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 ی توصیفی و الکترونیکیتاب نامهک

 وبیوگرافی

 نویسندگان و شاعران  قشقایی

 ه کتاب قشقاییخان

 

 (۱)نسخه 

  ۸۹پاییز 
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 مقدمه

 

 رد بتوانم تا داشت  یارزان بنده به را قیتوف نیا خود کرانیب الطاف با که را  منان زدیا سپاس و حمد

 .باشم برداشته کوچک یاثر،کام نیا انتشار ،باییقشقا فرهنگ و یعموم دانش یاعتال راه

 نهیگنج که ییقشقا دلسوز ارانی یهمکار و موجود منابع از استفاده با که ام کرده یسع مختصر نیا در

 . برسانم انیپا به را لیفا  نیا هستند ما یها

 از کردند یاری مرا راه نیا در که یکسان ژهیو به و ییقشقا لیا شاعران و سندگانینو همه از دارد جا

و  پور فعال ،رضا پناه ییرجا ،شهاب پناه ییرجا محسن  ،دکتر یرئوف ،بهرام یفیشر مهرداد ؛جمله

 .کنم یقدردان و تشکر مانهیصم رضا معصومی

 یوگرافیب و موضوع، هر در یبند دسته با ییقشقا یها کتاب یمعرف  یحاو  مجموعه نیا  

 .است افتهی اختصاص ییقشقا شاعران و سندگانینو

 و راداتیز،ایعز خوانندگان که شد خواهم خوشحال. بود نخواهد بیع از یخال زین دفتر نیا مطمئنا

 .بکوشم آن رفع در تا ندینما گوشزد را آن و ببخشند خود یبزرگوار به را ها یکاست

 

 نمایید ودر صورت موجود افزودن  کیکل کتاب نام و عکس یبرو  کتابو سفارش  دیخر  یبرا

 ومراحل خرید. به سبد خرید

 به طور مثال:
 سیه چادرها)تحقیقی جامع از زندگی مردم ایل قشقایی(

 

 کیکل سندهینو نام یرو بر  سندهینو مورد در( صدالم،یعکس،ف)مطالب گرید به یدسترس  یبرا 

 نمایید.

 به طور مثال:

 دکتر منوچهر کیانی

 

 قهعال مورد موضوع  دیتوان یم  نیب ذره ابزار کمک با  صفحه یباال در تر عیسر یدسترس یبرا 

 دیینما  جستجو را خود

 ۲۸۵۱۱۱۱۱۳۹۰ علیکردی حسن میرزاییبا تشکر:                                                       

 

 

http://qashqaiebook.ir/product/سیه-چادرها/
http://qashqaiebook.ir/دکتر-منوچهر-کیانی/
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 فهرست مطالب
 )کتاب ها(

به توصیف  کتابهایی پرداخته شده است که بیشتر صفحات آن مربوط  به قشقایی بوده  مجموعه )در این  

 (شده است سال انتشار اولویت بندیو کتاب ها برحسب  است

 

      

 واجتماعی فرهنگی

 ۱۱........................................................................................ ادرهاسیه چ   

 ۰۲......................................................یوسیاسی ایل بزرگ قشقای تاریخ اجتماعی  

 ۰۸................................................................................از چالقفا تا چاه کاظما 

 ۵۱.......................................................................(۱ایل قشقایی زرگران ختایی )  

 ۵۵........................................................................(۰ایل قشقایی زرگران ختایی)

 ۵۱............................................................................کوچ نشینان قشقایی فارس

      ۵۸.............................................................................................قبیله عشق 

 ۲۲....................................................................................های ایران  قشقایی

     تاریخ

 ۲۵.................................................... ۱۵۰۲بعد از شهریور  نگاهی به ایل قشقایی     

 ۲۳................................................................ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران      

 ۲۱....................................................................سیر تحوالت تاریخی ایل قشقایی         

 ۲۸...........................................)از صفویه تا پهلوی(مردم ایل قشقاییتاریخ مبارزات      

 ۳۱........................................................  قشقایی ها و مبارزات مردم جنوب ایران     

 ۳۲..............................................................................شورش عشایری فارس        

 ۳۳....................................................................جهانی اولایل قشقایی در جنگ        
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 ۳۹..............................ها در جنگ جهانی اول به روایت اسنادها با انگلیسینبرد قشقایی     

    ۱۲............................................،قشقایی و جنگ دوم جهانینبرد سمیرم :انگلیسی ها     

 زبان

 ۱۰.....................................................................................وزلوگوقشقایی س     

 ۱۲.......................................................................زبان ترکی و شیوه نگارش آن     

 ۱۱...............................................  زبان ترکی قشقایی و مبانی دستوری آن خودآموز     

 ۱۹............................................................................دستور زبان ترکی قشقایی     

 ۱۸............................................................................دستور زبان ترکی قشقایی     

 ۱۲..........................................................................قاشقا فرهنگ _ترکی فارسی        

 ۱۰...................................... و استامبولی مروری بر اصطالحات مشترک ترکی قشقایی      

 ۵۱......................................................................................یادهایی رها در باد        

 ۱۲...................................................................... نصاب ترکی قشقایی به فارسی      

 قشقایی ها و نهضت ملی ایران

 ۱۱ ..................کشور( رمعاص خیتار در هاآن یاسیس نهیشیپ به ینگاه با)  رانیا یمل نهضت و هاییقشقا      

 ۹۲...................................نقش قشقایی ها در تاریخ و فرهنگ ایران

 ایفه های قشقاییط

    کشکولی بزرگ  

 ۹۰...............................و خان احمد لو................... در ایل قشقایی هویت قوم آرخلو     

 ۹۵............................................................................... بلوردی در گذر تاریخ     

 ۳۹.................................................................تاریخ تیره بیگدلی کشکولی بزرگ     

 ۹۹.........................................................................حماسه سازان  غائله جنوب       

  ۱۸...................................................................از باورد خراسان تا ابیورد فارس     

 دره شوری

 ۸۵..........................................................................زند لک در ایل قشقایی قوم     
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 ۳۸....................................................................شجره نامه بنکوی دده که ای    

 عمله 

 ۸۹.................................................ها از امپراتوری اویغورستان تا دیار قشقاییزنگله    

 ۱۲۲......................................................................از ایالت بلو تا ایالت فارس    

 فارسیمدان

 ۰۱۲....................................................................................ایمور در گذر زمان    

 ششبلوکی 

 ۵۱۲..................................لو قشقایینگاهی به تاریخ و فرهنگ ایالت شش بلوکی و رحیم    

 کشکولی کوچک

 ۳۱۲..................................................)طایفه کشکولی کوچک(سامی کالنتر دانشمند     

 صفی خانی 

 ۱۱۲...............................................تیره ی علی ُکردی از طایفه ی صفی خانی قشقایی   

 لرکی 

 ۱۱۱....................................................................................از قشقایی تا لرکی 

 و ریشه یابی پیوستگی های قومی
 ۰۱۱..............قشقایی( -های قشقایی ایران قبیله )قاییایل -تاریخی:  اوغوزپیوستگی قومی و   
 ۱۱۲.........................................................................تاریخ گمشده قوم قشقایی    

 ۱۱۱..........................................................................شجره قوم ترک  

  هنر

 ۱۱۱..............................................کوچ با عشق شقایق )بررسی هنر در ایل قشقایی(     

 ۱۱۹...............................................بازتاب طبیعت زاگرس در هنر بافندگی ایل قشقایی       
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 ۲۱۰.....................................................های قشقایینگارهبازتاب طبیعت زاگرس در      

 موسیقی

 ۱۰۵.......................................................شصت قطعه موسیقی قشقایی برای سه تار     

 ۱۱۰.............................................................دستور آموزش تار و سه تار قشقایی        

 ۱۰۱...........................................................()بخشی از حماسه کوراوغلوکوراوغلو      

 ۰۹۱.......................................................................................غریب و صنم     

 ۱۰۸...........................................)پانزده قطعه قشقایی برای ویلن(َصنم و بیَغر     

 ماذون 

 ۱۵۲......................................)گزیده اشعار مأذون( ۱سیری در بوستان قشقایی     

 ۵۱۱.................................................................آیرولوق چاقی)آیریلیق چاغی( دیر     

 ۱۵۰.....................................................................نقدو تحلیل شعر مأذون قشقایی     

 ۵۱۵.................................................(دیوان میرزا مأذون قشقایی۰ای از آفتاب )سایه     

 ۱۵۲.........................................................اشعار میرزامأذون قشقایی با الفبای التین     

 یوسفعلی بیگ

 ۱۱۵........................()مجموعه اشعار یوسف علی بیگ ۰سیری در بوستان قشقایی         

 ۱۵۹..................................................ییناتمام دیوان یوسفعلی بیگ قشقاسرنوشت            

 ها ییقشقا انیم در آلمان عوامل 

 ۵۸۱..............................................................................................ستون پنجم      

 ۱۲۱..................................................................................سپیده دم در ایران       

                        ۲۵۱...............................................نهضت جنوب، فارس، قشقایي و غائله آذربایجان        

 حکمت و عرفان

 ۱۲۳....................................آداب و رسوم ایل قشقاییسیر حکمت و عرفان در ادبیات و      
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 شهیدان دفاع مقدس

 ۲۹۱...................................................................................از ایل تا ملکوت       

 ۱۲۸.........................جهاد تا شهادت)فرازهایی از زندگی جهادگر شهید، غریبعلی حمزوی(    

 ۱۱۳............................................................................۱شقایق های آسمانی     

 ۱۳۰............................................................................۰شقایق های آسمانی       

 ۵۱۳  ......................................................................................طب سنتی 

 آشپزی

 ۱۳۱..................................................................................سفره ایل قشقایی       

 ۰۱۱ .....................................................................راهنمایی توریست

 ناسکاکوچ و

 ۱۱۵...........................................................................عشایر نمهاجرت واسکا     

      ۲۱۱..........عشایر قشقایی(معماری کوچ )مطالعه موردی:  ای از معماری ایران،حلقة گمشده       

 و ازدواج خانواده  جامعه شناسی 

 ۱۱۹...........جامعه شناسی خانواده و ازدواج در ایالت و عشایر )مطالعة موردی ایل قشقایی(     

 ۱۱۲.....................................................................زناشویی در میان قشقائیان    

  ۰۱۱...................................................................کتابشناسی توصیفی

 ۲۱۱................................................................................................عکس

    و خاطرات سفرنامه

 ۱۱۳..............................................................................سالطین کوهستان      

 ۱۹۱............................................................سفرنامه حاج ایاز خان شاکری        

 ۱۹۰....................................................................................  فرازو نشیب      

 ۳۱۹................................................................................  ااز ایل تا اتاو      
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 داستان 
 ۱۹۱...............................................................او سحرگاهدان نه گچدی        

 ۱۱۹................................................های مستند از ایل قشقایی (گرایلی )داستان      

                 ۱۹۸....................................................................داستان صدای درد مجموعه     

 ۲۱۸.......................................................................................... سیبخوران    

 ۱۸۱................................................................................... مرداگر مادر نمی    

 ۵۱۸.........................................................................................آغساق جیران     

 ۱۸۳.......................................................................................قارقا قوناق لوگو       

 ۱۱۸.........................................................................................آلینجاق الدوز     

 ۱۸۱.............................................................................................اوغلو یول     

 ۱۸۸......................................................................................مدرسه پیر شوک       

 ۰۲۲............................................................هوه خانه حسنقلیعروسی هفت برم و ق     

 ۱۰۲..........................................................................عشق نامه های ایل قشقایی     

 ۰۲۵.............................................................................. ...........تیلکی متلری      

 ۳۰۲.................................................................................قصه های شیرین ایل        

 ۰۲۹...................................................................................... ایاز کاپیتان کش     

 ۲۰۱................................................................................................... کوچ      

 ۰۱۱...............................................................................................مادر ایل      

 ۰۱۰...........................................................................................اصلی و کرم        

 ۰۱۲......................................................................................... پاشا کوموجا       

  رمان

 ۰۱۳................................................................................................ظلمت       

 ۰۱۱.......................................................................................ماهی نقره ای      
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 شعر 

 ۰۱۹......................................................................................قشقایی شعری      

 ۰۰۱................................................................................نغمه های ایل قشقایی     

 ۰۰۵..............................................................................مجموعه شعر آی سودا     

 ۰۰۲...............................................................................  دیوان اشعار کاووس     

 ۰۰۳...................................................................................ارمغان ایل قشقایی     

 ۰۰۱..................................................................................کورش دنا داغیندان     

 ۰۰۱.............................................................................................اوزاق یول       

 ۰۰۹..........................................................................................یاغار بولوت     

 ۰۰۸.................................................................................................آقداش     

 ۰۵۲............................................................................دیوان اشعار میرزا جواد     

 ۰۵۱..................................................................................یاشاسین شهر کیان     

 ۰۵۰................................................................................................   ۱یاز     

 ۰۵۵.................................................................................................  ۰یاز     

 ۰۵۱.............................................................دیوان اشعار اعظم هللا تیمور گورکانی       

 ۰۵۱..............................................................................................یتیم یال        

 ۰۵۸...............................................................................................بوزبلوت     

 ۰۲۲.............................................................................دنادان حیدر بابایه سالم     

 ۰۲۱...........................................................................................ئیل هجرانی       

 ۰۲۰..................................................................................کسمه نار آغاجی یام     

            ۰۲۵ ..............................................................................................آغ بلوت     

 ۰۲۳..............................................................................................یاشیل آلما     

 ۰۲۱.......................................................................................بوستان قشقایی     

 ۰۲۱..............................................................................................یان باخما     

 ۰۲۹...................................................................................داراب خان اوجاقی     

 ۰۳۲..................................................................................................آیاتای     
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 ۰۳۰.................................................................................... گورمگه لمیشدیمگ     

 ۰۳۵...........................................................................................سینیق الدوز     

 ۰۳۲........................................................................................ دوزولاینجیم      

 ۰۳۳........................................................................................دومانلی دونیا      

 ۰۳۱..........................................................................................شیدای زمانه     

 ۰۳۱........................................................................................عطایی دیوانی     

 ۰۳۹..................................................................................... یانیق چیچک لر     

 ۰۳۸..............................................................................................       یاش      
 شعر طنز

 ۰۱۲.............................................................................................قره کیشی       

 ۰۱۱................................................................................................ فوجوق    

 ۰۱۵........................................................................................ بالدان شیرین    

 کتاب کودک

 ۰۱۲................................................................................اوشاقالر ای اوشاقالر     

 ۰۱۳..........................................................................قوشالرا داش آتان اوغالن     

 ۰۱۱...............................................................................آی گولوم سای گولوم     

 ۰۱۱..................................من دیلیمی ساخالرام ) من زبانم را نگه می دارم(     

 ۰۱۹...........................................................آموزش تصویری واژگان ترکی قشقایی     

 ۰۱۸..................................................................... کالنتر کرامت و داروغه هیبت     

 ۰۱۲........................................................................................پاشا قورخماز     

 لضرب المث 

 ۰۱۱........................................................................................آتاالر سوزو          

 ۰۱۰.........................................ضرب المثل های ترکی قشقاییبرگزیده اصطالحات و        

 ۰۱۵...............................................................ضرب المثل های ترکی ایل قشقایی       

 ۰۱۲................................................................................ائل سوزو ائل گوزو       
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 چیستان 

 ۰۱۳..............................................................................قاشقایی تاپماجاالری        

 افسانه 

 ۰۱۱..............................................................................مهر خاور ماه مغرب        

 ۰۱۱............................................................... افسانه ها و قصه های ایل قشقایی       

 ترانه/آساناک   

 ۰۱۸.......................................................................................  آسانکالر          

  ۰۹۲.......................................................................................صد آساناک         
 نام های ترکی قشقایی

 ۰۹۱.............................................نام های اصیل ایرانی شاخه ترکی قشقایی فرهنگ       

 بزرگان و مشاهیر

 ۰۹۳.................................................صولت الدوله قشقاییپرچمدار حماسه جنوب       

 ۰۹۱.........................................محمد ناصر قشقایی(خاطرات روزانه )سالهای بحران            

 ۰۸۰..................................................................منصورخان قشقایی ملکخاطرات       

 ۰۸۳................................................................(بهمن خان قشقایی )تولدی در آتش      

 ۰۸۱........................................................... محمد حسین خان قشقایی()ایادمانده ه       

  یجهانگیر خان قشقای      

 ۰۸۱..............................................................................از مضراب تا محراب       

 ۰۸۹...........................................آیت اله حکیم جهانگیرخان قشقایی و صاحب نظران       

