
 

  

 

  

 

 

.

.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

https://dx.doi.org/10.22035/jicr.2019.1893.2478
http://www.jicr.ir/article_399.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
mailto:ششساقشب@عف.شز.هق
mailto:miladyazdanpanah@ut.ac.ir


 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 12 
No. 2 

Summer 2019 

  

.

.

.

.

.

.

. 



 

 

Abstract 

 

 

Iranian Cultural Research  
 

 

 


 

 



 

  

 

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1802572&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1802572&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://qashqaiebook.ir/product/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://qashqaiebook.ir/product/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=619696&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=619696&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=619696&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1516394
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1516394
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2588965
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2588965
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2588965
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=721935&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=721935&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3188817&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3188817&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3188817&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/954136
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/954136
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/954136
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=589919&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=589919&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=793826&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=793826&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1337956&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1337956&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=647351&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=647351&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=647351&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://rjnsq.ir/مرور/item/629-نگاهی-جامعهشناختی-به-ایل-قشقایی-گذشته،-حال،-آینده-بابک-نادرپور
http://rjnsq.ir/مرور/item/629-نگاهی-جامعهشناختی-به-ایل-قشقایی-گذشته،-حال،-آینده-بابک-نادرپور


 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 12 
No. 2 

Summer 2019 

  
 


 

 

  

http://qashqaiebook.ir/product/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://qashqaiebook.ir/product/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://qashqaiebook.ir/product/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://qashqaiebook.ir/product/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1038724&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1038724&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/700279
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/700279
http://psq1.kiau.ac.ir/archive/26/01%20PDF%20Ostovar%2026%201%20new.pdf
http://psq1.kiau.ac.ir/archive/26/01%20PDF%20Ostovar%2026%201%20new.pdf
http://22bahman.ir/show.php?page=post&id=11059
http://22bahman.ir/show.php?page=post&id=11059
http://economichistory.ihcs.ac.ir/article_2003.html
http://economichistory.ihcs.ac.ir/article_2003.html
http://economichistory.ihcs.ac.ir/article_2003.html
http://dx.doi.org/10.22111/jhr.2016.2799
http://dx.doi.org/10.22111/jhr.2016.2799
http://dx.doi.org/10.22111/jhr.2016.2799
http://dx.doi.org/10.22111/jhr.2016.2799
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=698885&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=698885&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=38184
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=38184
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4214553&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4214553&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
file:///C:/Users/Shahalizadeh.ISCS/Downloads/article_7efa465c-f706-4eca-86dc-d6dc3420ef88.pdf
file:///C:/Users/Shahalizadeh.ISCS/Downloads/article_7efa465c-f706-4eca-86dc-d6dc3420ef88.pdf
file:///C:/Users/Shahalizadeh.ISCS/Downloads/article_7efa465c-f706-4eca-86dc-d6dc3420ef88.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/514451
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/514451
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-527-fa.html
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-527-fa.html
http://press.ut.ac.ir/book_210_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1+
http://press.ut.ac.ir/book_210_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1+
http://press.ut.ac.ir/book_210_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1+


 

 

Abstract 

 

 

Iranian Cultural Research  
 

 

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1184300&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1184300&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_664653.html
http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_664653.html
http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_664653.html
https://doi.org/10.1177/0011392112456492
https://doi.org/10.1177/0011392112456492


  2138 تابستان   ،64پیاپی ،281-122 (،1)21 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 قـرر:  بخش مشـروعیت سازوکارهای بازنمایی و ایل اجتماعیـ  سیاسی ساخت (.8931) میالد پناه، یزدان و اشرف؛ علی نظری،
   .819-182 (،1)81 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه قشقایی. ایل موردی مطالعه

  1221-8181شاپا  

  آزاد است. نویسنرگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

اجتماعی ایل و بازنمایی سازوکارهای ـ  ساخت سیاسی
 مطالعۀ موردی ایل قشقایی ؛بخش قدرت مشروعیت

 
 2پناه ، میالد یزدان1اشرف نظری علی
 90/91/9911پذیرش:   ؛    91/60/9911دریافت: 

 

 
 چکیده

چی و عشایری به شرایط زنرگی کو ای ایل قشقایی دارای تاریخی کهن است که باتوجه عشیرهـ  نظام ایلی
اداری خاص خود بوده که متناسـ  بـا شـرایط  ـ  های سیاسی شکل گرفته است. این نظام دارای سازمان

نام ایلخـان وجـود  صور: سیار تنظیم شره است. دررأس این نظام ایلی، مقامی به  زنرگی عشایری و به
شاهیلو بود. پرسش اصلی  نام داشت که از ابترای تشکیل ایل درزمان صفویان در دست یک خانران به 

اجتماعی در ایل قشقایی به چه صور: بوده و سـازوکارهای ـ  مقالۀ حاضر این است که ساختار سیاسی
شـره اسـتف فرضـیۀ مقالـه ایـن اسـت کـه سـاختار  بخش قرر: در آن چگونـه حفـم می مشروعیت

ی ایـل بـوده اسـت و سـاختار مراتبی در پاسخ به نیازها ای سلسله گونه اجتماعی ایل قشقایی به  ـ  سیاسی
قرر: در آن نه لزومًا براساس قرر: معطوف به خشونت حاکمان و زور محـ  رسسـای ایـل، بلکـه 

رو، اساس پژوهش حاضـر، چـارچوب  ازاین یافته است. ورسوم سامان  براساس نمادها، مناسک و آداب
بخش قرر: رهبران  عیتهای درونی مشرو نظری خشونت یا سلطۀ نمادین، بررسی سازوکارها و مؤلفه

 شناسی تاریخی بوده است. انراز جامعه و تالش برای مطالعۀ موضوع از چشم
 ایل، ساخت قرر:، قشقایی، طایفه، مشروعیت :ها کلیدواژه
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 مقدمه. 1

 هنوز زمینه دراین بحث اما است. بسیاری قرمت دارای ایران در عشایر و ایال: درمورد مطالعه
 مردمان در شره نهادینه هویت و فرهنگ ایلی، نظام در دگردیسی باوجود که چرا اعتناست؛ قابل

گاه در و است نرفته بین از ایلی مناسک و سنن به وابسته  آفرین نقش امری مثابه به جمعی ناخودآ
 منفـرد هـای خانواده از متشکل ایل ایران، عشایر در رود. می شمار به یابی هویت فراینرهای در

 ویـژۀ وظـای  بود قادر ایل سازمان مرد به و شر    می مرتبط ایل مجموعۀ به آن واسطۀ به که بود
 قشـقایی، ایل نظام سازمان دهر. انجام را دامراری و کوچ امنیت، حفم جنگ، ازجمله خود،
 صـرفاً  توانسـت نمی تنهایی به نیز ایل یکپارچگی و نبود بروی و گرا ومرج هرج کهنۀ نظام ماننر
 نظـام یـک جامعـه ایـن بـرعک،، بلکه باشر؛ ایل رسسای مح  زور یا قومی وحر: برپایۀ

 متغیر شرایط به  نسبت و بود فرهنگی ساختی از برآمره که بود کارآمر و توانمنر پویا، ای توسعه
 تشـکیل را کلیتی ایل، اجتماعی ساخت داد. می نشان واکنش درونی، و بیرونی جوامع مؤثر و

 قـومی و ایلی گروه یک ویژگی بنابراین، بود. فرهنگی بلکه سرزمینی، نه آن مرزهای که داد می
  (.84 ،8918 بود)سینایی، فرهنگیـ  اجتماعی باشر، زیستیـ  مادی آنکه از بیش

 ای قبیلـه و ایلـی خصـلت هـا دولت اول، پهلوی دولت تشکیل از قبل تا ایران تاریخ در
 از پـ، حـال، بااین گرفتنـر. می لشک دیگر قبایل بر قبیله یک غلبۀ واسطۀ به بیشتر و داشتنر

 بافت در آنان از اثری شرنر، قاجار سلسلۀ تشکیل به موفق که قاجار ماننر قبایلی فروپاشی
 جـبب نیـز آنهـا از قسـمتی است؛ کمرنگ بسیار مانره هم اگر ای نمانر باقی ایران جمعیتی
 قاجـار، بـر عالوه کننـر. می معرفـی قشـقایی ایـل از قجرلو طایفۀ را خود و انر شره قشقایی

 نشـانگر ایـن و داننـر می قشـقایی را خـود  قزلبـاش و  گرجـی ماننر دیگری بسیار های گروه
 از نشـان قشـقایی تـاریخ اسـت. قشـقایی ایـل درونـی وحتـی جغرافیایی موقعیت  پتانسیل

 فقـط سرکوب، و تبعیر از پ، همواره اما است، قشقایی رهبران شریر سرکوب و آمروشرها
 رهبـری و کنر قبضه را قرر: و غلبه دیگر رقبای به که داشت را توانایی این اهیلوش خانوادۀ

 تـاریخ درطـول بود. شاهیلو خانران دست در صفویان زمان یعنی تشکیل، ابترای همان از
 نابودی درصرد رهبران، اعرام یا تبعیر عشایر، اسکان و سرکوب ازطریق بسیاری های دولت
 نشرنر. آن انجام به موفق اما برآمرنر ایل رهبران قرر:
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 را ایـل یک در قرر: بخشی مشروعیت نحوۀ و اجتماعیـ  سیاسی ساخت بنابراین،
یشاونری یا روی کوچ ویژگی برحس  صرفاً  توان نمی  سـاخت و مرات  سلسـه و آن خو

 بایر بلکه داد. توضیح خارجی های قرر: و ملی نخبگان یا دولت با تعامل و اجتماعی
 زنرگی سبک و ایل اعضای سیاسی تعهرا: و ها مسئولیت وظای ، وابط،ر نمادها، بر

 حفـم بـرای عاملی اجتماعی ساخت و ایل مرات  سلسله کنار در که کرد توجه نیز آنها
 خـود ایلخانـان و خـوانین از ایـل مردم تبعیت همچنین و ایل اجتماعی ـ  سیاسی ثبا:

 مشـروعیت زور، براساس انر نتوانسته یگروه و پادشاه  هیچ تاریخ، در که چرا شر،    می
  کننر. حفم را خود

 قشقایی ایل در اجتماعیـ  سیاسی ساختار که است پرسش این به پاسخ درصرد پژوهش این
 ؟اسـت کـرده می عمـل چگونه آن در قرر: بخش مشروعیت سازوکارهای و بوده صور: چه به

 ای گونـه به قشـقایی ایـل تمـاعیاج  ــ سیاسـی سـاختار کـه است این حاضر مقالۀ اصلی فرضیۀ
 براسـاس لزومـاً  نه آن در قرر: ساختار و است بوده ایل نیازهای به پاسخ در مراتبی سلسله
 نمادهـا، براسـاس بلکـه ایـل، رسسـای محـ  زور و حاکمان خشونت به معطوف قرر:

