندب مي

ها مردمـاني را بـه خـود ديـده اسـت كـه          ها و دشت    جاي اين كوه  

  . معناي واقعي انسان بودن را درگفتار و كردار خود داشتند

ي اين مردمان بر هر اهل دل و مهماني پهـن و              روزگاري سفره 

هرگـاه سـخن از     .  پذيراي هر مهمـاني بـود      ها   آن ي   كاشانه خانه و 

داننـد چـه بزرگـاني در        آيد همگان خوب مـي      قشقايي به ميان مي   

زيستند كـه تنهـا       مرداني در اين سرزمين مي    . زيستند  اين ايل مي  

 معتبرتر بود و حرفشان اعتبـاري داشـت         هكالمشان از صدها نوشت   

ها هميشه گشوده     ي آن   نهدرِ خا . گنجيد  اي نمي   كه در هيچ نوشته   

آنان آيين انسانيت را بـه      . بود و با آغوشي باز پذيراي مهمان بودند       
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گذشت و مهرباني در رفتارشان نمايـان بـود و          . شناختند  خوبي مي 

تمام اين چادرها   . زد  مردانگي در قلب مهربانشان موج مي      غيرت و 

مـام  نوازي سـرآمد ت     مهمانداري و مهمان   گواه آنند كه قشقايي در    

حرمتي به مهمان را از قـشقايي نديـده        هيچ گاه زمانه بي   . دنياست

  . است

بزرگان قشقايي آيين مهر و وفا و دوستي را در ميـان ايلـشان              

ي خـود يـادآور       گسترانيدند و هميشه به اهـالي ايـل و طايفـه            مي

ايـن  . شدند كه به يكديگر عشق بورزنـد وسـالم زنـدگي كننـد              مي

هـا بـراي    دم احترام داشتند كـه كـالم آن    بزرگان آنقدر درميان مر   

تمام مردم مقدس بود و هرگـز هـيچ كـس حـرف آنـان را زمـين                  

احتـرام بـه بزرگتـر آنقـدر درميـان ايـل بـه چـشم           . گذاشـت   نمي

خورد كه كالم بزرگتر همچون مقدسات براي مردم محترم بـه             مي

تمـام  .  چـشمان ايـل بودنـد      آمد و بزرگان هميشه نـورِ       حساب مي 

شـد و      بايك ميـانجيگري از طـرف بزرگتـري حـل مـي            اختالفات

  . رفت ها از بين مي كدورت

دانند عاشقي كنند، عشق بورزنـد        مردمان اين ايل به خوبي مي     

انـد و بـراي       به كم قانع  . و دوست داشته باشند هرآنچه را كه دارند       

نگاهشان بـه آسـمان اسـت و لطـف خـدا را             . كنند  زياد، تالش مي  
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هرآنچه كـه دارنـد بـر سـر سـفره           . دانند  ميساز مشكالتشان     چاره

كننـد و بـه       گذارند و در كنار هم به سادگي زندگي مي          محبت مي 

به همگان  . شوند زندگي چيزي جز اين نيست       تمام دنيا يادآور مي   

گويند كه زندگي ساده و بي آاليـش خـود را بـه تمـام دنيـاي                   مي

نـان بـه    هـاي آ    نگـاه  مهر و صفايي كه در    . دهند  رنگي ديگران نمي  

  .  هيچ چيز ديگري در اين دنيا قابل مقايسه نيستايكديگر است ب

ايـن ايـل از شـش       . اي اسـت    ايل قشقايي ايل بزرگ و گسترده     

  : ي بزرگ تشكيل شده است كه عبارتنداز طايفه

  لهمي ع ـ طايفه1

  ي كشكولي بزرگ ـ طايفه2

  ي فارسيمدان ـ طايفه3

  شوري  ي دره ـ طايفه4

  بلوكيي شش  ـ طايفه5

  .ي كشكولي كوچك ـ طايفه6

هر طايفه از چند تيره و هرتيره از چندين بنكو و هـر بنكـو از                

در حـال حاضـر هـر طايفـه در          . چند خانوار تـشكيل شـده اسـت       

اي كـوچ     كنند  از هر طايفه هنوز عـده         ي خاصي زندگي مي     منطقه
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اي نيز به زنـدگي شهرنـشيني و يكجانـشيني روي             كنند و عده    مي

  .اند آورده

. هاي ايل قشقايي است     ي عمله، يكي از بزرگترين طايفه       طايفه

ي  طايفـه . اين طايفه در واقع عوامل اجرايي و اداري ايلخان بودنـد        

  .دشُ عمله مستقيماً تحت نظر ايلخان اداره مي

خـان     سال پيش توسط مرتضي قلي     150ي عمله حدود      طايفه

 هـزار خـانوار     60يـان   به اين ترتيب كه از م     . قشقايي به وجود آمد   

قشقايي، دوهزار خانوار كه از نظر مالي بـاالتر از ديگـران بودنـد را            

 2000ها را عمله ناميد و از اين دو هـزار خـانوار    انتخاب كرد و آن 

نفر مسلح زبده و آماده را تدارك ديد كه گارد جاودان قشقايي نام             

ظيـر  ي عمله براي رسيدگي به امورات جـاري ايـل ن            طايفه. داشت

داري و    آوري حق مالكانه رسيدگي بـه امـور كـشاورزي، گلـه             جمع

هـا    هاي مختلف ايل قـشقايي و سـران آن          هريتتنظيم امور ايلي از     

  . تشكيل گرديد

او   او به دليل اين كـه ثروتمنـدان ايـل از        الدوله زمان صولت  در

 تـا نيـروي     له را قدرتمنـد و بـزرگ كـرد        مي ع   پيروي كنند طايفه  

 تقويت شـود و ديگـر كـسي نتوانـد درمقابـل ايلخـان               نظامي ايل 

كننـد كـه يكـي از        چندين تيره در اين طايفه زندگي مـي       . بايستد
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گرمـسير  . آيـد  هاي پرجمعيت ايـل قـشقايي بـه شـمار مـي             طايفه

ي وسـيعي از شهرسـتان الر، فيروزآبـاد و            ي عملـه منطقـه      طايفه

 جهرم است و سردسيرشـان اطـراف شهرسـتان شـيراز، بعـضي از             

جمعيـت  . باشـد   ي سميرم مـي     روستاهاي شهرستان آباده و حومه    

 4037 تيـره و     47،  1366له براساس سرشماري سال     مي ع   طايفه

  . خانوار بوده است

كشكولي بزرگ يكي ديگر از طايفه هاي بـزرگ ايـل قـشقايي             

هـاي كـشكولي بـزرگ و         در ايل قشقايي دو طايفـه بـه نـام         . است

كـشكول  « كـشكولي احتمـاالً از       نـام . كشكولي كوچك وجود دارد   

هـا   ادعاهايي مبني بر اين كه كشكولي  . گرفته شده است  » دراويش

البته بـه دليـل   . اند نيز وجود دارد   كُردتبار بوده و از كرمانشاه آمده     

زبان در اين طايفه و اسامي تركي افراد آن احتمـاالً             هاي ترك   تيره

ي زنديـه     سلهاين طايفه از اقوام ترك بـوده و پـس از سـقوط سلـ              

هايي از كردها و لرها را به خود جـذب            دراواخر قرن هجدهم گروه   

ن اهاي حـاكم بـر ايـن طايفـه بـه دور             ي خانواده   ريشه. كرده است 

خان زند اولين كالنتـر ايـن طايفـه بـوده             گردد حسين   زنديه برمي 

خان زند به فـارس آمـده و بعـدها دختـرش              است كه همراه كريم   

  . خستين ايلخان قشقايي ازدواج كرده استخان ن نازلي با جاني
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هـا   ، مـادر و همـسرش از كـشكولي        الدوله اسماعيل خان صولت  

تـا اينكـه    . بودند و روابط خوبي با كالنتران طايفه كشكولي داشت        

در جريان جنگ جهاني اول كالنتران اين طايفـه بـه مخالفـت بـا               

نتـران   برخواسـتند و او نيـز بعـداز پايـان جنـگ كال             الدولـه  صولت

كشكولي را تنبيه كرد و آنان را از مقامشان عزل نمود و دوگروه را              

ي   اي و طايفه    راچهقي كشكولي جدا كرد و اين دوگروه را           از طايفه 

ي طايفه كشكولي تحـت عنـوان         باقيمانده. كشكولي كوچك ناميد  

  . كشكولي بزرگ خوانده شدند

خـان و    ي كشكولي بزرگ به همراه كالنترانـشان اليـاس          طايفه

 1308ال  ي شورش عـشايري فـارس درسـ         اسفنديارخان در واقعه  

نقش مؤثّري ايفا نمودند و به همين دليل رضاشاه اين كالنتران را            

پس از سقوط رضاشاه دوباره سران اين       . به شمال كشور تبعيدكرد   

  .طايفه به ايل بازگشتند واين طايفه هم كار كوچ را از سرگرفت

ــه ــس  طايف ــزرگ زم ــشكولي ب ــا در تاني ك ــي،  ه ــاهور ميالت م

يـيالق  . برنـد   چنارشاهيجان، پيرامون كازرون و باباكالن به سر مي       

ن، ايـزد   ژها كوه آبنو، بنـرود، خـرك، چهـل چـشمه، دشـت ار               آن

براسـاس  . خواست، زنگنـه، كهـره، كـوه ميـشان و اردكـان اسـت             
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تيـره  40 خـانوار و     2517 اين طايفه داراي     1366سرشماري سال   

  . باشد مي

نقـش و   . اند به وجود گرمشان     ها را مزين كرده     ها دشت   ييقشقا

بوي گل و ريحان،     نگار و صالبت كوه، آواز بلبالن، زيبايي چويل و        

ها در كوه ودشت      صداي آبشار و خروش رود همه از وجود قشقايي        

اي از ايـن      اي مرد و زنـي از طايفـه         درهرگوشه. اين سرزمين است  

  . بخشند عت را صفا ميكنند و طبي ايل غيور زندگي مي

هاي غيور مردان قشقايي خوگرفته       جاي اين خاك به قدم      جاي

دار مـادران     هاي اين سرزمين مديون و وام       ي سنگ   تكه  است و تكه  

دانند چگونـه بـه       آناني كه مي  . پرمهر وشيرزنان دلير قشقايي است    

را آن گونه كـه اليـق    طبيعت عشق را بياموزند و زيبايي روح خود   

هاي اين طبيعت بـه يادگـار بگذارنـد و            ايي است بر سنگ   نام قشق 

  .يادشان را تا ابد جاودانه سازند

هـاي بـزرگ ايـل قـشقايي          فارسيمدان نام يكي ديگر از طايفه     

ي خلج اسـت      ها از طايفه    ها معتقدند كه اصل آن      رسيمداناف. است

ي خلجستان اقامـت      و قبل از نقل مكان به جنوب ايران در منطقه         

. باشـد   ها مي   هاي بزرگ قشقايي    اين طايفه يكي از طايفه    . اند  داشته

اقتـصادي   هـاي سياسـي و      مردمان اين طايفه همـواره در فعاليـت       

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com



 53  ي عشق قبيله

هاي قشقايي بـه      ها كه امروزه از طايفه      اند فارسيمدان   حضور داشته 

انـد و در      ها در منطقه حضور داشته      روند پيش از قشقايي     شمار مي 

  . ها برده شده است  از آنهايي اسناد، به دفعات زياد نام

ها در كوچ بـزرگ بـه فـالت ايـران             در تاريخ آمده است كه آن     

براساس اسناد تاريخي،   . اند و از ساكنان قديمي ايران هستند        آمده

ابوالقاسم بيگ، رهبر اين طايفه و جمعي از يارانش در مـاه اُكتبـر              

ن خان ذوالقدر كه در آ       ميالدي، به دليل همراهي با يعقوب      1590

زمان حاكم فارس بوده اسـت در مخالفـت بـا شـاه عبـاس، مـورد                

ي   توان گفـت طايفـه      اند، بنابراين سند مي     غضب دولت قرار گرفته   

فارسيمدان از اوايل قرن شانزدهم ميالدي در ايران حضور داشـته           

ي پادنـا يـيالق و در         ي فارسيمدان سـابقاً در منطقـه        طايفه. است

مـشهد و   بعـدها اراضـي سر    . دندكر  اطراف كوه گيسگان قشالق مي    

  . ي دايين به آن اضافه شد سپس منطقه

ي فارسيمدان درشـهرهاي اقليـد، داراب، شـيراز،           امروزه طايفه 

فيروزآباد، كازرون، سميرم، دشتستان، دشتي و تهران هم زنـدگي          

ــي ــد م ــه . كنن ــردم طايف ــان م ــاهنامه و  در مي ــيمدان، ش ي فارس

توجه به آداب و رسـوم كهـن        .  دارد اي  خواني اهميت ويژه    شاهنامه

  .ايران هم بسيار در اين طايفه وجود دارد
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. باشـد   هـا نـشان فرهنـگ غنـي آنـان مـي             ي قشقايي   تاريخچه