 ۰۸۸................................................. اساتید حکیم جهانگیرخان قشقایی شرح  حال       

 ۵۲۲............................................................................(۱دبوستان معرفت)جل       

 ۵۲۱............................................................................۰بوستان معرفت)جلد(       

 ۵۲۱.........................................................................(   ۵بوستان معرفت)جلد       

 ۵۲۰.............................................................................(۲بوستان معرفت)جلد         
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 ۵۲۵.................................................سرافراز میرزا جهانگیرخان قشقاییفرزند ایل        

 ۵۲۲.......................................................................................ساز بی رنگ       

 ۵۲۳...........................................................................................سردلبران       

 ۵۲۱...............................................................................جهانگیرخان قشقایی         

 بهمن بیگی و تعلیمات عشایر 

 ۵۲۱.......................................................................................به اجاقت قسم      

 ۵۲۸....................................................................عرف و عادت در عشایر فارس     

 ۵۱۰.........................................................................................طالی شهامت     

 ۵۱۲.....................................................................................اگر قره قاج نبود     

 ۵۱۱...................................................................................بخارای من ایل من     

 ۵۱۸................................................................آموزش و پرورش در عشایر ایران     

 ۵۰۵...................................................................................مدیر کل افسانه ای     

 ۵۰۳..........................................................................................آموزگار مهر     

 ۵۰۱................................................................................سواد عصای پیریست     

 ۵۰۸............................................................دانشسرای  عشایر از طللوع تا غروب     

 ۵۵۲.................................................................اسطوره مدیریت محمد بهمن بیگی       

 ۵۵۵............................................(روش های آموزشی محمد بهمن بیگی)قصه آفتاب      

 ۵۵۱.....................................................................دبیرستان عشایری درگذر زمان     

 ۵۵۹.............................................................................عشایر تنها و مدیر الفبا     

 ۵۵۸..................................................................................نخستین آموزگار ایل    

 ۵۲۲.................................سرگذشت سردار فرهنگی ایل محمد بهمن بیگینگاهی گذرا به      

 ۵۲۵...................................................نام ها و یاد ها در قلم و بیان محمد بهمن بیگی    

 ۵۲۳.............................پنهان و راهبردهای موثر آموزشیمحمد بهمن بیگی :ارزش های        

 ۵۲۱................................خدمات استاد بهمن بیگی و یارانشفرشتگان نجات )مروری بر     

 ۵۳۲......................................................)راز محبوبیت محمد بهمن بیگی(رمز توفیق    

 ۵۳۰.................................................................................سمرقند من استاد من    

 ۵۳۵...........................................................طالیه دار عشق استاد محمد بهمن بیگی     
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 ۵۳۲.......ی...قشقایدرایل  تحرک بر تحول تاثیر آموزش و پرورش نوینتحلیلی جامعه شناختی     

 ۵۳۱............ ....................................................نامه های ماندگار محمد بهمن بیگی    

 ۵۳۹....................................................................................بهمن بیگی باشکوه    

 

 

 

 قشقایی وشاعران بیوگرافی نویسندگان

 ۵۳۸...............................................................................    محمد بهمن بیگی     

 ۵۱۱......................................................................................منوچهر کیانی      

 ۵۱۸................................................................................ابراهیم فارسیمدان       

 ۵۱۲....................................................................................ابوالفضل جعفری    

 ۵۱۱..................................................................................ارسالن میرزایی       

 ۵۱۲.....................................................................................اسداله مردانی       

 ۵۱۱..................................................................................   ومردانلاسماعیل     

 ۵۱۱...............................................................................    اشکان اعظمی نژاد    

 ۵۱۱.....................................................................................افروز جهاندیده      

 ۵۱۹.................................................................................... اله داد بهرامیان     

 ۵۹۲..............................................................................  اله وردی بهمن بیگی    

 ۵۹۱.......................................................................................یوسفی  امراله     

 ۵۹۲............................................................................امید مصطفوی بلوکهلو      

 ۵۹۱..............................................................................ایلیاشار گودرزی فرد      

 ۵۹۹..........................................................................................بابک طیبی        

 ۵۸۲............................................................................بهرام زاهدی دره شوری    

 ۵۸۰...............................................................................بهرام قزلباش شاملو      

 ۵۸۵.............................................................................  بهمن مرادی علمدارلو    

 ۵۸۲..........................................................................  دره شوری بیژن فرهنگ      

 ۲۲۱..................................................................................  پروین دره شوری    
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 ۲۲۱.......................................................................................  پروین بهمنی    

 ۲۱۲......................................................................................پیران درخشان      

 ۲۱۱...............................................................................پیران قشالقی رحیمی      

 ۲۱۰........................................................................................تیمور گردانی      

 ۲۱۵............................................................................جعفر عیوضی یادکوری      

 ۲۱۲........................................................................شورباخورلو  جمال خجسته     

 ۲۱۳......................................................................................جمشید خدابنده      

 ۲۱۱........................................................................جهانبخش نوروزی چگینی      

 ۲۱۱.............................................................................  جهانگیر صادقی دهدار    

 ۲۱۸...............................................................................جهانگیر محمدی پور      

 ۲۰۲.......................................................................................... حسن مرادی    

 ۲۰۱.....................................................................................حسنعلی قزلباش      

 ۲۰۰.....................................................................................حسین جدی بایات    

 ۲۰۲.....................................................................................خسرو احتشامی      

 ۲۰۱..............................................................................داریوش خان بهادری      

 ۲۰۹...........................................................................................  داود بالیده    

 ۲۵۲.....................................................................................داود حسن آقایی      

 ۲۵۰................................................................................  راضیه کاظمی کرانی    

 ۲۵۵....................................................................................  زهرا طاهری فرد    

 ۲۵۳...............................................................................  سارا مرادی کشکولی    

 ۲۵۱........................................................................سهراب حاتمی بهمن بیگلو      

 ۲۳۰.......................................................................................شوکت رضایی      

 ۲۳۲.......................................................................................شهباز شهبازی     

 ۲۳۳.......................................................................................شهریار خلیلی      

 ۲۳۱.......................................................................................   صادق یعقوبی   

 ۲۳۹..........................................................................................صمد مغانلی     

 ۲۳۸.........................................................................عبدالحسین شهبازی ایگدر     
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 ۲۱۲...................................................................... صفرلو پور عوض عبدالرحمن   

 ۲۱۱...........................................................................عبدالعظیم رحیمی آردکپن     

 ۲۱۰..................................................................................عرفان شیروانی لک    

 ۲۱۱............................................................................عزیز اله عطایی کشکولی    

 ۲۱۸................................................................................علی اصغر صیاد لک     

 ۲۱۲................................................................................  علی اکبر حسنی طیبی  

 ۲۱۱...................................................................................... علی اکبر طاهری   

 ۲۱۲...........................................................................................  علی سهرابی  

 ۲۱۱.......................................................................................علی قشقایی فرد    

 ۲۱۱.....................................................................................علی کاظمی کرانی    

 ۲۱۹...........................................................................  عوض اله صفری کشکولی 

 ۲۹۱..............................................................................  عیسی رحمانی دوغانلو  

 ۲۹۰.......................................................................غالمرضا میرزایی دره شوری    

 ۲۹۲...................................................................................فتانه مرادی قرقانی    

 ۲۹۳...........................................................................................فرود اژدری    

 ۲۹۱.......................................................................................فرود جهانگیری    

 ۲۹۹......................................................................................فرهاد گرگین پور    

 ۲۸۱.........................................................................................فرهاد هاشم پور  

 ۲۸۲............................................................................دره شوری فریدون فرهنگ  

 ۲۸۱.......................................................................................فضل اله علی نژاد  

 ۲۸۱................................................................................................کاوه بیات  

 ۳۲۵...................................................................................کورش ایمانی ایمانلو  

 ۳۲۲............................................................................................کیامرث کیانی  

 ۳۲۳...................................................................محسن احمدی .......................  

 ۳۲۱.......................................................................................محسن رجایی پناه  

 ۳۱۱................................................................................دره شوری محمد نادری  

 ۳۰۵.............................................................................................محمد نسیمی  
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 ۳۰۵............................................................................................محمد هنرمند  

 ۳۰۲...........................................................................................محمود کاویانی  

 ۳۰۱...........................................................................مراد حاصل نادری دره شوری

 ۳۰۱...............................................................................مراد علی حیدری کشکولی

 ۳۰۸......................................................................................منصور شاه محمدی

 ۳۵۲.....................................................................................منصور نصیری طیبی

 ۳۵۲............................................................................................منوچهر هنرور

 ۳۵۳...............................................................................................مهدی قرخلو

 ۳۲۲.............................................................................................مهدی قرقانی 

 ۳۲۳........................................................................................مهدی لطفی منش 

 ۳۲۱.............................................................................................مهرداد اژدری

 ۳۲۱.......................................................................................مهناز رحمت ایگدر

 ۳۳۲................................................................................................نادرعطایی 

 ۳۳۱..............................................................................................ناصر ایرجی 

 ۳۳۰.....................................................................................نواز اله بهرامی نژاد

 ۳۳۳..............................................................................................نوذر استوار 

 ۳۳۱.............................................................................................نوذر دانشور 

 ۳۳۸...........................................................................................نوروز ُدرداری 

 ۳۱۱...........................................................................................نوروز عباسی 

 ۳۱۵............................................................................................دانشور همراه 

 ۳۱۲............................................................................................یوسف شیبانی
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 فرهنگی و اجتماعیَ 

 سیه چادرها)تحقیقی جامع از زندگی مردم ایل قشقایی(

 

 نویسنده:  منوچهر کیانی

 ناشر:کیان نشر

 ۱۵۱۲چاپ اول:  

 2۲۰تعداد صفحات: 

 باشدصفحه می 2۲۰فصل و  ۱۹این کتاب تحقیقی کامل از زندگی  مردم ایل قشقایی در 

آمده است:  یکی از افتخارات  ۹۱به زبان خود نویسنده در پیشگفتار چاپ چهارم این کتاب در مهرماه 

است که هم میهنان عزیز را بایکی از  ۱۵۱۲دوران خدمت فرهنگی من انتشار کتاب سیه چادرها در سال 

 فروزان ترین مراکز فرهنگی کشور آشنا ساختم.

ها آشنا بوده، در همان محیط رشد کرده، سپس به تدریس سیه چادردکتر کیانی خود از دوران کودکی با 

نونهاالن ایلی اشتغال داشته و تمام زندگانی اش را در کنار همین مردم گذرانده و منتظر فرصتی بوده تا 

دیده است که جوانان، کلیه ای فراهم آورد؛ زیرا با چشم خود میاز زندگی جالب و پرماجرای ایل نوشته

شوند. کنند و جذب زندگی شهری میرسوم و مسائل آبا و اجدادی خویش را دارند فراموش میآداب و 

های ها، داستانسپارند حتی از قصهآنها نه تنها اخالق و خصوصیات پدران خویش را به فراموشی می

شان های جالب و پرشور آن، موسیقی اصیل و روح پرور و از هنرهای بی نظیرزیبای ایل و  نیز بازی

http://qashqaiebook.ir/product/سیه-چادرها/
http://qashqaiebook.ir/product/سیه-چادرها/
http://qashqaiebook.ir/product/سیه-چادرها/
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شود تا آقای کیانی که خود معلم بوده، با احساس مسئولیت برای دانند. این مسائل باعث میچیزی نمی

 جمع آوری مطالب این کتاب )سیه چادرها( اقدام نماید.

 فهرست کتاب

 فصل اول: 

o موقعیت جغرافیایی و محیط طبیعی ایل قشقایی 

o مرتع و اهمیت آن  -محیط طبیعی ایل 

o انواع مراتع 

o پوشش گیاهی و اثرات آن در زندگی مردم ایل 

o زندگی مردم ایل و رابطه آن با آب و هوا 

o  چگونگی استفاده از مراتع 

o  مالکیت مراتع 

o موارد استفاده پوشش گیاهی 

 فصل دوم

o )دام و دامپروری در ایل )دامداری سنتی 

o  شرایط گوسفند داشتی 

o تولید مثل گوسفندان 

o  چگونگی مواظبت از دام 

o پیشاهنگ گله  شاهاز یا 

o پشم چینی گوسفندان ایل 

o میزان شیردهی گوسفند 

o گذاری گوسفنداننشانه 

o شتر و پرورش آن در ایل قشقایی 

o های شتر بیماری 

o چوپان و انتخاب آن در ایل قشقایی 

o ابزار کار لبنبات سازی 

o ها(مشکالت دامداری در ایل )بیماری 

o اسب یار وفادار مردم ایل 

o های اصیلمشخصات اسب 

o های ایلغذای اسب 

o  جفت گیری و زاد و ولد اسب 

o )هنر رابضی )تعلیم دادن 

 فصل سوم

o اوضاع اقتصادی ایل 

o اختالف طبقات در ایل قشقایی 

o وران )طواف(انواع معانالت پیله 
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o وری رواج دارد چرا در ایل پیله 

o های کشاورزی در ایلفعالیت 

o تولیدات و مخارج مردم ایل 

 فصل چهارم

o  ایل قشقایی صنایع دستی در 

o ها تهییه مواد اولیه در دست بافت 

o  رنگ آمیزی یک صنعت تاریخی در ایل 

o اصول صحیح رنگ آمیزی 

o های گیاهیها و رنگیزهرنگ 

o کارگاه بافندگی 

o های قشقاییتاریخچه و قدمت دست بافته 

o های فرش قشقاییویژگی 

o نقش و نقش پردازی قالی 

o های قالیها و نگارهنقش مایه 

o بی بی بافهای فرش 

o گبه بافی 

o های گبهنقش 

o هانقش گبه در تحّول دستباف 

o  گلیم بافی 

o های گلیمنقش 

o های گلیم بافیانواع نقش 

o جاجیم بافی 

o  انواع جاجیم 

o های سوزنیدست باف 

o ها و کاربرد آنانواع سوزنی 

o های رندبافته 

 فصل پنجم

o پوست و دستکارهای وابسته به آن 

o لوازم ساخته شده از پوست 

o آب و طرزتهیه آن مشک 

o  خیک یا مشک دوغ زنی و طرز ساخت آن 

o پوست مخصوص پنیر 

o همیانه 

o دیگر موارد کاربرد پوست 

 فصل ششم

o )مسکن در ایل قشقایی)مقدمه 
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o مسکن  موقت و دائمی 

o رابطه مسکن با عوامل طبیعی 

o عناصر اصلی سیاه چادر 

o ها(چیق بافی)انواع چیق 

o کاربرد آالچیق 

o  طرز بافتن آالچبق 

o بافی طناب 

o هاانواع طناب 

o صنایع چوب در سیه چادر 

o  وضعیت داخلی سیاه چادر 

 

 فصل هفتم

o  صنایع غذایی در ایل 

o  طرز تهیه ماست و دوغ و روغن 

o طرز تهیه پنیر 

o های شیردیگر فرآورده 

o های گیاهی فرآورده 

o غذاهای معمولی مردم ایل 

 فصل هشتم

o )پوشاک در ایل قشقایی)مقدمه 

o چگونه پوشاک پیدا شد 

o لباس زنان ایل 

o لباس مردان ایل 

o لباس نوزاد 

o لباس عروس 

 فصل نهم

o تزئینات 

o تزئینات زنان 

o تزئینات لباس خردسال 

 فصل دهم

o )خصوصیات کوچ و گام به گام با کوچ)مقدمه 

o خصوصیاتی در مورد کوچ 

o زمان و تعیین وقت کوچ 

o خط سیر کوچ شبانی قشقایی 

o گام به گام با کوچ 
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 فصل یازدهم

o  اجتماعی ایل قشقاییاوضاع سیاسی و 

o سابقه تاریخی 

o گذشته ایل قشقایی از نظر سیاسی 

o اندها از چه زمان و از کجا به فارس آمدهقشقایی 

o تقسیم بندی طوایف و جهت ایل قشقایی 

o هااساس نامگذاری تیره 

o های سیاسی و تقسیم بندی آنواحد 

o ایلخانی و وظایف آن 

o عواملی که موجب قدرت ایلخانی بوده 

o  سیاسی ایلخانانتشکیالت 

o ترکیب اجتماعی و طبقات جامعه ایلی 

o هاتاریخچه پیدایش غربت 

  فصل دوازدهم

o  سازمان دفاعی ایل 

o های نظامی در جنگتاکتیک 

o قلعه گیری و رفتار جنگجویان با دشمن 

o اسلحه و نقش آن در جامعه 

o های موجود در ایلانواع سالح 

o انواع شکار در ایل قشقایی 

o ایلهای شکار در روش 

 فصل سیزدهم 

o اسکان و مهاجرت در زندگی مردم ایل 

o هاازدیاد جمعیت و مهاجرت 

o هاافزایش جمعیت و ارتباط آن با مهاحرت 

 فصل چهاردهم

o بهداشت و درمان آن در ایل قشقایی 

o اصالح و استحمام در ایل 

o بهداشت خانواده 

o راههای درمان بیماریها 

o پزشکان تجربی ایل 

o  زدگی(زایمان و مبارزه با )آل 

 