 است. یافته سامان جمعی باورهای و ورسوم آداب مناسک،
 

 تحقیق پیشینۀ .2

 است، درآمره نگارش به قشقایی عشایر ازجمله ایران عشایر و ایال: درمورد هایی پژوهش
 سـاختار موضـوع بـه کـه یافـت تـوان می را مشخصـی و منسـجم پـژوهش کمتر حال بااین

 درونــی منظـر از ایــل رهبـران قـرر: بخش مشــروعیت سـازوکارهای و اجتماعیـ  سیاسی
 ارتباط حاضر پژوهش موضوع با نوعی هب که هایی پژوهش از برخی به زیر در باشر. پرداخته

 شود  می اشاره دارد،
 هـم از و قشـقایی ایل اتحادیۀ تشکیل (8934)ایران های قشقایی کتاب در  1بکلوئی،

 مـورد را ایـل بـا آن رابطـۀ و ایـران در مررن دولت پیرایش رونر و طرف ازیک آن پاشیرگی
 مـبهبی، نهادهـای دولـت، با پیونر را قشقایی رهبران قرر: منشأ او است. داده قرار بحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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 عشااایر عنــوان بــا کتــابی در نیــز 1دومــورینی دانــر. می المللــی بین حتــی و ملــی نخبگــان
 در فارس عشایر بر تمرکز با را ایران جامعۀعشایری از خود مطالعا: حاصل (8932)فارس
 یـاتیکل ارائـۀ ضـمن تا است کرده تالش مؤل  آورد. درمی نگارش به قاجار سلطنت اواخر
 و تـرین بزرگ معرفـی بـه فـارس، منطقـۀ اجتمـاعی و سیاسـی طبیعـی، های ویژگی دربارۀ

 وضعیت از دقیقی اطالعا: و بپردازد وسیع منطقۀ این در ساکن طوای  و ایال: ترین مهم
 قشقایی طوای  مالیاتی نظام و اقتصادی و جغرافیایی مشخصا: و فارس بر حاکم سیاسی

  دهر. ارائه آنها، سلطۀ تحت مختل  والیا: و
 از جامعی بررسی به (8939)فارس در قشقایی نشینان کوچ کتاب در نیز 2اوبرلینگ پیر
 کتاب این در پردازد. می ایران اجتماعی و سیاسی تحوال: در آن نقش و قشقایی ایل تاریخ
 در آنهـا نقـش بـه ،قشـقایی ایـل کنفرراسـیون گیری شـکل و قشـقایی ایل اقتصاد بر عالوه
 شرن ملی از حمایت دوم، و اول جهانی جنگ تا گرفته مشروطه از ایران تاریخ مهم :تحوال

 است. پرداخته مرداد 11 کودتای از بعر آنها تبعیر و نفت صنعت
ــواد ــفی ج ــاب در نژاد ص ــاهیم (8931)ایااران عشااایر و ایاا ت شناساای جامعه کت  مف

 بویراحمری بختیاری، ایل سه بر تکیه با را عشایری و ایلی زنرگی به مربوط شناختی جامعه
 جمعیت، زنرگی، سبک از مفیری شناختی جامعه اطالعا: و است کرده بررسی قشقایی و

 بـه ایـران عشایری جامعۀ تحول و اجباری اسکان سیاست عشایر، و ایال: سیاسی ساختار
 در جابری رحیمی دهر. می دست به ارضی اصالحا: از قبل یعنی کهن سنتی نظام مرحلۀ

 اهراف به (،8938)«قشقایی ایل در خانواده نظام تاریخی شناسی جامعه» عنوان با ای همقال
 از رهبـران برخـی کـه کنـر می اشـاره عشایر طوای  و ایال: رهبران درمیان ازدواج سیاسی
 موقعیـت کسـ  و دیگـر طوایـ  وفـاداری و حمایـت همبستگی، و تحکیم برای ازدواج،

 انر. هکرد می استفاده ممتازتر اجتماعی
 یــا ها قشــقایی اجتمــاعی و سیاســی وضــعیت بــه بیشــتر شــره یــاد هــای   پژوهش امــا

 بـا کامل پیونر در را قشقایی رهبران قرر: و انر پرداخته آنها تاریخی نقش به دیگر عبار: به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 



  

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

 981 
اجتماعی ـ  ساخت سیاسی

 بازنمایی ...ایل و 

 ایـن قبلـی های پژوهش با حاضر پژوهش تمایز وجه انر. دانسته بیرونی های مؤلفه و نیروها
 و سـازوکارها بررسـی نمادین، سلطۀ یا خشونت نظری چارچوب برپایۀ لهمقا این که است
 دیـرگاه از موضـوع مطالعـۀ برای تالش و رهبران قرر: بخش مشروعیت درونی های مؤلفه

  است. شره نوشته تاریخی شناسی جامعه
 

 پژوهش نظری چارچوب .3

 شـره انجـام 1«یـوبورد پیـر» نمادین خشونت و قرر: نظریۀ از گیری بهره با حاضر پژوهش
 جوامـع دربـارۀ وی مطالعـۀ تـأثیر تحـت نمادین، قرر: درخصوص بوردیو الگوی است.

 آدمیـان عموم و هست جا همه بوردیو تعبیر به که قررتی است گرفته شکل الجزایر ای قبیله
 ایـن شـونرگان اعمال و دارد را افـراد ذهنیت تسخیر توان قرر: این نیستنر. آن دیرن به قادر

 درون کـه اسـت قـررتی نمـادین، قـرر: کننـر. می اطاعـت آن از وچرا چـون برون قرر:
 در و اسـت نهفته ها انسان روابط در و دارد وجود سیاسی و ورزشی ادبی، هنری، های میران
 (.1و18 ،8931 یابر)استوار، می تجلی سالیق و چهره زبان،

شونر،  تعهرا:، تسلیم میواسطۀ آن افراد، به زور  خشونت نمادین، خشونتی است که به
 عنوان این ، کسی آن را به«انتظارا: جمعی»داشتن این اطاعت و تسلیم در  دلیل ریشه ولی به

کنـر. نظریـۀ خشـونت نمـادین، عـامالن اجتمـاعی را  تلقی نمی  ـــ یعنی تسلیم بر اثر زور  ــ 
نر و از آن اطاعت کنر که فرامین نهفته در یک وضعیت یا یک گفتمان را دریاب مستعر این می
(. خشونت نمادین مرنظر بوردیو، خشونتی مالیم اسـت 111-114، 8912کننر)بوردیو، 

هـای  که حتی برای قربانیان آن، غیر قابل تشخیص و نامرئی اسـت و بیشـتر از طریـق کانال
، 2،1281)وون هولـر شـود نمادین مح  ارتباط و شناخت و حتـی احسـاس اعمـال می

هـا و طبقـا: منـر نمادهـا و معناهـا در گـروه معنای تحلیل نظام به (. خشونت نمادین881
ای که نظام نمادهـا و معناهـای اجتمـاعی و فرهنگـی مشـروع تلقـی شـونر.  گونه است، به

که مشروعیت فرهنگی پبیرفته شود، نیروی فرهنگی به روابط قرر: مزبـور افـزوده  مادامی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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(. 849، 8934کنــر)جنکینز،  می منــر آنهــا نقــش بــازی شــود و در بازتولیــر نظام می
طورکلی،بازتولیر قرر: نمادها با باور به مشـروعیت آنهـا و نـه صـرفًا کنتـرل اجتمـاعی  به

گیرد. بنابراین، در بسیاری از ساختارهای میران که عقیـره در  مستقیم و فیزیکی صور: می
تواننـر  نر که میا شود؛ خالقان قرر: و کلما:، مالک قرر: نامرئی آن تولیر و بازتولیر می

زدایی از آنهـا شـونر.  نظم اجتماعی را ابقا کننر یا برانرازنر و سب  مشروعیت یا مشروعیت
سـختی قابـل شناســایی و در   دهنره به عنوان قـررتی وابســته و تغییرشـکل ایـن قـرر: بـه

 و درابعـاد مختلـ درتوانر می(. براساس چنین تعبیری، سلطه11، 8939است)استوار، 
و یسـاالر و دیوانکـاریدنیـاوتحصـیلیتا محـیطخانوادهماننراجتماعییفضاهاتمام

 شوداعمال یا رسانهمیران
 

 قشقایی ایل تبار .4

 جنـوبی شـوروی در قاشقار یا کاشکر شهر ها قشقایی سرزمین اولین ،1«کرزن لرد» باور به
 فـارس بـه نظـامی قشون :صور به و داد کوچ سرزمین این از را آنها هالکوخان است. بوده
 نزدیکـی در همچنـین نامیرنـر. قاشکاری یا کاشغری ترکان را آنها بعرها دلیل همین به آورد

 شره گرفته آن از قشقایی شود می گفته که دارد وجود قاشقاچای نام به ای رودخانه ازبکستان
 و اغـوز ترکـان شـاخۀ از را ها قشـقایی او ،2«دورفـر گرهـارد» های پژوهش براساس است.

  (.18و13 ،8913 انر)کیانی، آمره ایران به آذربایجان و ترکستان ازطریق که دانر می باختری
 همـۀ و نبـوده یکسان صور: به قشقایی ایل مهاجر: که است این است مشخص آنچه
 شـناخته قشـقایی عنوان بـه انـر، بوده تـر  اگر یا انر نبوده تر  ابترا از آن های تیره و طوای 

 ائـتالف از کـوچکی بخـش کـه 3اغـوز های زبان تر  عنوان به شاهیلو خانران انر. شره نمی
 کردنـر کوچ ایران سمت به میانه آسیای از میالدی یازدهم قرن در دادنر می تشکیل را ایال:

  (.18 ،8934دادنر)بک، تشکیل را قشقایی ایل مرورزمان به و شرنر مستقر فارس در و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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 ظـاهراً  اسـت. شناسـایی قابـل صـفویه اواخر از یقشقای ایل مستقل و مشخص هویت
 او و گرفـت صـور: عباس شـاه درزمـان قشـقایی 1آقـای جانی توسـط قشقایی ایل تشکیل

 بـا قشـقایی ایـل ریاسـت زمـان دراین دهـر. تشکیل را کوچک طوای  از اتحادی توانست
 کنر ایجاد هزنری دربار با نزدیکی روابط توانست که بود )معتمرالسلطان( قشقایی خان حسن

 باعـث درآغـاز زنریـه و ها قشـقایی حسـنۀ روابـط اگرچه سازد. مستحکم را ایل سازمان و
 ها قشـقایی ولـی شـر قاجار آقامحمرخان توسط آنان سرکوب و ها قشقایی با قاجار دشمنی

