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  *اعظم رحيمي جابري

  چكيده
 زندگي شرايط جهت در كه است كهن تاريخي دارايقشقايي  عشايري نظام
 هستة و اجتماع واحد ترين كوچك خانواده .است گرفته شكل نشيني كوچ
  ايفا مهمي نقش ازدواج امر در آن بر حاكم طبقاتي نظام كه است ايل اصلي
 تابعيت، عين در نيز زن و است نهايي ةگيرند تصميم و اقتدار داراي مرد. كند مي

 اما مستقل، ظاهر به خانواده. دارد خانواده امور مديريت در اي كننده تعيين نقش
. است مشهود     ًكامال  آن گوناگون هاي جنبه و ابعاد در خويشاوند هاي گروه نفوذ

 رويكرد با و اي خانه منابع كتاب از استفاده بااست در اين پژوهش، سعي شده 
 .شود بررسي تاريخي منظر قشقايي از ايل در نهاد خانواده تحليلي، ـ توصيفي

 گسترده، ساختاري لحاظ ازخانواده دهد در ايل قشقايي  اين مطالعه نشان مي
  .است) گروهي ازدواج درون( همسر درون و ،پدرساالر همسر، تك

  .ازدواج، خويشاوندي، زن خانواده، هاي كاركرد  قشقايي، ايل :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 را ايلـي  ةجامعـ  اصـلي ة و هست اجتماعي ترين نهاد اساسي قشقايي ايل نزد خانواده در نهاد

 خـانواده . دارد بسـزايي  نقـش  و اهميت جامعه اين حياتة ادام و بقا كه در دهد مي تشكيل
 .قـرار دارد  طايفـه و  تيره، بنكو، مانندتري  وسيع واحد تسلط تحت اما ،است مستقل ظاهر به

دارد كه اين آداب و  وجود خانواده تشكيل و ازدواج ةزمين در رسومي و اين، آداب بر افزون
بنابراين بررسـي  . داردها  آن و تمدن ايل ارتباطي تنگاتنگ با نظام خانوادگي ،فرهنگ ،رسوم
 دهـد،  مـي  دسـت ه ، به سبب اطالعاتي كه بنشين كوچخانواده در ايل قشقايي  شناسي جامعه

                                                                                                 

  rahemejabere@chmail.ir دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسالمي، دانشگاه شيراز *
  1/7/1394 :تاريخ پذيرش ،29/3/1394: تاريخ دريافت
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 هـا  نوشـته ايـن   ةمطالعـ يقات تاريخ اجتماعي بسيار مفيد باشـد و بـا   تحق ةحوزتواند در  مي
  .پي برد ديگر يكو ارتباط اعضاي خانواده با  نشين كوچتوان به الگوهاي زندگي عشاير  مي

 و ،حقـوقي  روانـي،  اقتصـادي،  ابعاد از كه معنا بدين. است چندساختي واحدي خانواده
ايـل قشـقايي از    ةخانوادشناختي  جامعهبعد  پژوهش اين در. است برخوردار شناختي جامعه

است و مباحث  شدهاند بررسي  داشتهمنظر تاريخي و مرتبط با زماني كه زندگي چادرنشيني 
كـه نخسـتين گـام در تشـكيل     ، تشكيل آن، ازدواج ةفلسفاصلي آن، اهميت نظام خانواده و 

 و ازدواج سـن  همسـر،  انتخـاب  معيارهـاي  و مسائل مربوط به آن از جملـه ، خانواده است
 انـواع  و خـانواده  خانواده، كاركردهاي چنين همآن و  اجتماعي ابعاد و ازدواج انواع شيربها،

  .است طالق ةلئمس و ،آن، روابط خانوادگي و خويشاوندي، ارث، نقش زنان
خـانواده چـه    در تشـكيل ثر ؤمعوامل : به اين شرح مطرح استاالتي ؤسدر اين تحقيق 

آل در نزد مردم قشقايي چيسـت؟ افـراد در خـانواده از چـه      ويژگي همسر ايده بوده است؟
 اجتمـاعي  ابعـاد  چگونه است؟ ديگر يكحقوقي برخوردارند و يا ارتباط اعضاي خانواده با 

  زنان ايل چگونه است؟ موقعيت چيست؟ ازدواج
ايي ققشـ  ايـل  در خـانواده  تاريخي شناسي جامعه ةدربارتاكنون تحقيقي مستقل و جامع 

ايل قشقايي بـه طـور    ةدربارتوجهي  درخور ةارزندبا اين حال تحقيقات . است انجام نشده
دست ه اين ايل ب ةدربارتوان اطالعاتي  مي ها الي مطالب آن البهكلي نوشته شده است كه از 

اثـر   فـارس  قشـقايي  نشـينان  كوچه در اين باره بايد از كتاب شد انجامهاي  از پژوهش. آورد
 ايوانـف  يويچ سرگي ميخائيل ةنوشت جنوب عشاير ، و نيز كتاب  )Oberling(اوبرلينگ   ير پي
)Ivanov (به تحوالت تاريخ سياسي ايلخاني قشقايي تر  ها بيش در اين كتاب اگر چه. نام برد

  .آيد مي دسته ها ب از آنهم اطالعات اجتماعي خوبي  اماپرداخته شده است، 
 ةمطالعـ هـاي   تـاريخي اسـت كـه بـا اسـتفاده از روش      ــ  اين پژوهش از نـوع تحليلـي  

  .استه شدميداني انجام  ةمطالعو نيز اي  خانه كتاب
  

  خانواده شناسي جامعه. 2
 تـاريخ  بررسـي  ازدواج، ،خويشـاوندي  و خـانواده  نهادهاي ةمطالعبه  خانواده شناسي جامعه
 نهادهايهاي  دگرگوني و حركت بر حاكمهاي  قانونمندي بيان و كشف ،ها آن تحول تكوين
 والدين بين روابط از اعم( خانواده درون روابط ،)3- 2: 1379 تقوي،( تاريخ طول در مذكور

 قـدرت  اجتمـاعي،  نظـارت  در خـانواده  نقـش  جامعـه،  و خـانواده  ميان روابط ،)فرزندان و
  ).34: 1385 منادي، ؛ 316: 1377 سگالن،( دارد توجه اجتماعي سرنوشت و ،اجتماعي
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  قشقايي تاريخ ايل. 3
بـاره و   فـارس يـك   ةخطـ مهاجرت ايل قشقايي از نواحي شمال غربي و مركزي ايـران بـه   

مختلـف و از امـاكن   هاي  مختلف قشقايي در زمانهاي  گروه .زمان صورت نگرفته است هم
توان تمامي اجزا و  نمي ،رو از اين. اند مختلفي به فارس كوچيده و ايل قشقايي را بنياد نهاده

مشـترك دانسـت و    ةريشعناصر اجتماعي و فرهنگي ايل قشقايي امروزي را داراي اصل و 
تركمنسـتان و خـواه    خواه قفقـاز، (نتيجه گرفت كه ايل در زمان معيني و از مكان مشخص 