 فصل پانردهم

o  اخالق و عواطف انسانی و عقاید مذهبی 

o هایی از اخالق مردم ایلنمونه 
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o مذهب در ایل قشقایی 

o عزاداری عاشورای حسینی 

o نذر و نیاز در ایل قشقایی 

o خرافات در ایل قشقایی 

 فصل شانزدهم

o ها در ایلآداب و رسوم و سنت 

o عید قربان و مراسم آن 

o عید نوروز و مراسم آن 

o جشن چله بدر 

o مراسم جشن اسفند 

o  مراسم کوچ موقت 

o مراسم طلب باران 

o مراسم ختنه سواران 

o مراسم مرگ 

o سوگواری در ایل 

o مراسم برنج کوبی 

 

 فصل هفدهم

o ازدواج، اهداف و مراسم و نقش زنان ایل 

o چگونگی انتخاب همسر 

o برخی از اهداف ازدواج 

o دایره همسر گزینی 

o مراسم خواستگاری 

o  انگشتر مراسم شال و 

o  باشلق یا شیربها 

o  مراسم عروسی 

o هامراسم رقص و موزیک در عروسی 

o  چگونگی حرکت کاروان عروس 

o مقام و موقعیت زن در ایل قشقایی 

o خصوصیات اخالقی زنان 

 فصل هجدهم

o  فرهنگ و هنر مردم ایل قشقایی 

o هایابی فرهنگ قشقاییریشه 

o مروری کوتاه بر فرهنگ ایل 

o  باستانی در ایلاجاق بازمانده فرهنگ 

o موسیقی در ایل قشقایی 
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o هاای از کار آهنگنمونه 

o رقص در ایل 

o هنرمندان موسیقی قشقایی 

o های ایل قشقاییآهنگ 

o انواع رقص 

o تخلفات و داوری در ایل قشقایی 

o طنز و طنز گویان در میان ایل 

o سواد و سوادآموزی 

o هنرهای تجسمی در ایل قشقایی 

o قشقاییهای رایج در ایل المثلضرب 

o شعر و شعر در ایل قشقایی 

 فصل نوزدهم

o ورزش و بازی در ایل قشقایی 

o های معروف در ایلبازی 

o  اصطالحات کتاب 

o منابع و ماخذ 
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 قشقایی تاریخ اجتماعی و سیاسی ایل بزرگ

 نویسنده: نوروز ُدرداری

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۹۸سال انتشار:  

 ۱۱۹تعدادصفحات: 

 

توسط انتشارات قشقایی شیراز  ۱۵۹۸در اواخر سال ”تاریخ اجتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشقایی“کتاب 

از آن رونمایی گردید. این کتاب با هدف  ۱۵۸۲منتشر شد و در نمایشگاه بزرگ کتاب شیراز در سال 

 آشنایی بیشتر مردم با آیین زندگی ایل قشقایی تدوین و منتشر شده است.  

 هایها و نوشتهي کتابمؤلّف كه خود از میان عشایر قشقایی برخاسته است، تالش کرده تا از راه مطالعه

های فارس، کهگیلویه  و بویراحمد و وگو با مّطلعان ایلی و محلی در استانمختلف و مراجعه و گفت

های این کتاب منابع و مآخذ آوري و ثبت نماید. در هر یک از بخشفهان، اطالعات و وقایع را جمعاص

مندان یادآوري شده است و کتابی است که به تمام سنتها، آداب ورسوم، مورد استفاده برای آگاهي عالقه

 تاریخچه و پیشینه، فرهنگ ورسوم مهاجرت ایل قشقایی پرداخته است.

کتاب حاضر ضمن بیان پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی ایل قشقایی، تاریخ سیاسی یا نگارنده در  

اجتماعی و فرهنگی این ایل از دوران صفویه تا پایان دوره پهلوی را بررسی کرده است. در کتاب به 

نیز اشاره شده است. از  ۱۵۵۰مرداد  ۰۹نقش ایل قشقایی در دوره ملی شدن صنعت نفت و کودتای 

توان از جمعیت ایل قشقایی، آداب و رسوم، زبان، پوشاک، وضعیت آموزش و تر کتاب میاحث جزئیمب

 سوادآموزی عشایر و... نام برد.

 

 باشد: این اثر در نه فصل به نگارش درآمده که دربردارنده موارد زیر می

http://qashqaiebook.ir/product/تاریخ-اجتماعی-و-سیاسی-ایل-بزرگ-قشقایی/
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 های زیر است: فصل اول شامل عنوان

 

o ی تاریخی ایل قشقاییپیشینه 

o  ایل قشقاییمنشأ نام 

o مهاجرت ترکان به فالت ایران تاریخ 

o  تاریخ مهاجرت ترکان قشقایی به فارس طبق اسناد موجود تاریخی 

این قشقایی پرداخته و آراء و نظریات موجود در این زمینه را بیان  در این فصل نویسنده به منشأ نام

 کرده است.

 

 فصل دوم این اثر شامل: 

o موقعیت جغرافیایی و جمعیت 

o حدود قلمرو ایل بزرگ قشقایی 

o  جمعیت عشایر کوچنده ایران 

o نشینان قشقایی جمعیت ایل 

 

 ی: فصل سوم کتاب دربردارنده

o  زبان و فرهنگ ایل قشقایی 

o  زبان ترکی 

o زبان در دنیامردم ترک جمعیت 

o سوادآموزی در عشایر 

o در فارس تأسیس مدارس عشایری 

o پوشاک مردم قشقایی 

o زنان در ایل قشقایی تزیینات و زیورآالت 

o پوشاک مردان قشقایی 

o  موسیقی و اهمیت آن در ایل قشقایی 

o همسرگزینی و تشریفات عروسی 

o های مرسوم در عروسی آهنگ 

o  عید نوروز در میان ایل 

o   مذهب و اعتقادات در ایل قشقایی 

o گرگ در اساطیر ترک 

 

نشینان قشقایی به بومی ایل در واقع نویسنده در این بخش در صدد شناساندن فرهنگ فولکوریک و

 ( ۱۱۱-۸2خواننده است.)ص 

 

 فصل چهارم
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o نشینیشامل کوچ 

o نشینیهای زندگی کوچویژگی 

o کوچ ایل قشقایی 

o زندگی در عشایر قشقایی 

o های مردمبرخی پیشه 

 

 فصل پنجم این اثر شامل

o های عشایر قشقاییبافتهاقتصاد و دست 

o اقتصاد عشایری 

o ها از دام های بهره برداریشیوه 

o ها یا صنایع دستی قشقایی  بافته 

o  قالی بافی 

o  گبه بافی 

o ها سایر بافته 

o  گلیم بافی 

o آشنایی با دار و ابزار بافت در ایل قشقایی 

o مالیات در عشایر ایران 

 

ی پرداخته و اطالعات مبسوطی را درباره های آنمؤلف در این فصل به تاریخ اقتصادی ایل و زیرساخت

های مختلف دامداری و زمینداری ایل قشقایی ارائه اقتصادی و گونه هایامرار معاش و فعالیتهای شیوه

ها و نمادهای مرسوم ها، رنگی انواع طرحبافی اطالعات ارزشمندی در زمینهداده است. در بخش قالی

 باشد.نظیر میدر نوع خود کم دهد کهدر این صنعت فرا روی خوانندگان خود قرار می

ی میان ایل قشقایی و حکومت مرکزی ی رابطهای دربارهگسترده مبحث مالیات و انواع آن شامل اطالعات

ا نشینان قشقایی را دربرگرفته و بکوچ است. در واقع این پنج فصل تاریخ اجتماعی و فرهنگی و بالعکس

 .دهدا به خود اختصاص میشود که فصل ششم تا نهم این اثر ری آن مبحث تاریخ سیاسی آغاز میخاتمه

 

شود که شامل موضوعات زیر می فصل ششم کتاب در واقع آغاز مبحث تاریخ سیاسی ایل قشقایی محسوب

 است: 

o اجتماعی ایل قشقایی  -سازمان سیاسی 

o  تشکیالت 

o  بنکوهای عمله 

o تقسیمات ایل بزرگ قشقایی 

o های قشقایینگاهی به ایل 

o در ایل  قشقایی  تشکیالت و سازمان اداری و اجرایی 

o  برخی نقش آفرینان در ایل قشقایی 
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گاه اطالعات و آمارهای در این بخش نویسنده به تقسیمات قدرت و ساختار اجتماعی پرداخته و آن

ها و طوایف مختلف ارائه داده که در نوع خود ارزشمند میزان جمعیت تیره یتوجهی را دربارهجالب

بیان ساخت قدرت در ایل قشقایی پرداخته و هرم قدرت سیاسی ایل را  است. در بخش دیگری نویسنده به

توضیح داده و تقسیمات ساختار قدرت در ایل را که شامل ایلخان، ایل بیگی، کالنتران، خان، کدخدا و 

 شود، بیان کرده است.سفیدان میریش

 

 در دو بخش به آن پرداخته:  فصل هفتم کتاب تحت عنوان تاریخ سیاسی ایل قشقایی است که

 

بخش اول:  شامل تاریخ ایل قشقایی از صفویه تا قاجار است و بخش دوم آن دوران حکومت پهلوی تا  

 گیردرا دربر می۱۵۵۰مرداد سال ۰۹کودتای 

ی ششم به ایران مهاجرت کرده های قشقایی پیش از سدهترک»گوید نویسنده در آغاز این بخش چنین می

سندی به دست نیامده است.  ی دوازدهماند اما از وضعیت سیاسی آنان تا سدهاقامت گزیده و در فارس

است و ما نیز بررسی سیاسی این ایل را از همین زمان  اولین سند تاریخی مربوط به دوران صفوی

 « کنیم.شروع می

الت سیاسی ایران را بایست ی تحوآید ورود ایل قشقایی به صحنههای نویسنده برمیطور که از گفتههمان

ها به نگهبانی از وجو کرد که به عنوان یکی از ایالت حامی آنجست در آغاز فرمانروایی صفویان

از رجال سیاسی و نظامی ایل  ایحال پارهگاه مؤلّف به بیان شرحمرزهای جنوبی ایران گماشته شدند. آن

 است. در دوران صفوی تا پایان آن سلسله پرداخته

 

و جانشینانش و نیز زندیان از دیگر مباحث این بخش ی فرمانروایی نادر دورهتحوالت سیاسی ایل در 

و  مبحث بعدی است که از حجم ایل در روزگار فرمانروایی قاجاریه بررسی تاریخ سیاسی ایناست. 

آغامحمدخان قاجار گسترة زیادی برخوردار است. در بخش آغازین این مبحث مؤلّف در تحلیل سیاستی 

آغامحمدخان با سوابقی که از دشمنی ایل قشقایی به علت »نویسد: نسبت به ایل قشقایی چنین می

خان در این ایل به کریم ها را از زمان اسارت در حکومتچنین کینه آنآنان با زندیان و هم همبستگی

 (۵۵۵آن را تضعیف نمود)ص پاره کرده و همراه داشت، درصدد انتقام برآمده و ایل را پاره

عشایر به منظور  جاییهای حکومت قاجار در مورد ایالت دیگر پرداخته و جابهسیاست سپس نویسنده به

تضعیف قدرت آنان را به عنوان استراتژی قاجارها نام برده که ایل قشقایی نیز از پیامدهای آن برکنار 

 بخش است. مبحث بعدی ایناهان قاجار تحوالت سیاسی ایل در دوران فرمانروایی شنماند. 

گاه به نقش ایل در تحوالت دوران مشروطه وی در ادامه، ایلخانان معروف این ایل را معرفی کرده و آن

 دهد و یکی از پیامدهایهای آنان را به خوانندگان ارائه میای از اقدامات و واکنشپرداخته است و پاره

 های برخی از سران ایلداند. فعالیتها میا به قدرت و تضعیف قشقاییهفتح تهران را دستیابی بختیاری

جویی آنان با سران بختیاری اشاره کرده که بیش از هر و ستیزه قشقایی در مجلس شورای ملی و رقابت

های بندیسازد که در دستهرو میخواننده را با این واقعیت در تاریخ سیاسی جدید ایران روبه چیزی

اجتماعی است. سپس نویسنده به بیان  تر از تعلقاتهای ایلی پررنگو حزبی، نقش گرایشسیاسی 

جنگ جهانی اول پرداخته و نقش سران قشقایی را در این تحوالت  تحوالت سیاسی فارس در دوران

 است. بررسی کرده
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را  لوی اولدوران حکومت پهنخست  مبحثبخش دوم فصل هفتم تحت عنوان دو مبحث جداگانه است. 

های عشایری رضاشاه در ایران و سپس فارس به تشریح سیاست گیرد که مؤلّف در این قسمتدربر می

نظر که از نقطه ی وی با رضاشاه اشاره کردهگاه به زندگی صولت الدوله قشقایی و رابطهپرداخته و آن

 توجه است.های ایلی در ایران جالبچگونگی تعامل حکومت رضاشاه به سران قدرت

دیگری از این فصل را به  و تمرد آنان در برابر استراتژی ایلی رضاشاه بخشهای ایل قشقایی شورش

نبردهای عشایر قشقایی در برابر حکومت مرکزی از  ی کرونولوژیخود اختصاص داده و به لحاظ ارائه

ی فارس و در در منطقههای ایلی رضاشاه اهمیتی ویژه برخوردار است. بررسی فراز و فرود سیاست

دوره  در این ارتباط با ایل قشقایی از مباحث بسیار مهم این اثر است که در بازنویسی تاریخی ایالت ایران

مبحث براساس تحقیقات میدانی  ای از مطالب اینجایی که پارهاز ارزش مضاعف برخوردار بوده و از آن

 باشد.مؤلّف استوار است قابل تأمل می

 

ه گیرد کاین بخش را دربرمی واپسین مبحث تاریخ سیاسیسیاسی این ایل در دوران پهلوی دوم  تحوالت

شود. از جمله خوانین قشقایی از زندان آغاز می خروج رضا شاه از ایران و آزادی)فرار( سران ایلیبا 

برجسته آن  پهلوی دوم با ایل قشقایی پرداخته که از نکات مهم و یسپس نویسنده به بررسی رابطه

 توان به:می

 

 ی رؤسای ایل قشقایی، نبرد سمیرمگیری دوبارهدر 

   ها نهضت جنوب و قشقایی 

 ملی شدن نفت ایران و سران قشقایی 

  دکتر محمد مصدق و ناصرخان قشقایی و رابطه محمد ناصرخان  قشقایی با محمد رضا شاه پهلوی 

  ۱۵۵۰مرداد  ۰۹کودتای 

 سرنوشت محمد رضا شاه 

  سرنوشت آخرین ایلخان قشقایی: ملک منصور خان  اشاره کرد.و 

 

 فصل هشتم کتاب شامل عناوین زیر می شود:

o  اسکان عشایر قشقایی 

o  جنایت یا سوء مدیریت در اسکان عشایر قشقایی 

o ها دررابطه با عشایر اقدامات و عملکرد دولت 

o  آینده عشایر قشقایی 

 

 ی: دربردارندهفصل نهم وپایانی  این اثر 

سرایان قشقایی است. مؤلّف در این بخش به معرفی شاعران و نویسندگان شرح حال شاعران ترک و غزل

 ای از اشعار آنان را در این قسمت گنجانده است.و دوران متأخر پرداخته و پاره قشقایی در گذشته
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  از چالقفا تا چاه کاظما   

 نویسنده: کیامرث کیانی   

 ناشر:قشقایی

  ۱۵۹۸چاپ اول: 

                 ۱۸۰تعداد صفحات: 

ی پرداخته است و حاوکتاب حاضر به نحوه زندگی کوچندگان قشقایی از سردسیر تا گرمسیر و بالعکس  

مطالبی از آداب و رسوم ایل قشقایی، رشادتهای مردان این قوم، جغرافیای کوچ؛ موقعیتهای طبیعی و 

سال این قوم است. ، مکانهای مسیر ایل و مطالب متنوعی از تجربیات نویسنده و سایر افراد کهناجتماعی

نویسنده در این کتاب، نخست به بررسی ریشة واژة قشقایی پرداخته، سپس به موقعیتهای مختلف این 

 قوم در ایران و فراز و نشیبهای زندگی آنان اشاره نموده است.