 تبـریل ایـران جنـوب و فارس اول درجۀ قرر: به و کردنر اعاده را خود موقعیت زود خیلی
 در که هستنر شاهیلو امیرقاضی به منتس  قشقایی ایلخانان همۀ (.1 ،1189شرنر)ایرجی،

ــر، دوران ــرین معاص ــ  آخ ــه آن نس ــران ب ــولت فرزن ــردار الروله، ص ــایر س ــر می عش  رس
 سیاسی صحنۀ در مهمی نقش ترریج به ایل این قاجار سلطنت اوایل از (.41 ،8934)بک،

 ایلی اتحادیۀ یک عنوان به قشقایی از قاجار، دورۀ از پیش منابع در کرد. ایفا ایران اجتماعی و
 قشقایی نام البته شود. نمی یاد باشر، تأثیرگبار منطقه و کشور تحوال: در که قوی و منسجم

 چشـم بـه زنریـه و افشـار صـفوی، تیمـوری، عصر منابع در آن سرشناس هایشخصیت و
 احـوال در التواریخ جامع است، آمره آن در قشقایی نام که منابعی ترین قریمی از خورد. می

  (.31 ،8938جابری، )رحیمی است یزدی شهاب حسن الرین تاج اثر تیموری، بازمانرگان
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 واقعیـت بـا تعاری  برخی دارد. وجود قبیله و طایفه عشیره، ایل، مورد در بسیاری تعاری 
 ابعـاد سایر و کننر می بیان را ایران امعهج از ابعادی فقط برخی نرارنر، تطابق ایرانی جامعۀ

 رفتـه کار به اصطالح دو عشیره و قبیله و طایفه و ایل برای التین متون در گیرنر. می نادیره را
  )فرانسـوی(  دیگـری و  اسـت  بـروی زنـرگی معرف هرکرام که است

 شـبانی نظام براساس که شود می اطالق عشایر از دسته آن به نخست اصطالح )انگلیسی(.
 اسـتوار کـوچی زنرگی براساس آنها تمرن و معیشت شیوۀ و دارنر فصلی یا متناوب حرکت

ــت. ــطالح اس ــه دوم اص ــی ب ــالق گروه ــود می اط ــه ش ــرزمین در ک ــین س ــا مع ــام ب  نظ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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 کننـر می زنرگی هست نیز اجزایی دارای که خویشاونری نظام بر مبتنی مستقل اجتماعیـ  سیاسی
 وجـه عنوان بـه را اجتماعی ــ سیاسـی و معیشتی وضعیت فوق، تعاری  (.891 ،2891 )طیبی،

 و اسـت کـرده تلقـی ای عشـیره زنرگی ذاتی بخش را قبیله و برده کار به قبایل و تمایزعشایر
 و روی کـوچ نظـام از فراتـر ایلـی جامعـۀ و ایـل اما دانر. می خویشاونری نظام را آن اساس

 صـرفاً  را ایـل یـک دارنـر، دخالـت ایل ایجاد در دیگری عوامل اینکه ضمن است معیشتی
  (.9 ،8912 شناخت)شفیعی، دامراری و راه ایل کوچ، مسیر و کوچ با توان نمی

 عنوان نشـینی)به کوچ اجتمـاعی( ای)سـازمان قبیله عنصر سه به بایر عشایر تعری  در درواقع،
 حـال بااین (.11 ،8943 هبازی،)شـ کـرد توجـه تولیـر( شـیوۀ عنوان دامراری)به و معیشت( شیوۀ

 تمـایز آنهـا گیری شـکل در دخیـل عوامـل و وجودی منشأ ازلحاظ قبیله، و طایفه ایل، میان توان می
 یـک در کـه کشـور یـا وسـیع، منطقـۀ یـک عشایر جمعیت از است ای زیرمجموعه ایل شر. قائل

 ایـن از انهمگـ آگـاهی و ایلـی مشـخص های رده ساخت براساس مشخص، جغرافیایی محرودۀ
 و انـر پراکنره مرتـع پهنـۀ در یکریگر همسایگی در و دارنر مشترکی فرهنگ و زبان تاریخ، ساخت،
 ایـل (.991 ،8931نژاد، )صـفی کننر می کوچ قشالق و ییالق به شمسی مشخص تقویم براساس
 های معاهـره و هـا پیمان آن در کـه بود خود خاص فکری چارچوب با اجرایی مجموعۀ یک درواقع
 و یافتنـر می ممتـاز موقعیـت و هویـت ایـل به پیوستن با ها گروه نشست. می بار به نظامی و سیاسی

 ایـل، تشـکیل رونـر در دیگر عبار: بـه شرنر. می تراز هم ایل، دار پیشینه های گروه با موقعیت ازنظر
 از ای مجموعـه سیاسـی نمایـۀ و نمـود کسـو: در ایـل شـر. می خلـق اضافی و جریر طایفۀ یک

 ویژگـی توانسـتنر می همـریگر به پیوستن با که گرفت می قرار هایی گروه و طوای  الحاق یا وای ط
 از و پـایین بـه بـاال از رونـری ایل، تشکیل بنابراین، کننر. تقویت را خود استحکام و کس  را ایلی
 چنـین .شـونر ایـل عضـو توانسـتنر نمی طوای  در عضویت برون ها گروه و افراد بود. باال به پایین

 وجـود  بـه طوایـ  خـوانین با پیونر ایجاد با ها تیره که چون داشت، وجود هم طوای  برای شرایطی
 وسـیلۀ به بـود، شـره تشـکیل مختلـ  طوایـ  مجموعۀ از که ایل (.121 ،8934آمرنر)بک، می

 درجـۀ خـوانین ازمیـان و داشت را ایل عالیۀ حکومت ایلخان، درحقیقت که شر می رهبری ایلخان
 و اداره متصـری درحقیقـت کـه را قشـقایی ایـل الحکومـۀ نای  گردیر. می منصوب یا انتخاب لاو

   (.913 ،8918)طیبی، نامیرنر می بیگی ایل بود، ایل به راجع امور انتظاما:
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 عشـایر اجتمـاعی چـارچوب تـرین مهم و نشـینان کوچ درمیـان سیاسی واحری طایفه،
 و نزدیـک و دور خویشـاونری هـم بـا والً معم که است جماعتی شامل و شود می محسوب

 بـرد، می نـام خود طایفۀ از غالباً  تعلقش و وابستگی بیان در عشایر فرد دارنر. مشتر  نس 
 است، معتقر طیبی نصیری است. یکسان طایفه یک در زنرگی شیوۀ و ورسوم آداب گویش،
کیر با ها ایل سایر همچون قشقایی ایل اجتماعی سازمان  است استوار خونی یپیونرها بر تأ

 میـان پـایین سـطوح در و است شره تشکیل متفاوتی اجزای از که است کلی اجتماع یک و
 پیمان صور: به پیونرها این باالتر، سطح در که درحالی است. برقرار خونی پیونرهای افراد،

 پـایین بـه بـاال از قشقایی ایل اجتماعی ساخت درواقع، است. سیاسی و قومی پیونرهای و
 از طایفـه (.11 ،8911طیبـی، خانوار)نصیری و ِبیله ُبنکو، تیره، طایفه، ایل، از  انر بار:ع

 محـروده، جمعیت نسبت به را طایفه چنر یا طایفه هر ریاست شود. می تشکیل تیره چنرین
 ،8931شـود)درداری، می منصـوب ایلخـان ازجانـ  کـه دارد عهره بر کالنتر یا خان یک

 نظر در بایر اما دانست. می طایفه دوازده از متشکل را قشقایی ایل دومورینی گوستاو (.143
 کاسته آنها عشایری جمعیت از و یافته اسکان زمان طول در طوای  این از بعضی که گرفت

 خانی، صـفی مثـل طـوایفی هرچنـر حاضـر، درحال (143 ،8931اسـت)دومورینی، شره
 ایـن بیشـتر جمعیـت امـا دارد، ودوجـ نیـز جعفربیگلو و رحیمی نمری، ای، قراچه ایگرر،

 شـش از متشـکل بایر را قشقایی ایل ساخت اکنون انر. یافته اسکان یا شره شهری ها طایفه
 کشکولی عمله، مران، فارسی شوری، دره بلوکی، شش از  انر عبار: که دانست بزرگ طایفۀ
 .(83 ،8931 خرم، )حکیمی کوچک کشکولی و بزرگ

 هسـتنر. طایفـه یـک فـامیلی تقسـیما: ها تیره و شود می تشکیل تیره چنر از طایفه هر
 کـه بنکـو بـه تیـره شـود. می خوانـره طایفـه پـرران یـا اجـراد از یکی نام با هرتیره بنابراین

 سیاسـی واحر تیره بخشر. می حقوقیـ  سیاسی شخصیت و مرکزیت است خود زیرمجموعۀ
بــۀ به هــم طایفــه و اســت طایفــه اداری و  شــمار بــه ایــل اداری و سیاســی واحــر خــود نو

 ایل)ایلخـان( مرکـزی قـرر: را هـا تیره سرپرستان و رسسا (143 ،8931 رود)درداری، می
 تیـره در ایلخـان یـا کالنتـر نماینـرۀ کـه کرخراست برعهرۀ وظیفه این که کنر می انتخاب

 (.992 ،8912 است)طیبی،
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 ده تـا دو رمسـیری،گ و سردسـیری مراتـع از گیری بهره برای ایران، عشایر سنتی نظام در
 سـرپناه هرکـرام که کننر می سرپا هم کنار در مرتع پهنۀ در مشخص جایگاه در را چادر سیاه
 گوینـر)نادرپور، می بنکـو تجمـع واحـر ایـن بـه قشقایی ترکان است. کوچنره خانوار یک

 و اجتمـاعی اقتصـادی مناسـبا: و روابط دارای هم به نسبت جماعت این که (12 ،8911
 با بنکوها این دارنر. تعص  و پیوسته متقابل های کنش هم به نسبت عمرتاً  و تنرهس عاطفی

 دامـراری و مراتع از استفاده ازجمله ای عشیره زنرگی های زمینه از بسیاری در و کننر می کوچ هم
 بنکـو کنـیم، محسـوب ایـل اداریـ  سیاسی واحر را تیره اگر دارنر. متقابل همکاری و هماهنگی

 امور و سفیر، ریش با بنکو داخلی امور (.143 ،8931 است)درداری، ایل عیاجتما واحر
 (.18 ،8911کرخراست)نادرپور، با آن خارجی
 خـانوار چنر گردهمایی از که است ایلی سنتی ساخت سلسلۀ در اجتماعی واحر یک بیله
 های فعالیت ظرازن بیله است. چادر یا خانوار ده تا سه بین دربردارنرۀ معموالً  و شود می تشکیل
 هـم بـا کـوچ هنگام که آورد می وجود به را افراد از واحری زیرا دارد، سزایی به اهمیت روزمره
 حـال درعین واحـر ایـن کننـر. می ایجـاد را مفیـری همیـاری و همکـاری و کننـر می حرکت