ها از تاريخشان هنوز هم بـه آداب          مردمان قشقايي با گذشت سال    

بـا تمـام دل و جـان         و رسوم و فرهنگ پربار خودشان معتقدنـد و        

هـاي آسـمان هـم        سـتاره . آورند  ي مي آداب و رسوم خود را به جا      

آنـاني كـه زنـدگي را     . همگي نقشي از صالبت مردمان ايل هستند      

ها نمايان كردنـد و بـا تـالش و غيـرت              ي اين كوه    در گوشه گوشه  

معنـاي واقعـي     خود آموختند زندگي تنها گـذران عمـر نيـست و          

  .ها با تمام وجود به دنيا آموختند ها و كوه سنگ زندگي را در

هاي بلـبالن     هاي سبز و سرخ وحشي دشت، نغمه        هاي گل   بوته

. خوش صـدا، در زيـر نـور زيبـاي مـاه نـشان بزرگـي ايـل اسـت                   

گردند و شب را با نـور         ي دشت برپا مي     چادرهاي قشقايي در همه   

رسـانند و روز را       ستارگان و ماه و با آواز پرندگان شب به پايان مي          

مثـالِ آفتـابِ      قِ بـي  كنند و همـراه بـا عـش         با صداي كبك آغاز مي    

برند و در پي روزي ديگـر چـشم        سوزان ايلشان روز را به پايان مي      

اي   روز تازه دوزند تا روزگار برايشان       ي شب مي    به آسمان پر ستاره   

  .را به ارمغان آورد

. هاي بزرگ ايل قـشقايي اسـت         شوري يكي ديگر از طايفه      دره

پارسـي  شـوري نـام يكـي از نژادهـاي اصـيل اسـب                همچنين دره 
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اعراب پس از حمله بـه حكومـت ساسـانيان ايـن،            . ها است   آريايي

هـا بـه      اسب را همراه خود به عربستان بردند و امروزه پس از سال           

ي  طايفــه ايــن اســب در. شــود عنــوان اســب عربــي شــناخته مــي

هاي   ترين اسب   يابد و از اصيل     شوري از ايل قشقايي پرورش مي       دره

  . باشد دنيا مي

محلـي  . ها گرفته شـده اسـت        از محل ييالقي آن    شوري  نام دره 

اين طايفه پس از ورود بـه   . شور نام داشت    ها بود، دره    كه ييالق آن  

شـور كـه امـروزه جـزء          دره. فارس در اين ناحيـه سـكونت كردنـد        

  .آيد از مراكز  ييالقي اين طايفه است سميرم به حساب مي

ي اسـت   مشهور ايل قشقاي   شوري يكي از طوايف نيرومند و       دره

.  خانوار بوده است   4037 داراي   1366كه طبق آمار دولتي درسال      

تعدادي از مردم اين طايفه تخته قاپو گرديده و بقيه هم در حـال              

داري و زراعـت غـالت        امرار معـاش آنـان از گلـه       . باشند  اسكان مي 

  . است

ي سردســـير آنـــان پيرامـــون ســـميرم، وردشـــت،   منطقـــه

هـا،    شـوري   گرمسير دره . ه است پقورت خسروشيرين، سميرم عليا و   

اشـت، بـابويي،    بآباد، سرمـشهد، جـره، خـشت،          دوگنبدان، حسين 
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ممسني، هفت دشت ماهور، كوهمره، كوه سرخ، پيرامون كـازرون،      

  . اشت و قره دشت براق استبپيرسرخ 

هـاي اخيـر بـه زراعـت و           شوري درسـال    ي دره   هاي طايفه   خان

هـا بـه    اي زيـادي از آن   هـ   انـد و گـروه      باغداري توجه زيادي كـرده    

شــوري يكــي از  ي دره طايفــه. انــد زنــدگي يكجانــشيني پرداختــه

هاي پرجمعيت ايل قشقايي است و مـردم آن بـه داشـتن و                طايفه

  . پرورش اسب معروف هستند

كوشـي را از طبيعـت        زن و مرد و پير و جوان قـشقايي سـخت          

ط ترين شراي   سخت دهند و   دست هم مي   آنان دست در  . اند  آموخته

دار آنـان   ديگر نه باد و طوفان جلـو  . گذارند  طبيعي را پشت سر مي    

. توانــد آنــان را از رفــتن بــاز دارد ا مــيماســت و نــه ســيل و ســر

كوشي ديگر جزئـي از زنـدگي قـشقايي شـده اسـت و ايـن                  سخت

خصلت را نسل به نسل و سينه به سـينه از اجـداد خـود بـه ارث                  

  . دهند  مياند و به فرزندان خود نيز به ارث برده

انـد و دلـدادگان       هاي رنگارنگ بهـاري     ها همسفران گل    قشقايي

آنـان همـراه بـاد بهـاري بـه      . انـد  هاي سرخ و سفيد دشـت   شكوفه

زندگي را دوست   . كنند  افتند و با نواي عاشقي كوچ مي        حركت مي 

كنند و باد و باران       ها را فتح مي     دارند براي داشتن آرزوهايشان كوه    
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آب ها را از سر راهشان        نواي گرمشان برف  . رندگذا  را پشت سر مي   

هـا    آن. نمايـد   ها را آسـان مـي       ها سختي   كند و صفا و عشق آن       مي

هـاي زمانـه را       غم ها و   روند تا شايد روزي ديگر غصه       روند و مي    مي

  . ها را پشت سر بگذارند ي سختي نبينند و همه

هـاي بـزرگ ايـل        ي شش بلوكي هم يكي ديگر از طايفه         طايفه

هاي بسيار قـديمي و     ها اغلب از تيره     شش بلوكي . باشد  شقايي مي ق

  . از همان تركان عراقي يعني مهاجران اوليه هستند

تـرين طوايـف قـشقايي اسـت كـه در             اين طايفه از پرجمعيـت    

چـون مردمـان ايـن    . داري دام مهارت فراواني دارنـد  پرورش و نگه 

يـن منطقـه    ي شش بلوك خلجستان بـه ا        طايفه در اصل از ناحيه    

  . شوند اند شش بلوكي ناميده مي آمده

سياه دشتي، حومه، فراشبند      گرمسير آنان بوشكان دشتي، كوه    

ــي ــد، ايز  م ــان، اقلي ــد و سردسيرش ــوه آران از  دباش ــت و ك خواس

 20 اين طايفـه داراي      1366طبق آمار سال    . شهرستان آباده است  

  . خانوار بوده است4029تيره و 

زنـدگي  . ادرانه در كنار يكديگر اسـت     قشقايي معناي زندگي بر   

كنـد همـه از       كه هيچ كس از هيچ كاري براي ديگري دريغ نمـي          

اينجـا زنـدگي    . گذرند براي آسايش و آرامش ديگر افـراد         خود مي 
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يعني در كنار آتش  نشستن و چاي خوردن در كنار ديگران بدون             

  . اي هيچ دغدغه

هـاي آتـش، و صـداي         آرامش دشـت، صـداي سـوختن چـوب        

رونـد    هايي كه زير نور ماه به اين طرف و آن طرف مـي              يرجيركج

مردمـان ايـن    . آوري به اين زندگي زيبـا داده اسـت          زيبايي حيرت 

شوند و بـا هـم بـه          ها در كنار هم دور آتش جمع مي         چادرها شب 

  .اين است زندگي شاد در كنار هم بودن. پردازند گفتگو مي

بـزرگ ايـل    هـاي     كشكولي كوچك هـم يكـي ديگـر از طايفـه          

همان طور كـه گفتـه شـده بعـداز عـزل            . آيد  قشقايي به شمار مي   

. كالنتران كشكولي بزرگ اين طايفه به سه بخش مجزا تقسيم شد          

ي  ي كشكولي به وجود آمد طايفـه      هايي كه از تجزيه     يكي از طايفه  

هـاي كمـي تـشكيل        اين طايفه ابتدا از تيره    . كشكولي كوچك بود  

ي هم به آن اضافه شد و بـا پيوسـتن           نرماي ك   بعدها تيره . شده بود 

ايـن طايفـه    . كم گسترش پيـدا كـرد       هاي ديگر اين طايفه كم      تيره

ابتدا به نام كشكولي كرماني و بعداً به نام كشكولي كوچك خوانده            

  . شد

 715 تيره و    14 كشكولي كوچك داراي     1366طبق آمار سال    

باد، خـاردان،   گرمسير اين طايفه پيرامون فيروزآ    . خانوار بوده است  

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com



 59  ي عشق قبيله

ردان و مشرق دشت الر است و سردسيرشـان پيرامـون كاكـان،             تز

  .باشد درگينه، ساران و تل خاني مي

اي كـه باشـند همگـي         ي مردمان ايل در هر طايفه و تيره         همه

كنند كـه     نام قشقايي را دوست دارند و تالش مي       . قشقايي هستند 

شق در  ي عـ    مردمـان قبيلـه   «. تا هميـشه قـشقايي پابرجـا بمانـد        

ي ايـل و سـرزمين و خانـه و           هـا دلـداده     آن. »اند  مثال  دلدادگي بي 

شود اشك    نام ايل كه بر زبانشان جاري مي      . ي خود هستند    كاشانه

  . بندد در چشمان با سخاوتشان شوق حلقه مي

آور و بزرگـي پـا        ها روزگاري مردان نام     در هركدام از اين طايفه    

بخـش    خاطرشـان زينـت  ن يـاد و   ي گيتـي نهادنـد و اآل        به عرصـه  

هـاي اشـك را       نام ايـن بزرگـان چـشمه      . ها است   خاطرات قشقايي 

هاي عاشقان ايـل      دل ها و   ي گونه   سازد بر كوير خشكيده     جاري مي 

  . كند را آرام مي

روزهايي كـه بزرگـان ايـل       . روزگار براي ايل به سرعت گذشت     

دادند به سرعت گذشـتند       شكوه و عظمت خود را به دنيا نشان مي        

آناني كـه   . ديگر هيچ يك از آن بزرگان هم در ميان ايل نيستند          و  

اعتبار ايل بودند دنيا را بدرود گفتند و خاطراتي براي دنيا بـه جـا               

گذاشتند تا هرگاه هركـسي از دريـاي خـاطرات ايـل مـشتي آب               
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ايـل و    ها بيفتد و    مردانگي ها و   ها و رشادت    دارد به ياد بزرگي     برمي