 

 فهرست مطالب کتاب

o  ایل شکوهمند قشقایی در گیرودار حوادث 

o جایگاه سازمان امور عشایر درنظام اداری 

o حمله و استقرار ارتش در مناطق عشایری فارس 

o کوچ و حرکت ایل در گذشته 

http://qashqaiebook.ir/product/از-چالقفا-تا-چاه-کاظما/
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o پوشاک قشقایی 

o مشخصه و موقعیت اجتماعی ایل قشقایی 

o تقسیمات اجتماعی ایل 

o کالنتران 

o طوایف ایل قشقایی 

o طبقات 

o القاب و عناوین در ایل قشقایی 

o اختالف طبقاتی در ایل 

o  نقش مذهب در ایل 

o هنر در ایل 

o موسیقی 

o  نقاشی 

o  تیراندازی 

o قالی بافی 

o ادبیات 

o ها و دفاعیات قشقاییجنگ 

o جنگ سمیرم و علل وقوع آن 

o )خرافات و اوهام در ایل و روستا )باورهای قانونمند 

o تولد فرزندان 

o تولد فرزند پسر 

o تولد دختران در خانواده 

o موقعیت زنان در ادوار مختلف 

o موقعیت زنان ایرانی 

o زن در اسالم 

o زن و انقالب 

o زنان ایل موقعیت 

o سوادآموزی در ایل 

o خواستگاری و ازدواج در ایل 

o مراسم نامزدی 

o مراسم عروسی در ایل 

o پاگشا 

o خانه به دوشی 

o )اسکان عشایر)تخته قاپو 

o کشف حجاب رضا خانی و عشایر فارس 

o  خلع سالح 

o )نظام وظیفه و آمار)سجل احوال و سربازگیری 

o میهمان دوستی در ایل 
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o خشکسالی و اثرات شگرف آن 

o شهر خنج 

o توضیح برخی واژها 

 

 

  ایل قشقایی)زرگران ختایی( جلد اول

 

 نویسنده:  بهرام قزلباش شاملو 

 ۱۵۸1چاپ اول:  

 ۱۰۲تعداد صفحات: 

 انتشارات: نوبد گویی شیراز

 

های جنوب ایران دارد که به هر از دیار ختا و ختن تا سرزمین زرگر، تاریخ کهن و سابقه درخشانی

ها به پا ای از آناند زنان و مردان شایستهاند، علی رغم مشکالتی که داشتهای از جهان قدم گذاشتهنقطه

خواسته است. گروهی که ایران را به عنوان موطن اصلی خود برگزیده و امروز در بیشتر نقاط این کشور 

 اند.اند، جزء خادمین موفق این سرزمین بودهشده ماندگار

تواند شناسیم، میها به صورت جوامع پراکنده آنان را میآشنایی با این ایل بزرگ که امروز پس قرن

 ها و طوایف ایران عزیز باشد.ی تاریخی بسیاری از تیرهراهبردی بر شناخت و فلسفه وجودی و سابقه

ز فرزندان خلف قشقایی دست به قلم بردند و مطالب گوناگونی ارائه دادند ی گذشته بسیاری ادر سه دهه

 ها که منابع متقن و ارزشمند داشتند، چراغی فرا راه آیندگان شدند.که تعدادی از نوشته

http://qashqaiebook.ir/product/ایل-قشقایی-زرگران-ختایی/
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برادر عزیز آقای قزلباش چندی قبل این کتاب را برای مطالعه در اختیارم گذاشت. نکات ارزشمندی از 

تحقیقات میدانی به دست آورده بود بسیار جالب و برای محققین دست آوردی جدید و قابل منابع مختلف با 

 استفاده است.

 اش باید کتاببرد، حداقل به تعداد سطرهای نوشتهاعتقادم بر این است که هر انسانی که دست به قلم می

پژوهشی عرضه داشته که در خوانده باشد. اما این معلم عزیز با مطالعة کتب مختلف و منابع با ارزش، 

بینیم که شاید اولین بار است که در تحقیقات مربوط به ایل قشقایی جای جای آن مفاهیم تازه و جالب می

 نوشته شده است.

 یانیدکتر منوچهر ک

 

 صفحات انتهایی کتاب:  

ا را به این نکته واژه نامه، اسناد و مدارک یا تصاویر ومنابع و مآخذ به کار رفته در این اثر به نوعی م

سازد که کتاب در عین حالی که حجم چندان زیادی ندارد؛ اما مستند به منابع و مدارک رهنمون می

ارزشمندی است که تحسین اهل قلم به ویژه مورخان حوزه ایالت و عشایر را به دنبال داشته است. جناب 

رده و از جهات گوناگون حائز بهرام  قزلباش شاملو کتاب خود را به صورت کاری پژوهشی تألیف ک

اهمیت است. به ویژه منابع و مآخذ را که وی آورده یا لغات و واژگانی را که او برای افراد ناآشنا به 

 زبان شیوای ترکی قشقایی آورده یک کار ارزشمند است که بر غنا و محتوای کتابش افزوده است.

 

 دهد:گذشتة قشقایی و به ویژه زرگر تشکیل میعنوان مطلب در بارة برخی آداب و رسوم  ۱1کتاب را 

 قشقایی -1

 زرگر -2

 شهبانو -3

 بیگلر بیگی -4

 ایلخان -5

 وزیر -6

 دلیر -7

 قوشچی -8

 حیدربیگ -9

 حاجی -11

 قلی خان زرگر و شهریار -11

 شاه ختایی و شاهزاده ختایی -12

 حافظ وک -13
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 زبان زرگری -اشکانیان -14

 واژه نامه -15

 اسناد -16

 منابع -17

 

 

  ایل قشقایی)زرگران ختایی( جلد دوم  

 

 نویسنده:  بهرام قزلباش شاملو     

 ۱۵۸1چاپ اول:        

 ۰۱1تعداد صفحات:      

 : قشقایی شیرازناشر

 

 فهرست مطالب جلد دوم :

o  سخن نخست 

o  مقدمه 

 قشقاییفصل اول:  

o  سکایی، قشقه کافر 

o  فارسیمدان 

o  قره میر شاملو 

o  مسیح خان فارسیمدان 

http://qashqaiebook.ir/product/ایل-قشقایی-زرگران-ختایی2/
http://qashqaiebook.ir/product/ایل-قشقایی-زرگران-ختایی/
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o  شش بلوکی 

o  تیره علمدارلو 

o  کله لوی شش بلوکی 

o  کله لوی عمله 

o  کشکولی 

o  ایددکه 

o  آرخلو 

o  اووغانی 

o  اوریاد 

o  اوخچلو 

o  )بنکوی شیخ اروج )عاشیق 

o  (۱۵۸1 -۱۵۲۱بیژن بهادری کشکولی) 

o   دره شوری 

o    چارقلوتیره 

o    تیره حاجی محمدلو 

o    شوریحسین خان دره 

o    قمری( ۱۵۰۹ -قمری  ۱۰1۵شوری)آیت اله جهانگیرخان دره 

o      طایفه عمله 

o      تیره بهی 

o     زرگر حکیمه ایل 

o     چگینی 

o     قرقانی 

o     قره قانی دره شوری  

o    قره قانی عمله 

o   آغچه قویونلو 

o   آغچه لو 

o   چایان سلطان اشرلو 

o   کهواد 

o   های شکارچیتیره  

o   زبان ساختگی قوش دیلی 

o   کالنتر ایالت متفرقه فارس در اطراف تهران 

o   ها و ایالت در وقف نامه زیارتگاه سید محمد در ساران کامفیروزهای تیرهنام 

o  بعضی ایالت قدیمی فارس 

 ایل صفی خانی .۱

 ایل رحیمی  .۰

 چارده چریک .۵

 اسالم لو .1
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 قشقایی فصل دوم: فرهنگ  

o ها نقارخانه 

o سووشون 

o عروسی در ایل قشقایی 

o چوپی 

o قپق اندازی 

o های ایل قشقایی بر اساس حروف الفبانام بعضی آهنگ 

o نام بعضی استادان موسیقی قشقایی 

o  ایلخانی موسیقی دوست 

o  حبیب خان گرگین پور 

o   دکتر منوچهر کیانی 

o های قالی ایل قشقایی )براساس حروف الفبا(بعضی نقش 

o مدرسه )حسینیه( ایلخانی 

o  بهمن بیگی 

o حافظ و زرگران ختایی 

 فصل سوم: قشقایی زرگر

o ختایی نامه 

o تقویم ختایی 

o سیف، سهراب، زرگر 

o هجری قمری(۱۰۵1قشقایی )واحد بیگ زرگر() -جنگ بختیاری 

o نصراله خان جهانگیری -شاه میرزا زرگر -نهضت جنوب 

o )ملی شدن صنعت نفت، میرزا بهرام زرگر )اشکانی 

o بهمن قشقایی، ابوالقاسم زرگر 

 

 فصل چهارم: ایل زرگر

o زرگر افشار کرمان 

o زرگر ایل عرب خمسه 

o زرگر لرستان 

o زرگر مجاور شاهسون بغدادی ساوه 

o دکتر زرگر 

o )مرتضی نیک نژاد)نوه رشید خان شاملو 

o )زرگر آبیگ قزوین)حاج فخراله زرگر 

o زرگر شاهسون اردبیل 

o آرزو خانم زرگر 

o  ،سرحد بیگیبدل بیگ زرگر 

o زرگر بختیاری 
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o نقش ایل زرگر در مشروطه 

o نتیجه فتح اصفهان به وسیله ایل زرگر 

o زرگر فرادنبه و سفید دشت 

o ها(نقش ایل زرگر در جنگ جهانی اول )مقابله با روس 

o ها  از  فرادنبه به کرمانشاهنقش ایل زرگر در جنگ جهانی اول در انتقال دادن آلمانی 

o زرگر فارس 

o  قشقاییزرگر ایل 

o زرگر دره شوری 

o زرگر کشکولی کوچک 

o ایزرگر قرچه 

o زرگر آردکپن 

o زرگر دمیرچماقلو 

o زرگر فارسیمدان 

o ای از آقای کیهان ایمانینوشته 

o ۱۵2۰تا سال  ۱۵2۲های های ایل زرگر در سالیکی از معلم 

o بعضی ایلخانان و بزرگان ایل زرگر 

o پادشاه خاتون 

o شاه جهان 

o هللا وردی بیگ زرگر باشی 

o خان زرگر باشیامام قلی 

o چنارهای امام قلی خان زرگر نوپبرب 

o واحد بیگ زرگر 

o )ابول بیگ )محمد حسن بیگ قزلباش شاملو 

o محمد حسن بیگ زرگر 

o آقاجان بیگ زرگر 

o غضنفر زرگر ختایی 

o ایلخان حکومتی ایل زرگر 

 فرمانفرما      (۱

 سیف السلطنه     (۰

 نظام الملک     (۵

o خالصه فلک ناز و خورشید آفرین 

o فهرست منابع و ماخذ 
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 کوچ نشینان قشقایی فارس

 

 شناس فرانسوی( نوبسنده: پیر اوبرلینگ)مورخ و قوم 

 مترجم:  فرهاد طیبی پور 

 پردیس دانش :ناشر

 ۱۵۹۵تاریخ نشر: 

 ۵۵1تعداد صفحه:  

گیری کنفدراسیون ایل قشقایی از مرحله استقرار عشایر ترک زبان حاضر درباره چگونگی شکل تحقیق

های مرکزی و جنوبی ایران از قرن چهارم هجری به بعد، تا افول تدریجی اقتدار آن در سدة اخیر در بخش

ری و است. سیر مناسبات ایل قشقایی با دولت مرکزی از یک سو و مناسبات آن با واحدهای عشای

 آید. حکومتی در فارس از سوی دیگر از مباحث مهم این کتاب به شمار می

 فهرست مطالب کتاب

http://qashqaiebook.ir/product/کوچ-نشینان-قشقایی-فارس/
http://qashqaiebook.ir/product/کوچ-نشینان-قشقایی-فارس/
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o اقتصاد ایل قشقایی 

o ساختار سیاسی ایل قشقایی 

o اند ها از کجا آمدهقشقایی 

o کوچ به کرمان 

o خانهای آخر محمد علیسال 

o رویارویی با یک حکومت مرکزی مقتدر و با ثبات 

o خان و خاندان حاکم او ظهور داراب 

o  مقابله با بریتانیای کبیر 

o ۱۸۱۲ـ  ۱۸۱۱های فراز و نشیب سال 

o  جنگ جهانی اول 

o ایام تخته قاپو: سلطنت رضاشاه پهلوی 

o جنگ جهانی دوم 

o نهضت جنوب 

o های صلح و رفاهسال 

o افول خاندان حاکم ایل قشقایی 

o ایل قشقایی بدون برادران قشقایی 

 این مطالب آمده استدر پیوست، کتاب نیز  

 های ایل قشقاییطوایف و تیره 

 برآورد جمعیت ایل قشقایی 

 خاندان حاکم قشقایی 

 شناسی آثاری که به قشقایی اشاره دارندکتاب 

 ها و مقاالت فارسیکتاب 

 فهرست اعالم 

 

 ۱۸۰۸در  شناس فرانسوی بود. اوبرلینگ( مورخ و قومPierre Oberlingپیر اوبرلینگ )به فرانسوی:  

در استراسبورگ آلزاس به دنیا آمد. او در زمان جنگ جهانی دوم، دو سال را در تهران گذراند و 

به آمریکا مهاجرت کرد. در آنجا کارشناسی ادبیات فرانسوی را از دانشگاه کورنل  ۱۸۲۰سرانجام در 

( را ۱۸۱۲اورمیانه )ها و فرهنگ خ( و دکترای زبان۱۸۳۵الملل )(، کارشناسی ارشد امور بین۱۸۳۱)

 از دانشگاه کلمبیا اخذ کرد. 

ایی هاو از نویسندگان و ویراستاران دانشنامة ایرانیکا بود. اوبرلینگ دربارة  قبایل ترک ایران پژوهش

منتج شد. او آثاری را به طرفداری از  ۱۸۱۲نشینان قشقایی فارس در سال کرد که به انتشار کتاب کوچ

مدال افتخار وزارت خارجة دولت  ۰۲۲۱نتشر کرد و به همین خاطر در سال ترکان در قبرس شمالی م

 ترکیه را نیز دریافت کرد. 

 درگذشت ۰۲۱۲مارس  ۰۰اوبرلینگ در 
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 قبیله عشق)با موضوع اجتماعی(

 

 نویسنده: عبدالرسول موسوی

 علم نوینر:ناش

 ۱۵۸۵چاپ اول: 

 ۱۲1تعداد صفحات: 

 

های سیاسی و اجتماعی و اشاره ای است به زبان ادبی از شکوه و اقتدار و فراز و نشیباین کتاب خالصه

مختصری به پیشکسوتان ایل قشقایی از دوران صفویه تا انقالب اسالمی و اشاره به ییالق و قشالق  محل 

 و صنایع دستی قشقاییاب و رسومهای  آدزندگی و جمعیت  و طوایف و تیره
 

 

 

 

http://qashqaiebook.ir/product/قبیله-عشق/
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 های ایرانقشقایی 

 بکنویسنده: پرفسور لوئیس

 مترجم:  حمیدرضا جهاندیده

یس لوئدر این کتاب به زندگی و تحوالت اجتماعی و سیاسی ایل قشقایی پرداخته شده است. پروفسور  

از  ۸۲۹بک، استاد تمام دانشگاه سنت لوئیز آمریکا بود)مردم شناس و جامعه شناس( که بیش از 

« انهای ایرقشقایی»کارهای تحقیقاتی آکادمیک ایشان مربوط به ایل قشقایی است. مهمترین اثر ایشان 

 است که بخشی از رساله فوق دکتری ایشان بود. 

ایل قشقایی ارتباط پیدا کرد و به تحقیق مشغول شد. او سالهای  وی  در دوران پهلوی از نزدیک با

متمادی در ایل قشقایی بود و با همراهی و میزبانی خانواده مرحوم برزو قرمزی در معیت آنان فاصلة 

 «برزو قرمزی»ییالق  و قشالق را طی کرد. این محقق برمبنای اصول اخالقی، در کتابشان از زنده یاد 

 اند. یاد کردهبارها به نیکی 

است که غالباً به دعوت دولت جمهوری اسالمی ایران، به کشورمان رفت ایشان از معدود اساتید آمریکای

المللی عشایر درشهرکرد مهمان ویژه دولت ایران بودند و در کنگره بین ۱۵۱۲کند. در سال و آمد می

اند که به چند انه و ایل قشقایی نوشتهایشان دهها مقاله و کتاب در مورد ایران خاورمیحضور داشتند. 