 سـال بـه سـال مختلـ ، خانوارهای احوال و اوضاع با دررابطه آن ترکی  و است پبیر انعطاف
 دیـره بلوکی شـش و عملـه مران، فارسـی های طایفـه در فقط اینکه دلیل به البته کنر. می ییرتغ

 دهنرۀ تشـکیل افـراد همان درواقع خانوار انر. گرفته نادیره را آن پژوهشگران از برخی شود، می
 (.11 ،8911 طیبی، کننر)نصیری می زنرگی چادر یک زیر که است خانواده یک

 
 قشقایی ایل در اجتماعی قشربندی .6

، قشـربنری انگیز و مردمانی دوسات داشاینی سرزمین شگفتدر کتاب  1ویلیام او. داگالس
هـا،  ایل قشقایی را متشکل از پنج طبقه شامل  ایلخـان و خـانوادۀ او، کالنتـر یـا دیگرخان

هـــا(  ها، غربت مطرود)کولی کرخـــراها، افـــراد عـــادی ایـــل و قشـــرهای نـــازل و نیمـــه
بنری مبنای بحـث قـرار  (. در مقالۀ حاضر نیز همین تقسیم111، 8911دانر)داگالس،  می

خواهر گرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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 قشقایی ایل در اجتماعی قشربندی (.2) شمارۀ شکل
 

 او خانوادۀ و ایلخان .1-6

 اولـین عنوان بـه او خانوادۀ و ایلخان داشت. قرار قشقایی ایل قشربنری هرم رأس در ایلخان
 قشـقایی ایلخانان شر. می شناخته ایل قشربنری و اجتماعیـ  یاسیس سازمان رأس در طبقه

 خـوانین ترین برجسـته و ثروتمنـرترین رسـنر، می شـاهیلو خانـران به همه نس  ازنظر که
 مراتـع، فـراوان، هـای دام بـر افزون او خانوادۀ و ایلخان (.111 ،8934 بودنر)بک، طوای 
 صـاح  ایـل، نزدیـک شـهرهای در و شـتنردا تملک در را ایل مجاور و سنتی های چراگاه
 از بـاالتر و ممتـاز سـطحی در را خـود همواره قشقایی ایلخانان بودنر. مستغالتی و امال 

 افـراد با سببی پیونر ایجاد از سب ، همین به دانستنر. می کالنتران از برتر حتی و قشرها سایر
ــرون ــود، خانــران از بی ــران ازدواج یعنــی خ ــا خــویش دخت ــایین قشــرهای ب  اکــراه پ

 از را آنها که بودنر القابی دارای ایلخان خانوادۀ اعضای (.11 ،8911 طیبی، داشتنر)نصیری
ــرای خــان لقــ  کــرد. می متمــایز ســایرین ــی بی لقــ  و مــردان ب ــرای ب ــان ب ــه زن  کــار ب

 (.91 ،8919 نژاد، رفت)صفی می
  کالنتر .2-6

 که بود خان یا کالنتر نام به سرپرستی دارای  طایفه هر و شر می تشکیل طایفه چنر از ایل هر
 سیاسـت و بـود ایلخـان اختیـارا: از کالنتـر نصـ  و عزل شر، می تعیین ایلخان ازطرف
 ایلخـان حضور در ساله همه کالنتر حکم دارد، نگه راضی را آنها که کرد می ایجاب ایلخان

 

ایلخان و خانوادۀ 

 او

 ها کالنتر یا دیگرخان

 کدخداها

 افراد عادی ایل

 مطرود قشرهای نازل و نیمه
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 و بـود طایفـه در ایلخـان قرر: کالنتر، (.193 ،8931 نژاد، شر)صفی می تجریر قشقایی
 نفع بـه کالنتـر که بود باقی خود قو: به زمانی تا اطاعت این و بودنر پبیرا را او طایفه افراد

 دسـتورا: اجـرای هـا، تیره همبستگی و اتحاد کالنتر وظیفۀ باشر. فعال و کوشا خود طایفۀ
 رفع کرخرایان، از مالیا: اخب ،درگیری درهنگام جنگی تجهیزا: تهیۀ طوای ، در ایلخان

 شـرار: ایـل در کـه افـرادی و متجاوزان تنبیه طایفه، کوچ ریزی برنامه ای، طایفه اختالفا:
 ایلخـان خـرمت در تفنگچـی عنوان به موقع به که خاصی افراد و مأمور انتخاب و کردنر می

 چـون و شـر می تفوی  ایلخان توسط و بود باارزش طوای ، مردم نزد کالنتر مقام باشنر.
 و لیاقـت و شایسـتگی کالنتـر اگـر داشـتنر. دوست را او همه بود، احترام ردمو اش خانواده
 از دهـر، انجـام خوبی بـه را محولـه وظای  توانست می و داشت را طایفه کردن اداره عرضۀ

 (.881-889 ،8911 همپا، دلیری کردنر) می اجرا را امرش ودل جان
 کدخدایان .3-6

 امـا بـود ارثـی هـم کرخرایان منزلت بودنر. نکرخرایا ایل اجتماعی قشربنری سوم مرتبۀ
 نسـبت کرخـرایان اقتصادی ازنظر کردنر. می فراهم را خود تیرۀ اعضای رضایت بایست می

 عشـایر عامـۀ دربـین حـال بااین اما بودنر. برخوردار بیشتری امکانا: از ایل عادی مردم به
 اینکـه ضـمن کرخـرا نـر.بود کرخـرایان از ثروتمنـرتر مرات  به که شرنر می یافت افرادی

 گرفـت. می قـرار نیـز تیـره اعضـای اعتمـاد مـورد بایر بود، او اعتماد مورد و کالنتر نماینرۀ
 مـورد بیشـتر کـه کننـر انتخـاب کرخـرا عنوان به را فردی کردنر می سعی کالنتران رو ازاین

 این عدرواق و شر می محسوب کرخرا قرر: پشتوانۀ افراد، رضایت چون باشر. مردم اعتماد
 و بخشـیرنر می رسـمیت بـران کالنتران سپ، کردنر؛ می انتخاب را کرخرا که بودنر مردم
 (.84 ،8913 گباشت)نادرپور، می صحه آن بر خان

 
 ایل عادی افراد .4-6

 دام، زیـادی تعراد وجود با دادنر، می تشکیل را ایلی جامعۀ اعظم بخش که ایل عادی افراد
 چون بودنر، دیگران محتاج نرر: به و مرتع دارای آنها اکثر .داشتنر پرزحمتی و ساده زنرگی
 (.111 ،8911 داشتنر)کیانی، دامراری در طوالنی ای سابقه
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 مطرود و نازل قشرهای .5-6

 از که بودنر مطرود نیمه و وابسته های گروه قشقایی، ایل اجتماعی قشربنری در گروه آخرین
 آهنگرهـا، ها، سـلمانی نوازنـرگان، از  بودنـر عبـار: افـراد این نبودنر، ایل اصیل اعضای
 بـه حاضـر نـرر: به و نگریسـتنر می آنهـا بـه تحقیر دیرۀ با ایل معمولی افراد که ها ساربان

 و بــوده گروهــی درون آنهــا ازدواج رو، ازایــن شــرنر. می آنهــا بــا زناشــویی پیونــر برقــراری
 (.81 ،8911 هست)نادرپور،

 
 قشقایی ایل اداریـ  سیاسی سازمان .7

 بـر مرورزمان بـه و بـود الطـوایفی ملو  و ایلـی نظـام برپایـۀ گبشته در ایران مرکزی دولت
 مرکزی دولت نظر تحت که هایی سازمان از یکی افزود. می خود اداریـ  سیاسی های سازمان

 کـاهش برای خصوص به سیاسی اهراف با ایال: از برخی حتی بود، ایل نهاد گرفت شکل
 انجام برای دولت که طور همان آمرنر. می وجود به آنها رقی  عنوان به و دیگر ایال: قرر:

 نیازمنـر هـم ایـل داشـت، نیـاز اداری ــ سیاسی مختل  های سازمان به خود ویژۀ های کار
 از  بودنر عبار: قشقایی ایل در اداریـ  سیاسی های سازمان این بود. هایی سازمان

 ایلخانی .1-7

 در قشـقایی خـان جانی گری ایلخانی زمان از لیکن داشت، وجود زدیربا از ایلخانی منص 
 بـر ایـل در حکومـت یافـت. بیشتری قرر: و اهمیت منص  این قاجار، شاه فتحعلی دورۀ

 شر. می صادر فرمان آنها برای ایالت والی یا پادشاه ازطرف که بود ایلبیگی و ایلخانی عهرۀ
 رابـط کالنتـران، اگرچـه بـود. آنهـا برعهـرۀ ا:انتظام و نافب ها طایفه دربین ایلخانی حکم

 و باشـنر داشته تماس ایلخانی با توانستنر می ایل افراد کلیۀ اما بودنر قشرها دیگر و ایلخانی
 در امـور کلیۀ به ایلخان (.11 ،8911 طیبی، برساننر)نصیری وی گوش به را خود شکایت

 حتـی ایل افراد از یک هیچ بود. قهمطل اجرائیۀ قوه دارای و داشت نظار: ایل خارج و داخل
 (.191 ،8931 نژاد، نراشتنر)صـفی را ایلخان حضور در نشستن حق اجازه، برون کالنتران

 انجـام ایل، اجتماعیـ  سیاسی اوضاع به رسیرگی ایل، یکپارچۀ تشکیل و سرپرستی ایلخان
 موقعبه تحویل و ها مالیا: محاسبه ایل، رزمی آمادگی و لشکری تجهیزا: ایل، دولتی امور
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 ایـل، بـزرگ طوای  بین اختالف رفع طوای ، کالنتران انتخابا: و تعیین مرکزی، مقاما:
 )دلیری داشت عهره بر را ایل کلی حرکا: و ریزی برنامه ایل، ترارکاتی های برنامه کلیۀ تهیۀ

 (.891 ،8911 همپا،
 بیگی ایل .2-7

 ازقبیـل ایـل، داخلـی امـور بیگی ایـل .بود ایلخان معاون درحکم قشقایی ایل در بیگی ایل
 بر را طوای  سرپرستی و امال  امور تنظیم اداری، کارهای قوا، تجهیز مالیا:، آوری جمع
 (.88 ،8911همپا، بودنر)دلیری ایلخان برادران یا فرزنران از معموالً  آنان داشت، عهره

 گری منشی یا دیوانی امور .3-7

 وضــبط ثبت و رســیرگی وظیفــۀ کــه ایلخــانی ســتگاهد اجرایــی های ســازمان تــرین مهم از
 درآمرهای هرایا، ها، سازمان مخارج شره، آوری جمع وجوه ها، مالیا: ملکی، درآمرهای