پارچه به ايـران و فـارس    با يك ساخت فرهنگي مشخص و يك )آسياي صغير و افغانستان
  ).12 :1366 قشقايي، ولتص( آمده باشد

اما از اوايل . شناسايي استبل اقهويت مشخص و مستقل ايل قشقايي از اواخر صفويه 
. كـرد  سياسي و اجتماعي ايران ايفا ةصحنتدريج نقش مهمي در  بهسلطنت قاجاريه اين ايل 

كـه   ،ايلي منسجم و قـوي  ةاتحاديقاجار از ايل قشقايي به عنوان يك ة در منابع پيش از دور
البتـه نـام قشـقايي و برخـي     . شود نمي ياد ،باشد تأثيرگذاراي  منطقهدر تحوالت كشوري و 

زنـد بـه چشـم    و  ،تيموري، صفوي، افشـار  ةدورهاي سرشناس آن در منابع آخر  شخصيت
 احوال در التواريخ جامعخوريم  برمي »قشقايي«ترين منبعي كه در آن به نام  قديمي. خورد مي

  ).73 :تا بي شهاب يزدي،( است حسن شهاب يزدي الدين تاجاثر  تيموري بازماندگان
نام ايل قشقايي از زماني به عنوان يك واحد سياسي، اجتماعي و يك «برخي ادعا دارند 

كـه او را معاصـر شـاه    (شود كه اميـر قاضـي شـاهيلو قشـقايي      مي نيروي متحد وارد تاريخ
آنـان   از تركان را در ايل خود جمع كرده و برهاي متعددي  گروه) دانند مي اسماعيل صفوي

» باشد كه نامش در تاريخ ثبت شده اسـت  مي نمايد و وي اولين ايلخاني قشقايي مي رياست
كـريم خـان زنـد بـه اولـين      «كـه   و يا اين) 10: 1374 پيمان، ؛24: 1373 قهرماني ابيوردي،(

لـيكن منـابع    .)49 :1385 كياني،(» گري اعطا كرد ايلخانيايلخاني قشقايي، جاني آقا، فرمان 
  .كنند نميييد أتاين ادعاها را 

بيگي قشقايي را بـه طـور مـوروثي در اختيـار      ايلمنصب ايلخاني و  »شاهيلو« ةخانواد
. آن به ميان نيامده استاز ، اما در منابع پپيش از زنديه به طور مشخص ذكري است داشته

صفوي ديگري يكي دو تن از اجـداد آنـان را    بنا به روايت خانوادگي شاه اسماعيل يا شاه
بـه  هـا   اليغـ پرتبـه دسـت   حاكم فارس و نيز كمك به جلوگيري از اشغال منطقه  در مقام

شود شش نسل بعد از اميـر   كه گفته مي )جاني آقا( كه جان محمد آقا يا اين. فارس فرستاد
 اسـماعيل  بـا  فقـط است، اما  ييقشقا ايل اتحادية گذار بنيان ،زيسته است مي قاضي شاهيلو
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خانواده آشـكار   يناز ا يقاست كه مدارك مستند دق ،آقا يفرزندان جان خان، حسن و خان
خـان زنـد از    يمخطاب به كر يا به نامه خانداني تاريخ در). Beck, 1986: 46-47( شود يم

شـود كـه    مي اشاره ديگر نفر چند و) آقا جانيفرزند ( ييخان قشقا يلطرف محمد اسماع
انـد و از كـريم خـان     معرفي كـرده » جاني قشقايي« خود را به عنوان وارث و خويشاوندان

اصلي خـود در  هاي  درخواست دارند به آنان اجازه داده شود از تبعيد خراسان به سرزمين
اين امر، امالك تأييد وردشت و سميرم بازگردند و كريم خان نيز در ظهرنامه ضمن منطقة 

اندكي بعد از اين، كـريم  ). 37 :1383 ابرلينگ،(ها متعلق دانسته است  به قشقاييمذكور را 
اصـفهان  دارالسلطنة بيگي كهگيلويه و مملكت فارس و  ايلخان زند به اسماعيل خان لقب 

 فذ بـود ناسماعيل خان در دربار كريم خان فردي بسيار محترم و مت ).Beck, 1986: 49( داد
با سقوط زنديه، آقا محمد خان قاجار با اتكا به نيروي نظامي ايـالت  ). 338: 1352 آصف،(

ايالت نافرمان زد و بسياري از قبايل و ايالتي كـه  رؤساي وفادار به خود دست به سركوب 
آقا محمـد خـان   . كرداز نواحي غربي توسط شاهان زند به فارس آورده شده بودند پراكنده 

 اجبار به نواحي مركزي و شمالي ايران كوچاند بهقشقايي را  ةخانوادشمار زيادي از  چنين هم
شاهيلو، جاني خان قشقايي خانوادة  ةعمدهاي  در اين زمان از شخصيت). 524: 1387 تاپر،(
هـاي   خان او را به همراه خانواده و برخي قشـقايي  بود كه آقا محمد) فرزند اسماعيل خان(

بـا ايـن حـال در زمـان      .)43- 42 :1383 ابرلينـگ، ( رانـد بختياري هاي   ديگر به داخل كوه
وزيـر ايالـت فـارس،     ،حاجي ميرزا رضـاقلي نـوايي  به دست  سلطنت فتحعلي شاه قاجار

نمـود و محمـدعلي    زاربيگي فارس را به لقب جليل ايلخاني سراف ايل« جاني خان قشقايي
گـري جـاني خـان     ايلخـاني ). 1234/ 2: 1367 فسـايي، ( »بيگي نمـود  ايلرا  ،خان، پسر او

). 80: 1373 قهرمـاني ابيـوردي،  (منحصر به ايل قشقايي نبود، بلكه ايلخاني كل فارس بود 
ايلـي منسـجم و تحـت    اتحاديـة  گيري ايل قشقايي در غالب يك  شكلدر واقع بايد گفت 

گري جاني خان  ايلخانيسلطنت فتحعلي شاه و با دورة شاهيلو از خانوادة رياست متمركز 
شود به طوري كه امروزه در ميان اهالي و سران ايل قشقايي جاني خان بـه عنـوان    مي زآغا

  .گذار واقعي ايل قشقايي شناخته شده است بنيان
  

  اجتماعي ايل قشقايي ـ ساخت سياسي. 4
بندي سياسي و اجتماعي وجود داشت كه عبـارت بـود    سازمانها سه سطح  قشقاييدر ميان 

واحد سياسي داراي رهبري رسمي بود  ترين كوچكقشقايي  ةتيريك . و ايل ،تيره، طايفه: از
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خـود بخشـي از    ةنوبخوانين طايفه كه تيره نيز به  ةوسيلكه با اتفاق نظر گروه انتخاب و به 
هر تيره مركب از دو يا چند دودمـان مـدعي اصـل و     .شد مي تيآنان بود، در مقام خود تثب

) bonku( و بنكـو  )oba, beyle(ترتيـب اوبـا يـا بيلـه      بهها را  اين دودمان. نسب مشترك بود
از چنـد  اي  واحد اجتمـاعي مجموعـه   ترين كوچكدر واقع اوبا يا بيله به عنوان . ناميدند مي