 شود: مورد آن اشاره می

o زنان در جهان اسالم 

o های ایرانقشقایی 

o یک سال در میان عشایر قشقایی ایران 

o زنان قشقایی بعد از انقالب اسالمی ایران 

o گله داران و چوپانان قشقایی 

http://qashqaiebook.ir/product/قشقایی-های-ایران/
http://qashqaiebook.ir/product/قشقایی-های-ایران/
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o ایران انقالبی و عشایر 

o عشایر و دولت در ایران انقالبی 

o  شهرنشینان، میزبانان و مهمانان ناخواندهعشایر و 

 

مترجم، دکتر حمیدرضا جهاندیده، استاد زبان انگلیسی و زبان شناسی دانشگاه آزاد گچساران، متولد 

های مربوط به ایل است که بیشتر فعالیتهای پژوهشی ایشان در حوزة زبان شناسی و ترجمه ۱۵۲۱

 باشد. قشقایی می

 

 فهرست مطالب کتاب 

o  (۱۹1۹ -۱۹۵1محمد شاه )دوره 

o ( ۱۹۸1 ۱۹1۹دوره ناصر الدین شاه) 

o تأثیر مسیرهای تجاری 

o خوانین برجسته قشقایی و دارائی آنان در آغاز قرن بیستم 

o نتیجه گیری 

 

 حضور بیگانگان ·2

o  اسماعیل خان صولت الدوله 

o  ۱۸۱۱ - ۱۸۲1انقالب مشروطه 

o  ۱۸۱1 - ۱۸۱۰حوادث 

o  ۱۸۱2 - ۱۸۱۹جنگ جهانی اول 

o و تحلیل  تجزیه 

 رضا شاه پهلوی و ایل قشقایی -1

 . احیای مجدد ایل قشقایی۱

o  جنگ جهانی دوم 

o  ۱۸11شورش  

o دوران مصدق و عواقب آن 

 

  ۵فصل 

o مردم شناسی اجتماعی ایل قشقایی 

 اجتماعی ایل -. سازمان سیاسی ۹

o  سیاسی: چارچوب مقدماتی -هرم اجتماعی 
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o ایل و تمرکز سیاسی ایل  شرایط اقلیمی و بنیان اقتصادی نهاد رهبری 

o  موقعیت سوق الجیشی 

o  سیاسی  -سازمان اجتماعی 

o خاندان حاکم ایل 

o خاندان حاکم طوایف ایل 

 

 رهبری ایل. ۸

o  فرهنگ و نمادها 

o رهبری ایل: ایلخانی 

o ]رهبری طوایف: خوانین ]کالنترها 

o ها: کدخداهارهبری تیره 

 

 اقتصادی ایل قشقایی -. سازمان اجتماعی ۱۲

 1فصل 

o  ۱۸۹۲و اوایل دهه ۱۸۱۲، ۱۸1۲تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دهه 

 

 . ایل قشقایی و دولت پهلوی ۱۱

o های دولت جدید )پهلوی دوم(تأثیر سیاست 

o بهمن بیگی و آموزش و پرورش عشایری 

o  قشقایی به عنوان یک اقلیت ملی 

o بهره برداری دولت از نمادها و ایماژهای قشقایی 

  انقالب ایران. ۱۰

o جمهوری اسالمی ایران 

o تأثیر تغییر رژیم 

o  ۱۸۱۸روند بارسازی و تشکیل مجدد نهاد رهبری ایل در سال 

o ۱۸۹۰تا  ۱۸۹۲های جمهوری اسالمی از تأثیر تحکیم پایه 
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 تاریخ

 ۱۵۰۲قشقایی بعداز شهریور نگاهی به ایل 

 

 نویسنده: منوچهر کیانی 

 ر: کیان نشرناش

 ۱۵۸۵چاپ اول: 

 1۹۲تعداد صفحات: 

اشغال ایران توسط مهاجمان روس و انگلیس، جنگ جهانی دوم، تبعید رضا شاه  ۱۵۰۲)سوم شهریور 

 به جزیره موریس و به تخت سلطنت نشستن محمدرضا شاه پهلوی(

تا پیروزی انقالب و شرح  ۱۵۰۲های تاریخ مبارزات مردم ایل قشقایی"، وقایع سالدر دومین جلد از " 

 ها بازگوها و مصاحبهمبارزات ایل قشقایی به استناد اسناد شفاهی و كتبی نظیر كتب، مجالت، روزنامه

دوم  شده است. در جلد اول این کتاب به مبارزات مردم ایل قشقایی از دوران صفویه تا پهلوی و در جلد

اشاره شده است. بیشتر موضوع کتاب به مظلومیت ایل قشقایی و سران   ۱۵۰۲های آن به وقایع سال

 ساله شاهنشاهی و تا پیروزی انقالب اسالمی اختصاص دارد. 2۲ها در برابر حکومت آن

http://qashqaiebook.ir/product/نگاهی-به-ایل-قشقایی-بعد-از-شهریور-۱۳۲۰/
http://qashqaiebook.ir/product/نگاهی-به-ایل-قشقایی-بعد-از-شهریور-۱۳۲۰/
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  در فصل اول این کتاب وقایع مربوط به عشایر ایران در دوره رضاشاه به طور مختصر بررسی شده

ت؛ وقایعی چون حکومت نظامی در ایل، تخت قاپوی اجباری، نظام اجباری)سربازی(، خلع سالح اس

 ایالت و تغییر قانون انتخابات برای عشایر در آخرین روزهای سلطنت رضا شاه. 

 ها از تبعید، انگلیس دشمن دیرینه قشقایی آمده.در فصل دوم  مباحثی چون بازگشت قشقایی 

 ا ایلخانی ایل قشقایی و خدمات سیاسی اجتماعی خاندان قشقایی گنجانده شده در فصل سوم  آشنایی ب

 است.

 ها در زیر در فصل چهارم از عوامل اختالف و جنگ، دسیسه علیه ناصرخان و برنامه قتل او، قشقایی

 ضربات شدید مخالفان، چرا ناصرخان حاضر نبود ایل را ترک کند، سخن به میان آمده است.

 ها به میان ایل آمدند، اختصاص ها و جاسوسان آلمانی، چگونه آلمانیوضوع قشقاییفصل پنجم به م

 یافته.

   در فصل ششم  به علت جدایی عشایر از دولت، حمله نظامی به دشت موک و فیروزآباد، حمله به قیر و

 کارزین و قلعه پرگان پرداخته شده است.   

 ۱۵۰1ها در سال فصل هفتم  قشقایی 

  فصل هشتم  نهضت مقاومت جنوب، بیانیه سرلشکر زاهدی، حزب توده و عشایر، مصاحبه مطبوعاتی

 خلع سالح عشایر.  ناصر قشقایی، اعالمیه

 میلیون دالر برای خیانت به مصدق، ناصر قشقایی  2ها و جنبش ملی شدن نفت، فصل نهم قشقایی

 آخرین سنگر مصدق. 

  مهندس عابدی چگونه کشته شد؟ اعدام  11تا 1۱های ر سالفصل دهم شورش گسترده عشایر فارس د ،

 های لر و نفر چرا قتل عام شدند؟دست جمعی گویجلوها مردم تیره

  ها بعد های آن، اوضاع فرهنگی اجتماعی قشقاییفصل یازدهم تأسیس آموزش عشایر و اهداف و فعالیت

 و ... مورد بررسی قرار گرفته است.  ۱۵۰۲از شهریور 

هایی از تاریخ پرفراز و نشیب ایل قشقایی و تأثیرات آن در تاریخ ه این کتاب امکان آشنایی با گوشهمطالع

 آورد.کشورمان را برای خوانندگان و عالقه مندان فراهم می

های ها و دالوریگوید و رشادتمؤلّف در این مجلد، از رویارویی ایل قشقایی با حكومت پهلوی سخن می 

اند، با ذكر فراز و های مورد نظر متحمل شدهها و مشقاتی كه در سالاشاره به سختیاین ایل را با 

دهد. نقش ایل قشقایی در رخدادهای سیاسی آن زمان،از های این برهه از تاریخ كشور شرح مینشیب

 است.هایی از افراد نامبرده در متن همراه ی كتاب است. این مطالب با تصویر اسناد و عكسنكات برجسته
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 ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران

 

 نویسنده: منصور نصیری طیبی  

 ناشر:پردیس دانش

 ۱۵۸۵چاپ اول: 

 ۰۹1تعداد صفحات: 

دة دهناز مجموعه حوادث و رخدادهای تشکیل ایای نیست. کمتر حادثهتاریخ ایل قشقایی، تاریخ ناشناخته

توان سراغ کرد که به نحوی از انحاء از حضور و وجود قشقایی، متأّثر نبوده تاریخ معاصر فارسی را می

های مقارن با توطن تدریجی عشایر ترک زبان در این محدوده از دوره سلجوقی نقشی که از سال« باشد.

مانده  تا اواسط سدة حاضر که شاهد آخرین تحرکات این ایل در تاریخ به بعد، رد و نشانی از آن برجای 

ایم. کتاب حاضر به بررسی و تحلیل ایل قشقایی و جایگاه آن در تاریخ معاصر ایران معاصر ایران بوده

 اختصاص یافته است. 

بوط به مطالب اثر، در نه فصل تدوین شده که  فصل نخست، دربردارندة شرح وجه تسمیه و نظریات مر

گری پیشینة ایل، اوضاع سیاسی ایل قشقایی از آغاز تا ظهور در تاریخ سیاسی ایران، تا ایلخانی

 است. « الّدولهصولت»

الّدوله به منظور کسب قدرت سیاسی در ایل قشقایی و ... پرداخته شده در فصل دوم، به تالش صولت

ها با جنگ جهانی اّول و جنگ قشقاییالّدوله در رویدادهای گیری صولتاست. فصل سوم به جهت

 ها اختصاص دارد. انگلیسی
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اوضاع سیاسی ایل قشقایی در دوران پهلوی اّول، تحّوالت سیاسی ایل در جنگ جهانی دوم، نقش ایل 

گیری سیاسی سران قشقایی در دوران قشقایی در رویدادهای ناشی از نهضت ملّی شدن نفت و جهت

 ز دیگر مباحث مندرج در این اثر است.حکومت دکتر مصّدق و ...، ا

 

 فهرست مطالب

 یادداشت دبیر مجموعه -۱

 مقدمه -۰

 فصل اول از آغاز تا اواخر قاجار -۵

 فصل دوم برآمدن صولت الدوله  -1

 فصل سوم جنگ جهانی اول -2

 فصل چهارم دوران رضا شاه  -1

 فصل پنجم جنگ جهانی دوم -۱

 فصل ششم در اوج قدرت سیاسی -۹

 فصل هفتم نهضت ملی شدن نفت -۸

 دولت کودتا صل هشتمف -۱۲

 فصل نهم مبارزه سیاسی درخارج، شورش ایلی در داخل -۱۱

 کتاب نامه -۱۰

 فهرست اعالم  -۱۵

 هافهرست مکان -۱1

 تصاویر -۱2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیر تحوالت تاریخی ایل قشقایی
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 بهادرینویسنده: داریوش خان 

 سفیر اردهال:ناشر

 ۱۵۸۱چاپ اول: 

 ۵۸۲تعداد صفحات: 

آید؛ زیرا همچون مصالحی های تاریخی به شمار میاسناد تاریخی از مهم ترین  منابع مکتوب در پژوهش

پردازند. تاریخ نگاری متکی بر سند هستند که تاریخ نگاران با استفاده از آنها به بازسازی تاریخ می

شاخصه پژوهشگری علم تاریخ است، زیرا شواهد غیر متنی  در مواردی به حدس و  پژوهشی بارزترین

از  کاهد. بنابراین با استفادهگمان تحلیل کننده وابسته است که در نتیجه به میزان زیادی از اعتبار اثر می

نگاران  های برخی از تاریخاین نوع مدارک می توان به اشتباهات، مجهوالت، ابهامات و مالحظه کاری

 گذشته پی برده و حقایق را کشف کرد.

ایل قشقایی در تاریخ ایران نقش مهم و قابل توجه داشته است که برای بررسی تاریخ  و پیشینه ایل 

قشقایی آثار متعددی به رشته تحریر درآمده است. گذشته از انتشار خاطرات و چند مجموعه سند و 

ها تکرار مکررات و به نوین تاریخ نگاری، غالب این نوشته هایهای مبتنی بر سند نگاری شیوهپژوهش

های  این حوزه مطالعاتی  نوعی رونویسی و برداشت آزاد از آثار متقدم است. بنابراین یکی از کاستی

عدم بهره گیری کافی از اسناد داخلی و خانوادگی خاندان  است. آنچه در این مجموعه فراهم شده و به 

ای مهم و منحصر بفرد است که از این شود، مجموعهمی ان تاریخ ایران عزیز تقدیممحققان  و عالقمند

 خاندان ایران دوست برجای  مانده است.
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های اسناد تاریخی ایل قشقایی را در اختیار دارند، آنچه  از فراز و مؤلّف، یکی از ارزشمندترین مجموعه

و شرح خودشان گرد آمده است. عالوه بر این، وی ای با توضیحات نشیب روزگار در امان مانده،مجموعه

با بهره گیری از سایر منابع و مآخذ در صدد برآمده که روایت تجزیه و تحلیل مستدل و مستندی از 

 رویدادها و وقایع تاریخ ایل قشقایی  در دوران قاجار ارائه دهد.

 هایخطاب به سران قشقایی، قبالهو فرامین  حکومتی  سند متشکل از: احکام ایشان از میان صدها برگ

اند  که سند برگزیده۱۵۵ها، در نهایت  های دولتی و خصوصی و سایر یادداشتها و تلگرافملکی، نامه

سند در البه الی مطالب مدخل نگاشته شده ارائه شده و رونوشت بقیه اسناد نیز در ۱۱از این مجموعه 

 یم نیکبخت، مؤسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن(پایان مطالب ضمیمه شده است.  )به نقل از رح
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 تاریخ مبارزات مردم ایل قشقایی )از صفویه تاپهلوی(

 

 نویسنده:  منوچهر کیانی

 ناشر:کیان نشر

 ۱۵۹۲اول:  چاپ

 ۵۰۲تعداد صفحات: 

ترین تحوالت و رویدادهای ایل قشقایی از عصر صفویه تا دوران "كتاب حاضر مروری است بر مهم

 پهلوی كه در شش فصل تدوین شده است.

  ها، چگونگی تشكیل از زمان و مبداء قشقایی“ هاتاریخ و خاستگاه قشقایی“در فصل اول با عنوان

های مختلف ایل قشقایی سخن به میان آمده آذربایجان، جمعیت، طوایف و تیرهایل، زبان، ارتباط با 

 است.

 شود و طی آن مطالبی دربارة ها در دوران صفویه و افشاریه بازگو میدر فصل دوم، تاریخ قشقایی

 خان قشقایی: فاتح جزیره هرمزها)امام قلیخان با انگلیسیبیگ فارسیمدان،مبارزات امامقلیابوالقاسم

سالة امپراطوری اشغالگر پرتغالی و عثمانی در جنوب خلیج  فارس به  ۱۱۱و کسی که به سلطه 

اردیبهشت سالگرد این روز،  ۱۲دهد.( الزم به ذکر است که هرسال ویژه اشغال جزیره قشم پایان می

 شود.گرامی داشته می« فارسروز ملی خلیج»با عنوان 

 دوره زندیه اختصاص دارد. ها درفصل سوم به بررسی وضعت قشقایی 
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 گردد:  فصل چهارم سرگذشت مردم و رهبران ایل قشقایی در دوره قاجار با این موضوعات تشریح می

ها و حكام دست نشانده شاهان ها در دوره قاجار، مبارزات آنها با بختیاریهای مكرر قشقاییقیام

ها با نیروهای های قشقاییخره جنگها با قبایل عرب و باالهای قشقاییقاجار در فارس، درگیری

 انگلیسی. 

  .فصل پنجم به ارزیابی نقش ایل قشقایی در فرآیند و وقوع انقالب مشروطه اختصاص یافته است 

  فصل ششم به مبارزه و مقاومت قشقایی(ها در برابر نیروهای انگلیسیSPR و درگیری آباده، علت )

روزهای جنگ با انگلیس و سرنوشت  دردناک مبارزان  ها در جنگ با انگلیس، آخرین شکست قشقایی

 اشاره دارد.