 از صـادره های حوالـه باشـی، فراش میرآخور، مختاباد، حساب صور: اداری، امور جاری،
 را آنهـا و رسیرگی ها امهبرن این کلیۀ به و داشت برعهره را تسلیحا: خریر و ایلخانی دربار

 (.111 ،8911 کرد)کیانی، می ثبت مخصوص دفاتر در
 فراشخانه .4-7

 سرپرسـتی کـه داشـت وجـود فراشـخانه نام به ای اداره قشقایی ایل اداریـ  سیاسی سازمان در
 کـارآزموده و ورزیره سربازان همیشه که بود باشی فراش نام به شخصی با سازمان این مستقیم

 (.111 ،8911 نمایـر)کیانی، اجـرا را ایلخـانی فـرامین ضروری درمواقع تا داشت اختیار در
 پبیرایی. وظیفۀ و پلیسی وظیفۀ داشت  عهره بر را مهم وظیفۀ دو اجرای باشی فراش

 انجـام ایلخـانی نظـر زیـر و مشـور: بـا کـه سیاسـی هـای مأموریت یـا پلیسی وظیفۀ
 دسـتور او بـه کتباً  که بود خاطیان اموال توقی  و افراد تنبیه یا مجرمان دستگیری گرفت، می

 اجـرای چگـونگی و جـرم تعیـین و قضاو: زنرانیان، از محافظت نظم، ایجاد شر. می داده
 شـر. می انجـام باشـی فراش موافقـت و دسـتور بـه سیاسی، های مأموریت کلیۀ و  مجازا:

 بـود. ها فراش وظای  از نمهمانا از پبیرایی و ایلخان چادرهای کردن برپا یا پبیرایی وظیفۀ
 برپـا چـادر یـک مهمان چهار یا سه هر برای پبیرایی هنگام و بود رنگ آبی آشپزخانه، چادر

 را ایلخــان دیــرن قصــر موقــع بی کــه هــرک، (.981 و 981 ،8931 نژاد، کردنر)صــفی می



  

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

 911 
اجتماعی ـ  ساخت سیاسی

 بازنمایی ...ایل و 

 از پـ، نیـز او و گرفتنـر می اجـازه باشـی فراش از بایر ایلخان یک درجۀ افراد حتی داشت،
                                          (.92 ،8938 داد)قشقایی، می را چادر به ورود اجازۀ ایلخان، از اجازه

 نوکرباب .5-7

 (.94 ،8938بودنر)قشـقایی، ایلخانی اوامر اجرای برای مخصوصی گارد درواقع ها نوکرباب
 آشنایی تیرانرازی، در :مهار بودن، سوارکار کار، در سرعت جسمانی، قرر: دانایی، هوش،

 هـا نوکرباب بـزرگ امتیـازا: از خـان خانوادۀ به وفاداری و کوهستانی و چریکی های جنگ با
 از نیـز شـان طایفه و شـر می محسوب شان خانواده و افراد این افتخارا: از شرن نوکرباب بود.
 سـواره اغل  و نرشر می تفنگچی لزوم هنگام به ها نوکرباب مانرنر. نمی نصی  بی افتخار این

 پرداختنـر. می محولـه کارهای به خان مستقیم حمایت چتر زیر و شرنر می خارج خان مقر از
 کـه عملـه طایفـۀ افـراد (.981-983 ،8931 نژاد، بودنر)صفی عمله طایفۀ از بیشتر افراد این

 حقـار: احسـاس بودنـر ایلخـان خـانوادۀ درخـرمت راننـره یـا محـافم تفنگچی، عنوان به
 بودنر حاضر او خانوادۀ یا ایلخان و افراد این و دانستنر می بزرگی افتخار را آن بلکه ردنر،ک نمی
 (.111 ،8911 بودنر)داگالس، خانواده یک مثل و کننر فرا یکریگر برای را خود جان

 یوردچی .6-7

 تـا کردنر می حرکت جلوتر ایل، کوچ از قبل ها ساعت که بودنر خانوار چنر یا یک یوردچی
 انتخـاب را محلـی معمـوالً  یـوردچی کننـر. بازدیـر کنر، اطراق آن در بایر ایل که را ییجا
 داشـت. چـادر داشـتن برپـا برای مناس  محلی و دام چرای برای مناس  علوفۀ که کرد می

 اجتناب آنجا در اطراق از و شناختنر می را آن ایال: کلیۀ و بود شره مشخص ایلخانی یورد
 (.13 ،8893 کردنر)قشقایی، می

 یساوالن .7-7

 سـفرهای هنگام بـه قشـقایی ایلخـان الروله، صـولت اسـت. ای نقره چماق مفهوم به یساول
 بـا یسـاول بودنـر. او رکـاب در سـوار نفـر هزار از بیش شر می اس  بر سوار وقتی رسمی،

 اشـتغال سـوارها حرکـت نظـم و وتـاز تاخت بـه سـوارها جلـوی در اس  بر سوار چماقش
 (.912 ،8931 نژاد، یورزیر)صف می
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 ها توپچی .8-7

 قبضـه چنـرین و تـو  عراده چنرین شامل داشت ای توپخانه قشقایی ایلخان الروله صولت
 ها انگلیسـی بـا جنـگ در هـا تو  ایـن از گفتنر. می میترایوز آنها به زمان آن در که مسلسل
 و باشـی توپچی بـود سـاخته وارد ها انگلیسی به توپخانه که ضرباتی خاطر به و شر استفاده

 (.91 ،8938 کردنر)قشقایی، دریافت پاداشی ایلخان از ای توپخانه نیروهای
 میرآخور.9-7

 البتــه داشــت. برعهــره را ایلخــانی ســواری های اســ  تربیــت و اداره مســئولیت میرآخــور
 افراد برعهرۀ بودنر، عربی ماننر اصیل نژاد از بیشتر که ایلخانی های اس  چرای و نگهراری

 (.98 ،8911 طیبی، بود)نصیری مهترخانه طایفۀ
 ساربان)دارغا( .11-7

 معـروف نیـز کوروش به و داشت برعهره را ایلخانی شترهای از محافظت وظیفۀ ساربان یا دارغا
 پهلـوی زبـان بـه شـود می گفتـه کـه کـرد می صحبت خاصی گویش به ترکی زبان بر افزون بود.

 (.91 ،8911 طیبی، بودنر)نصیری شاد و چرده سیه بلنرقر، مردمانی آنان است، نزدیک
 

 قشقایی ایل در قدرت بخش مشروعیت سازوکارهای .8

 مشخصـا: و مکـان هـر در شـکل، و سـطح هـر در انسانی، جامعۀ هر در قرر: های گروه
 مشـروعیت خـود قـرر: بـه و کننـر می قرر: اعمال متفاوتی های شیوه به طبیعی، و اقلیمی

 و ایاال: قرر: شر، می اداره الطوایفی ملو  صور: به که رضاشاه از قبل ایران در بخشنر. می
 بـرای امـا شرنر می انتخاب مرکزی دولت ازجان  هرچنر که بود ایلخانانی دست در والیا:
ــ  ــروعیت کس ــود مش ــرفاً  خ ــته ص ــه وابس ــت ب ــزی دول ــر مرک ــن و نبودن ــازوکارهای ای  س

 قشـقایی ایل در شر. می بازتولیر ناخودآگاه صورتیبه ایلی جامعۀ در قرر: بخش مشروعیت
 زنـرگی، سـبک ایلخـانی، خـانوادۀ ثـرو: قالـ  در را خـود بخش مشـروعیت سازوکارهای

  گیرد. می قرار توجه مورد موارد این از یک هر ادامه در که داد می نشان نمادها و ورسوم آداب
 ثروت و اقتصاد عامل .1-8

 مریریت سیاسی، امر رونر. می شمار به سیاست اعمال روریض ابزار از ثرو: و کار زمین،
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 کـه پنراشـت تـوان می رو ازهمین و شودمی شامل را قضایی قوه و گباری قانون قوۀ اجرایی،
 بـه مربـوط حقـوق تیـول، بـه هـا زمین مجـرد توزیـع احتماالً  و مالکیت ارضی، های رژیم
 سیاسی، رئی، که گیرنر می قرار حقوق یا رسوم از ای مجموعه در برداری، بهره و زدایی آیش

 برعهـره را اجتمـاعی هـای تعارض داوری که است رئی، زیرا هست نیز آنها اجرای ضامن
 از را ها زمین بهترین و بگیرد تصمیم روستا در وزرع کشت چگونگی درمورد توانر می و دارد

 (.882 ،8911 کنر)ریویر، خارج صاحبانشان دست
 سیاسـت از توانسـتنر می کـه بودنر بسیاری های چراگاه و امال  اراید نیز قشقایی ایلخانان

 دار، گلـه مردمـان برای که کننر استفاده مراتع و چراگاه اختصاص عرم و تحریم و مجازا: و تنبیه
 عامـل تـرین مهم زمـان هر در ازآنجاکه (.111 ،8934 شر)بک، می محسوب مجازا: برترین

 کامالً  نظامی نیروی یک ایجاد با وسیله این به و است بوده وی اقتصادی قرر: حاکم هر موفقیت
 وی از ناخودآگـاه جـوار، هم های قـرر: و مزبور جامعۀ مختل  طبقا: و است شره می مقترر

 و تفـاخر و غـرور پیـرایش موجـ  قـرر:، انسـجام بـر عالوه زیـاد ثرو: نمودنر. می اطاعت
 ارث بـه آنهـا بـه امالکـی قاجارهـا زمان زا که قشقایی خوانین جالل بر و شر می زیاد تجمال:

 اشرافی و بزرگ دستگاه امال ، این درآمر و ها مالیا: از و افزود می داشتنر، تیول در و بود رسیره
 و شـوکت صـاح  ایلخانـان کنر، می پیرا افزایش زور و قرر: زر، نیروی با چون .آمر وجود به

 ها جنگ در و داشتنر تر قوی نظامی نیروی کردنر، کس  بیشتری ثرو: که هرکرام و شرنر اعتبار
 (.111 ،8911 کردنر)کیانی، می پیرا بیشتری طرفراران و شرنر می پیروز مبارزا: و

 غـرب جنـوب و غـرب در مناسـبی چرایـی و طبیعی موقعیت در اینکه بر عالوه ها قشقایی
 در داشـت، مهمـی نقـش وری بهـره افـزایش و دامـراری نظر از که بودنر شره مستقر زاگرس

 و ایـران غـرب جنوب شهر عنوان به شیراز بودنر. گرفته قرار نیز مناسبی الجیشی سوق موقعیت
 اسـت. شـره واقـع زمسـتانی و تابستانی مراتع بین ایل، سیاسی و اقتصادی های فعالیت مرکز