سياه چادرنشـين بودنـد كـه در يـك محـل و تحـت        )تبار هم     ً معموال   و(خانوار خويشاوند 
 خانوارهـاي هـر اوبـا    .كردنـد  مي زندگيسفيد محترم خود  ريشاعضاي  زاسرپرستي يكي 

بين ده تا سي چادر متغير بودند و در يـيالق و قشـالق همسـايگان بسـيار نزديـك           ً معموال  
 نيز )يا به لفظ محلي ايشوم(در ايل قشقايي به اين واحد احشام . آمدند مي ديگر به شمار هم
 اي همنطقـ ار بـود كـه در   بنكو نيز اجتمـاعي از چنـد خـانو   ). 5: 1375 هي،لال آيت(گفتند  مي

هر دو واحـد اوبـا و بنكـو     ).530 :1382 اميري،( شدند مي محدود داخل مراتع خود مستقر
به لحاظ بعد خانوارهاي آن با هـم متفـاوت بودنـد، بـه            ًتقريبا و  ندبود ديگر يكمشابه       ًغالبا 

 :1383 ابرلينـگ، ( آورند مي را يك واحد به حسابها  آن گران برخي از پژوهش دليلهمين 
از نفـر  يـك   ةوسيل  شد كه به زيادي تشكيل ميهاي  تيره ةقشقايي از مجموع ةطايفيك  .)7

طايفـه داراي   ةدهنـد  تشـكيل هـاي   تيـره . شـد  مـي اداره  ،خـوانين، بـا لقـب كالنتـر     ةخانواد
. كردنـد  مـي  متفاوتي بودند و هويت مستقل گروه خود را در ميان طايفه حفظهاي  خاستگاه

و معيارهاي فرهنگي خاص خود نوعي  ،نيز از طريق رهبري مشترك، مجاورت ارضي طايفه
به عنوان يك واحد پيوند  چنين همطايفه . بخشيد مي خود ةطايفاعضاي  هبهويت مشخص 

 خود نبودنـد  ةتيربه ازدواج با اعضاي  شد و افرادي كه مايل مي زناشويي بسته نيز محسوب
 منسـجم  واحـد  ترين بزرگ ايل نيز به عنوان. كردند مي ازدواجخود  ةطايفبا اعضاي      ً معموال  
 اداره بيگـي  ايـل  و ايلخان يك نظر زير و دشو  مي تشكيل هطايف تعدادي مجموع از كه است
 شـد  مـي  انتخـاب  وراثـت  اصـول  ايلخـان طبـق   ).161: 1360 بهاروند، اللهي امان(شود  مي

  .)130 :1367 ورهرام،(
  
  قشقايي ايل در خانواده .5

  خانواده اهميت نظام 1.5
 بـين  در خـانواده . داشـت  تكيـه  آنـان  اصـالت  وهـا   خانواده برتر  بيش قشقايي ايل نظام
 يك نظر زير آن اعضاي كه است اجتماعي واحد ترين اساسي و ترين كوچك نشنيان كوچ

 خـانواده  يك اعضاي كلي طوره ب. كنند مي فعاليت ،مرد است يك     ً معموال   كه ،سرپرست
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 مشـتركي  اهداف سياسي و ،اقتصادي اجتماعي، نظر از كنند مي زندگي چادر يك زير كه
 اسـت  اسـتوار  سـببي  و نسـبي  خويشـاوندي  پايـة  برها  آن بين رابطة و كنند مي دنبال را
 ازها  ارزش ةكنند منتقل و ثيرگذارأت بسيار خانواده نهاد. )129: 1360 بهاروند، اللهي امان(

 .است ديگر نسل به نسلي
خصوص اوالد ذكور  هداشتن فرزنداني شايسته و ب و تشكيل خانواده در بين ايل قشقايي

يك نيـروي انسـاني    منزلةاقتصادي به  لحاظاز فرزندان زيرا  ؛اهميت زيادي داردها  آن براي
اي كه چند پسـر داشـته باشـد نيـروي      خانوادهنقشي بزرگ دارند و از نظر سياسي و نظامي 

. پسر در ايل قشقايي مقام و مرتبتـي بـاالتر از دختـر دارد   . داردمخالفان قدرتمندي در برابر 
اما  ،و فرزند دختر متعلق به ديگران است اند ها معتقدند اوالد ذكور عامل بقاي انسان قشقايي

دوم در ايل فقط به جهت داشتن اوالد يا هاي  نود درصد ازدواج. پسر اوالد پدر و مادر است
  ).277- 275: 1376 كياني،(اوالد ذكور است 

چون روابط جنسي در ايل با غير از زن مشروعه عملي زشت و ننگين و گناهي بـزرگ  
دليل  به همين. دهند ازدواج به تن كه دانند مي خود شرعي ةوظيف مردم ايل ،آيد مي به شمار
 رسـند  مي مرگ مجازات به نامتجاوز و است ناشناخته مطلق طور به       ًتقريبا  عشاير در فحشا

  ).218: 1385 ايوانف،( شود مي محسوب قتل از بدتر كه
اختياراتشان محدود است و استقالل فكري و  ،در خانة پدر ،در ايل چه پسر و چه دختر

. آورد مـي  وجوده استقالل بها  آن خانواده پايگاه جديد براي اما با تشكيل ؛دارند يعملي كم
غـذا پخـتن، تهيـة نـان،      .زندگي كند     تنها تواند  نميي طوري است كه مرد نشين كوچزندگي 

  .داري همه از كارهاي زنان است مهمانو دوشيدن دام، 
روشن ماندن اجاق (اعتقاد به حفظ دودمان  در تشكيل خانواده، تأثيرگذاراز ديگر موارد 

  ).105- 102: 1360 بهاروند، هيلال امان(است ) خانواده
  
  ازدواج 2.5
 .اسـت  اجتماعي گروه دو پيوند بلكه ،نيست فرد دو پيوند     ًصرفا  ازدواج عشاير و ايالت در
 از ازدواج. بود الزم پسران و دختران ازدواج در كالنتر يا خان موافقت و رضايت گذشته در

 طريــق از ازدواج فقــط. اســت گنــاه بــودن مجــرد و الزم و واجــب ايلــي جامعــة ديــدگاه
 قبـل  داماد قشقايي ايل ميان در ).102 :همان( دشو مي انجام مادر و پدر ةاراد و خواستگاري

 منحصـر  گذشته در ايلي دختران پسنديدن و ديدن. ندارد زيادي ارتباط عروس با ازدواج از
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در  ).275 ،160: 1376كيـاني،  (است  بوده كوچ هنگام يا وها  مهماني يا عروسي مجالس به
 و اند بوده وفادار همسري تك سنت به ايران، ايالت سايرهاي  خانواده خالف بر ،قشقايي ايل
 و حتـي  )268: 1383 ابرلينـگ، ( بودند متحد همواره ها خانواده اين اعضاي دليل همين به