 ها در اوایل حكومت پهلوی كه با فصل هفتم  آخرین فصل كتاب نیز نگاهی است به مبارزات قشقایی

هایی از رهبران و سران ایل قشقایی و برخی از یابد. كتاب با عكسها خاتمه میسركوبی آن

 رسد.مراه شده و با فهرست منابع و اعالم به پایان میسیاستمداران و شاهان قاجار ه
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 ها و مبارزات مردم جنوب ایرانقشقایی

 

 نویسنده:  غالمرضا میرزایی

 ناشر: 

 ۱۵۹۱چاپ اول: 

 ۵21تعداد صفحات: 

 

قشقایی از ایالت بزرگ ایران است که از  دورة صفویه و زندیه به طور فعال وارد تعامالت سیاسی ایل 

اجتماعی  گردید و در دوره قاجاریه و به ویژه مشروطیت، همگام با مبارزات مشروطه خواهی، پیوند 

طه تا آغاز جنگ های پیروزی انقالب مشرومستحکمی با علما و انقالبیون جنوب برقرار کرد. آنها از سال

 جهانی اول که اوج فزون خواهی انگلیس در جنوب بود، عرصه را بر استعمارگران انگلیسی تنگ کردند. 

ضمن بررسی حوادث سیاسی فارس در دوره قاجار، مبارزات مردم جنوب، طی شش فصل .در این کتاب 

 به ویژه ایل قشقایی در جنگ جهانی اول بررسی شده است.

 

 فهرست مطالب

 مقدمه 

 پیش گفتار

 فصل اول؛ 

 های درگیرجنگ جهانی اول، ایران و دولت

 درآمد

 نگاهی به جنگ جهانی اول  
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 ی جنگ جهانی اولاوضاع عمومی  ایران در آستانه 

 های درگیر و ایراندولت

 الف. اهمیت ایران در جنگ 

 ی نبرد با بیگانگانب. ایران عرصه

 

 روسیه .۱

 بریتانیا .۰

 آلمان   .۵

  عثمانی  .1

 نتیجه

 فصل دوم؛ 

 های قدرت و عوامل تأثیر گذارترکیب اجتماعی ایالت فارس، کانون

 درآمد

 موقعیت جغرافیایی  .۱

 مقامات سیاسی ایالت فارس .۰

 دولت استعمارگر انگلیس و ایالت فارس .۵

 

 های آزادی خواهی و مراکز فکری مبارزات جنوب کانون

 های آزادی خواه شهری الف. کانون

 کانون مذهبی و محوری ب. الرستان 

 ج. ساحل خلیج فارس؛ خط مقدم  مبارزات جنوب 

 بلوک دشتی

 نیروهای آزادی خواه .۱

 ی مخالفان نهضت جبهه .۰

 علمای سواحل و بنادر و مبارزات جنوب .۵

 های شهری دیگر کانون .1

 

 های تأثیر گذار ایلیکانون

 قوم لر .۱

 الف. کوهمره 

 ب. طوایف ممسنی 

 ج.کهکیلویه و بویر احمد

 . ایل خمسه ۰

 قوم ترک )ایل قشقایی(
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های قدرت و عناصر و عوامل تأثیرگذار در این بخش، اوضاع سیاسی اجتماعی ایالت فارس و کانون

 سیاسی آن تجزیه و تحلیل شده و ترکیب اجتماعی این ایالت به اجمال بررسی شده است.

و سوابق تاریخی ایل قشقایی و  حاوی نکاتی چند در باب سازمان ایلی و ترکیب اجتماعی، فصل سوم

 نقش این ایل در دوره قاجاریه و دوره مشروطیت و نیز اوضاع سیاسی اجتماعی فارس است.

های مردمی در فارس، به ویژه در گیری مقاومتگسترش جنگ جهانی اول به جنوب ایران و شکل

قاط دیگر فارس و نقش ایل های خلیج فارس و در میان مردم دشتی، دشتستان و تنگستان و سپس نکرانه

را تشکیل محتوای فصل چهارم  .قه۱۵۵2ش/ ۱۰۸2قشقایی در حوادث سیاسی این ایالت تا سال 

 دهند.می

 

اند از: گسترش جنگ به نقاط مختلف فارس و تأسیس نیروی تفنگداران عبارتفصل پنجم مطالب اصلی 

ارس، به ویژه ایل قشقایی و مردم کازرون ( و مبارزات مردم فSprانگلیسی در جنوب با نام پلیس جنوب)

در بخشی از فصل آخر حوادث مربوط به پایان جنگ در  های پایانی جنگ جهانی اول.با این نیرو در سال

الدوله قشقایی بررسی شده و در بخشی دیگر از آن زنی سیاسی انگلیس با صولتایالت فارس، و چانه

 ها بهو عشایر و مقاومت ایل قشقایی در برابر این سیاست های رضاخان برای قلع و قمع ایالتسیاست

اجمال به بحث گذاشته شده است و سرانجام این موضوع با شرح مختصری از پایان اقتدار ایل قشقایی در 

های استعماری انگلیس با دستگیری عرصه سیاسی ایالت فارس و به ویژه در برابر اهداف و برنامه

و جمع کثیری از سران عشایر جنوب و متالشی شدن نظام اجتماعی ایل خاتمه  الدولهاسماعیل خان صولت

 یابد.می

 اسناد و تصاویر، فهرست تفصیلی اسناد، فهرست منابع و فهرست اعالم پایان بخش کتاب هستند.
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 ۱۵۲۱-۱۵۲۸فارس  شورش عشایری

 

 نویسنده: کاوه بیات 

 ناشر:نقره

 ۱۵12چاپ اول: 

 ۱۱۲تعداد صفحات: 

 

 برگرفته از دیگر منابع:

ها جنگ قشقایی ۱۵۲۹جنگ بویراحمد علیه دولت وشکست سخت  نیروهای دولتی، سال  ۱۵۲۱سال  

 به نیروهای دولتی)رضا شاه(.

از  دکترمنوچهر کیانی میخوانیم که: صولت الدوله در  کتاب تاریخ مبارزات ایل قشقایی ۱2۲در صفحه 

شمسی روی داد و حبیب اله خان سرتیپ شیبانی مأمور انتظام  ۱۵۲۱زندان بود تا انقالب فارس درسال 

گیرد. این آن سامان گشت و او در فارس احساس کرد انقالب قشقایی جز به دست صولت الدوله آرام نمی

ه اورا از زندان درآورده  و به او اظهار مالطفت شود و به فوریت او را به بود که از شاه تقاضا کرد ک

فارس بفرستند. تقاضای رئیس قشون پذیرفته شد و صولت الدوله را با طیاره فرستادند و او قشقایی را 

 آرام کرد.

http://qashqaiebook.ir/product/شورش-عشایری-فارس/
http://qashqaiebook.ir/product/شورش-عشایری-فارس/
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 قشقایی در جنگ جهانی اولایل 

 

 نویسنده:  ناصر ایرجی

 ناشر:شیرازه

 ۱۱۱تعداد صفحات: 

 ۱۵۱۹سال چاپ: 

در پی شروع جنگ اول جهانی و اشغال بخشهای وسیعی از ایران توسط قوای نظامی روسیه و 

دست به مبارزه مسلحانه زدند که تا پس از  گرانبریتانیا، مردم ایران در بسیاری از نقاط علیه اشغال

نشینی کامل این نیروها از کشور ادامه یافت. یکی از مهمترین این مبارزات، جنگ و جنگ و عقب

م( میان ایل قشقایی و قوای نظامی  ۱۸۱۹شمشی ) ۱۰۸۱جدال تمام عیاری است که در تابستان 

ها از لحاظ نظامی یکی از جدی با انگلیسیبریتانیا در فارس صورت گرفت. رویارویی ایل قشقایی 

هایی بود که در برابر تجاوز قوای بریتانیا به ایران صورت گرفت. در کتاب حاضر از ترین  مقاومت

مجموعه )تاریخ معاصر ایران( عملکرد ایل قشقایی در جنگ جهانی اول و مقاومت آن در برابر 

ن منظور نویسنده پس از توضیحاتی درباره نیروهای انگلیس بررسی و تبین شده است. برای ای

های درگیر در جنگ با ایران، و ارتباط این جغرافیای تاریخی قشقایی، موقعیت ایران و روابط دولت

http://qashqaiebook.ir/product/ایل-قشقایی-در-جنگ-جهانی-اول/
http://qashqaiebook.ir/product/ایل-قشقایی-در-جنگ-جهانی-اول/
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های هر یک از کند و در پی آن، تأثیر سیاستحوادث با  موقعیت سیاسی داخل کشور را بررسی می

رابطه رهبری قشقایی با جریانات داخلی ایل و  های درگیر جنگ را بر دولت مرکزی ایران وطرف

گاه آثار متقابل این نماید. آنهای محلی جنوب کشور و والیان فارس و حکومت مرکزی باز میقدرت

 کند.عوامل و علل و نتایج جنگ را، به تفصیل بیان می

 

 اند از:  فهرست مطالب کتاب عبارت

 

 هابخش اول:  قشقایی 

o سابقه تاریخی 

oصولت الدوله و اعاده قدرت ایلی 

 

 المللبخش دوم:  فارس و جنگ بین 

oهای محلی ای از کشمکشپبشینه 

o جبهه جنوب 

o واکنش قشقایی؛ همراهی محتاطانه با ملیون 

oکودتای ژاندارمری در فارس 

 

 بخش سوم؛ اقتدار بریتانیا 

o ایالت فارس 

o پلیس جنوب 

oمقاومت کازرون 

o قرارداد راهداری 

 

 بخش چهارم؛ جنگ ناگزیر 

o تحکیم مواضع پلیس جنوب 

oهاسرآغاز درگیری 

oنبرد آق چشمه 

oمحاصره شیراز 
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oشورش در آباده 

 

 بخش پنجم: عناصر تفرقه 

o دوستان خوب انگلیس 

o تشتت ایلی 

oضد حمله دشمن 

oهای پراکندهمقاومت 

 

 بخش ششم: ترک مخاصمه 

o مذاکرات 

oپایان کار 

 رسد.کتاب با فهرست منابع، تصویر تعدادی نقشه و عکس و فهرست اعالم به پایان می
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 در جنگ جهانی اول به روایت اسناد هاها با انگلیسینبرد قشقایی

 

 ناشر:قشقایی

 نویسنده: منصور نصیری طیبی 

 ۱۵۹۸چاپ اول: 

 ۰۲۹تعداد صفحات: 

در خالل جنگ جهانی اول، یکی ” صولت الدوله قشقایی“ها به رهبری ها با انگلیسیرویارویی قشقایی

 انیا در ایران شکل گرفت. هایی بود که علیه نیروهای بریتاز مهم ترین و گسترده ترین مقاومت

میالدی روسیه و مطرح شدن خروج  ۱۸۱۱خروج نیروهای روسی از ایران در پی وقوع انقالب 

نیروهای انگلیسی و انحالل تشکیالت پلیس جنوب ایران از سوی دولت ایران و اوج گیری احساسات 

و قیام علیه ” دولهصولت ال“ضد انگلیسی در فضای سیاسی عمومی ایران، موجب بر انگیخته شدن 

وزارت امور “های موجود در آرشیو ها گردید. این کتاب، که مشتمل بر اسناد و گزارشانگلیسی

است، تالشی در جهت رفع ” ملک منصور خان قشقایی“و بخشی از اسناد شخصی مرحوم ” خارجه

ها و جمله گزارش باشد. مجموعه اسناد مزبور در برگیرنده مکاتبات دولتی ایران ازنواقص موجود می

” عبدالحسین میرزا فرمانفرما“، ”وزارت امور خارجه“و ” کارگزاری فارس“مکاتبات ارائه شده بین 

با مقامات ” صولت الدوله“، مقامات انگلیس و مقامات دولتی ایران، ”وزارت داخله“حاکم فارس و 

رخی ابهامات در موضوع ای در روشن شدن بدولتی و .... است. انتشار مجموعه مزبور، نقش عمده

http://qashqaiebook.ir/product/نبرد-قشقایی-ها-با-انگلیسی-ها-در-جنگ-جهان/
http://qashqaiebook.ir/product/نبرد-قشقایی-ها-با-انگلیسی-ها-در-جنگ-جهان/
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ها با نیروهای مورد بحث، از جمله مواضع حکومت مرکزی در قبال تحوالت فارس، جنگ قشقایی

انگلیسی و تأثیر این رویداد بر تحوالت سیاسی مرکز به ویژه مناسبات با بریتانیا و همراهی تلویحی 

 کند.دولت ایران با این حرکت، ایفا می

 

 فهرست مطالب

 فصل اول: 

oها در جنگ جهانی اولها و انگلیسیقشقایی 

oنگاهی به زندگی سیاسی صولت الدوله قشقایی 

oجنگ جهانی اول و جهت گیری صولت الدوله در قبال آن 

oها در خانه زنیانها به قشقاییحمله ی انگلیسی 

oهاواکنش صولت الدوله در برابر انگلیسی 

o هاانگلیسیآغاز جنگ میان صولت الدوله و 

oهابروز نفاق داخلی در میان صفوف قشقایی 

oها در آبادهها علیه انگلیسیجبهه قشقایی 

oحمله  نیروهای مخالف صولت الدوله به فیروزآباد 

oمصالحه و پایان جنگ 

oکالبد شکافی یک سند جعلی 

oنتیجه 

 

 فصل دوم: 

o رونوشت اسناد 

oفهرست اعالم 
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 ها، قشقایی و جنگ دوم جهانینبرد سمیرم:  انگلیسی

 

 نویسنده: کاوه بیات 

 ۱۵۹۸چاپ اول: 

 ۵۹1تعداد صفحات: 

موجب  کناره گیری رضاشاه از ۱۵۰۲های شوروی و بریتانیا به ایران در سوم شهریور حمله ارتش

تن نظام دیکتاتوری او گردید. در پی این واقعه، از یکسو نظام مشروطه پارلمانی در سلطنت و فروریخ

ایران احیاء شد و از طرف دیگر، سیاستمداران عصر مشروطه از تبعید وانزوا و فعاالن سیاسی جوان تر 

... نفی وهای صهای کارگری و تشکلاز زندان رهایی یافتند و با انتشار روزنامه، احزاب سیاسی، اتحادیه

فعالیت خود را برای تحکیم نظام مشروطه و اجرای اصالحات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آغاز کردند. 

همچنین همزمان با این تحول، ایالت و عشایر روند متفاوتی را در پیش گرفتند:  سران ایالت و عشایر در 

ر جدی آسیب دیده بود، صدد برآمدند موقعیت اقتصادی خود را که در دوره سلطنت رضاشاه به طو

بازسازی کنند و اقتدار سیاسی ازدست رفته خویش را بار دیگر به دست آورند. از این رو شورش 

 عشایری درمناطق مختلف  کشور آغاز شد.

دردوره سلطنت رضاشاه اکثر قریب به اتفاق ایالت و عشایر سرکوب، خلع سالح و مجبور به اسکان 

ها را مجبور به منظور تضعیف  و مهارکردن عشایر، بیشتر  سران و خاناجباری )تخته قاپو( شدند. به 

http://qashqaiebook.ir/product/نبرد-سمیرم/
http://qashqaiebook.ir/product/نبرد-سمیرم/
http://qashqaiebook.ir/product/نبرد-سمیرم/
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ای از آنها را هم که اقامت اجباری در شهرها کردند و اداره تامینات شهربانی آنها را زیر نظر گرفت. عده

دانستند اعدام یا زندانی کردند و... . اسماعیل خان صولت الدوله سردار عشایر قشقایی از خطرناک می

های عشایر بود که در دوره سلطنت رضاشاه  زندانی و امالکش مصادره شد و در مله سرداران و خانج

در زندان درگذشت. خانواده صولت الدوله نیز تبعید گردیدند. در دوره تبعید، محمدناصرخان  ۱۵۱۱سال 

خواهرانش در  به همراه خانواده اش در آدران شهریار و خسروخان به اتفاق مادرش )خدیجه بی بی( و

گذراندند. چند روز پس از سوم شهریور با انتشار خبر خروج خانواده سلطنتی از شمیران روزگار می

تهران،خسروخان موقع را مغتنم شمرد و به فکر افتاد که خود و محمدناصرخان و سایر بستگان سردار 

ران رفت وهمان نیمه شب به نیمه شبی به دیدار محمدناصرخان به آد“ عشایر را از تهران نجات دهد. 