 بـا آنان دنر.بو نهاده بنا شیراز در گسترده ای شبکه کنار در را خود های اقامتگاه شاهیلو خانران
 برجسـتۀ های چهره به را خود خانران اصلی اعضای بودنر توانسته زیاد، ثرو: و ایلی پشتوانۀ
 و بـود شـیراز تجاری مرکز با تنگاتنگ ارتباط در ها قشقایی اقتصاد کننر. تبریل منطقه سیاسی

 .(91 ،8934 شر)بک، می متصل المللی بین و ملی محلی، اقتصادی نظام به طریق ازاین
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 انجامیـر، می قشـقایی ایلخانـان قـرر: آن تبع به و ثرو: افزایش به که مواردی از یکی
 کاالهـای آن ازطریـق انگلسـتان که بود بوشهر بنرر از مهم تجاری مسیر یک در قرارگرفتن

 راه مسـیرها، ایـن تـرین مهم از کـرد. می ارسـال ایران نقاط اقصی به را خود انگلیسیـ  هنری
  قشـقایی العبور صـع  مناطق از و کرد می متصل شیراز به را بوشهر که بود جره راه و شاهی

 خـوانین از برخی با الروله صولت اتحاد و قشقایی ایل قشالقی مناطق از گبر کرد. می عبور
 ایلخانان برای قرر: و حاکمیت تحکیم برای اهرمی و ویژه موقعیت به شیرازـ  بوشهر مسیر

 ازنظـر اینکه بر عالوه مسیر این (89-81 ،8931شهونر، و بود)رسولی شره تبریل قشقایی
 و امنیـت تضـمین بـا توانسـت می آن بـر تسلط با قشقایی ایلخانی داشت، اهمیت سیاسی

 آورد)بـک، دسـت بـه عظیمی ثرو: بیگانه، نیروهای و تجار تجاری های محموله سالمت
ــه ها قشــقایی (.81 ،8934  را خــود معیشــت داری گلــه از و بودنــر دامــرار اینکــه خاطر ب

 دام سـه خـود، دام صر هر از خانوار هر و شر. می بسته دام بر نیز آنها مالیا: گبرانرنر، می
 راه این از و شر می ثبت دفتری در و محاسبه نقر پول براساس گوسفنر قیمت داد، می مالیا:
 حکومـت سـهمیۀ و شر می تأمین مأموران و کالنتران و خوانین حکومتی مخارج از قسمتی
  (.132 ،8931 نژاد، گردیر)صفی می پرداخت نیز مرکزی

 مجـرد دختـر چهـار یـا سـه اگر خانواده هر که بود ای گونه به ها قشقایی گیری مالیا: نظام
 کـه گرفـت می تعلـق خـانواده آن به مالیا: زمانی و شر می معاف مالیا: پرداخت از داشت،

 ایلخانـان مشـروعیت دالیـل از یکـی (.4 ،3289 باشنر)دومورینی، داده شوهر را دخترانشان
 داشـتنر خـود ایـل مـردم بـا که برخوردی که بود این ها قشقایی نزد شاهیلو خانران و قشقایی
 دولـت درمقابـل همـواره و نبودنـر وابسـته خود مردم غار: و چپاول به و بود انصاف ازروی
 بـه داشـت را ها قشـقایی ایلـی مراتع به تعرض و 1قاپو تخته سیاست که رضاشاه ویژه به مرکزی

 رضاشاه عزل از پ، قشقایی الروله صولت فرزنر ناصرخان خاستنر. برمی ایل مردم از حمایت
 ناصـرخان بازگردانـر. ایـل بـه را مراتـع و امال  و کرد اعمال مرکزی دولت برعک، سیاستی

 طـی داخـتبازپر و قیمـت حـراقل بـا یـا پول دریافت برون را خود خانوادگی مراتع و امال 
 خانوارهـایی کمـک بـه دام، توزیع برنامۀ با و کرد واگبار ایل دامرار های خانواده به سال پانزده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
 

 بود. کردن یکجانشین و اسکان برای شاه رضا سیاست از ترکی اصطالح قاپو تحته .1
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 و مـالی امـور بـه متوالی سال چنرین و شتافت بودنر، شره فقیر شر: به رضاشاه دوران در که
 ساخته آبادفیروز در بیمارستانی و مررسه او ابتکار به و کرد رسیرگی خانوارها فقیرترین زراعی

 کـه نـراد اجازه ارتش به و کرد کوتاه ایل از را مالیاتی مأموران دست ناصرخان براین عالوه شر.
 (.818-811 ،8912 دهر)شفیعی، انجام سربازگیری ایل جوانان از
 آن بخشی مشروعیت و اجاق به باور .2-8

 اسـت، مردگـان و نزنـرگا میـان ارتباط ایجاد قرر: دارای که خانواده ای، طایفه جوامع در
 ودارنر کنترل او بر درگبشته نیاکان که است آن بر انسان باور زیرا دارد، استعالیی مشخصۀ

 در روحـانی یـک درغالـ  و شونر می پنراشته مجازا: اعمال قرر: منشأ خود بزرگان این
 آن تصـور دارنـر، تنگاتنگ ارتباطی ای قبیله دین با که سنتی جوامع در شونر. می گرفته نظر

 متبلـور فراطبیعـی های قـرر: زمینی بازوی در کامل ای گونه به را خود قرسی امر که است
 مشروعیت سب  و کننر تقویت ای اسطوره های توجیه خالل از را اقترار ساختارهای و کننر

  (.198 ،8911 شونر)ریویر، فرودستان بر ایلخانان فرادستی مقبولیت و
 واحـر، اجـاق بـه تعلـق اسـت. بـوده احتـرام قابـل جـاقا دور، گبشتۀ از قشقایی ایل در

 بـر داللت سویی از واژه این کنر. می ایجاد ای قبیله نظام در را خویشاونری پیونر نیرومنرترین
 نیاکـان تقرس نوعی دیگر ازسوی و دارد دور گبشتۀ در آن نگهراری و حفم و آتش مهم نقش
 (.119 ،8939 بخشـر)ورمقانی، می تحکـیم را ایل وحر: که نمادین، است توتمی و است
 پرهیزگـارتر و تر خراشـناس تر، خیرانریش برتر، اصالت، ازنظر ای خانواده که هرقرر آنها ازنظر
 اجـاق بـرای ایـل افراد انر. بوده تر احترام قابل یا است بوده پرنفوذتر و فراگیرتر اجاقشان باشر،

 بـه بودنـر  توانسته زنرگی طول در که نیکسا و پرهیزکاران سفیران، ریش کرخرایان، ایلخانان،
 ایـن گفتنـر می اصـطالح به و بودنـر قائل زیادی احترام شونر، مشرف خرا خانۀ و ها زیارتگاه

 کـه بودنر خاص فرهنگ این به وابسته چنان اعتقادی ازنظر ایل افراد هستنر. اجاق دارای افراد
 آن از نیـز هـا ایلخان کـه بااصـالت و پرهیزگـار افـرادی اجاق سر بر را بیمارشان فرزنران حتی

 مـری  دهان بر اجاق خاکستر از بخش شفاعت داروی عنوان به و بردنر می نبودنر، نصی  بی
 بـازتر را درونی اطمینان میران و گرفتنر می ای هریه تبر  عنوان به خانه بانوی از و گباشتنر می

 که شاهیلو امیرقاضی قشقایی، ایل دممر باور به (.934 ،8911 ساختنر)کیانی، می تر فزاینره و
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 بـرای اسـماعیل شاه نـام بـه خـود بستگان از یکی کمک به و بود صفویه دوره صوفیان از یکی
 ازقراسـت شـتافت، نـوزدهم قرن اوایل در کشور رسمی مبه  عنوان به شیعه مبه  برپایی

 آنها بازمانرگان زجملها امیرقاضی نوادگان که بودنر باور این بر ایل مردم برخورداربود. خاصی
 دربـین اگـر حتی (.181 ،8934 انر)بک، برده ارث به وراثت و خون ازطریق را قراست نوعی

 قـرار عفـو مورد اینکه برای شر، می ایلخان نظر خالف عملی یا جرم مرتک  فردی ها قشقایی
 ،1893 نژاد، گرفت)صـفی می قـرار عفـو مـورد و رسـانر می خـان اجـاق سر بر را خود بگیرد
 نویسر  می ها قشقایی درمیان قراست نوع این به باور در بک لوئیز (.998

 دیرار در مجل،، سابق نماینرۀ و کرده تحصیل تبار شهری ایرانی یک که بودم شاهر خود
 قـرض نشسـته و پـاره کهنه، ترجیحاً  پیراهنی خواست می شاهیلو خوانین از یکی از خود

 و یـور: ها قشـقایی کنر. درمان را خود سینۀ قفسۀ نمزم بیماری آن پوشیرن با که بگیرد
 قسـم آن بـه و خواسـتنر می شـفا ازآن و دانسـتنر می مقـرس را سابق های ایلخانی اجاق

 (.184 ،8934 )بک، کردنر می استفاده منازعا: حل برای و خوردنر می
 را اییه محـرودیت و هـا امکان مقـرس، نماد یا توتم یک عنوان به اجاق به باور درواقع،

 زنـرگی از خاصی نوع با ای، قبیله اجتماعا: از اجاق همچون نمادی به باور کنر. می ایجاد
گـاهی نبـود صـمیمیت، و احساسا: بر مبتنی  و ایـل از خـارج پیشـرفتۀ جوامـع از کامـل آ

 چیز همه ای، قبیله و ایلی نظام چنین درون در گیرد. می نشئت تاریخی باورهای و اعتقادا:
 اطاعت انگیزۀ ایمان این و است دیگر های گروه به نسبت خاص گروه یک یافتن برتری برای

 بخشـی مشروعیت بـرای عاملی و کنر می فراهم را مسلط خانوادۀ یا طبقه از برداری فرمان و
 شود. می ایل رهبران سلطۀ

 بخشی مشروعیت در زندگی سبک تأثیر .3-8

 از فرودسـت تبعیـت و اجتمـاعی قشـرهای میان تمایزبخشی در مهمی عامل زنرگی سبک
 وجـود خاصـی گرایش چادرها، استقرار درهنگام شود. می محسوب عشایر دربین فرادست

 را چادرها استقرار محل گیرد. قرار مرکز در ایلخان حتی یا بنکو طایفه، رئی، چادر که دارد
 کنار در اغل  و دارد قرار نقطه ترین مناس  در معموالً  چادر این و سنجنر می رئی، چادر با

 ترتیـ  ایـن و شـونر بـاز محوطـه سـوی به چادرها که دارد وجود تمایل این و است یور:
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 گیرد)دلیری می دفاعی حالت هستنر، حلقه درمیان که وگوسفنران اموال به دستبرد درمقابل
 شـود، گرفتـه نظر در اجتماعی قشربنری برای عاملی چادرها نوع اگر (.811 ،8911 همپا،