 پرهيـز  زوجـات  تعـدد  حتـي  و سـرا  حرم داشتن از ايلخانان هم با وجود قدرت و ثروت،
ايـن   .كنند مي ندرت ازدواج بهزنان بيوه در ايل قشقايي . )214 :1366 هولتوس،( كردند مي

           ً                                                   شود و عمدتا  در مواردي اسـت كـه پـس از شـوهر متـوفي از او       مي ندرت نقض بهقاعده 
در ايـن،  بـا وجـود    .برادر متوفي خود باشـد بيوة برادري مانده باشد كه مايل به ازدواج با 

 شـود  مـي  شدت رعايـت  بهبرخي از طوايف ايل قشقايي رسم ممنوعيت ازدواج زنان بيوه 
  ).216: 1385ايوانف، (

  ازدواج همسر و سن انتخاب معيارهاي 1.2.5
 .دارد همسر انتخاب در هايي مالك خود ذهنيهاي  گرايش شرايط و به توجه با فردي هر

و  ،داري خانه در مهارت ،نجابت، سالمت جسماني ،به اصالت دختر انتخاب در ايل جوانان
 ازدواج امر در. دارند توجه ،شود مي محسوب اندختر براي بزرگ افتخاري كه ،بافندگي هنر
 ايل طبقاتي زيرا سيستم ،گيرند مي نظر در چيز هر از بيش را خانوادگي شخصيت ةمسئل

 بايد همسر انتخاب. مكنت و ثروت تا خانواده تكيه دارد اصالت و وراثت برتر  بيش قشقايي
هاي  ويژگي ديگر از .)106: 1360 بهاروند، اللهي امان( باشد خود خاص طبقات همان در

 مذهب باشد شيعه و مسلمان بايد كنند مي انتخاب كه دختري .است مذهب ةمسئل همسر
 ديگر يكبا  طوايف و ايالت رهبران ميان ازدواج سياسي در از اهداف ).337 :1376 كياني،(

 ممتازتر موقعيت كسب و ،همبستگي ديگر، تحكيم طوايف حمايت كسب به توان مي
 سران با زناشويي پيوندهاي برقراري با ،قشقايي ايلخان خان، جاني .كرد اشاره اجتماعي

 سال در خان جاني مرگ از پس. كند جلب خود به را آنان اتحاد توانست طوايف ديگر
ه ب تمام مكنتي فرماي فارس فرمان فرمان حسينعلي ميرزا حسب بر او فرزندان« ق1339
 لقب به ،قشقايي خان محمدعلي خان، جاني ارشد پسر ).183: 1337 سپهر،(» آوردند دست

 فارس رواي فرمان ،ميرزا حسينعلي شاهزاده دامادي به ق1241 سال در و سرافراز ايلخاني
» درآورد خود ازدواج عقد در را اليه معزي نواب اختر خجسته دختر ،گشته افتخار قرين«
 نفوذ در فارس رواي فرمان و ايلخاني بين زناشويي پيوند اين ).1241 /2 :1367 فسايي،(

 با ف سياسيابا اهد نيز بختياري خوانين. شتذاگ تأثيرگذار بسيار فارس ايالت در ايلخان
  ).268 :1376 كياني،( بستند زناشويي پيوند قشقايي ايلخاني خاندان
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 هـر  در. رسد مي تر بيش يا سال 20 تا هم گاهي و زياد       ًتقريبا  ايلي و مرد زن سن تفاوت
 پسري نامزدي به دختري تولد بدو از است ممكن .است زن ازتر  بيش هميشه مرد سن حال
ندرت دختر زير شانزده سـال را   بهها  قشقايي. )268 :همان( شود »بر ناف« محلي رسوم طبق

  ).Garrod, 1946: 303( دهند مي شوهر

  شيربها 2.2.5
 شـود  مي داده عروس پدر به داماد خانوادة طرف از كه اموالي يا پول يعني) شيربها( باشلق

 صـورت  ازدواج نكننـد  توافـق  آن ميـزان  مـورد  در زوجـين هـاي   خـانواده  كه زماني تا و
 اجتمــاعي اي هپديــد عنــوان بــه شــيربها). 107: 1360 بهارونــد، اللهــي امــان(گيــرد  نمــي

. دارد سـزايي  بـه  نقش عشايرية خانواد دوام و ،تثبيت گيري، شكل در كه دارد كاركردهايي
 به داماد احترام پدر، ادايخانودة  از دختر عزيمت خأل شيربها جبران كاركردهاي از جمله
عـواملي   .)225: 1371، طبيبـي ( عـروس اسـت   براي جهيزيهة و تهي ،اوة و خانواد عروس
 ، وضـع )اسـت  همسـري  برون از تر كم همسري درون ازدواج در شيربها(ازدواج  نوع :مانند

. اسـت              شيربها مؤثر       ميزان   ر ددختر  زيبايي و ،سن ،دخترة خانود اجتماعي منزلت ،اقتصادي
 از يكـي  .اسـت  مادري اقوام از تر كم پدري اقوام ميان شيربها كه، ميزان از ديگر عوامل اين

ـ  و يـا  زن پـدر  بـراي  داماد رايگان كار شيربها نمودن جانشين هاي راه  بـا  خـواهران ة مبادل
بـه  بسـته  گارود مقدار شـيربها را   ).279- 278: 1376 كياني،(است  )گاو به گاو( ديگر يك

اش حدود سه هزار تومان  داراييدامادي كه  :دهد مي داند و گزارش مي وضعيت مالي داماد
كـه صـاحب سـي هـزار تومـان اسـت،        بايد هفتصد تومان باشلق دهد؛ آن، شود مي برآورد

 اهدان اسـت حدود سه هزار تومان و الي آخر، قرارداد ازدواج توافق شفاهي در حضور شـ 
)Garrod, 1946: 303.(  

 ؛اسـت  نقد، گوسفند، شتر، اسب و غيره وجه گيرند شامل مي باشلق بابت كه اموالي نوع
 همـان  اصـل  در شـيربها  يـا  باشـلق  .شود مي پرداخت نقد پول صورت بهتر  بيش امروزه اما

 گرفتند در مي شيربها اگر گذشته در ).278: 1376 ،كياني( شود مي گرفته    ًقبال  كه است مهريه
 شـود  مي هر دو گرفته مهريه و باشلق امروزه اما شد، نمي نوشته قباله پشتمهريه يا  عقدنامه

  ).638 /2: 1368افشار سيستاني، (

  مراسم ازدواج 3.2.5
هـا   آن خـانوادگي  نظـام  بـا  تنگاتنگ يها ارتباط آن تمدن و فرهنگو  مردم آداب و عادات
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 خود هنر و ذوق ، وروحيه افكار، رفتار، گفتار، با جامعه هر بستر در كه هايي انسان و دارد
 خـانواده  نهـاد  از عضـوي  چيـز، خـود   هـر  از آورند، قبل مي پديد را مختلفيهاي  فرهنگ
   .هاست آن خانوادگي كانون از برگرفته يحدود تاها  آن بينش و منش و هستند
 افـرادي  يا فرد سوچه. حضور دارند »سوچه«ي به نام افرادايل قشقايي خواستگاري در 
 ةطبقـ  از گـاه  و ايلـي  جامعـة  افـراد  همة احترام مورد و ،شده شناخته ،بارز شخصيت داراي