ها به سوی فارس حرکت کردند. محمدناصرخان تلگرافی برای سرتیپ عمیدی ها و بچهاتفاق هم و با زن

فرستاد و ضمن مطلع ساختن او از مراجعتش به فارس، اعالم کرد که درشرایط پرمخاطره اشغال ایران 

نظامیان را برای دستگیری محمدناصرخان  آماده اجرای اوامر دولت است. اما سرتیپ عمیدی گروهی از

وخسروخان اعزام کرد. چون آنها به کوه زده بودند، ماموران اعزامی خدیجه بی بی و دخترانش را به 

 ََ همراه خانواده محمدناصرخان بازداشت و تحت الحفظ  به اصفهان فرستادند.

ایف قشقایی پدید آورد، با آن ها وسران طوبازگشت محمدناصرخان و خسروخان به فارس تحرکی در خان

به عمل آمد. به سرعت ” بازسازی پیوندهای گذشته ایلی و جذب نیرو“ دو همراه شدند و اقداماتی برای 

ها گرد آمدند وسامان ایل احیا گردید و اتحاد قشقایی با ها متحد شدند، تفنگچیها برقرار شد و خانپیوند

شد. و این در حالی بود که  خانواده صولت الدوله در اصفهان عشایرکهگیلویه و بویراحمد و... برقرار 

از  ها بود. سران ایل قشقاییتحت نظر قرار گرفته وستون اعزامی به سمیرم نیز کماکان در تعقیب قشقایی

های متفاوتی را در سر داشتند؛ سران قشقایی در پی آن بودند یکسو و دولت و ارتش از سوی دیگر هدف

نها ای آنند و به تبعید بازنگردند، امالکشان به آنها بازگردانده شود و دولت اقتدار منطقهکه در فارس بما

را به رسمیت بشناسد. اما دولت و ارتش درپی تداوم سیاست عشایری رضاشاهی بودند. گو اینکه در پی 

 ر نبود.فروریختن دیکتاتوری رضاشاه تداوم آن سیاست،آن هم به همان سبک وسیاق سابق، امکان پذی

عالوه بر این، سفارت انگلستان نیز با توجه به سابقه رویارویی قوای آن کشور با ایل قشقایی در دوره 

دادند در پی اقتدار خوانین قشقایی کردند، احتمال میهایی که مالحظه میجنگ جهانی اول و برخی نشانه

ی وقفه پیش آید و فارس به کانونی بازهم چنان وقایعی تکرار شود، در ارسال اسلحه و مهمات به شورو

برای طرفداران و ستون پنجم آلمان تبدیل شود. از این رو، سفارت انگلستان رویارویی نظامی را تشویق 

های منطقه نیز که بازیابی اقتدار ایل قشقایی را به دالیل ای از مالکان بزرگ و خانکرد. همچنین عدهمی

کردند. مجموعه این عوامل ند، از برخورد قاطع نظامی حمایت میمختلف به صالح و منفعت خود نمی دید

ای مذاکرات، ماجرا به مسالمت فیصله نیابد و دو طرف به سوی برخورد شد تا علیرغم پارهموجب  می

نظامی پیش بروند. برخوردهای پراکنده نظامی که نه تنها به تضعیف عشایر نینجامید، بلکه موجب تقویت 

(انجامید . در این نبرد قوای ارتش در منطقه ۱۵۰۰تیر ۱۱تا  ۹نهایت به نبرد سمیرم )آنها هم شد  در 

سمیرم از قوای عشایر به سختی شکست خورد و دولت ایران به ناچار از طریق مذاکره و پذیرفتن 

شد در همان های عشایر، مناقشه را فیصله  داد؛ اقدامی که با اندکی درایت و واقع بینی میخواسته

 انجام گیرد و آن همه مصائب به بار نیاید. ۱۵۰۲رماه مه

های نبرد سمیرم پژوهشی است درباره شورش ایالت جنوب کشور به محوریت ایل قشقایی در سال

ها و اقدامات نیروهای درگیر در آن. در این پژوهش، کاوه بیات عالوه بر و دالیل، انگیزه ۱۵۰۰ـ۱۵۰۲
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شده، عمدتا از اسناد و مدارک منتشرنشده  آرشیوهای داخلی و های منتشرها و بررسیمعدود کتاب

های ادواری سفارت انگلستان در تهران و شماری از دیگراسناد وزارت امورخارجه همچنین گزارش

انگلستان مربوط به این برهه زمانی استفاده کرده و توانسته است یکی از وقایع نه چندان شناخته شده 

 ه طور مشروح و با جزئیات تشریح  و تحلیل کند.تاریخ معاصر ایران را ب

نگاری احمد را در حوزه تاریخ، جایزه چهارمین دوره جایزه جالل آل«نبرد سمیرم»الزم به ذکر است که 

 از آن خود کرده است.

 

 

 زبان 

 
 قاشقایی سؤزلوگو

 

 رحیمی  : اسدهللا مردانینویسنده

 ناشر:انصاری

 ۱۵۹1چاپ اول:  

 ۹۱۰تعداد صفحات: 

http://qashqaiebook.ir/product/قاشقایی-سوزلوگو/
http://qashqaiebook.ir/product/قاشقایی-سوزلوگو/
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روزی محقق و پژوهشگر قشقایی استاد اسدهللا مردانی وقفه و شبانهاین لغتنامه حاصل دو دهه تالش بی

صفحه حاوی بیش از پنجاه هزار واژه و تعبیر و اصطالحات ترکی  ۹۱۰رحیملی است. این کتاب 

باشد. آقای مردانی در کتاب فارسی( همراه با اتیمولوژی )ریشه یابی( واژگان ترکی  میقشقایی)به 

نویسد:  ترکان قشقایی که از هزاران سال قبل در خطه جنوب ایران درخشیده و در قاشقایی سؤزلوگو می

د به زبان خوطول تاریخ  با زبان قانونمند ترکی تکلم نموده و هم اکنون نیز با افتخار و سربلندی تمام 

بالند و بر غنای آن می افزایند، به خاطر همین تهاجمات فرهنگی سلطه جویان جهانی که همه می

فرهنگها و زبانهارا نشانه گرفته، باعث شده که زبان این قوم هم در معرض تهدید قرار گیرد؛ تهدیدی که 

نها به حیات آبا و اجدادی ما ]ممکن است[ خدای نکرده،به مرگ این زبان منتهی گردد و مرگی که نه ت

 ها خاتمه دهد، بلکه بر زندگانی وتمدن چندین هزار ساله ترکان جنوب ایران خط بطالن بکشد. منقشقایی

با مالحظة این وضعیت  و با درک این واقعیت که روز به روز فقر زبانی بر دنیای زیبای ادبیات ترکی 

ام رابا تفکّر، تأّمل، سال از دوران زندگی ۰۲باشم. به مدت  افکند، نتوانستم آسوده خاطرقشقایی سایه می

تالش، تشویش، اضطراب و نا آرامی به سر بردم و ایالت، قبایل طوایف، روستاها شهرها واستانهای 

های مختلف ترکی، فارسی، دست ترک نشین  ایران را در نوردیدم و با مطالعه کتب و لغت نامه

با گردآوری  واژگان ترکی قشقایی خدمتی هرچند ناچیز به مردم ایل وتبارم توانستم …های قدیمی ونوشته

 عرضه نمایم.

شاید تدوین واژگان ترکی قشقایی توام با آگاهی و هّمت عمومی ترکان قشقایی باعث شود که نه تنها این 

نای آن زبان از آسیب تهاجمات مصون بماند، بلکه پشتوانه محکمی برای بقا، پایداری، استحکام و غ

 مسرورم. باشد. به امید فرارسیدن چنین روزی دلخوش و
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 زبان ترکی و شیوه نگارش آن

 

 رحیمی نویسنده:  اسداله مردانی

 ۱۵۹۲چاپ اول:  

 ۰۵۲تعداد صفحات:  

 

مورد اشاره، در نوع خود در ایران بی نظیر است. برای نخستین بار هست که در این کتاب، به  کتاب

ری وروند تکوینی زبان ترکی قشقایی و شیوه نگارش آن، با نگاه علمی توجه شده است. مؤلّف با بهره

 ارشاز تجربیات علمی متخصصان فن از جمله مرحوم پروفسور دکتر زهتابی توانسته است شیوه نگ

 هایمتقن و به هنجار و به سامانی  برای ترکی پژوهان معاصر قشقایی پیشنهاد دهد. کتاب حاوی قاعده

های واژه ساز است که به جریان عظیم فرهنگی ترکی پژوهی و دستوری فراوانی نظیر شناخت پی افزوده

 ترکی خوانی معاصران ایران خدمت و کمک شایانی خواهد کرد. 

 وضوعاتی از این دست فراهم آورده است: وی کتاب را با م

 فصل اول: 

o نگاهی به تاریخ و زبان  قدیم ترکان 

o هاتقسیم بندی زبان 

o واژه ترک 

o واژه قشقایی 

o توانمندی و قانونمندی زبان ترکی 

http://qashqaiebook.ir/product/زبان-ترکی-و-شیوه-نگارش-آن/
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o های ترکی و فارسیپیوستگی زبان 

o خطوط قدیمی ترکان 

o کتب قدیمی ترکان 

o های قدیمیطوایف و سرزمین 

o داران نژاد پرستترک ستیزی سیاستم 

o زبانهای سه گانه اسالم 

o هانزدیکی زبان قشقایی و آذربایجانی 

o تعداد واهمیت زبان در ایران و دنیا 

o کشورهای ترک زبان دنیا 

 

 فصل دوم

o های زبان ترکی قشقاییبعضی از ویژگی 

o زبان گفتاری و زبان نوشتاری 

o اصول و قواعد نگارش 

o  مسئله الفبا و مشکل خط عربی 

o قاعده ی کلی چند 

o تغییرات و تبدیالت 

o )... شیوه نگارش حروف )ک، گ 

o  کاربرد حروف )و( در ترکی 

o  کاربرد حروف )ی( در ترکی 

o )بن )ریشه 

o ها و صامتهامصوت 

o قانون هماهنگی مصوتها 

o انواع کلمه 

o مصدرها 

o تشدید و طرز نگارش آن 

o )نون غنه)نون صغبر 

o پیشوندها و میانوندها 

o  عالئم مختلفپسوندها، پی افزودها و 

 هایی از نظم و نثر ترکی قشقایینمونه

o فهرست منابع و ماخذ 

 

 

 خود آموز زبان ترکی قشقایی و مبانی دستور آن

http://qashqaiebook.ir/product/خودآموز-زبان-ترکی-قشقایی-و-مبانی-دستور/
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 رحیمی نویسنده: اسداله مردانی

 ناشر:راهگشا

 ۱۵۹۱چاپ اول: 

 ۱1۲تعداد صفحات: 

در این کتاب تالش شده است تا از ساده ترین شیوه آموزش جهت یادگیری زبان ترکی استفاده شود. به 

همین منظور، ابتدا واژگان فارسی متعلق به هر موضوع به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده و معنی هریک 

جمله ترکی مربوط به این واژگان با  نیز، در مقابل آن آورده شده است. سپس برای آموزش بیشتر،  چند

المثل و یا یک بیت شعر ترکی به مبحث ترجمه فارسی نوشته شده و در نهایت بعد از درج یک ضرب

بعدی پرداخته شده است. نویسنده در فصل دوم  کتاب هم مختصری از دستور زبان ترکی قشقایی را ارائه 

 داده است. 

 خود آموز  فصل اول: 

o باندورنمایی از ز 

o چگونگی خواندن و نوشتن 

o انواع ضمیرها 

o اعضای بدن 

o اعداد شمارش 

o هاپوشیدنی 

o  حیوانات و جانوران 

o اسباب و لوازم خانه 

o  اقوام و خویشان 

http://qashqaiebook.ir/product/خودآموز-زبان-ترکی-قشقایی-و-مبانی-دستور/
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o ها اوقات و زمان 

o های اصلیجهت 

o هارنگ 

o ها ها و میوهخوردنی 

o هامزه 

o ...کتاب فروشی و 

o درجشن و عروسی 

o ...دربیمارستان و 

o واژگان پرکاربرد 

o مصدرهای پرکاربرد 

o در خانه یک قشقایی 

 فصل دوم: دستور زبان 

o دستور زبان چیست؟ 

o انواع کلمه 

o انواع هجا 

o ها و پسوندهاریشه 

o اشارات و عالئم مختلف 

o اسم 

o ساختمان و انواع اسم 

o حالتهای مختلف اسم 

o فعل 

o افعال الزم و متعدی 

o افعال معلوم و مجهول 

o افعال کمکی 

o زمان گذشته 

o زمان حال 

o  مضارعزمان 

o  صفت 

o انواع صفت 

o قید 

o انواع قید 

o ضمیر و انواع ان 

o  حروف 

o اعداد 
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 دستور زبان ترکی قشقایی

 

 سنده: نوذراستوارینو

 :قشقاییناشر

 ۱۵۸۵چاپ اول: 

 ۱2۰تعداد صفحات: 

شود، سخنگویان جوان کم کم با به صورت رسمی و غیر رسمی تدریس نمی از آنجا که ترکی قشقایی چه

اند. با روند کنونی بعید نیست در چند دهة آینده شاهد تحولی پیشینه و ساخت دستوری آن بیگانه شده

های چشمگیر از نقطه نظر آوایی، واژگانی و نحوی در این لهجه باشیم. بنابراین، ثبت و توصیف ویژگی

تواند به ماندگاری آن کمک کند. این کتاب گامی هرچند کوچک در راستای زبان، خود مینحوی این 

ی توصیف ساخت نحوی این گویش ترکی با تلفظ رایج امروزی است که در آن از نمودارهای ساده شده

های زبانشناسی امروز است برای تجزیه که یکی از آخرین نظریه« اصول و پارامترها»ی درختی نظریه

 تحلیل جمالت ساده و مرکب بهره گرفته شده است. و

 

 

 های این کتاب: فصل

 

 فصل اول: ترکی قشقایی در یک نگاه

 فصل دوم: دستگاه آوایی ترکی قشقایی 

http://qashqaiebook.ir/product/دستور-زبان-ترکی-قشقایی-2/
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 فصل سوم: نحو 

 فصل چهارم: گروه صنعتی  

 صل پنجم:  گروه قیدی ف

 فصل ششم: گروه اسمی

 فصل هفتم: ضمیر

 فصل هشتم:  گروه حرف اضافه

 فصل نهم: گروه فعلی و ساخت جمله 

 

 

 

 
 

 

 دستور زبان ترکی قشقایی

 

 نویسنده : محمد رضا رضایی

 ناشر :نویسندگان پارس

 ۱۰۱تعداد صفحات:

 

ها از جمله نقطه نظر تاریخی ،اجتماعی  زبان به عنوان پیوند دهنده جوامع بشری در خیلی از زمینه

،فرهنگی ،سیاسی ،مذهبی و غیره نقش به سزایی در پویایی و حرکت روبه جلو هرجامعه ای می تواند 

ایفا کند. داشتن یک زبان خاص و زنده با جامعه انسانی آگاه گفتمان قدرت را در آن جامعه قوت می 

 بخشد.

http://qashqaiebook.ir/product/دستور-زبان-ترکی-قشقایی/
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هنگ و اقوام مختلف از حیث تنوع زبانی در زمره کشورهای کشور عزیزمان ایران به دلیل داشتن فر

بسیار پویا و زنده در دنیا سرآمد است. در ایران در حال حاضر از شمال گرفته تا جنوب از شرق گرفته تا 

 غرب ،تنوع گویش های زیبا ،زبان های نغز،و لهجه های شیرین گوش هر رهگذری را نوازش می کنند.