 هـم با ترکی  و حجم استحکام، و زیبایی ازلحاظ که کرد مشخص توان می را ادرچ نوع سه
 ( 813 ،8931 نوری، عسگری و خلق هستنر)نیک متفاو:

 ایل؛ عادی و فقیر های خانواده به متعلق چادرهای ال (
 کرخرایان؛ و متوسط های خانواده به متعلق چادرهای ب(
 کالنتران. و خوانین به متعلق چادرهای  (

های مردم عادی ایل بـود کـه اکثریـت را تشـکیل  چادرهای دستۀ اول مربوط به خانواده
دادنر، بسیار کوچک و ساده بود و سه تا چهار متر طول و دو متر عرض داشت. دستۀ دوم  می

های متوسط و کرخرایان بود که طول و عرض آن بیشتر و با نظـم  چادرها، متعلق به خانواده
د. درحاشیۀ چادر از زمـین بـه ارتفـاع حـرود یـک متـر را بـا آالچیـق بیشتری برپا شره بو

کردنـر)دلیری  پوشانرنر. اغل  اوقا: هنگام پبیرایی بر ک  آن گلیم یـا قـالی پهـن می می
ها، کالنتران و خانواده ایلخان بـود  به خان (. و دستۀ سوم چادرها متعلق919، 8911همپا، 

متر و عرض آن به پنج متر و ارتفاع آن به سه تا چهار  11که طول چادر این دسته افراد گاه به 
هـای بیشـتری برپـا  رسیر. چادرهای ایلخان با بافت خوب و طناب محکـم و چوب متر می

های چـوبی صـاف و  شر و ستون شر که در جلو آن آویزهای رنگین)گمپول( آویخته می می
صـور: مـنظم و دوم، آن را بـههای دستۀ اول  شره به تعراد بسیار بیشتر از ستون اغل  رنگ

 (.918، 8911داشت)دلیری همپا،  سر پا نگه می
 

   
 ایل عادی افراد چادر متوسط طبقۀ چادر ایلخان چادر

 عشایری یچادرها انواع نمونه .2 شماره تصویر
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بنابراین، در جامعۀ ایلی، عظمت و شکوه مسکن خانوادۀ حاکم، دروهلۀ اول نـه نشـانۀ 
انۀ ردۀ اجتماعی صاحبان چادرها بود. ظاهر زیبا و مجلل چادرهای خانوادۀ ثرو:، بلکه نش

بر اینکه در مرکز اردوگاه ایلخـانی  رفت. عالوه ایل، نماد موقعیت اجتماعی آنها به شمار می
شر، چادرهای دیگری برای آموزش  چادر بزرگی برای پبیرایی از میهمانان برافراشته می سیاه

شر. ایلخانی و خانوادۀ او  ها، و آشپزخانه برپا می گان ایلخانی، منشیفرزنران ایلخانی، بست
گشـتنر  کـه بـه ایـل برمی پوشـیرنر، امـا وقتی هـای رسـمی می هنگام زنرگی در شهر لباس

کردنر  کردنر و هویت خود را با مردم عادی ایل تعری  می های ایلی خود را به تن می لباس
ثرو: بیکران، زنرگی خـود را بـا مـردم ایـل تطبیـق  و ایلخانی، برعک، زمانۀ خود باوجود

کرد و  (. ایلخانی قشقایی هماننر سایر افراد ایل زنرگی می189و 181، 8934داد)بک،  می
همۀ افراد ایل را عضوی از خود  ترتی  برینکرد و  با آنها آمروشر داشت، همراه ایل کوچ می

 (.131، 8931درداری به حساب می آورد، و از وضعیت افراد ایل مطلع بود)
همچنین در جامعۀ ایلی، مراعا: ادب و نزاکت در رفتار و گفتـار، وجـه تمـایز میـان مـردم 
عادی و نخبگان ایل بود. این آداب معاشر: که بین خوانین ایـل و اطرافیانشـان وجـود داشـت، 

ر: همچون مسکن، نشانگر منزلت اجتماعی بود. نخبگان با رعایت تشریفا: به بازنمـایی قـر
، همـه و همـه سـب  بازتولیـر قـرر:  کردنر. رفتار، نوع نشست و برخاست خویش مبادر: می

نشست. اگر خان دست از خوردن  شر و نمی شر. برون اجازۀ ایلخان کسی وارد چادر او نمی می
کردنر یا فقط خان بود که بر سر سفرۀ غبا اجازۀ صـحبت  کشیر، اطرافیان او نیز چنین می غبا می
مانرنر و فقط کسی اجازۀ صحبت داشت کـه ازطـرف ایلخـان  شت و دیگران ساکت میکردن دا

صـور: ناخودآگـاه و ازمنظـر روانشـناختی برتـری  گرفـت. ایـن فراینـر به مورد خطاب قرار می
 (.842-848، 8944داد)هولت،،  نخبگان ایل را نسبت به مردم عادی نشان می

 

   
یفات آداب و ایلخان به احترام بخش، هویت نماد عنوان به کاله .1 شماره تصویر  ایلی درون تشر
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 قدرت بازتولید و شکار .4-8

 شـکار و تیرانـرازی در مهـار: ایلخـانی خانوادۀ قرر: بخش مشروعیت نمادهای از یکی
 ،8931 نژاد، است)صـفی عشـایری سکنۀ روانی گاه تکیه و زنرگی از نیمی تفنگ زیرا، بود.

 جـوانی سـنین در و گرفتنر می دست به تفنگ کودکی از النترانک و خوانین فرزنران (.131
 و توجـه مـاهر تیرانرازان برای همیشه خوانین کردنر. می کس  تیرانرازی در کاملی مهار:
  (.131 ،8911 بودنر)کیانی، قائل خاصی احترام

 قـرر: تیرانرازی، سوارکاری، ازقبیل ایل مردان در دیگری خصایص و مهار: با شکار
 حـاوی و شـر می ترکیـ  منضـبط و ساده زنرگی کوهستانی، العبور صع  مناطق در رمانو

 رقابـت آنهـا با و برود شکار به ماهر شکارچیان با داشت دوست ایلخان بود. زیادی ارزش
 خـارجی، مهمانـان و خوانین درحضور همچنین ایلخان خانوادۀ (.118 ،8934 کنر)بک،

 و تیرانرازی شاهر خود که  ــ او.داگالس ویلیام دادنر. می نشان را خود تیرانرازی های مهار:
 زد گراز چشم دو بین درست را گلوله شکار، در او» نویسر  می ــ بود منصورخان ملک شکار

  (.191 ،8911 داگالس،«)داد جان دردم حیوان و
 
 

   
 قشقایی ایلخانی خانوادۀ شکار .9 شماره تصویر

 
  مشروعیت بازتولید و ورسوم آداب .5-8

 اقـوام همـۀ بین که است نوروز عیر مراسم برگزاری ایرانیان همیشگی و رایج مراسم از یکی
 در شـر. می برگـزار خـاص ای شیوه به قشقایی ایلخانی در نوروز عیر اما است. رایج ایرانی
 و آمرنـر می ایلخـان چادر به و پوشیرنر می رنگارنگ نو لباس مردان و زنان عیر، روز صبح
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 ایلخـان خـرمت  به فرزنرانشان با ها نوکرباب گفتنر. می تبریک او همسر و ایلخان به را عیر
 گرفتنر. می عیری تبریک، از پ، و آوردنر می عیری عنوان به را شره رنگ ای بره و رسیرنر می

 بـا سـوارانی یا آمرنر می ایلخان خرمت به خودشان مختل ، طوای  کالنتران و ها کرخرا
 تقریم را خود هرایای فرستادنر، می ایلخان خرمت به قاصر عنوان به را شره ئینتز های   اس 

 روز در اینکـه بـر عالوه کـرد. می صادر را خود دستورا: هرایا، بر عالوه ایلخان و کردنر می
 گباشتنر می ایلخان نشیمن بر را عقابی نواختنر، می کرنا ها کرناچی و کمانچه ها عاشق عیر

 را عقـاب ها قشـقایی کـه اسـت خاطر همین بـه کردنر. می نگاه آن به یمنی خوش نشانۀ به و
  (.89-88 ،8938 کننر)قشقایی، نمی شکار

 این بر است، کرده بررسی را کاباالیی قبیلۀ نمادین، سلطۀ و خشونت بحث در که بوردیو
 برقـرار ساویم افراد درمیان توانر می هریه مبادلۀ ای، قبیله و ابترایی جوامع در که است باور
 همبسـتگی و وحر: و تقویت به آورد می وجود به اجتماعی اتصال که ارتباطاتی ازطریق و شود

 روابط ـــ  نمادین سلطۀ دوام روابط و شود برقرار هم نامساوی افراد درمیان توانر می اما کنر. کمک
 ایجـاد ـــ  کردن نیقـرردا و شناختن  رسمیت به و شناختن یعنی  است مبتنی ارتباط بر که ای سلطه

 هریـه ها، وبرخاسـت نشست نـوع مهمانـان، بـا ایلخانی رفتار (.112 ،8912 )بوردیو، کنر
 دیـرار بـرای کـه مردمی بود. آن شکوه و ایلخانی رهبری بر دال همه چادرها، برپایی و ها دادن

 قـرار یلخانیا زنرگی شیوۀ و نوازی مهمان شکوه، این تأثیر تحت رفتنر می او اردوگاه به ایلخان
ــر می ــاه و گرفتن ــرل را اردوگ ــری بزرگ م ــای از ت ــود چادره ــر. می خ ــراد دیرن ــوع و تع  تن

 انـرازۀ بـود. ایلخـانی رهبـری نیـروی و توان قرر:، میزان بیانگر هم ایلخان کننرگان مالقا:
 و سـخاو: حضـار، مهمانـان، تعـراد مهمانـان، و اصـلی چـادر جبـرو: و شـکوه اردوگاه،

 ،8934بود)بـک، ایلخـانی وضـعیت و موقعیـت از نمادی همه و همه خانی،ایل نوازی مهمان
 عشـایر، و ایـال: درآوردن زانـو بـه بـرای رضاشـاه اقـراما: از یکی که نبود دلیل بی (.181

 (.918 ،8911 شهرستانی، بود)واعم آنان چادرهای سیاه سوزانرن
 و ترکیـه به اشاهرض سفر بود. لباس وحر: نوسازی، برای رضاشاه های سیاست از یکی
 رغم بـه شر. ایران در اروپایی سبک به لباس پوشیرن به وی تشویق باعث آتاتور  با مالقا:

 را خـود لباس هیچگاه مرد و زن از اعم ها قشقایی قشقایی، ایل سالح خلع به دولت تهریر
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 های زمینـه فقـط و نراشت اثری قشقایی مردم در دولت توسط برخوردی چنین نرادنر تغییر
 خاطر همین به (.812 ،8912 کرد)شفیعی، تشریر مرکزی دولت به نسبت را ایل خصومت