 ،را افراد اين قبلي، اطالع با ،پسر خانوادة دعوت به بناكه  ندسفيدان ريش و ،خوانين ،كالنتران
داد،  دنـ نخواه منفي پاسخها  آن درخواست به دختر ةخانواد و     بود       خواهد    ثر ؤ م        كالمشان   كه 
 گيـرد و  مـي  انجام عادت و عرف حكم به امر اين در حقيقت .فرستند مي دختر پدر منزل به

 نام انگشتري و شال كه ديگري مراسم براي را خود پسر ةخانواد شنيدند مثبت جواب وقتي
  .ندكن مي آماده دارد

 يا طالاي  قطعه     ً معموال   كه ،را اياييهد فاميل زنان از نفر چند انگشتري و شال مراسم در
 به شده تعيين روز يك در و رندگذا مي اي بقچه يا دان جامه در است، لباس ةپارچ قواره چند
 دعـوت  را خـود  نزديـك  فاميـل  از تعـدادي  روز آن در هم دختر مادر .برند مي دختر ةخان
 مجلـس  هـا  زن  زدن كل و شيريني صرف با باد مبارك منظور به هديه تحويل هنگام و دكن  مي

  .)117- 113: 1360، بهاروند اللهي امان( يابد مي خاتمه
 را ميهمانـان  تـا  فرسـتند  مـي  اطراف به را »اخچي« نام عروسي سواركاراني به در مراسم

 ،غـذا  صـرف  از پـس . كشـد  مـي  طـول  دو هفتـه  تا روز سه از عروسي جشن. كنند دعوت
 سـفيدي  اسب بر را عروس .افتند مي راه به عروس آوردن براي سوار سيصد شامل كارواني

 اسـاس  بـر  .چرخانند مي شدن خوشبخت اش براي خانواده چادر دور به بار سه و نندنشا مي
 سـرش  را پشـت  اي بچهپسـر  بلكـه  ،دنـ كن نمـي  اسـب  سـوار  تنها را عروس قشقايي رسوم
 و فرش با مناسبت همين به را داماد چادر. باشد پسر اولش فرزند كه اميد اين به ،نشانند مي

 كـه  همين. كنند مي ينئتز آينه يك و ،آباي  كاسه، خوشبختي و روشنيهاي  نماد و جاجيم
هـا   عروسـي  در .آيد مي بيرون عروسش ديدن براي رسيد، او داماد چادر نزديكي به عروس
 عروسي بدون مراسـم جشـن   ).178- 177 :1376 ترز،( است داماد ةعهد بر مخارجتر  بيش

دختران ايل پس . شمرند مي نامند و آن را موهن مي را عروسي كوركش يا كور) دهلساز و (
و  ننـد ك مـي پدر حفظ  ةخانوادشديد خود را به  ةعالقهمان تعصب و تر  بيش از ازدواج نيز

پدر و همسر، پدر و برادر را بر شـوهر   ةخانواداغلب در صورت وقوع منازعه و جنگ بين 
  .)73، 15 :1324 ،بهمن بيگي( دهند مي برتري
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  آن اجتماعي ابعاد و ازدواج انواع 4.2.5
  يطبقات ازدواج 1.4.2.5

 گـروه  هـر  چـون  ؛اسـت  طبقـاتي  ازدواج ازدواج، امـر  مشكالت در ترين بزرگ از يكي
 بـه  را دخترانشـان  قشـقايي  ايـل  بنـابراين در  .بگيرند زن خود خاص ةطبق از  ًا اجبار بايستي
 كالنترها بانفوذترين و ترين مهم به حتي قشقايي ايلخان دختران    ًمثال  .دهند نمي ديگر طبقات
 بـه  و دنشو نمي داده شوهر كدخداها به خود ةنوب به كالنتر دختران و دنشو نمي داده شوهر
 پسـران  ازدواج. كنند شوهر توانند نمي      ًعموما  قشقايي ايل در باال طبقات دختران دليل همين
 راضـي  خويشـان  و والـدين  و اسـت  مشـكل  بسيار نيز پايين طبقات دختران با باال طبقات
 خـالف  بـر  كـه  جواناني به نسبت و دانند مي ننگ ةماي خويش براي را كار اين و شوند نمي
 از حتي گاهي و نندك مي رفتار تحقير با كنند ازدواج ايينپ طبقات از دختراني با خانواده ميل

هاي  گروه با هم طوايف عادي طبقات. )179- 176: 1385، ايوانف( كنند مي طردشان خانواده
  .)160 :1376 كياني،( دانند نمي خود شأن هم را طبقات اين و كنند نمي وصلت كاسب

  گروهي درون ازدواج        4.2.5. 2
 ازدواج از عوامـل ارجحيـت  . اسـت  فـاميلي  درون قشـقايي  ايـل  در هـا  ازدواجتـر   بيش
 و ،امـوال  و ثـروت  خـانوادگي، حفـظ   اسـرار  حفظ به تمايل گروهي، برون بر گروهي درون

 بيگانه با ازدواج. شود مي تصور تنة وصل فاميل فاميل است و فرد از آن خروج از جلوگيري
 آشـنايي  .شود منتقل گروه از بيرون به خانواده قدرت و ثروت از مقداري تا شود مي موجب
 و هنگياهمـ  و صـميميت  فاميـل،  يك اعضاي بين در ديگر يك زندگي و روحيات به كامل
 دشو  ميداده  ترجيح گروهي درون ازدواج كه است عواملي از فاميلي نيز تعصب آن از باالتر

  .)96: 1376، نوذري(

  گروهي برون ازدواج        4.2.5. 3
 بـراي  ايل مردم. شود مي انجام اقتصادي و سياسي هاي هدف دليل بهتر  بيش ازدواج اين
 دختـر  ديگـر  اي طايفـه  به يا و بگيرند طوايف زن ديگر از كنند مي سعي زياد قدرت داشتن
كه ايل قشقايي قـدرتي متحـد و كارآمـد بـود و در      نظر به اين .باشندها  آن پشتيبان تا بدهند
الملـك بـه دنبـال     قـوام حوادث سياسي جنوب ايران نقشي اساسي داشت، خانـدان   ةصحن

ق  1302زناشويي بودند و در سال هاي  پيوند ارتباط حسنه با سران آن ايل از طريق برقراري
 بيگي ازدواج كـرد  ايلبا دختر نصراهللا خان ) دشالملك چهارم  قوامكه بعدها (اهللا خان  حبيب
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 مرد اگر كه است اين بر مردم اعتقاد هم نژادي نظر از .)248: 1362سعيدي سيرجاني، (
 و شـجاع  فرزنداني كند، انتخاب متفاوت اخالقي خصوصيات با دور خانوادة از دختري
 ،قشـقايي  رسمي ايلخاني اولين خان، جاني آن ازدواجنمونة از  .داشت خواهند جنگجو