  .ها بداند ينقشقايي را سزاوار بهتر

ست ايـل   نواتها هرگز ن    ها و سختي    هاي زياد و رنج     گذشت سال 

تازد و در نبـرد       اين ايل همچنان مي   . بزرگ قشقايي را خسته كند    

  . با روزگار پيروز هميشگي است

مردمــان قــشقايي زنــدگي پــر از شــادي و نــشاط خــود را در  

 تـر از هميـشه ادامـه        رونـق  هـاي زاگـرس پـر       ي سرسبز كوه    دامنه

هـا هميـشه پيـروز ميـدان          ها و كـوه     در پيكار با صخره    دهند و   مي

هـا   اند و سـختي  آنان تمام طبيعت را در دست خود گرفته     . هستند

  . گيرند را به بازي مي

. گرما هيچ يك مانعي براي آنان نيـستند    سرما و  برف و باران و   

اي از دنيـا   زندگيشان شيريني و گرمايي دارد كـه در هـيچ گوشـه      

صفا و سادگي دراين ايـل بـزرگ        . اي از آن را يافت      ن نمونه توا  نمي

مهر و وفا قانون اين ايل است و با هم بـودن و عـشق               . زند  موج مي 

  .مثال اين سرزمين است  بيورزيدن ميراث گران بهاي مردمانِ

.  اسـت  و خـاص  ها در نوع خود منحـصر         آداب و رسوم قشقايي   

ش آنقـدر زيباسـت     كو سخت ي زندگي اين مردمان با صفا و        شيوه

 هر بـار هـم از صـفا و         ي آن نشست و     ها به نظاره    توان سال   كه مي 

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com



 61  ي عشق قبيله

هـا و همنـشيني بـا         دل كـوه   زنـدگي در  . مهرباني آنان لـذّت بـرد     

هـا و     هاي رنگارنگ طبيعـت و گـوش دادن بـه صـداي كبـك               گل

زندگي دلنشين در كنار آب و درختـان سرسـبز؛ ايـن مردمـان را               

  .بسيار شاد وسرخوش كرده است

بـه  . مردمان ايل چه پير و چه جوان همه سرخوش و دلـشادند          

اي از    هنگـامي كـه درگوشـه     . ي زيادي دارند    جشن و شادي عالقه   

ايل جشني برپا باشد هـركس كـه صـداي شـادي و نـشاط افـراد                 

. پـردازد   كـوبي مـي     حاضر را بشنود همراه آنـان بـه شـادي و پـاي            

ي زيـادي بـه       القـه هـا ع    انـد آن    ها از غـم و انـدوه گريـزان          قشقايي

باعـث  ي آنـان      هاي عروسي و برپايي جشن دارند اين عالقه         جشن

ها بسيار زيبـا و دلنـشين         هاي عروسي قشقايي    شده است تا جشن   

  . شود

احترام  كنند و   آنان تنها در ده روز اول ماه محرم سوگواري مي         

  . شوند زيادي براي مقدسات دينيشان قائل مي

تـرين رسـوم ايـل         دوست داشـتني   يكي از بهترين مراسمات و    

ي عروسـي فـردي در        هنگامي كه زمزمـه   . باشد  جشن عروسي مي  

شوند و انگار در تمام  افـرادي          پيچد همه شادمان مي     ميان ايل مي  

. دوش ميده  ياي دم   كنند روح تازه    كه در آن نقطه از ايل زندگي مي       
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 زد  حيايي دارنـد كـه زبـان       مثال و   دختران ايل قشقايي نجابتي بي    

ي خـوبي     زنان ايل قشقايي با آرايـش كـردن ميانـه         . همگان است 

  . كنند كند يا اصالً آرايش نمي ها خيلي كم آرايش مي ندارند آن

هـا   تفاوتي كه زنان و دختران ايل با هـم دارنـد چتـر زلـف زن               

 كنند  عروس درست مي   برايرا  است هنگام عروسي اين چتر زلف       

زلف را همراه خود خواهنـد      ها هميشه اين      و بعداز عروسي هم زن    

هنگـامي كـه بـراي    . انـد  معلوم شود كه آنان ازدواج كرده      داشت تا 

رود، آنقـدر حيـا و نجابـت          دختري از دختران ايل خواستگاري مي     

ن داماد هم   ددر چشمان دختران ايل وجود دارد كه حتي براي دي         

  . آيند نمي

 دختران ايل بسيار بـه رسـم مقـدس ازدواج پايبنـد هـستند و          

بعـداز انجـام    . كننـد   مـي   مشترك خود تـالش    براي زندگي زيباي  

. رسـد  مراسمات خواستگاري و عقد نوبت بـه جـشن عروسـي مـي            

ي پـدر     فاميل قبل از مراسم عروسـي بـه خانـه          تمام همسايگان و  

پردازند و مقدمات عروسي را       به شادي و هلهله مي     آيند و   داماد مي 

هـم مـشغول پخـتن نـان        هـا بـا       چنـد نفـر از زن     . كنند  فراهم مي 

شكنند، گروهـي از مـردان مـشغول          اي قندها را مي     عده. شوند  مي

ماده كـردن گوشـت و خـرد كـردن گوشـت الزم بـراي عروسـي                آ
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ي ايل شادمان از جشن عروسي هستند كه قرار است         همه. هستند

  . در ايل برپا گردد

ــرچم مقــدس چنــد روز قبــل از برگــزاري جــشن عروســي   پ

ست در باالي   در ميان ايل بسيار مورد احترام ا      ه  كشورمان ايران ك  

شـود و در ميـان        چادرهاي برپا شده براي عروسي برافراشـته مـي        

د پرچم سه رنگ ايران هـم       وز مينسيم زيبايي كه هر روز در  ايل         

  . آيد در باالي سياه چادرهاي قشقايي به حركت در مي

كننـد و     مـي اطراف چادرها را با صنايع دستي خودشان تزيين         

هاي زيباي خودشـان پـر        ها و جاجيم    داخل چادرها را هم از گليم     

ها آنقدر زيبا و صميمي و دوسـت          جشن عروسي قشقايي  . كنند  مي

اي كـه نـاظر ايـن         كند از هر بيننـده      داشتني است كه دلربايي مي    

  . جشن باشكوه باشد

ي دامـاد جمـع       ي افراد در خانـه      با فرارسيدن روز عروسي همه    

زنـان  . كننـد   ل هـم شـروع بـه نـواختن مـي          هد ند و كرنا و   شو  مي

هـاي    كننـد ومـردان هـم كـاله         هاي خود را برتن مي      بهترين لباس 

گذارند و در جـشن حاضـر         ي زيباي قشقايي را بر سر مي        دوگوشه

گيرنـد و   يك چـادر ويـژه را بـراي بزرگـان در نظـر مـي         .شوند  مي

ي تفنگان خود   مردان قشقاي . شوند  همگان در اين جشن حاضر مي     
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صداي برنوها تمام دشـت را       آورند و   را به همراه خود به جشن مي      

هـاي    زنان هم لباس  . بخشد  كند و شور ديگري به جشن مي        پر مي 

انـد و شـادمان بـه جـشن           رنگارنگ و زيباي خـود را بـرتن كـرده         

  . آيند عروسي مي

اي بـزرگ     ها و مردان در حـول دايـره         با صداي كرنا و دهل زن     

گيرنـد و     شوند و هركدام دو دستمال در دستان خود مي         جمع مي 

ي مردها    رقص ويژه . پردازند  با حركات موزون به رقص و شادي مي       

نفر با يك چوب كوچك  بازي نام دارد كه در هر نوبت دو         هم چوب 

اين جشن و پـاي     . پردازند  و يك چوب بزرگ به رقص و شادي مي        

آخـر هـم دامـاد بـا        انجامـد و در روز        كوبي چند روز به طول مـي      

ي دامـاد     روند و عروس را به خانه       ي عروس مي    همراهانش به خانه  

چقدر زيباست برگزاري مراسم     .رسد  آورند و جشن به پايان مي       مي

  . ي اجداد گذشته عروسي به شيوه

ها برگرفته از آداب و رسوم به جا مانـده            زندگي زيباي قشقايي  

انـد و    خلف وعده نكـرده اين مردمان هرگز  . از پيشينيان آنان است   

ها سينه بـه سـينه بـه       آييني كه سال  . اند  به آيين خود پايبند بوده    

بـه ارث    ها رسيده است و آنان نيز اين آيين را به فرزندان خود             آن

تمام جوانان و نوجوانان ايل با حضور در ايـن مراسـمات            . دهند  مي
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و مقـام  ها را حفظ كنند و ارزش  گيرند كه چگونه اين آيين    ياد مي 

  . گيرند اين رسوم را به خوبي فرامي

ها هركـدام كـاري را    ها براي حاضر شدن در اين جشن     قشقايي

گذارند ايـن     اش را تنها نمي     هرگز داماد و خانواده    دهند و   انجام مي 

همه بـا هـم لـذّت        افزايد و   همكاري و همدلي بر زيبايي جشن مي      

  .  شده استبرند از اين شور و شادماني كه در ايل برپا مي

ها بسيار به چـشم       احترام به بزرگتر وكالنترها در ميان قشقايي      

ها   آن. ها به شدت براي بزرگترها احترام قائل هستند         آن. خورد  مي

در مراسم خاكسپاري بزرگان و كالنترهايشان بـه شـدت متـأثّر و             

ها در مسير كوچشان برپـا   هاي قشقايي   گورستان. شوند  ناراحت مي 

اي   ها بتوانند بـراي امـوات خـود فاتحـه           هنگام كوچ آن  گردد تا     مي

  . بخوانند

هاي بلند و اندامي تنومند        با قامت  افرادي زيبا مردمان اين ايل    

ها داراي چشمان متوسط، موي تيـره و صـورت            بيشتر آن . هستند

ها   نشاط را از رودهاي جاري در دشت       طراوت و . گون هستند   گندم

  .زارهاي دشت به يادگار دارند  از چمناند و زيبايي را به ارث برده

نمـاد ايـل كـوچ      . كوچ يكي از زيباترين رويدادهاي ايـل اسـت        

اند و نشاط و طـراوت را از رفـتن           ها با كوچ زنده     قشقايي. هاست  آن
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بدون كـوچ، ايـل     . كوچ آرامش و روح ايل است     . يابند  وگذشتن مي 

 و هـد د  معنايي ندارد و زندگي جريان زيباي خود را از دسـت مـي            

كننـد و مـاه هـم منتظـر           پراني نمي    شب ديگر چشمك   يها  ستاره

هـا    ها وحشي بـدون كـوچ قـشقايي         گل. مسافران شب نخواهد بود   

. خواننـد   رنگ و بويي ندارند و پرندگان دشت بـه اميـد كـوچ مـي              

انـد و ابرهـا هـم همگـي           ها همگي به انتظـار كـوچ نشـسته          سنگ

  . منتظران هميشگي كوچ هستند

. تالش براي با هم بودن است      تكاپو و   در رفتن و   معناي زندگي 

خورد و شـور و       ها به چشم مي     عشق به رفتن در برق نگاه قشقايي      

كـوچ  . شـود   تك افراد ايل به خـوبي ديـده مـي           نشاط رفتن در تك   

  . باشد ها مي يكي از آداب زيباي قشقايي

هاي سردسـير كـه يـيالق خوانـده           ها هر ساله بين سرزمين      آن

شـود كـوچ      هاي گرمسير كه قشالق خوانده مي       رزمينشود و س    مي

گيرد كه شامل     منطقه را در برمي    ها دو   سردسير قشقايي . كنند  مي

ي   ن تا اطـراف كـازرون و منطقـه        ژاي بين شيراز و دشت ار       منطقه

ديگر در شمال شرقي شيراز قـرار دارد و از سـپيدان تـا مرزهـاي                

و به سرحد بـزرگ      اردكهگيلويه و از شمال آباده تا شهرضا ادامه د        

ها ادامه دارد  معروف است در اين منطقه كه تا همسايگي بختياري       
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گيرد طوايف مختلفي     ي پادنا را دربرمي     ي كوه دنا و منطقه      و دامنه 

  . كنند زندگي مي

ها در جنوب شرقي فارس بوده كـه از           ي قشقايي   گرمسير اوليه 

روزآبـاد، آغـاز     في  و اي و پـست الر، جهـرم        مناطق كم ارتفاع جلگه   

  . يابد هاي خليج فارس ادامه مي شده و تا كرانه

طوايف عمله، شش بلوكي، فارسي مدان، كـشكولي كوچـك، و           

گرمـسير  . كننـد   ي وابسته در گرمسير اوليه قشالق مي        چند طايفه 

منـاطقي از    هـاي وابـسته در       كشكولي بزرگ و شاخه    ،ها  شوري  دره

با . يابد   بندر گناوه ادامه مي    هاي بهبهان و حدود     كازرون تا نزديكي  

شروع شدن فـصل سـرما زمـان كـوچ ايـل از يـيالق بـه قـشالق                   

ها از    رسد و چند ماه بعد هم با آغاز فصل گرما كوچ قشقايي             فرامي

  . شود قشالق به ييالق انجام مي

هـاي    ها هميشه سـختي     داشتني قشقايي   كوچ شيرين و دوست   

 ديگري كه قشقايي نباشد     زيادي را به همراه دارد كه براي هر فرد        

هـا،   نـاهموار و طـوالني آن   فرسا خواهد بود مـسير سـخت و      طاقت

هــاي هــر روزه، بــارش بــاران و هــزاران مــشكل ديگــر  روي پيــاده

  . ها را از رفتن و كوچ دور كند تواند قشقايي نمي
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اي برپـا   ها درمنطقه  هنگام كوچ به دفعات زياد چادرهاي آن       در