 یکپـارچگی و اجتماعیـ  سیاسی وحـر: هـویتی، اسـتقالل برای قشقایی ایلخانی که بود
 نمـاد یـک بـه کـه کـرد معرفـی ایل مردان برای را دوگوشی کاله نام به جریری کاله لباس،

  (.122 ،8911 ر)کیانی،ش تبریل قشقایی ایل برای فرهنگی
 بساط کردن فراهم قشقایی، ایلخانی در بخش مشروعیت سازوکارهای ترین مهم از یکی

 ادامــۀ بـر تضـمینی اینکـه بـر عالوه بـود. ایلخــانی بـزرگ فرزنـر تولـر در جشـن و شـادی
 سـواری اس  و تیرانـرازی بـا آن از حاصـل شوروشـوق و بود خانران یک در گری ایلخانی

 که کننره شرکت افراد تبعیت برای روحی باور نوعی بود، همراه زنان زدن( له)کلهله و مردان
 مان بخاارای کتاب در بیگی بهمن کرد. می فراهم بودنر طوای  خوانین و کالنتران از بیشتر

 کنر  می توصی  چنین را الروله( ایل)صولت بزرگ خان پسر اولین تولر من ایل
قـرن انتظـار دارای نخسـتین فرزنـر ذکـور شـر،  یمکه خان بزرگ ایل، پـ، از ن هنگامی»

نشین،  عشایرفارس، غرق در مسر: و نشاط شرنر و جشنی باشکوه در چمن مشهور شاه
ای به نام خسروشیرین برپا کردنر. اجاق خاموش خان روشن شـره بـود. همـه  در جلگه

ران و زنان ها، دخت روشن و شادمان گشتنر. اشک شوق ریختنر... با به صرا درآمرن نقاره
شکل قوس و قزحی زیبا حلقـه زدنـر و بـا زیـروبم موسـیقی بـر فرشـی از  پوش به رنگین

رونـق  های زمینی و ستارگان آسمان را بی های مشتاقان و هنرپرستان گام نهادنر و گل قل 
 (.128-121، 8913)بهمن بیگی،  «کردنر.

  
 قدرت بازتولید و ایلی مراسم .6 شماره تصویر
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 گیری هنتیج .9

 و تشـخیص غیرقابـل آن، قربانیـان بـرای حتـی کـه است مالیم خشونتی نمادین، خشونت
 حتـی و شـناخت و ارتبـاط محـ  نمـادین صرفاً  های کانال طریق از بیشتر و است نامرئی

 قشـقایی رهبـران مشـروعیت کـه دهر می نشان پژوهش های یافته گردد. می اعمال احساس
 و سـران نمادین، سلطۀ در دارد. بیشتری سنخیت و نسبت نمادین سلطۀ یا خشونت ازمنظر
 و رضـایت کسـ  بـرای فیزیکـی زور و خشـونت از اسـتفاده به نیازی دیگر قرر: رهبران

  نرارنر. خود مشروعیت
 نشـینان، کوچ زنـرگی سـبک و ای قبیلـه های مؤلفـه با قشقایی ایل در نمادین سلطۀ این

 وفـاداری و تبعیـت باعـث و است شره نهادینه نشینان کوچ خلقیا: و فرهنگ ورسوم، آداب
 سـرمایۀ ناپـبیر جرایی بخـش ها مؤلفـه این درواقع شود. می خود رهبران و ایلخانان از آنان

 از خصـوص به قشقایی ایل گیری شکل زمان از که آیر می حساب به قشقایی رهبران نمادین
 و اجتمـاعی فرهنگـی، رر:قـ منابع ، ایلخانی آخرین تا قشقایی الرولۀ صولت رهبری دورۀ

 فرهنـگ در ها مؤلفـه ایـن کامل سیطرۀ دلیل به و است کرده می تأمین را ایلی رهبران سیاسی
 برتری ورسوم...( آداب زنرگی، سبک اجاق، ماننر هایی سازوکار نشین)ازطریق کوچ مردمان

 چنـین فاقـر طبقـا:، دیگـر کـه اسـت بخشـیره می شـاهیلو خانـران بـه ای مالحظه قابل
  انر. بوده هایی ؤلفهم

 شـره اعمال ایلی رهبران قرر: حبف برای بسیاری های سیاست مختل ، های دوره در
 ها سیاسـت ایـن کـه بینیم مـی ایران تاریخ اجتماعی و سیاسی تحوال: به نگاه با اما است،
 ر:قـر نـابودی از تر سخت مرات  به ای قبیله و ایلی فرهنگ نابودی بنابراین، انر. بوده ناکام

 شـرن شهرنشـین و ایلـی رهبران قرر: رفتن بین از باوجود امروزه حتی است. ایلی رهبران
 تنها نـه قـرر: بخش مشـروعیت سـازوکارهای و ها مؤلفـه این قشقایی، جمعیت از قسمتی

 دارد. وجود نیز ایلی زنرگی در تراومشان امکان بلکه است، نرفته بین از کامل طور به
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 .1-11 ،14 ،سیاسی علوم تخصصی فصلنامه نمادها. شناسیجامعه و بوردیو (.8939) مجیر استوار، 

 دانش. پردی، نشر تهران  پور(. طیبی فرهاد )مترجم  فارس قشقایی نشینان کوچ (.8939) پیر اوبرلینگ،

 شیرازه. تهران  دوم(. )چا  اول جهانی جنگ در قشقایی ایل .(8911) ناصر ایرجی،

 نظاره. نشر قم  جهانریره(. حمیررضا )مترجم  ایران هایقشقایی (.8934) لوئیز بک،

 و نقـش تهـران  دیهـا(.مر مرتضـی )مترجم  عق نی انیخاب و عملی دالیل کنش: نظریه (.8912) پیر بوردیو،
 نگار.

 یراز.ش نویر نشر شیراز  من. ایل من بخارای (.8913) محمر بیگی، بهمن

 نی. نشر  تهران چاوشیان(. حسن و جوافشانی، لیال )مترجم  بوردیو یر پی (.8934) ریچارد جنکینز،

 معاصار تاریخ در آنها سیاسی پیشینه به نگاهی با ایران ملی نهضت و هاقشقایی (8931) مجیر خرم، حکیمی
 قشقایی. نشر شیراز  .کشور

 سنجر(. فریرون )مترجم  داشینی دوست و مهربان مردمی و گیزان شگفت سرزمین (.8911) او ویلیام داگالس،
  گوتنبرگ. انتشارا: تهران 

 قشقایی. شیراز  سوم(. )چا  قشقایی بزرگ ایل سیاسی و اجیماعی تاریخ (.8931) نوروز درداری،

 علـوم ارشـر کارشناسـی نامـه )پایان قاررت سااخیی هایرده و قشقایی ایل از شناخیی (.8911) همپا دلیری،
  ایران. تهران، تهران، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکره سیاسی(.

 دانشگاه انتشارا: تهران  فر(.رفیع الرینجالل مترجم  دوم؛ )چا  فارس عشایر (.8932) گوستاو دومورینی،
 تهران.

 تااریخ ناماهپاووهش قشـقایی. ایـل در خـانواده نظـام تاریخی شناسیجامعه (.8938) اعظم جابری،رحیمی
 .39-882 (،1)8 ،فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پووهشگاه اقیصادی، و اجیماعی

 راه از شـیراز ــ بوشـهر مسیر جایی جابه و فارس در محلی های رقابت (.8931) علی شهونر، و علی؛ رسولی،
 (،81)82 ،اسا م و ایاران تاریخی پووهش مجله .ق(.ه8911-8913 م.8323-8382) جره راه به شاهی

48-93.  

 نی. نشر تهران  فکوهی(. ناصر )مترجم  سیاسی شناسی انسان (.8911) کلود ریویر،

 .88-11 (،1و4)1 ،جغرافیایی علوم نشریه ایران. در حکومت الگوی و ایلیاتی نظام (.8911) عطاالله سینایی،

http://psq1.kiau.ac.ir/archive/26/01%20PDF%20Ostovar%2026%201%20new.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/700279
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کیا )باا ایاران در ایلای نظام مانرگاری و سیاسی اقیرارگرایی (.8912) حسن شفیعی،  و بخییااری ایال بار رتأ
  ایران. تهران، تهران، دانشگاه سیاسی، علوم و حقوق دانشکره دکتری(. )رساله قشقایی(

  نی. نشر تهران  .عشایر و ای ت بر ای مقرمه (.8941) عبرالله شهبازی،

 .89-18 (،8)1 ،ملی مطالعات فصلنامه ایران. عشایر اجتماعی ساختار (.8919) جواد نژاد، صفی

  سمت. نشر تهران  .ایران عشایر و ای ت شناسی جامعه (.8931) جواد نژاد، صفی

 تهـران  چهـارم(. )چـا  عشاایر و ایا ت شناسای مردم و شناسی جامعه مبانی (.8912) اللهحشمت طبیبی،
 تهران. دانشگاه انتشارا:

 نامک. نشر تهران  سوم(. )چا  قشقایی منصورخانملک خاطرات (.8938) منصورخانملک قشقایی،

 نشر. کیان شیراز  چهارم(. )چا  قشقایی ایل مردم زنرگی از تحقیقی چادرها، سیه (.8911) منوچهر کیانی،

 انتشـارا: شیراز  سوم(. )چا  پهلوی تا صفویه از قشقایی ایل مردم مبارزات تاریخ (.8913) منوچهر کیانی،
  نشر. کیان

 ،ملی مطالعات فصلنامه آینره(. حال، )گبشته، قشقایی ایل به شناختی جامعه نگاهی (.8911) بابک نادرپور،
.1-88 (،9و1)8

 تحقیقـا: و علـوم وزار: تهـران  .ایاران فرهناگ و تااریخ در هاقشقایی نقش (.8911) منصور طیبی، نصیری
 فرهنگی. مطالعا: و اجتماعی ریزیبرنامه دفتر اجتماعی، و فرهنگی معاونت فناوری

 نشـر تهران  پانزدهم(. )چا  ایران شایرع شناسیجامعه زمینه (.8931) نوری عسگری و اکبر؛ علی خلق، نیک
 چاپخش.

 ایران. تاریخ نشر تهران  .اول پهلوی دولت عشایری سیاست (.8911) نفیسه شهرستانی، واعم

 فصالنامه قشـقایی. ایـل روسـتایی و عشایری مسکن طراحی بر مؤثر عوامل بررسی (.8939) حسنا ورمقانی،
 .191-181 (،8)1 ،انسانی جغرافیای در نو هاینگرش پووهشی ا علمی

 )متـرجم  ایاران در آلماانی جاساوس هولیس، شولیس خاطرات ایران، در دم سپیره (.8944) شولت، هولت،،
 نو. نشر تهران  اهری(. مهرداد
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