فرزنـداني  كشكولي اسـت كـه صـاحب     از خوانين كلهر آقا حسين بي، دختر بي نازلي با
 عصـر خـود بودنـد   نابغـة  كه هر كدام در شجاعت و رشادت شدند بسيار اليق و رشيد 

بعـدي قشـقايي را نيـز    هـاي   يمن، ايلخاني خوشاين ازدواج  ).81: 1373 ابيوردي، قهرمان(
در ميان ايل قشقايي يك « كهاي  به گونه ؛دكرخوانين كشكولي  ةخانوادترغيب به ازدواج با 

 ةطايفـ بايـد از   ،بي بـزرگ، كـه زن ايلخـاني اسـت     بياصل مسلم خانوادگي شده است كه 
خوانين كشكولي باشد و اگر غير از اين باشد آن آبرو و اعتبار و اهميت ايلي را ندارد و رگ 

  .)4: 1327 ،استخر روزنامة(» شود مي خون كممادري فرزندان ايلخاني ضعيف و 
  بها خون ازدواج        4.2.5. 4
 اجتمـاعي  موقعيت و جاني مصونيت و حيثيت جهت به كه است اجباري ازدواج نوعي
 فردي شدن مقتول موجب كه درگيري، و شديد اختالف اثر بر گاهي. دشو  مي انجام طوايف

 واسـطة  نيابـد، بـا   افـزايش  نمقتوال تعداد و نشود تكرار و خوردها زد كه اين براي ،شود مي
 به بها خون عنوان به مقتول ةخانواد انتخاب با را قاتل ةخانواد از دختري ايل، سران ازاي  عده
 در آرامش و صلح تا دهند مي ،اوست پسر يا برادر     ً معموال   كه ،مقتول ةخانواد جوانان از يكي
 ديـده  تـر  كـم  ايلـي  بـاالي اجتمـاع   طبقـات  در بها خون ازدواج. شود برقرارها  خانواده ميان
 به مادي خسارت جبران با يا وها  مردي بزرگ و گذشت باها  درگيري وها  شود، زيرا قتل مي

  .برسد اجباري ازدواج ةمسئل به دهند نمي اجازه و رسد مي پايان
، اسـت  بهـا هميشـه بـا مشـكالتي مواجـه بـوده       مهمي كه در گرفتن خونمسئلة اما 

زيرا اگر قاتل از بزرگـان و كدخـدايان   ؛ قاتل و مقتول استخانوادة اختالف طبقات بين 
ا نشـود  به از افراد عادي ايل است، حاضر به صلح بدون خون ،مقتول كهخانوادة و باشد 

بايـد تسـليم   امـا  و بخواهد فقط انتقام بگيرد براي كدخدا اگرچه اين كار حقارت است 
 ةخـانواد ترين و بانفوذترين مـرد   برجستهكه دخترش را به  )274- 272: 1376، كياني( شود

شان ناچيز  طبقاتيواحدي باشند يا اختالف  ةطبقاگر قاتل و مقتول از  اما. دهد مقتول شوهر
 ةخـانواد عقـد دختـري از   رواج دارد و آن خـواهي   رفع خون منظوربه روش ديگري باشد، 

خـواهي   ايـن روش رفـع خـون    .اوسـت يا قوم و خويش نزديك  ،قاتل با برادر مقتول، پسر
  .)227: 1385 ايوانف،( نام دارد كه به معني پيوند و قوم و خويش شدن است »وصلت«
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  خانوادههاي كاركرد 3.5
 اهميت شناسي جامعه ديدگاه از ها آن ةمطالع كه دارد كاركردهايي عشاير و ايالت در خانواده
  :از اند عبارت ها آن ترين مهم كه دارد خاصي

 ةوظيفـ  تـرين  اصـلي  و تـرين  مهـم  از يكي فرزند كردن بزرگ و فرزندآوري: مثل توليد
 چنـدان  و دارنـد  رغبـت  زيـاد  فرزنـدان  داشـتن  به عشايري ةجامع .است عشايري ةخانواد
 و جامعه اعضاي كردن جانشين آن عملي كاركرد و هدف كه ندارند مواليد كنترل به توجهي
ـ  كـه  كودكي هر معتقدند ايالت مردم .است طبيعي ولد و زاد طريق از نسل استمرار  دنيـا ه ب

 براي پوالدين و متفكر مغز يك و آهنين بازوي دو ولي دارد، خوردن براي دهان يك آيد مي
 داننـد  مـي  معـاش  رامـرا  بـه  كمك و پدر براي توانا بازوي يك را فرزند هرها  ايالتي .توليد

  ).210: 1376، كياني(
كـودك   تربيـت  و تعلـيم  بـراي  محيط اولين خانواده: اجتماعي پذيري و هويت جامعه

 از طـرف تر  بيش كردن اجتماعي، اجتماعي مؤسسات نبود دليل به عشايرية جامع در .است
 هويت فرد و اوستة خانواد اجتماعي پايگاه بر مبتني فرد گيرد و پايگاه مي صورت خانواده
 نسب پدر از فرزندان ساختار پدرساالري اين در .كند مي كسب خانواده از را خود اجتماعي

 پـدر  ةطايفـ  يـا  ،تيـره  ،دودمـان  عضو و يابند مي اجتماعي هويت پدر با پيوند در و برند مي
  .شوند مي شناخته

. دارنـد  مؤثري نقش ايلي ةجامع دوام و تثبيت در اخالقيهاي  ارزش :مذهبي و اخالقي
 ايـن  القـاي  ايلـي عامـل   ةخـانواد  مـذهبي در عشـاير،   نهادهـاي  و هـا  سازمان نبود دليل به

  .دهد مي انجام را افراد ديني آموزش كار و هاست ارزش
 ميـان  در روانـي  و روحـي هـاي   بيمـاري  فقدان: اعضا مراقبت از و عاطفي و حمايت

 بـراي  مـأمني  جامعـه  هـر  در خـانواده  .اسـت  خانواده عاطفي كاركرد قوت از ناشي عشاير
 زيرا ؛شود مي مشاهده تري بيش وضوح با عشايري ةخانواد در امر اين و است خود اعضاي

 گروهي برون تهديدهاي و تجاوزات مقابل در گروهي درون عنوان به خانواده جامعه اين در
 اعضاي جاني و ،اقتصادي، اجتماعي شغلي، رواني،هاي  زمينه در خانواده .كند مي عمل ديگر
  .كند مي حمايت را خود

 .دانند مي ممنوع را خانواده از خارج جنسي روابط گونه هر عشاير :تنظيم روابط جنسي
 خـانواده  از جانـب  جنسـي  تمايالت به بخشيدن مشروعيت و جنسي روابط بنابراين تنظيم

  .گيرد مي صورت
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 توليـدش  اعظم قسمت كه است مصرف و توليد واحد يك عشايري ةخانواد :اقتصادي
  .)140- 138: 1360، اللهي بهاروند امان( كند مي مصرف خود را