شــوند و رفــتن آغــاز   چادرهــا جمــع مــيو فــرداي آن روز دوبــاره

چادرهـاي  . كننـد   عشاير قـشقايي در چـادر زنـدگي مـي         . شود  مي

بخش بااليي چادر سياه    . اند  داشتني  ها بسيار زيبا و دوست      قشقايي

بخــش ديگــر آن . شــود چــادر نــام دارد و از مــوي بــز بافتــه مــي

 بيـ تركق يـا چيـت نـام دارد و از           يهاي جانبي است كه چ      ديواره

  . شود بز و ني ساخته ميموي 

گاه مردمان بزرگي بوده اسـت كـه در           ها سكونت   چادر قشقايي 

همــين ســياه چادرهــا پــا بــه عرصــه گيتــي نهــاده و در همــين  

چادرهـاي ايلـي را از      . انـد   چادرها هم چشم از جهان فروبسته       سياه

بافند اين چادرها بـه شـكل مـستطيل           موي بز و به رنگ سياه مي      

هاي اطراف    سقف، لتف : ش گوناگون كه شامل    و از چند بخ    ندسته

هـاي بلنـد چـوبي،        ها، چند قطعه كمج، بنـدها، مـيخ         چادر، تيرك 

هـا از     لتـف . ق تـشكيل شـده اسـت      يـ هاي كوچك چوبي و چ      ميخ

پهناي لتف يك متر و     . شوند  جنس سقف و به رنگ سياه بافته مي       

هـا بـا      لتـف . رسـد   نامعين است و گاهي تا ده متـر مـي         درازاي آن   

هـا و     تيـرك . گردنـد   هاي كوچك چوبي به سقف متّـصل مـي          يخم
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هـا در زيرسـقف       سـر تيـرك   . انـد   ي سقف چـادر     دارنده  ها نگه   كمج

  . گيرند ها قرار مي درسوراخ كمج

در . كنـد  ها در تابستان و زمستان فرق مـي        شكل چادر قشقايي  

گيرند و سقف را به       ها در ميان چادر قرار مي       زمستان بيشتر تيرك  

هـا بـه      آورند تا هنگام ريزش باران آب از لبـه          روط در مي  شكل مخ 

كنند كه آب     زمين بريزد پيرامون چادر نيز جوي كوچكي حفر مي        

هـا را در      تابستان و بهار تيرك    ولي در . شود  باران در آن جاري مي    

در . دهنـد تـا سـقف صـاف و همـوار باشـد          اطراف چادر قـرار مـي     

ها قـرار     انه و رختخواب  تابستان چادر فقط در بخشي كه اسباب خ       

 در زمستان و پايان پاييز سه طرف چادرها بـا           .گيرد ديوار دارد    مي

شود و تنها راه ورود و خـروج يـك ضـلع پهنـاي                لتف پوشيده مي  

  . چادر است

ني يق حصيري است از ني كـه از درون دورادور بخـش پـاي      يچ

همچنـين  و  شود تا درون چادر از ديد خارج شود           چادرگذاشته مي 

هـا بيـشتر لـوازم زنـدگي و          قشقايي.  باران و سرما محفوظ بماند     از

و » هـا  جـوال «خواروبار و رختخواب و پوشاك و وسايل ديگر را در     

 ها را در امتداد درازاي چادر، مـنظم و          گذارند و آن    ها مي   خورجين
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 چينند و گاهي يك جـاجيم بـزرگ و زيبـا بـر              مرتب روي هم مي   

  .كشند ها مي  آنسرروي سرا

جز چادرهاي سياه كه چادر رسمي ايل است، چـادر سـفيد            به  

ي آفتــابگردان يــا مخروطــي بــراي پــذيرايي از  رنــگ دو پوشــشه

. ها نيـز وجـود دارد       ها و عروسي    مهمانان و براي استفاده در جشن     

زننـد تـا تماشـاچيان         پايين اين چادرها را به باال مـي        ،ها  در جشن 

  . صحنه را بهتر ببينند

هـاي     سرسـبز و در دامنـه      هـاي   در دشت . ستنماد ايل ا   چادر

هاي سر به فلك كشده چادري زيبـا و بـا صـالبت و بـا غـرور                    كوه

درون چـادر مهـر و يـك        . بخـشد   اندازي ديگر به طبيعت مي      چشم

. كنند خورد همه در كنار هم با عشق زندگي مي   رنگي به چشم مي   

. بيدني خوا   ها از داشتن خانه چادري است به اندازه         تمام توقع آن  

درون چـادر بـه     . هـا   ورزيـدن مهـر    چقدر زيباست اين توقع و اين     

شـود بـه هنرهـاي دسـتان بـا            زيبايي هرچه بيـشتر آراسـته مـي       

نـوازي   هاي رنگارنگ چشم اي جاجيم در گوشه. ها ي قشقايي   سليقه

اي هم نام زيباي ائمه كه بـا گلـدوزي، بـسيار       د و در گوشه   ننك  مي

ها را با فانوس كوچكي بـه سـر           شب. ديدني شده است وجود دارد    

 سـادگي،   .كنـد    مـي  گـرم ها را     برند و روزها هم آتش، اجاق آن        مي
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در اين جا همه شبيه به هـم        . كند  تر مي   ها را مستحكم    دوستي آن 

اي چـادر كـوچكتري       اي چادر بزرگتري دارند و عـده        عده. هستند

ا چادره. كنند  حسادت در ايل وجود ندارد و همه با هم زندگي مي          

چـادر  . شوند كنند و به دنبال روزي خود راهي دشت مي         را برپا مي  

اش   عـشق در آن بـه بـاالترين انـدازه          ها وسايل مدرن ندارد اما      آن

هـا آغـازي بـراي زنـدگي بـا شـور و               كوچ قـشقايي  . شود  ديده مي 

  . است نشاطشان

هـا و     شوند و بر االغ     با شروع فصل كوچ چادرها پايين آورده مي       

 گذاشـته ها هم بر چهارپايان       لوازم زندگي آن  . شوند   مي قاطران بار 

شـوند و      سـوار مـي    وسايلهاي كوچك هم دركنار       شوند و بچه    مي

ي گوسـفندان در      شوند و گله    نوزادان به پشت مادرانشان بسته مي     

كننـد و     افتد و مردان به دنبال گله كوچ را آغاز مـي            جلو به راه مي   

  . كنند  كوچ را آغاز مينبه دنبال مرداها هم  ها و بچه زن

تـوان     قابل درك نيـست و نمـي       يا  سختي راه براي هر شنونده    

كـوش ايـل      زنـان سـخت   . دشـ تـصور   ماي از مشكالت كوچ را        ذره

روند   روزها و ماهها مي   . شوند  دوشادوش مردان غيورشان راهي مي    

هـا را شـاهد       جـاي ايـن كـوه       تا عشق را به تصوير بكـشند و جـاي         

همگـي بـه     هنگامي كه تمام وسايل جمع شوند و      . ايثارشان كنند 
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شود و سرزندگي از بـين        راه بيفتند ديگر اين جا سكوت حاكم مي       

نشينند تا چنـد مـاه ديگـر دوبـاره             مي ها به انتظار    رود و سنگ    مي

  . ها به اينجا بيايند قشقايي

ها را در يك مـسير مـشخص بـه            مردان گله . شود  سفر آغاز مي  

هـا    سـاعت . آيند  بقيه هم به دنبال آنان مي      كنند و   جلو هدايت مي  

گلـه را در    . روند تا جايي را براي توقفي كوتـاه پيـدا كننـد             راه مي 

آورند و    كنند و وسايل را از چهارپايان پايين مي         اي جمع مي    گوشه

مردها با كمك هم چـادر      . كنند  چادر خود را در همين جا برپا مي       

 يآورنـد و آتـش      اهم مـي  ها هم هيزمي را فـر       كنند و زن    را پهن مي  

كنند و چاي را برروي آتـش         روشن كرده و وسايل غذا را تهيه مي       

  .كنند ميآماده 

ا ديـري       دها در اينجا برپا گر      دوباره چادر قشقايي   يده اسـت امـ

پايد كه دوباره بايد چـادر پـايين آورده شـود و بـازهم راهـي                  نمي

او هـم از    رود انگـار      هـا مـي     خورشيد به آرامي به پشت كوه     . شوند

شود ولـي بـه ناچـار بايـد      ديدن اين همه عشق و محبت سير نمي    

 رسد و زماني است براي اسـتراحت غيـورمردان و           شب فرامي . برود

اي به خـواب      ها همگي در گوشه     بچه. ي راهند   شيرزناني كه خسته  

  . اند ي آسمان نشسته اند و مردها هم كنار آتش به نظاره رفته
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كـردن وسـايل و تميـز كـردن چـادر           ها در چادر به جمـع         زن

 دشت را آنقدر    ،ي پرسوز يكي از مردان      مشغولند صداي ني و نغمه    

ي ايـن همـه       متحير و مجذوب ساخته اسـت كـه تنهـا بـه نظـاره             

بخش    فانوس  كوچكي در جلوي چادر روشنايي       .ندا سادگي نشسته 

گوسـفندان سرهايـشان را بـر       . اين محفل دوست داشـتني اسـت      

ها هم در كنارگله      اند و سگ    به خوابي عميق فرورفته   زمين نهاده و    

مــاه نــور زيبــايش را بــر ايــل . مراقبــت مــشغولند بــه حراســت و

  . وزد انگيزي در دشت مي نسيم دل گستراند و مي

صـداي  . معنـا اسـت   ها براي طبيعت بي    قشقايي  انگار زندگي بي  

عـشق   جوشد هـم نمـاد      تري سياهي كه دركنار آتش مي     قل كِ   قل

اين كتري سـياه، بـدون نـام قـشقايي          . ها است   به قشقايي طبيعت  

ايـن  . شود  ديگر در كنار آتش نخواهد بود و آبي در آن ريخته نمي           

ور    ديگـر در ايـن دشـت شـعله          داند بـدون نـام قـشقايي       آتش مي 

كند دشت و     دانند كه نام قشقايي زيبا مي       ها مي   نخواهد شد و بوته   

  . صحرا را

نـشينند تـا      روند و منتظر مي     ب مي ها همه به خوا     بعداز ساعت 

ها بيايد و از گرمـاي عـشق و حـرارت     خورشيد دوباره به ديدن آن 

اش را از زمـين       شب اندك اندك تيرگي   . محبتشان حسرت بخورد  

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com



 74  ي عشق قبيله

بـا  . آورد ها سر بـه بيـرون مـي    كند و خورشيد از پشت كوه دور مي 

شـوند و دوبـاره آتـشي برپـا           ها بيدار مـي     پايان شب، صبح زود زن    

گذارند تا بـراي درسـت كـردن          كنند و آب را در كنار آتش مي         مي

. شـوند   چاي آماده شود و خود هم مشغول درست كردن خمير مي          

ي اهل    اي براي بقيه    ازهتكنند و در كنار آتش نان         آرد را خمير مي   

بعـداز  . آورنـد   كنند و وسايل صبحانه را فـراهم مـي          خانه آماده مي  

شوند و در كنار آتش مشغول         بلند مي  اي بقيه افراد هم     چند دقيقه 

 دارنـد و    ها هم ظـرف خـود را برمـي          زن. شوند  خوردن صبحانه مي  

  .ي شيردادن هستند روندكه آماده  گوسفنداني ميسراغ

آورنـد    دوشند و شير را همراه خـود مـي          ها گوسفندان را مي     نآ

 كننـد و  ها داده وبقيه را هـم ماسـت مـي    قسمتي از شير را به بچه  

كننـد تـا      هاي خود آن را به دوغ وكره تبـديل مـي             مشك سپس با 

اينك دوبـاره زمـان     . ي راه را هم به همراه خود داشته باشند          توشه

كنند و به دشت      ها گله را بلند مي      پسر بچه . رفتن فرا رسيده است   

هاي زيباي    برند تا گله در پيشاپيش بقيه به راه بيفتد و از علف             مي

م چادرهـا را پـايين آورده و دوبـاره          مردها ه . دشت استفاده كنند  

كننـد و همچـون هميـشه بـه راه        ها را بـر چهارپايـان بـار مـي           آن

  . افتند مي
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عشق به زندگي    و كند  شيريني رفتن مشكالت راه را هموار مي      