  
  انواع خانواده 4.5
. )25: 1383 ،بهنـام ( گسـترده  ةخـانواد  و اي هسـته  ةخانواد :است نوع دو بر خانوادگي نظام

 خـانواده  ايـن . شـود  مي تشكيل فرزندان يا فرزند       ًاحتماال  و شوهر و زن ازاي  هستهة خانواد
 تبـادل  طريق از آن اساسي تصميمات. كند مي زندگي زوجين اقوام يا والدين از جدا     ً معموال  

 اسـاس   بر     ً معموال   گسترده ةخانواد. )1420: 1385، ساروخاني(شود  مي اتخاذ اعضا بين نظر
و  شـده اسـت  نوادگان تشـكيل   ، وفرزندان ،مادر ،پدرشود، كه از  مي ساالري اداره نظام پدر

 .)202: 1371، طبيبـي ( گيـرد  مـي  و سببي دورتر را در بر چند نسل و چه بسا بستگان نسبي
 از مجبورنـد  اعضـا  سـاير  و اسـت  خوردگان سال عهدة رب خانواده نوع اين در گيري تصميم

  .)369: 1380، كمالي و خانقاه عسكري( كنند اطاعتها  آن
اكثريـت بـا    امـا  ،شـود  مـي  ديده و گستردهاي  هسته ةخانواددر ايل قشقايي هر دو نوع 

 نه حاصل است بوده هم كنار در متواليهاي  نسل زندگي از ناشي گسترده است كه ةخانواد
هـا،   دامهـا و   دفـاع از چراگـاه   دليـل در محيط ايلي بـه  . )233: 1376، كياني(زوجات  تعدد

خروج . صورت يك واحد نظامي با هم متحد شونده قبيله ناگزيرند باعضاي يك دودمان و 
  .)123: 1360، اللهي بهاروند امان(شود  مي از قبيله باعث ضعف قبيله و دودمان

  
  خويشاوندي روابط خانوادگي و 5.5

 كـه  دارد قـرار  رأس در پـدر  و است عمودي صورت به قدرت توزيع عشايرية در خانواد
 امنيت، عوامل  ِي كمايلي،  ةجامع در. ستاوة عهد بر خانواده به مربوط تصميماتة هم       ًتقريبا 

 اين اتكاي و ،آن از ناشي هاي دشواري و كوچ بر مبتني توليد هاي طبيعي، ضرورت نامساعد
 و در سـازد  مي ضروري را پدرساالري و پدرسروري ،مردان جسماني قدرت به زندگي نوع

 تحت نيز را خانواده اعضاي است، بلكه خانواده در انسجام و تفاهم عامل فقط نه پدر نتيجه
  .آورد ميدر خويش اقتدار

و  )295 :همان( دانند مي خود ةجامع سازمان ترين اساسي را قشقايي نيز پدرساالري زنان
 زمينـه  ايـن  در ايوانـف  .دارنـد  خـانواده  امـور  در كليـدي  ينقشـ  شوهر، از تابعيت عين در
 زنـدگي  در و خانواده درها  قشقايي قدر به زنان مسلمانهاي  كشور در كجا هيچ«: نويسد مي
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ايلـي   ةجامعـ زن در  ).219: 1385، ايوانـف (» ندارنـد  معتبـري  و مهم موقعيت چنين طايفه
 سنتي محصور نظام ارچوبهاما در اين چ ،مردان است ةسلطدار و زير  خانهاگرچه به ظاهر 

 طبقـات  در خصوص هب ،زنان. و مربي بر خانواده حاكم است ،مادر، عنوان مونس، مشاور با
 ايـل  زنـان  كـارداني  و ،فداكاري ،تدبير. دارند نقش اجتماعي و سياسي مسائل در ،ايل باالي
نيز به  فرزندان. شود مي ها خانواده نجات و طايفه دو ميان جنگ از جلوگيري موجب گاهي
 دارد ادامـه  هـم  ازدواج از كنند كه حتي بعـد  مي برداري فرمان و اطاعت والدين از خود ةنوب
  .)301، 232: 1376 كياني،(

 و است استوار سببي و نسبي هاي گروه ميان ةرابط بر خويشاوندي نظام ايلي  ةجامع در
 ةجامع در خويشاوندي نظام. است خويشاوندي ساختار در غالب شكل پدرساالري اصل
 و استواري و دارد ديگر يك با ايلي هاي شاخه همبستگي در مهمي بسيار نقش و وظيفه ايلي
 تضمين را آن بقاي و استمرار و ايل اجتماعي سازمان پارچگي يك و انسجام آن دوام
 درخور بسيار ها قشقايي ميان در برادري و ،رفاقت ،برابري ةروحي دليل، همين به .كند مي

 هم با همه       ًتقريبا  نتيجه در كنند، مي ازدواج خودشان ايل افراد باافراد      ً معموال   .است توجه
 نسبت خويشاوندي، ةرابطاساس همين  خانان نيز بر اغلب ).169: 1376 ترز،( خويشاوندند

  .)350: 1370، زاده ركن( داشتنداي  العاده فوق غيرت و تعصب رعاياي خود زنان ايل و به
  
  ارث 6.5
 مرد و زن تملك ثروت، نظر از بنابراين؛ بردارند فرمان زنان و روا فرمان مردان قشقايي ايل در

 نامكتوب سنت اساس بر ارث مواقع تقسيمتر  بيش در. )160: 1376، كياني( نيست مساوي
 صـاحب  پسران و در نتيجه ددار بسياري اقتدار خانواده در پدر .است ايلي عرف بر مبتني و

  .پدرند دارايي و ،اموال ،اقتدار اصلي وارث و اختيار
 انجام را ماترك تقسيم پدر حيات زمان در     ً معموال   باشند بلوغ سن در اگر پسران

 برادران اگر ويژه هب ،شود مي تلقي پسنديده برادر به آن بخشش      ًعموما  دختر براي و دهند مي
 ميان در ارث تقسيم زيرا ؛باشند كافي تمكن داراي نيز خود و  شايسته يافراد زني چنين

 است، استوار پدرساالري نظام بر كه ،را طايفه نتيجه در و خانواده اقتصادي توان دختران
 دنبال به گاه هيچ به همين دليل، زنان قشقايي. )101: 1376، نوذري( دهد مي كاهش
با . دكن استفاده زن دارايي و مال از كه بيند نمي زيبنده هم نيستند و شوهر پدر االرث سهم
 سهم حياتشان زمان در پدران است زياد پدر امالك كه ثروتمندهاي  خانواده ، دراين وجود
  ).298 :1376 كياني،( كنند مي جدا را دختر
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  نقش زنان در اقتصاد خانواده 7.5
لبني و مواد مورد هاي  فراوردهها  آن .دارداي  ايل قشقايي در اقتصاد استان فارس نقش عمده

 از يكـي  هـا، كـه   قشـقايي ). 9: 1383 ابرلينـگ، ( كننـد  مـي  را توليـد  روسـتاها  و نياز شهرها
 را ايـل  ايـن هـاي   فـرش  .روند مي شمار به بافان فرش بهترين ند،ا فارس قبايل ترين رفته پيش