ها را پيـروز      دهد و قشقايي    ايلياتي هيچ مشكلي را بزرگ جلوه نمي      

هـاي     چوپان چه زيباست صداي هاي هاي    . نمايد  هميشگي راه مي  

دستي زيباي خود را بـر دوش گرفتـه و دنبـال              قراري كه چوب    بي

  . اند گله درحركت

هـاي كوچـك      روند و بچه    ها به اين طرف و آن طرف مي         بزغاله

هـاي كوچـك      هـا و بـرّه      كنند و به دنبال بزغاله      هم با هم بازي مي    

هـا    دردل. ها پـر از نـان       ها پر از آب هستند و سفره        مشك. نددو  مي

خواننـد و     هـا مـي     كبـك . ها ايثار و فداكاري     محبت است و در قلب    

  . كنند بلبالن شادي مي

هـا    رقصند و بلبالن هم بـه دنبـال آن          ها در نسيم صحرا مي      گل

شوند تا هموار شـود مـسير         ها تكه تكه مي     سنگ. دهند  ناله سر مي  

توانـد جلـودار ايـن     كـوه نمـي  . عبور عاشقان هم دلي كه در راهند     

  . شد و اين حركت را هيچ مانعي نيستعشق با

شـوند و   گـذرد و همـه خـسته مـي        بعداز ساعاتي كه از روز مي     

كننـد و     اي توقـف مـي      چيزي هم به شب نمانده دوباره در گوشـه        

گــاهي را در دشــت برپــا  نماينــد و اســتراحت چادرهــا را برپــا مــي

تا بعداز روزها و   . گذرند  روزهاي كوچ همگي اين گونه مي     . كنند  مي
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گاهي اين كـوچ همـراه بـا بـارش          . ها ايل به مقصد برسد      حتّي ماه 

هاي طبيعي هم خواهد      باران و وزش بادهاي پرسرعت و ناماليمتي      

و همـت    شـود   بود آن وقت است كه بر مشكالت كوچ افـزوده مـي           

اما هـيچ بـاد و بـاران و         . بيشتري براي ماندن در اين راه نياز است       

. قايي را از رفـتن متوقـف كنـد        طوفاني قادر نخواهد بـود كـه قـش        

تالش آنان براي رفتن و رسيدن هرگز تمامي ندارد و همه بـا هـم               

كنند تا كوچ همانند هميشه به        زن مرد تالش مي    از پير و جوان و    

ك از  يـ سـختي معنـي نـدارد و نااميـدي را در هـيچ              . پايان برسد 

  . توان ديد ها نمي قشقايي

هـشان همـت و تالشـشان    گا  ها به خداوند است و تكيه       اميد آن 

گزيننـد تـا      رفتن را برمي  . اند  روند و از ماندن گريزان      آنها مي . است

  پايانـشان   ت بـي يادآور شوند تكاپو و تالش رمز پيروزي است و هم

  . آموزند را به فرزندانشان هم مي

بعداز روزهـا تـالش و سـختي بـاالخره ايـل بـه مقـصد خـود                  

ردد و وسايل بـه داخـل چـادر         گ  در اينجا چادرها برپا مي    . رسد  مي

كنند و دوبـاره زنـدگي        شوند و جايي براي گله درست مي        برده مي 

ها سـالي     كوچ براي قشقايي  . گيرد  شكل عادي خود را در پيش مي      

. ها هر سـاله دوبـار بايـد كـوچ كننـد      شود و آن دو مرتبه تكرار مي  

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com



 77  ي عشق قبيله

كننـد و صـداي    گوسفندان شـاد و چابـك در دشـت حركـت مـي            

 كنـد و  روح ومـرده را زنـده مـي       ها دوباره دشت بـي      نهاي آ   زنگوله

جويبارهـا جـاري    . هـاي رنگـي دشـت       بخـشد بـه گـل       طراوت مي 

الاليـي  . رسـد  ها به گوش مـي      ها در دل كوه     شوند و صداي بچه     مي

هـاي    فـانوس هـا     شبشود و     ها دوباره برپا مي     ها در كنار گهواره     زن

آيد و زندگي     عشق به اينجا مي   . كنند  كوچك دشت را چراغاني مي    

  . رسد اي به پايان مي شود و كوچ در مرحله جاري مي

زندگي در اين چادرهاي كوچك چيزي جز معرفت به مردمان          

ها هميشه در اين جاي كوچك و ساده، زنـدگي            آن. آموزد  ايل نمي 

  . اند پرشور و زيبايي داشته

هـا معنـي     آن. كننـد   اش حـس مـي      زندگي را به معنـي واقعـي      

انـد و هـيچ       هاي عمرشان تجربه كـرده      تك لحظه   تكزندگي را در    

ي بزرگ و پرزرق و       گاه زندگي خوب را به معناي داشتن يك خانه        

ي بـزرگ     خانه«. ها ساده و با عشق است       زندگي آن . دانند  برق نمي 

اما چادري ساده و پر از محبـت دارنـد كـه زنـدگي در آن                . ندارند

ا فـانوس    .ا ندارنـد  بهاي بزرگ و زي     چراغ. جاري است  هـاي كـم      امـ

هـاي پراميدشـان    نوري دارند كه هر شب سـتارگان را مهمـان دل       

ا همـدلي در            . »كند  مي هركس براي خود اتاقي جداگانه نـدارد امـ
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زنـد وهمگـي بـه خـوبي در كنـار هـم زنـدگي                 ميانشان موج مـي   

  . كنند مي

هـاي پاكـشان يكـي        هايـشان همچـون دل      اينجا مردمان سفره  

گـاهي    نان باشد چادر همسايه، تكيه     ي خالي از  ا  هرگاه سفره . است

هـا را بـه جـان         رنـج . ي خاليـشان    خواهد بود براي پركردن سـفره     

آموزند در كنـار      ها مي   آن. آموزند  خرند و عشق و سادگي را مي        مي

گيرنـد چـادر    يكديگر چگونه زندگي زيبايي داشته باشند يـاد مـي         

سـخت  كناري همچـون چـادر خودشـان، مـأمني بـراي روزهـاي              

آموزند تا بـار ديگـري بـر زمـين            همدلي را مي  . خواهد بود  زندگي

. نماند و زمانه هـم شرمـسار ايـن همـه يكرنگـي و محبـت شـود                 

انـد كـه هرگـز نااميـدي در           داده  هـا آنچنـان عاشـق و دل         قشقايي

  . ميانشان نخواهد بود

هاي موسيقي دنيـا، آواز و        ترين سبك   يكي از زيباترين و اصيل    

مثالي   هاي بي   حنجره. زرگ و پرافتخار قشقايي است    موسيقي ايل ب  

گاهي براي روزهـاي سـخت        كه نوايشان دلگرمي ايل است و تكيه      

شوند بر تار و صـداي        هاي پراميدي كه كشيده مي       و پنجه  ،زندگي

  .شوند دل خود را با موسيقي به همگان يادآور مي
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بخش روح و جان هر       موسيقي ايل قشقايي بسيار زيبا و آرامش      

موسيقي قشقايي برخالف موسيقي سنّتي ايران بر       . اهل دلي است  

ــه ــست پاي ــف ني ــت و سرنوشــت  . ي ردي ــيقي از طبيع ــن موس اي

گـاهي محـزون اسـت و از درد ورنـج و            . گيـرد   ها الهام مي    قشقايي

هـا    گويد و گاهي پرشور است و شـادي را در دل            فراق و دوري مي   

هـا بـه      قـشقايي موسـيقي   . كند و گاهي نيز حماسي است       زنده مي 

هـا و     هـا، موسـيقي چنگـي       هايي از قبيـل موسـيقي عاشـيق         گروه

  . شود ها تقسيم مي موسيقي ساربان

اين گـروه   . شود  چنگي به نوازندگان كرنا، نقاره و ساز گفته مي        

آواز سـاز و نقـاره      . حافظان موسيقي قومي ايـل قـشقايي هـستند        

 قـشقايي   شـود و در ميـان ايـل         ها نواختـه مـي      معموالً در عروسي  

  . طرفداران زيادي رابه خود اختصاص داده است

رقـص  (نامه، هلـي      چنگهاي سحرآوازي،     با كرنا و سرنا آهنگ    

ترينـشان آغـورهلي، يورغـه هلـي ولكـي اسـت را        كه اصيل ) ها  زن

دستان هنرمند و نفس پرفـروغ و نـاي گـرم نوازنـدگان             . نوازند  مي

اره اين موسيقي اصيل    هاي پرتوان نوازندگان كرنا و نق       ساز و پنجه  

  . و دوست داشتني را هرچه بيشتر زيبا كرده است
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ترين هنرمندان موسيقي اين گروه هـستند چـرا           يكي از پرتوان  

كه تمام روح و قدرت جـسم خـود را بـراي نـواختن ايـن نـوع از                   

كنند به همين سـبب صـداي ايـن موسـيقي هـر               موسيقي فدا مي  

اران اين صدا با شنيدنش از      آورد و دوستد    اي را به وجد مي      شنونده

  .كنند هر جايي احساس شور و هيجان پيدا مي

ايـن  . نوازند  ني مي  هاي قومي ايل قشقايي را با       ها آهنگ   ساربان

از . ي شخـصي بـه موسـيقي كـشانده اسـت            گروه را ذوق و عالقـه     

توان نـام بـرد       را مي » رغااگدان د «ها    هاي مخصوص ساربان    آهنگ

  . ل حركت استكه در وصف شترهاي در حا

هاي درون    ناله. ها نوايي سوزناك و لحني دلنشين دارند        ساربان

رسـانند وصـداي زيبـا و دلكـش      خود را باني به گوش همگاني مي    

در ميـان ايـل قـشقايي       . اي خواهد نشست    ها به دل هر شنونده      آن

. هـا جـستجو كـرد    توان درميـان سـاربان     بهترين خوانندگان را مي   

 كـه   ،اي است    سوز و غم نهفته     خاطر ايي به هاي قشق   زيبايي آهنگ 

بخـش روح و      گيـرد و آرام     از عشق و محبت دروني سرچشمه مـي       

  .جسم آدمي است

. هــا يــك موســيقي كهــن و گــسترده اســت موســيقي عاشــيق

ها براي هر موسيقي چه غمناك و چه شادي آفرين نـوايي              عاشيق
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سـاز  . تها بسيار معمول بوده اس      گروه نوازي درميان عاشيق   . دارند

ها قوپوز يا چگور بوده البته بعـدها كمانچـه و سـه تـار                 ي آن   اوليه

توان كوراوغلـو، غريـب و    هاي معروفشان مي   از آهنگ . اند  نيزنواخته

  .صنم، اصلي و كرم و كوچ عيوض را نام برد

در . موسيقي در ايل بزرگ قـشقايي طرفـداران زيـادي را دارد           

هـا    قـشقايي . شـود    مـي  ها موسـيقي نواختـه      تمام مجالس مهم آن   

. خواننـد   شـعر مـي   در تنهـايي خـود      . ي موسيقي و شعراند     دلداده

  . خوانند نوازند و مي برند ني مي هنگامي كه گله را به چرا مي

هايـشان موسـيقي و خوانـدن جايگـاه           عروسـي  هـا و    در جشن 

هـا بـا هنـر و موسـيقي           اي دارد و خالصـه ايـن كـه قـشقايي            ويژه

ارهـاي آالت   تهاي طاليي كه بر       پنجه. دارنداي عميق و زيبا       رابطه

صـداي   نواي زيباي خوانندگان ايـل و      شوند و   موسيقي كشيده مي  

. موسيقي نيز برده اسـت     را بر بلنداي شعر و      يشان نام قشقايي  زيبا

ها و شعرهايشان همانند اصـالت قـوم بزرگـشان بـه              اصالت آهنگ 

  .خورد خوبي به چشم مي

. خورنـد شـنيدني اسـت        تار مي  بر هاي عاشقي كه    صداي پنجه 

آيـد    ي عاشق خوانندگان ايـل بيـرون مـي          نواي گرمي كه از سينه    

كند كه گويي هم نـوا بـا آنـان            آنقدر در دل و جان آدمي نفوذ مي       
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موسيقي آنان برگرفته از طبيعت زيبـا و        . رود  خواند و پيش مي     مي

كنند يا حرفهاي دلـشان را بـا           است كه در آن زندگي مي      يمثال  بي

هـا سـخن بـه ميـان          هـا و سـختي      گويند و يا از رنـج       موسيقي مي 

ا             آفرين  آورند و يا شادي     مي اند براي مجـالس جـشن و شـادي، امـ

هرچه كه باشد نواي دورن است و عشق با خود بـه همـراه دارد و                

دشت و صـحرا را همچـون صـداي بلـبالن خـوش صـدا نـوايي از             

با موسيقي زيبا   ت هم همصدا    شگيرد و د    موسيقي قشقايي دربرمي  

همچــون هميــشه از داشــتن  خوانــد و هــا مــي و دلكــش قــشقايي

  . سربلند است مردماني به مانند كوه

اي ايلي بودند با مردمـي      ها اتّحاديه   در آغاز قرن بيستم قشقايي    

آنها عمدتاً عشاير دامداري بودند كه      . كوش و پرتالش    بسيار سخت 

هـا    آن. شـدند   ا مي بين نواحي گرمسير و سردسير زاگرس جا به ج        

خريدنـد    لباس خاص خود را با استفاده از كاالهايي كه از بازار مي           

در . دوختنـد  و همچنين توليدات صنعتگران شهري و روستايي مي    

پاگـشاد كـه بـه آن         قرن نوزدهم ميالدي مردان ايل شلوارهاي دم      

» ينـاق ق«يقـه، كـه بـه آن     هاي بـي   شد، پيراهن   گفته مي » تنبان«

شـد و بـا    گفته مي» ارخالق«يك عباي بلند كه به آن    گفتند و     مي

  .پوشيدند كردند و يك قباي نمدي گرم مي يك شال محكمش مي
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در ميـان   . گذاشتند  ها كاله نمدي سياه گردي نيز بر سر مي          آن

در همـين   . مردان ايل داشتن تفنگ، خنجر و چماق معمـول بـود          

بيه بـه  مقامان قـشقايي درشـهرها لباسـي شـ        زمان خاصان و عالي   

يقه، عباي بلند     پوشيدند كه پيراهني بي     لباس بزرگان قاجار، را مي    

  . شد و كاله پوستي بلند را شامل مي

 تغييراتـي بـه      با آغاز قرن بيستم در پوشـش مـردان قـشقايي          

 ي سـفيد، شـلوار      يقـه   ها مردها پيراهن بـي      اين سال  در. وجود آمد 

ه جلـويش بـا   گشاد سياه كه دم پايشان جمع شده بود، قبـايي كـ           

. پوشـيدند   كـاله كوتـاه و گـرد نمـدي مـي           شد و   كمربند بسته مي  

هــاي نمــدي  هــاي پوســتي و جليقــه بعــضي مردهــا هــم ژاكــت 

ي ايران گيـوه يـا مِلكـي          ها هم مانند همه     پاپوش آن . پوشيدند  مي

  . بود

ها يا شكار عباي نازكي به نام چوقـا           مردان قشقايي براي جشن   

ي مباهات در ميان مردان       نگ نيزمايه بستن قطار فش  . پوشيدند  مي

مردان طوايف گوناگون ايل قـشقايي براسـاس كمربنـد و           . ايل بود 

  . ي بستن قطارفشنگشان قابل تشخيص بودند شيوه
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هاي محلي را ممنـوع    كه رضاشاه پوشيدن لباس  1307از سال   

 مردان قشقايي از پوشيدن قبا، كمربند و كالهـشان          1320كرد تا   

  . منع شدند

هــا بــه   بــا بركنــاري رضاشــاه دوبــاره قــشقايي1320ســال در 

هاي گذشته خود روي آوردند بـا ايـن تفـاوت كـه               پوشيدن لباس 

در همـين   . ا نيز ورافتاد  قآرخالق به لباس مهماني تبديل شد و چو       

زمان ناصرخان قشقايي كه تازه از زنـدان رهـا شـده بـود كالهـي                

عرضـه كـرد كـه در       هـا     گوشي را به قشقايي    جديد به نام كاله دو    

ايـن  . شـد   از نمد ساخته مـي     خاكستري بود و   هاي نخودي و    رنگ

هـا پذيرفتـه شـد و بـه سـمبلي از          كاله به سرعت توسط قـشقايي     

  . ها تبديل شد قدرت، خودمختاري و هويت قشقايي

زنان قشقايي هم در قرن نوزدهم و بيـستم لباسـي شـبيه بـه               

لبـاس  . پوشـيدند  مـي لباس ديگر زنان عشاير جنوب غربـي ايـران     

ها دامـن     زن. شود  اش شناخته مي    تنوع زنان قشقايي با رنگارنگي و    

 يـا   سـتمش و ژاكـت كوتـاه       هايي در دو    چنداليه، تونيك با شكاف   

 روسـري   هـاي كوچكـشان تـورِ       روي كـاله   بر. پوشيدند  ارخالق مي 

  . پوشيدند مانندي مي
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بنـد    هـاي قـشقايي پيـشاني        بـه لبـاس زن     1320پس از سال    

زنان طوايـف   . پيچيدند  ريشمي نيز اضافه شد كه دور سرشان مي       اب

هاي لباسشان    بند، و رنگ    مختلف قشقايي معموالً با لباس، پيشاني     

  . شدند شناخته مي

قـشقايي  . صـفا  قشقايي يعني بودن در كنار هـم بـا سـادگي و           

  .هاي پرنور مهتابي يعني چيدن ستاره در شب

 آنان پوششي است مناسـب و       لباس. اند و با وقار     زنان ايل ساده  

پوشند كه درعـين راحتـي و پوشـيده بـودن             ها لباسي مي    آن. زيبا

ها همگي هنرهايي اسـت       اين. اي دارد   كننده  كاملشان زيبايي خيره  

  .خورد كه به جز ايل قشقايي در هيچ جاي ديگري به چشم نمي

هـا آغـاز      شكوفه ها و   كنار گل   زندگي زيباي خود را در      قشقايي

ها سنبل يك زندگي واقعي در كنـار طبيعـت بكـر              آن. ستكرده ا 

ها الهام گرفته از طبيعتي است كـه          زندگي زيباي قشقايي   .هستند

  . كنند در آن سخت تالش مي

هميـشه در كنـار   . قشقايي نمادِ از خودگذشتن وفداكاري است    

كنند به فكر پيـشه       مانند و هرچه دارند را با هم تقسيم مي          هم مي 

هايــشان را بــا هــم تقــسيم  ري نيــستند و داشــتهگــرفتن از ديگــ

ه مردمـان ايـل بـوده             .كنند  مي تالش و كوشش هميشه مورد توجـ
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انـد و هميـشه    ها با تالش بسيار به آرزوهاي خود رسـيده    آن. است

ها در سردسـير و       قشقايي. اند  تالش را به فرزندان خود نيز آموخته      

الت آنها گندم،   محصو. پردازند  باغداري مي  گرمسير به كشاورزي و   

  . جو، حبوبات، برنج، سبزي، مركبات و خرما است

در ايل قـشقايي زنـان نقـش بـسيار مـؤثّري دارنـد و هميـشه                 

بعــداز برداشــت . كننــد دوشــادوش مردانــشان ســخت تــالش مــي

هـا    هـا و جـوال      محصول زنان قـسمتي از محـصول را درخـورجين         

كارهـاي   زنـان در   كوشـيِ   در كنار اين همه سخت    . كنند  ذخيره مي 

  . باشد ي زنان مي  تمام كارهاي خانه نيز برعهده،سخت

زنان ايل هر روز صبح از كوه ودشت هيـزمِ سـوخت             دختران و 

هاي آب را پـر   ها مشك كنند و بعداز آن از چشمه خود را جمع مي   

 آورند سـپس گنـدم و       و به چادر مي   گيرند    كنند و بر دوش مي      مي

. گيرنـد    و پوسـت آن را مـي       كوبنـد   هاي چوبي مي    برنج را در هاون   

كننـد كـه بـه آن         هنگام كوبيدن زنان آهنگي را زيرلب زمزمه مي       

  . گويند كوبي مي آهنگ برنج

ها نان    آن. پزند  ها نان مي    بعداز آن آردها را خمير كرده و از آن        

ها ابتدا ساج را روي اجـاق داغ          آن. پزند  هاي فلزي مي    را روي ساج  

هـا    كننـد و روي سـاج       ا پهن مـي   هاي خمير ر    ند سپس چانه  نك  مي
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هـا    هاي گوناگون قـشقايي     تمام خوراك . پزند  اندازند و آن را مي      مي

  . شود هم روي همين اجاق جلوي چادر با آتشِ هيزم پخته مي

دوشند و شير  ها با كمك اهل خانه گوسفندان را مي       هر روز زن  

ي   سـپس همـه   . ريزنـد   هاي مخصوص خـود مـي       ها را در ظرف     آن

كنند و از شير انواع لبنيات شامل كره، ماسـت،             جمع مي  شيرها را 

زنان ماسـت را در     . كنند  سرشير تهيه مي   قروت و   كشك، دوغ، قره  

ي   ريزند سـپس مـشك را بـه سـه پايـه             هاي مخصوصي مي    مشك

كننـد    شروع بـه تكـان دادن مـشك مـي          كنند و   چوبي آويزان مي  

  . بديل شودكره ت دهند تا ماست به دوغ و آنقدر مشك را تكان مي

ه، قـالي، خـورجين و                كار ديگر زنان بافت جـاجيم، گلـيم، گَبـ

  . باشد صنايع دستي ديگر نيز مي

ريسند و پـس    پشم گوسفند را با دوك ميادتبازنان و دختران    

از آن كه آن را رنگ كردند به صـورت كـالف بـراي بافـت آمـاده                  

 هـاي فلـزي كـه       بافـت بـا دارهـاي زمينـي و بـا شـانه            . سـازند   مي

در هـر دسـتگاه بافـت       . گيـرد   شود انجام مي    ناميده مي » كركيت«

كننـد تـا      چندتن از زنان و دختران، مدت يك يا چند ماه كار مـي            

ها نخست    آن. يك قطعه جاجيم يا گليم زيباي قشقايي بافته شود        
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كشند و از يـك سـو شـروع بـه بـافتن و       ها را سراسر دار مي     كالف