هاي  ها، كه بر روي كارگاه قاليچهو ها  اين قالي« ).154: 1376 ترز،( نامند مي »شيرازي تركي«
كار زنان و دختران جواني اسـت كـه بـه    شود،  مي صورت افقي بافتهه بافندگي متحرك و ب

هـا   تار و پود اين قـالي . كنند مي هنگام كوچ ايل، كارگاه را جمع و به هنگام اتراق آن را دار
اين آثار . دارد و بسيار براق است يخاص ةجلوآن هاي  هميشه از پشم خالص است و كرك
 .)Garrod, 1946: 39( »انـد  هبـرد پيشين خود به ارث هاي   هنري زيبا را زنان هنرمند، از نسل

هـا   جشن و عروسي در دارند يا مي نگه چادرهايشان در را هايشان فرش بهترين ايل قشقايي
 زنـي « .دارد بسـياري  ارزش ايل قشقايي نزد بافندگي هنر .)154: 1376 ترز،( دهند مي هديه
  .)57: 1374 دانشور،( »بافت زر جمله پايشه ب سر بافت ببايد هنر ةنقش چنين اين كه

 مطلوبي چرخش تواند نمي خانواده او بدون و رددااي  كننده تعيين نقش ايلي نظام در زن
   :نويسد مي كار زنان و مردان بارةابرلينگ در. باشد داشته

زنـان يـك    .زحمات بر دوش زنان اسـت تر  بيش هم، مانند ساير ايالت،ها  در بين قشقايي
اين در حالي است كه  .تا نه شب مشغول كار هستندساعت پيش از طلوع آفتاب بيدارند و 

البتـه عـدم   . كشـند  مـي  گوينـد و قليـان   مي اند و از هر دري سخن نشستهمردان دور بر هم 
يا تعقيب سارقين  ،خشني مانند شكار، سرقتهاي  فعاليت مردان هم هر از گاهي با فعاليت

  ).13: 1383 ،ابرلينگ( شود مي جبران

  :نويسد مي نيز ترز
 مـواد  توزيـع  و حمـل  بـر  زنان نظـارت  وظايف از كنند؛ يكي مي كار مردان از تر فعال زنان

 در كـه زنـان   فعـالي  نقش. كنند مي سواري اسب مردان است و همراه كوچ حين در غذايي
 گـوش دهنـد   را شـان  سخنان و شود رفتار احترام به آنان دارند موجب شده با ايلي زندگي

  ).178، 171: 1376 ترز،(

 و سواركاري در گليم، و قالي بافتن و غذا پختن و منزل كار بر عالوه ايل دختران و زنان
  :دهد مي گزارش گارود .)138: 1374، دانشور( نيستند قشقايي ايل مردان از تر كم تيراندازي

 حتـي  كـه اي  گونـه  به .هنر از دارند؛ از جمله برخورداري ممتازي صفات قشقايي ايل افراد
 زنـان  كـه  خـانوادگي  زندگي به بسيار بندي پاي. سازند مي زيبا شكلي به را روزمره وسايل
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 ايـالت  بـا  مقايسه در ايل زياد رفت پيش به توجه سرانجام، با دارند و آن دراي  عمده نقش
 تمـدن  اوج بـه هـا   قشقايي كه داشت اطمينان توان اند مي بوده قرين كاميابي تر كم كه مجاور

  .)Garrod, 1946: 302( رسيد خواهند چادرنشيني
  
  طالق 8.5

ايلـي  جامعة شود و افكار عمومي  مي ان عملي زشت و ناپسند تلقينشين كوچطالق در بين 
زيرا وجود زن دوام زنـدگي ايلـي   . كند مي كه اقدام به طالق همسر نمايد محكومرا مردي 

مشـكالت   مردي كه زن خود را طـالق دهـد در ازدواج مجـدد دچـار    . كند مي را تضمين
مردي ها  دهد اگر در بين قشقايي مي ايوانف گزارش. )97: 1376، نوذري(شود  مي فراواني

بكشند، چرا كه طالق اهانت  توانند مرد را بدون مجازات مي زنش را طالق دهد، اقوام زن
تـرين عامـل كمبـود     مهمعالوه بر اين، . )216: 1385، ايوانف(زن مطلقه است خانوادة به 

قيمت است كه باعث شده نتواننـد   يل، مخارج سنگين عروسي و شيربهاي گرانطالق در ا
 در ايـالت  طـالق  چه اگر. )126: 1360، اللهي بهاروند امان( سادگي طالق دهند بهها را  زن
 از تواننـد  مـي  مـواردي  در و مرد زن بلكه شود نمي     ً    كامال  منع اما ،است كم بسيار عشاير و

تمكين و بـدرفتاري   عدم خيانت، :از ندا عبارت مردان براي موارد اين. جدا شوند ديگر يك
: بگيرنـد از جملـه   طـالق  مـردان  از تواننـد  مـي  شـرايطي  وجـود  صورت در نيز زنان. زن

نياز  رفع مرد در توانايي و عدم ،شوهر جنسي شوهر، ضعف معمول حد از بيش بدرفتاري
  ).99: 1376، نوذري( خانواده مادي
  

  گيري نتيجه .6
 و ،فرهنگـي  سياسـي،  اجتمـاعي،  سـاختاري  بـا ، عشـايري  نظـام  يك عنوان به قشقايي ايل

 بـر  و كند مي تكيه آن اصالت و خانواده كه بر ند استم كهن و نظام تاريخي داراي اقتصادي
 خـانواده . اسـت  گرفتـه  شـكل  ينشـين  كـوچ  زنـدگي  شـرايط  جهت در خود قواعد اساس
 يكه در حيات و بقا آن نقشـ  است ايل قشقايي اصلي ةهست و اجتماعي واحد ترين كوچك

در  نهايي اسـت و زن نيـز   ةگيرند تصميمو د داراي  ويژه اقتدار مرد در خانواده. اساسي دارد
 توانـد  نمـي  امـور خـانواده   او بـدون  و رددا ايلـي  نظـام  دراي  كننده تعيين عين تابعيت نقش

خانواده توليد مثل است كه فرزنـدان  يكي از كاركردهاي مهم  .باشد داشته مطلوبي چرخش
اي  و حفـظ نسـل خـانواده از اهميـت ويـژه      ،سياسي ،ذكور به علت نقش اقتصادي، نظامي

. كنـد  مـي  در ايل قشقايي نظام طبقاتي حاكم در امر ازدواج نقـش مهمـي ايفـا   . برخوردارند
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 ظـاهر  بـه  هخـانواد . اسـت  اجتمـاعي  گروه دو پيوند بلكه نيست، فرد دو پيوند     ًصرفا  ازدواج
از لحـاظ   .دارد قرار طايفهو  تيره، بنكو، مانندتري  وسيع واحد تسلط تحت ، امااست مستقل

است كه سنن تاريخي خود  همسر درونهمسر، پدرساالر، و  تكساختاري خانواده گسترده، 
  .استده كرخوبي حفظ  بهازدواج و روابط بين اعضاي خانواده  ةزمينرا در 
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