  . كنند ن ميطرح انداختن با دستان هنرمندشا

هاست به همين دليل      ي زن   دوخت پوشاك خانواده نيز برعهده    

مادران وظيفه دارند كه دوزندگي را مانند بافت جـاجيم وگلـيم و             

ها بيـشتر نيازهـاي روزانـه         قشقايي. قالي به دختران خود بياموزند    

هاي هنرمند زنان     ي دستان پرتوان مردان و پنجه       خود را به وسيله   

دسـت هـم     مـردان دسـت در     در ايل زنان و   . كنند ايل برطرف مي  

  . كنند تا شيريني زندگيشان چند برابر شود و تالش مي دهند مي

در ايل قـشقايي بـراي سـواري بيـشتر از اسـب و قـاطر و االغ                  

  . شود كنند و از شتر براي باركشي استفاده مي استفاده مي

هـايي همچـون      هاي قـشقايي از اتومبيـل       خان در گذشته تنها  

ا امـروزه اكثـر قـشقايي         يپ استفاده مي  ج هـا خـودروي    كردنـد امـ

. اي برخـوردار اسـت      شكار در ايـل از جايگـاه ويـژه        . شخصي دارند 

ها به شكار، تيراندازي و سواركاري بسيار عالقمند هستند           قشقايي

در بين پرندگان هم    . و اكثر آنان در اين فنون مهارت زيادي دارند        

  . بيت زيادي دارندكبك و تيهو براي شكار محبو

هنر در ميان دستان زنان و دختران قشقايي به خوبي به چشم            

آنان با دستان هنرمند و ذهن پوياي خود آثار بسيار زيبا و      . آيد  مي
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هـا    ترين صنياع دستي قشقايي     از مهم . اند  نوازي را خلق كرده     چشم

مار شـ   بافي و بـي     بافي، گبه   بافي، جاجيم   بافي، گليم   توان به قالي    مي

هاي اين آثار در ايـل قـشقايي    يكي از ويژگي  . هنر ديگر اشاره كرد   

اين است كه تمام مواد و وسايل مـورد نيـاز در خـود ايـل توليـد                  

  .شود شود و تمام كارها از ابتدا تا انتها در ايل  انجام مي مي

بـاف در بـين ايـالت و          قالي قشقايي مـشهورترين قـالي دسـت       

ــت  ــران اس ــشاير اي ــرش. ع ــ  ف ــاي ق ــه روش  ه ــوالً ب شقايي معم

شود و بافندگان قشقايي نقوش بسيار زيبـا          بافته مي » بافي  ذهني«

كنند بدون اينكه از نقشه استفاده كنند كه          را بر دارِ قالي پياده مي     

هـايي    كـار از سرمـشق      در نوع خود كم نظير است بافنـدگان تـازه         

  . شود گيرند كه دستور ناميده مي كمك مي

رنـگ  . ا ماننـد سـاير عـشاير افقـي اسـت          هـ   دارِ قالي قـشقايي   

هاي قشقايي كامالً متنوع است و به سليقه و خواست بافنـده              قالي

توان به كله     هاي قشقايي مي    هاي مشهور قالي    از نقش . ارتباط دارد 

پسند، ترمه گل، وزير مخصوص، محرمـات    اسبي، ماهي درهم، شاه   

نـرم و تـا     هـا اكثـراً       هـاي قـشقايي     قـالي . و قزل قيچي اشاره كـرد     

ها بـا نـخ و تيـغ،          دستان هنرمند زنان ماه   . اي ظريف هستند    اندازه
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گيرند تا خالق اثري باشند كه خود افتخاري است براي ايل       خو مي 

  .بزرگ قشقايي

گليم قشقايي بـه عنـوان روانـداز و بـراي تـزيين چـادر بافتـه                 

  .شود هاي تند و روشن استفاده مي شود و در آن معموالً از رنگ مي

هــا از  لــيم قــشقايي داراي بــرش چاكــدار بــوده و گــاه در آنگ

عـشاير  . شـود   اي اسـتفاده مـي      تارهاي نخي و پشم طبيعـي قهـوه       

قشقايي تنها ايلي است كه هم از نـخ و هـم از پـشم بـراي بـافتن          

ي گلـيم در بـين        تـرين توليدكننـده     مهـم . كنند  گليم استفاده مي  

هـاي گلـيم      نقـش تـرين     عمـده . هـا هـستند     شوري  ها، دره   قشقايي

ها و ذوق     هنر زيباي قشقايي  . قشقايي لچك ترنج و محرمات است     

و هوش سرشارشان باعـث شـد تـا افتخـار ديگـري بـر افتخـارات                 

  . ها افزوده شود شمار قشقايي بي

 گليم قشقايي موفق به دريافت نشان اصالت        1392ماه    در آبان 

وقي اسـت   اين افتخار مديون هنرمندان پرتوان و با ذ       . يونسكو شد 

زننـد و     كه با عشق تارهاي محبت را به پودهاي همدلي گـره مـي            

  . بافند نقش دوستي را مي

از پيـشينيان بـه     كـه   ها هميشه يادگاري است       اصالت قشقايي 

ها نمـاد ايـن اصـالت و          ي ايل به ارث رسيده است و گليم آن          همه
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ها است كـه بـه تمـام دنيـا ثابـت شـده اسـت كـه                    بزرگي ايل آن  

  . حدي دارند ها اصالت و بزرگي بي قشقايي

. ها جاجيم نـام دارد      زيباي قشقايي يكي ديگر از صنايع دستي      

ها جاجيم را براي پوشاندن رختخواب و اثاثيه درون چادر            قشقايي

هاي كوچك به عنوان روانداز هم كـاربرد          جاجيم. كنند  استفاده مي 

تـه  نقـوش بـسيار زيبـا باف       هـاي مختلـف و      جاجيم در رنگ  . دارند

. شـود  هاي روشن بيـشتر اسـتفاده مـي    در جاجيم از رنگ   . شود  مي

تـوان    هاي جاجيم مـي      از نقش  .معموالً تار و پود آن هم رنگ است       

. نقش لوزي اشـاره كـرد      به شطرنجي، نقش كنگره، نقش موازي و      

مواد اولية جاجيم از پشم است و بافت آن هم شبيه به گليم است              

شـود و پـس از        هار تخته بافتـه مـي     با اين تفاوت كه جاجيم در چ      

  . شوند بافتن به هم دوخته مي

شمار و فراوان است يكي ديگر از اين          ها بي   هنر دستان قشقايي  

ه نـوعي قـالي گـره بافتـه اسـت كـه در               . بافي است   هنرها گبه  گبـ

گبه پرزهاي بلند دارد و دربافت آن       . شود  ي كوچك بافته مي     اندازه

 شود كـه تـأثير چـشمگيري بـر          فاده مي از تعداد پود بيشتري است    

تعداد پودهاي گبه، گاهي بـه سـه تـا هـشت          . گذارد  نرمي گبه مي  

. رسـد  متـر هـم مـي    هر رج و بلندي پرزها تـا يـك سـانتي           پود در 
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هـاي    هـا و رنـگ      ها از نقـش     هاي قشقايي برخالف ديگر گبه      درگبه

  . شود متفاوت استفاده مي

ه         ي قشقايي   هاي مورد عالقه    از نقش  هـا    هـا نقـش شـير در گبـ

باشد كه عالوه بر اهميت باستاني، اين نقش مظهر جـوانمردي             مي

ي كـامفيروز و دشـت    ارتباط با وجود شـير در منطقـه   است كه بي  

هاي لچك ترنج، ستاره، نقش خشتي و        نقش. باشد  ارژن فارس نمي  

ه . رود  بافي به كـار مـي       نقش حيوانات مختلف نيز در گبه      هـاي    گبـ

  . پشمي است ها نيز ي تمام پشم هستند و تار آنقشقاي

شعر ايل بزرگ، شعري است از استاد غفّـار عـارف بـود كـه از                

هـاي    باشد و بعداز شـنيدن صـحبت        ي كتاب مي    دوستان نويسنده 

نويسنده در مورد ايل قشقايي به درخواسـت او ايـن شـعر زيبـا را                

  : دارد سروده و به تمام قشقايي ها تقديم مي

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com



 93  ي عشق قبيله

  رگايل بز
 بنــازم بــه قــوم و جوانــان ايــل
 به غيرت زبانزد بـود مـرد و زن        
 به ييالق و قشالق دليران بسي     
 درخشد مداماً چـو بـرگ زريـن       
ــر  ــم نباشــد دگ ــران ايل  چــو پي
ــان  ــدموج در كارش  صــداقت زن
 غمم گـشته افـزون ز اسـرارها       

ــه  ــا رفت ــم كج ــران ايل ــد دلي  ان
ــران دگــر    ــداي دلي ــد ص  نياي

 انـد   كه شورآفرينان كجـا رفتـه     
 بــه مــردان ايلــم هــزاران جفــا
 نه چادر به صحرا نه افراد ايـل       
 نه ييالق كوچي نه قشالق مـا      
 فرامــوش گرديــد بــوم و بــرش

 بـديل   جميعاً شجاع و تك و بـي        
 نهد جان ز بهر وطـن       به كف مي  

 ندارد ز دشمن نه بـيم از كـسي        
ــران زمــين  ــه اي ــم ب ــران ايل  دلي

 كه خوردند خـون جگـر     ن  همانا
 در ايــن ره مــداماً خــدا يارشــان
 بپرسم ز خود روز و شـب بارهـا        

ــد كــه راه رهــايي رهــا كــرده   ان
 روم تـــا بگيـــرم ز ايلـــم خبـــر

 انـد   گمانم به خـاك خـدا خفتـه       
 كه ايـن رسـم دوران نباشـد روا        

 سـب اصـيل   نه مردان مرد و نه ا     
 به كوه و به صحرا نمانـده صـفا        
 نيايــد دگــر عطــر آويــشنش    

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com

www.takbook.com



 94  ي عشق قبيله

 جوانــان ايــالت شــهري شــدند
 چه دارد مگر شهر ظاهر فريـب      
 ببـــاليم دايـــم بـــه ايرانمـــان
ــار  ــل و تب ــان اي ــد روز پيم  رس

  

 ز چادرنـــشيني فـــراري شـــدند
 كه گرديده اينجا اصالت غريـب     
 نلغــزد دمــي پــاي ايمانمــان   
 كه اين رود جـاري نباشـد قـرار        
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صـداي  . رسـد   صداي بلبالن خوش صداي دشت به گـوش مـي         

و آويشن   بوي چويل   . ها تمام كوه را مدهوش كرده است        آواز كبك 

هـا همگـي عاشـق     سـنگ . شـود  ي زاگرس حس مي    گوشه  از گوشه 

هاي گـل     بوته. رقصند  نسيم زيباي بهاري مي    اند و درختان در     شده

هـا    گـري خـود را بـه رخ سـتاره           كننـد و افـسون      و ريحان ناز مـي    

آسمان آنقدر پاك و زيباست كه صداي تكه ابر كوچكي          . كشند  مي

انـد و     رودها همه جاري  . رسد  يكه درباالي كوه نشسته به گوش م      

  .  شاد و خوشحالند،هاي گل بلبالن در كنار بوته

. پيوندند خندند و با نشاط به رودهاي زالل و زيبا مي          ها مي   برف

ها در    جيرجيرك. زنند  خوانند و عشق را فرياد مي       پرستوها آواز مي  

كوه صداي خوشحالي   . اند  زارها به آسمان خيره شده      البه الي علف  

خـاك و سـنگ و زمـين همـه در كنـار هـم               . شنود  عت را مي  طبي

انـد و     هـا و ريـاحين مهمـان شـادي زمـين            پرنده. اند  جشن گرفته 

زارهــا آنقــدر  بوتــه. انــد هــاي زيبــاي ايــن جــشن هــا نغمــه ســتاره

دشـت همـصدا    . خواهند به آسمان پرواز كنند      اند كه مي    خوشحال

. رقـصند    باد مي  زارها در   خواند و سبزه    با پرندگان خوش آوازش مي    

رسـاند و عـشق و        خورشيد صداي محبتش را به گـوش همـه مـي          

  . تاباند دوستي را در امواجي از گرماي قلبش بر زمين مي
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كنند در آسمان صـافي كـه چـشمان زيبـاي             پرواز مي ها    كبك

هـا آب   ها دركنار چـشمه  بچه. اي به آن خيره شده است   دختر بچه 

خوابنـد و زنـدگي را         چويل مـي   هاي  هتكنار بو  كنند و در    بازي مي 

اند به زيبايي طبيعتي كه دسـتان         ها خيره شده    بره. كنند  حس مي 

  .كند باران مي ها را بوسه پرمهر بچه

هـا هـم بـه مهمـاني          اند و آن    زارها برده   گوسفندان سر در علف   

نـوازي    ي آتشي زيبـا چـشم       كمي آن سوتر شعله   . اند  طبيعت آمده 

رسـد    ي جوالن جواناني به گوش مـي      ي كوه صدا    در دامنه . كند  مي

  . اند ها در برابر صالبتشان ناچيز كه سنگ

. دونـد   انـد و بـه پـايين مـي          ها با شادي از كوه سرازير شده        بچه

ــر از آب درگوشــه  مــشك ــاي پ ــري را   ه اي انتظــار دســتان پرمه

اي از آب سرد درون آن را بر صورت پرمهرشان            كشند تا جرعه    مي

  . ان، خدا را شاكر باشندجاري سازند و رو به آسم

چادر سياهي در دل دشت آواز محبت سرداده اسـت وعـشق و         

فانوس . گرماي محبتش خورشيد را محو تماشاي خود كرده است        

هـاي كـودكي    كوچكِ خاموشي درون چادر به صداي زيباي گريـه   

دستان پر از   . كند  قراري مي   دهد كه در آغوش گهواره بي       گوش مي 
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دهـد تـا آرامـش        مهر گهواره را تكان مـي     چين و چروك مادري پر    

  . كودكش را بازجويد

به دشت خيره مانده است و      اي    بيرون چادر چشمان دختر بچه    

اي   ها با گله    نگرد تا پدرش از ميان سنگ       ها مي   منتظر به دور دست   

  . از گوسفندان از چرا به چادر بازگردد

يـن  اجـاقِ ا  . حـد   پايان است و عشق و صفا بـي         اينجا محبت بي  

ــفره   ــت و س ــرم اس ــشه گ ــا همي ــت  چادره ــر از برك ــشان پ . هاي

اي   هايشان هميشه سرشار از آب هستند و دوغ تازه درگوشه           مشك

  . كشند تا سيرابش كند اي را مي از چادر انتظار گلوي تشنه

 هميشه شـادمان اسـت از حـضور مردمـاني بـه نـام          اين دشت 

ماننـدي معنـا      بياين همه زيبايي تنها در حضور مردمان        .  قشقايي

تمـام  . رسـد   شود كه نامشان در سراسر گيتـي بـه گـوش مـي              مي

.  اي اسـت از صـفا و محبـت ايـل            هايي كه گفته شد گوشـه       زيبايي

صفا و محبتي كه شايد اكنون در ميان دشت و صحرا كمتر ديـده              

  . شود مي

هـاي گوسـفندان بـه        كني ديگر صداي زنگوله     هرچه گوش مي  

هاسـت كـه بـه انتظـار          رمق و تنها سـال       بي  دشت. رسد  گوش نمي 

هـا و     ها، صداي بزغالـه     ديگر صداي هاي هاي چوپان    . نشسته است 
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هاسـت كـه      سـال . كنـد    دشت را مدهوش نمـي     ،صداي نيِ چوپان  

ديگـر چـادري در     . ها شاد نيستند    خوانند و كبك    بلبالن ديگر نمي  

اي در ميـان چـادر تكـان          گـردد و گهـواره      ها برپا نمـي     ميان دشت 

هـا مهمـان آسـمان نيـست و           فانوس كـم سـويي شـب      . خورد  ينم

  .اي ندارد هاست كه اين اجاقِ گرم و پرمهر ديگر شعله سال

كند و خـود را       آري ديگر كمتر كسي به نام قشقايي افتخار مي        

هـاي    ديگر دختـران ايـل لبـاس      . نامد  در ميان همگان قشقايي مي    

 و عـشق    كننـد و چيـزي از چـادر         زيباي ايلـشان را بـر تـن نمـي         

  . داد ها هديه مي چادري كه صفا و محبت را به دشت. دانند نمي

هاي آب را بر دوش ندارند وهمگي از يـاد            دختران ديگر مشك  

 سادگي قـشقايي را     ،شهرنشيني. اند عشق و محبت ايلياتي را       برده

اي از ايل را هـم در قلـب آنـان بـه               ها شست و حتّي خاطره      از دل 

ديگـر هـيچ     به نام قشقايي از ميان رفت و      افتخار  . يادگار نگذاشت 

  .آيد صدايي از دشت نمي

نظيري كـه ديگـر در        روزهاي بي . ياد روزهاي زيباي كوچ بخير    

هـاي زيبـاي      تمـام گـل   . توان آن آرامش را يافـت       هيچ جايي نمي  

مثـال و زيبـا       خوان، ريـاحين بـي       و نغمه   بلبالن خوش صدا   ،دشت

ديگـر  . رسـد    مـشام نمـي    ديگر بوي چويـل بـه     . همه از ايل رفتند   
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گـل و  . خواننـد  هـا نمـي   رويند و كبك هاي وحشي در ايل نمي      الله

هـاي    هاي كوچك شـهري جـاي دشـت         گلزار از ايل رفتند و خانه     

  .باصفا را گرفتند

. شـود   ها شـنيده نمـي      صداي شيهه اسبان پرتوان در ميان كوه      

و ايـل قـشقايي      اندازنـد   ديگر صداي برنوها دشت را به لـرزه نمـي         

اسـبان چابـك و سـواركاران دليـري كـه           . درچادري در دشت ندا   

دشت را به تسخير خود درآورده بودند ديگر نامي از آنان به ميـان              

ديگر كسي مردان دليري كه اجازه تجاوز هيچ نـااهلي بـه            . نيست

هاي ايـل     ها و مردانگي    رشادت. شناسد  نميرا  دادند،    ايلشان را نمي  

شـود و     گر قطارفـشنگي بـسته نمـي      دي. رو به فراموشي رفته است    

  . قطارها از دوش مردان ايل افتاده است

ياد باد آن روزگاري را كه كالم بزرگـي همچـون مقدسـات بـا               

مثال ايـل   اتّحاد بي. ارزش بود و احترام درميان ايل به حد اعال بود 

اي بـود بـراي هـراس     نمونه. اي بود براي بيم دشمن      قشقايي نمونه 

م طمع به ايل داشت اما اكنون روزگـار، روزگـار         هر نااهلي كه چش   

ــيم و جــاجيم ديگــر فرامــوش . ديگــري اســت شــده اســت و  گل

رسم و رسـوم ايـل در حـال فراموشـي           . اند  ها همه خالي    خورجين

  .رسد ها به گوش نمي است و نامي از ايل در ميان قشقايي
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مردان بزرگ ونيك ايل قشقايي كه روزگـاري تمـام دنيـا نـام              

انـد و     ا را بر لب داشت، چرا درميان ايـل فرامـوش شـده            ه  نيك آن 

  .ديگر كسي به مانند آنان پا به دنيا نگذاشت

ذهـن   اي شـيرين هـستند در       روزهاي زيباي كوچ ديگر خاطره    

شوند و زنـان   ها، اينك ديگر چهارپايان در راه كوچ بار نمي   قشقايي

  .كنند ايل به دنبال مردانشان چادرها را برپا نمي

هـاي بيـرونِ چـادر و         روي اجـاق   شود بـر    اني پخته نمي  ديگر ن 

كتري سياهي ديگـر در كنـار       . اند  ي ايل از ميان رفته      هاي تازه   دوغ

اينك خبري  . شود  ها خورده نمي    جوشد و چاي در دشت      آتش نمي 

جوانـان ايـل شـايد ديگـر حتّـي      . هاي چابك دشـت نيـست       از بره 

شناسـند،    نمـي دانند كه قشقايي بـه چـه معناسـت، چـادر را               نمي

صــداي برنــو بــه گوشــشان نخــورده اســت، آواز كبــك وبلبــل را  

شـده اسـت و      هاي دشت فرامـوش     شناسند، بوي چويل و گل      نمي

  .دانند هيچ چيز از صفاي ايلياتي نمي

. شـوند   ها ديگر پوشيده نمي     نواز قشقايي   چشم هاي زيبا و    لباس

هــاي كوچــك زنــان ديــده  هــاي تورماننــد بــر روي كــاله روســري

هاي زيبايي كـه تـزيين چادرهـا بودنـد از ميـان               جاجيم. شود  مين
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هــا در چادرهـاي بــا محبــت شــنيده  » كركيــت«رفتنـد و صــداي  

  . شود نمي

ها را از خاك وطـن بيـرون          كجايند آن دليرمرداني كه انگليس    

شـايد نتـوان    . ها ايـستادند    راندند و با جسارت وشهامت جلوي آن      

ا مـي          ان بـه نـام بـزرگ قـشقايي و          تـو   ديگر همانند آنـان شـد امـ

  .مثالش افتخار كرد دليرمردان بي

شـود و عـشق و    ها ديده نمي ي عشايري در دشت     اينك مدرسه 

يادمان باشـد نـام     . اند  هاي چادري فراموش شده     محبت آن مدرسه  

اي دارد به بلنداي نـام        اي دارد به بلنداي تاريخ، آوازه       قشقايي آوازه 

 مـردان دليـر هميـشه تـرس و          بزرگش يادمان باشد رشادت ايـن     

  . وحشتي در دل بيگانگان خواهد داشت

هميشه به ياد داشته باشيم درطول تاريخ كشور عزيزمان ايران          

ــاماليمتي قــرار گرفتــه اســت و از هــر قــسمت   مــورد هجــوم و ن

بـه   هايي جدا شده و     غرب و شمال ايران قسمت     كشورمان شرق و  

 ايران كه هرگـز هـيچ       تنها قسمتي از  . دست بيگانگان افتاده است   

جنـوب ايـن    . قدرتي نتوانسته چـشم طمـع بـه آن داشـته باشـد            

سرزمين است كه به خاطر وجود دليرمردان و شيرزناني است كـه            

  . همچون كوه در برابر متجاوز ايستادند
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يادمان باشد وارث نام قشقايي بودن خود افتخار بزرگـي اسـت            

  .نيماين افتخار را با هيچ چيزي ديگري معامله نك

كننـد و شـب       پراني مـي    ها در آسمان يكي يكي چشمك       ستاره

هـا بـا عظمـت و بـا           كوه. ي خود را بر زمين گسترانيده است        سايه

  . اند ها در خواب اند و كبك صالبت همچون هميشه ايستاده

. انـد   باك  كوش و بي    زاگرس مأمن مردان دليري است كه سخت      

 را بـر دشـت افكنـده        خوانند و ماه نـور زيبـايش        ها شعر مي    ستاره

  . اند اند و بلبالن دلداده ها عاشق كبك. است

. اند و همراهان هميشگي كوچ هـستند        ها خود عاشقان ايل     گل

سرزمين عـشق و محبـت، سـرزمين تـالش و           . اينجا زاگرس است  

بالد از    رشادت، سرزمين بزرگي و خاطره، سرزميني كه به خود مي         

اينجـا  . آن مانـده اسـت    هـا بـر     تـك قـشقايي     اين كه جاي پاي تك    

اينجا زنـدگي از    . سرزمين همنشينان آويشن و همسفران باد است      

  . جنس دلدادگي در جريان است

هاي ابـر كنـار       تكه  . آيند  ابرها سراسيمه از پشت كوه بيرون مي      

. فرسـتند   شـوند و بـاران زيبـايي را بـر زمـين مـي               هم جمـع مـي    

م زيباي قـشقايي را     آيند و نا    اندك پايين مي    هاي باران اندك    قطره

بلبالن شاد و خـرّم پـرواز       . كنند  هاي زاگرس حك مي     بر دل سنگ  
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ها شـاداند، علفزارهـا       رقصند، چشمه   ها در باد مي     كنند، آويشن   مي

هـا    كنند، در ميان نسيم زيباي دشت و صداي بـره           عشق بازي مي  

  .كنند از اهل اين سرزمين دلفريبي مي

اينجا زندگي بـه    . ريان است اي ديگر در ج     اينجا زندگي به گونه   

خواننـد    بلبالن نام قـشقايي را آواز مـي       . گذرد  ها مي   سبك قشقايي 

  . نامي كه تا ابد جاودان خواهد بود
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ه ن  گاه   باال ن، و آ ی  ی ر  د ّز ق یدی، ا    ر

ه مام  ثار  ود ر  ن  اند    ی 

یده اپا ر  د ا   .ا
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