ان یکی از اقوام اصیل ایرانی با حفظ زبان خود یعنی ترکی قشقایی، در تزیین این نقش قشقایی ها ،به عنو

تنوع زبانی بسیار پررنگ می نماید. قشقایی ها،برای حفظ اصالت تاریخی خود در سرزمین نیاکان خود 

 با یعنی ایران کهن و اسالمی ،این میراث گرانبها را سینه به سینه به نسل های خود انتقال داده اند.و

وجود نامالیمت های تاریخی، فراز و نشیب های پر پیچ و خم زندگی ،مصمم تر از گذشته گنجینه 

اجتماعی، تاریخی و فرهنگی خود یعنی زبان ترکی قشقایی را به خوبی در شان این زبان زنده دنیا حفظ 

 لب وارد شده اند.کرده اند و نشان داده اند که با پشتوانه این زبان کهن در همه عرصه ها با قوت ق

 انچه که در این کتاب جمع آوری شده زبان رسمی ترکی)قشقایی( است دور از زبان عام ،  کوچه و بازار

 

 انواع ضمیر ها،انواع فعل ها ،انواع اسم،صفت ، قید و... تشکیل می دهدفهرست مطالب  این کتاب را 

 

 

 ترکی _فارسی قاشقا فرهنگ

 

 نویسنده: عبدالحسین مهیاری

 ۱۵۸۵سال چاپ:   

 ۰۸۹تعداد صفحات: 
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 پبشگفتار کتاب 

های مغز بشر است مند محسوس و گفتاری و از توانمندیای به هم پیوسته از آواهای نظامزبان مجموعه

پیرامون خود به بهترین نحو ارتباط برقرار نماید. باتوجه  تواند با به کارگیری آن باکه توسط آن فرد می

ها و شتابی که در سطوح گوناگون زندگی بشر وجود دارد، چنانچه زبانی با این به تحوالت و دگرگونی

ها سازگاری نداشته باشد، همچون برخی از زبانهایی که در تاریخ نامی بیش، از آنها به جای دگرگونی

شود. بدین خاطر عالوه بر به کارگیری و تکلم ان به دست فراموشی سپرده مینمانده، به مرور زم

هایی را از طریق بایستی در این خصوص چاره اندیشی نمود و به ازای رشد، هماهنگی و سازگاری

متکلمین آن زبان نسبت به تحوالت از خود نشان داد که این مهم قبل از هر چیز به عهده کارشناسان 

 باشد.متکلمین میمربوط و سپس 

باشد، واژه و معادل سازی است که در این خصوص یکی از راهکارهایی که به عهده کارشناسان می

 بایستی به دونکته بیان شده توجه نمود.

 

 الف(قواعد جهانی زبان: 

 حداقل تالش   -۱

 حداکثر کارایی  -۰

 : ب( واژه سازی و معادل سازی

 قواعد زبان سازگار باشند های ساخته شده باواژه  -۱

 از نظر نوشتار و گفتار ساده و روان باشند -۰ 

 خوش آهنگ و خوش ساخت باشند  -۵

 اجزای آن معنادار و معنای جدید را برسانند  -1

 از عناصر زنده و فعال زبان بهره داشته باشند -2

رعایت قواعد رایج در زبان ترکی  تالش نمودم باافزاید: البته اینجانب باتوجه به نکات باال نویسنده می

به طور مثال در اعداد ترتیبی از زبان آذری و ام بیفزایم. های جدید نیز به زبان مادریبرخی واژه

ام. در ضمن برای اینکه خواندن برای افراد ای اقتباس شده و در دیگر موارد واژه سازی نمودهترکیه

 تین نیز استفاده شده است.تر باشد، در کنار خط فارسی از حروف الراحت

نویسنده در آغاز، حروف الفبای استفاده شده در متن کتاب را آورده و سپس دستور زبان و صرف 

ضمایر و چند نمونه از مصدرهای ترکی قشقایی در زمانهای متفاوت را برای آشنایی خوانندگان صرف 

ای برای خود دارای یک سری الت هرطایفهنموده  است. البته ناگفته نماند که ایل قشقایی مانند دیگر ای

گویند و یا مثل ویژگی منحصر به فرد دارد. به طور مثال در بیان افراد مسن به یوخ )نیست( یوق می

 .شودایست( دور، یا در برخی طوایف افعال مانند ترکی استانبولی صرف میترکی عثمانی به تور )به

ای که در شهرستان گچساران بین مردم رایج است قرار هجهنویسد: اینجانب مبنا را بر لنویسنده می

ام. آن هم بیشتر به دالیلی  که شهرستان گچساران واقع در استان گهگلیویه تقریباً مرکز نقل ایل داده

 کنندقشقایی بوده و در این شهرستان از همه طوایف مردمانی هستند که زندگی می
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 مروری بر لغات و اصطالحات مشترک ترکی قشقایی و استامبولی

 

 نویسنده:  وحید عربلی

 ناشر: کیان نشر

 ۱۵۸۲چاپ اول:  

 ۱۱۱تعداد صفحات: 

که با تالش فراوان جمع آوری گردیده  و در اختیار باشد این کتاب حاصل کنکاش چندین ساله مؤلّف می

مندان قرار گرفته است. لغاتی که پایه و اساس زبان ترکی بوده و در قرون و اعصار متمادی گذشته عالقه

سینه به سینه و به صورت شفاهی از پدران و مادران به فرزندان رسیده و جای بسی شگفتی است که 

 ان طوالنی تا حدود زیادی دست نخورده باقی مانده است. زبان ترکی قشقایی پس از سالی

های ترکی قشقایی، انگلیسی و ترکی استانبولی دراین کتاب جهت سهولت کار و درک بیشتر کلمات، واژه

های قشقایی با زبان دیگر مقایسه شده است و سعی شده لغات و آنها در کنار هم چیده شده  و واژه

ده گردد و لغات بیگانه وارد مجموعه نگردد. با اندکی مالحظه و خواندن اصطالحات ترکی اصیل استفا

های ترکی، شباهت زیاد قشقایی و استانبولی با توجه به فاصله زیاد مکانی محل تکلم دو صحیح واژه

شود و باید اضافه نمود علی رغم وجود لغات و اصطالحات مشترک آنها، در ادبیات، زبان مشخص می

 خوردها به چشم میها تفاوتها و استانبولیبرخی مسایل دیگر میان قشقاییفرهنگ، مذهب و
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ی آن با ترکی قشقایی و ی سخن ترکان صفاشهر و مقایسه:)ساختار زبان و شیوهیادهایی رها در باد 

 آذربایجانی

 

 نویسندگان: 

 کاووس حسن لی، خسرو رشیدی

  ۱۵۸۲چاپ اول:

  ۰21تعداد صفحات: 

در شهرستان خرمبید )استان فارس( به جز مردم صفاشهر )خرمی و دهبید(  که درمجموع بیش از هفتاد 

 کنند، زبان مردم بسیاری از روستاها نیز ترکی است.درصد آنها به زبان ترکی صحبت می

ی اهها و ترکهای ایرانی، به ویژه پیشینة خلجیزباننویسنده در این کتاب، ضمن بیان پیشینة ترک

 ها با کتابهای وصفاشهر، ساختار زبان و شیوة سخن ترکان صفاشهر را بررسی و ضمن تطبیق یافته

 های ترکی قشقایی و آذری که در دسترس بوده، این لغتنامه را سامان داده است.فرهنگ

، ها به مناطق مرکزی ایران و استان فارسدر مقدمه این کتاب به طور مفصل درباره تاریخ ورود ترک

ها و... توضیحاتی ارائه داده است. کتاب ها و خلجهای خلج و قشقایی، پیوند قشقاییریشه و معنی واژه

 یاد شده پس از مقدمه در دوبخش تنظیم شده است: 

، واژه نامة ترکی به فارسی است که شامل صدها واژه، ترکیب، کنایه و ضرب المثل بخش اولالف(  

ها بر پایة گویش مردم صفاشهر، با حروف فونتیک آمده تا خوانش آن است. در این بخش، تلفظ واژه
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های دیگر نیز آمده است. حرکت گذاری تر باشد و در بعضی موارد تلّفظبرای  ناآشنایان به این زبان راحت

ها در ها صورت گرفته است. همچنین نوع دستوری کلمهها نیز برای خوانش آسانتر آنبسیاری از واژه

 اند.ی || از هم جدا شدهرانتز آمده است. معانی مختلف هر واژه و ترکیب  نیز با نشانهداخل پ

، واژه نامة فارسی به ترکی است. هدف از افزودن این بخش به فرهنگ این است که یافتن بخش دومب( 

فعل، تر باشد، در این بخش، مدخل مشتقاِت معنای  واژة فارسی به ترکی برای غیر ترک زبانان آسان

قرار گرفته است. با مراجعه به مدخل « مصدر»مانند انواع صفت و ترکیبات و اصطالحات برساخته از آن 

توان مشتقات آن مصدر با معانی مختلف هر یک را در بخش اول یافت. مدخل مصدر در این بخش، می

دستور زبان)صرف و  ها چون اسم و غیره، همان کلمه است. اکثر مباحث  این كتاب در حقیقتدیگر کلمه

 نحو( است. 

التحصیل مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشکده ادبیات دانشگاه لی، فارغکاووس حسن

 شیراز است.

 

 

 

 

 نصاب ترکی قشقایی به فارسی

 

 فتحعلیشاه قاجار()تألیف در عصر 

 صدیق/ منیژه شیرمحمدیپدیدآوران:  محمدقلی فقیر، مقدمه و تصحیح: حسین محمدزاده

http://qashqaiebook.ir/product/نصاب-ترکی-قشقایی-به-فارسی/
http://qashqaiebook.ir/product/نصاب-ترکی-قشقایی-به-فارسی/
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 ۱۰۹تعداد صفحات: 

 ۱۵۹۹چاپ اول: 

های نصاب  آموزش آسان و ساده واژگان از زبانی به زبان دیگر در گذشته  بوده است. از هدف کتاب 

اند و بیست م، شاعر و خالق چهل نصاب ترکان بودهمیان حدود شصت نصاب شناخته شده در دنیای اسال

 همین کتاب( ۱۱نصاب دیگر نیز به تشویق و ترغیب آنان خلق شده است  )ص 

این کتاب نصابی ترکی قشقایی به فارسی است که در چهل و یک قطعه توسط میرزا محمد قلی فقیر 

 معروف به َقهفّرخی در عصر فتحعلی شاه قاجار سروده شده است. 

 کتاب( ۱۲متن نصاب ترکی به فارسی)ص

 بحر متقارب مثمن محذوف 

 )فعولن فعولن فعولن فعل(

 

 بیا ای خردمند پاکیزه رای!

 ز بحر تقارب زبان برگشای!

 فعولن، فعولن، فعولن، فعل

 بکن حفظ این قطعه جان فزای 

 برگشای آچبشنو، قوالق آس 

 هاون آسیای دگییرمان دیبک

 ازگرد ب دوندرونش و ایچینده 

 شو به پای  قاخبازگردان، چووور

 باز جوی  بول و تاپراست کن،  تدوزه

 آویز جای  آسنیمه و  یاریم

 بی آب و نان  آجتشنه و  سوسوز

 برجه زجای آتیالبشنو،  ائشیت
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 قشقایی ها و نهضت ملی ایران

 

 

 ها در تاریخ معاصر کشور() با نگاهی به پیشینه سیاسی آنها و نهضت ملی ایران قشقایی  -

 

 نویسنده: مجید حکیمی خرم 

 ناشر:  قشقایی 

 ۱۵۸۰چاپ اول: 

 ۱۹۹تعداد صفحه: 

 )مقدمه کتاب(

http://qashqaiebook.ir/product/قشقایی-ها-و-نهضت-ملی-ایران/
http://qashqaiebook.ir/product/قشقایی-ها-و-نهضت-ملی-ایران/
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ها در رابطه با نهضت ملی ایران پرداخته، اما به ضرورت، ضوع کارکرد قشقاییکتاب پیش رو به مو

پیشینه، سازمان ایل و کارکرد آن در تاریخ معاصر کشور در انتهای دهه سی را نیز به اختصار شامل 

 شود.می

شود که پس از یک دوره درگیری تاریخ معاصر این ایل با ریاست صولت الدوله قشقایی آغاز می

ترین اتفاقات دوران ریاست وی بر ایل را  درگیری وادگی مقام ایلخانی را در اختیار گرفته بود. مهمخان

توان نام ها در جنگ اول جهانی و سپس گرفتاری در زمان حکومت رضا شاه پهلوی  میبا  انگلیسی

 برد. 

انست رابطة توای که رضا شاه در پیش گرفته بود، خود به خود نمیسیاست حذف قدرت منطقه

حکومت و سران ایالت را در حالت دوستی گذارد. صولت الدوله اگرچه از آغاز جز هواداران رضا شاه 

های حاکمیت مرکزی وی گردید و پس از واگذاری اجباری امالکش، بود، اما در ادامه گرفتار سیاست

توسط متفقین در جنگ  اش در تهران تحت نظر ماندند. اشغال ایراندر زندان وفات یافت و خانواده

جهانی دوم فرصتی بود تا خانوادة صولت الدوله از زندان خانگی تهران به منطقه ایلی فرار کنند. از 

های گذشته و های بازپس گرفتن  داشتهها به منطقه ایلی به معنای تالشنظر حکومت، رسیدن آن

ها که شد. این موضوع را انگلیسیها جلوگیری میای بود و باید از آناحیای دوبارة  قدرت منطقه

زدند. کشمکشی که دانستند، دامن میها نداشتند و آنها را دشمن منافع خود میخاطره خوبی از قشقایی

ها در این زمان شکل گرفت و یک دهه امتداد یافت، در نهایت در این زمان میان حکومت و قشقایی

ها با نمایندگی و حضور در مجلس شورا و سنا به آن ها شد. در ادامهمنجر به احیای دوبارة قدرت آن

ها به دالیلی چند به صورت آشکار وارد صحنه سیاسی کشور شدند. با آغار دولت مصدق، قشقایی

حمایت از آن دولت پرداختند و تا انتها بر ان استوار ماندند. برادران قشقایی با در اختیار داشتن سه 

ای تأثیر گذار در سیاست وقت داشتن قدرت بسندة ایلی، وزنهکرسی نمایندگی مجالس و پشت سر 

توانست در موفقیت و ناکامی هرکدام ها از دولت و یا مخالفان آن میکشور و منطقه بودند. حمایت آن

های زیادی از طرف نقش داشته باشد. براین اساس بی دلیل نبود که در امتداد دولت مصدق، دست

های دندانگیر  در ازای همکاری ها از دولت انجام گرفته که وعدها کردن آنبیگانگان و دربار برای جد

ها در رابطه با نهضت ملی ایران به چند دوره ها بود. درکتاب اخیر، کارکرد قشقاییبا کودتا آخرین آن

 تقسیم شده که اکثریت سخن را نیز به خود اختصاص داده است. 

یت از دولت، دست به آرایش نظامی زدند و وضعیت آن منطقه ها برای حماتیر، قشقایی ۵۲در جریان 

تیر به فراخور فشارهایی که در راستای انجام  ۵۲به حالت  خطرناکی درآمد. در دوره پس از قیام 

شد، موافقان دولت نیز تالش مضاعف را برای دفع بحران های کودتا بر دولت اعمال میتدریجی برنامه

قشقایی در آن زمان جدای از حفظ آرامش منطقه ایلی، سعی کافی برای دادند. برادران انجام می

ها برای موفقیت دولت های آشکار آنرغم تالشیکپارچه نگه داشتن موافقان دولت نمودند. اما علی

خورد و آن چیزی ها در رابطه با نهضت به چشم میمصدق یک نکته ناروشن در کارنامه سیاسی آن

به آن اشاره شده است؛ حتی ذکر نام « قشقایی -طرح امینی»ا با عنوان است که در اسناد کودت

شناسیم،  واقعا ها  در قبال نهضت میها در یک طرف طرحی از کودتا، با آن حمایتی که آنقشقایی

ها را یک دروغ سیاسی بپنداریم. برابر اسناد حیرت انگیز است، مگر آن که این ادعای آمریکایی

بایست در صورت عدم موفقیت طرح اصلی کودتا به اجرا ای بود که میک برنامهکودتا، این طرح ی

توان حدس زد که طرح مذکور شد. بر اساس همین اشاره و چند دلیل دیگر البته میگذاشته می

ند. ولی ابایست فراتر از آن پیشنهاد شده باشد که برادران قشقایی بعداً در سخنانشان به آن پرداختهمی

که معلوم است این هست که آنها با کودتا همکاری نکردند، بلکه در مقابل آن موضع گرفتند.  آنچنان
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ای جز تبعید و حذف فیزیکی مخالفتی که در برابر دولت کودتا تا اقدام مسلحانه پیش رفت، اما نتیجه

 آنها از کشور نداشت.

 

 فهرست کتاب

 فصل اول: 

o ها در تاریخ معاصر ایران تا ابتدای نهضت ملیو کارکرد آننگاهی به پیشینه و ساختار ایل قشقایی 

o ایل قشقایی و جایگاه آن در تاریخ معاصر ایران پایان پادشاهی رضا شاه 

o۱۵۲۱- ۱۵۲۹های شورش سال  

o۱۵۰۲ها پس از شهریور قشقایی 

oنهضت جنوب 

 

 فصل دوم: 

o(۱۵۵۱تیر ۵۲در رابطه با نهضت در دوره اول دولت مصدق و)ابتدا تا قیام  هاکارکرد قشقایی 

oاشاره 

oها در رابطه با نفت قبل از دولت مصدقموضع قشقایی 

oهازمام داری مصدق و موضع قشقایی 

oها برای کمک به دولت در حل بحران نفتتالش قشقایی 

oهدف نهضتها در خارج از ایران برای پیشبرد تالش قشقایی 

oاقدامات ناصرخان درآمریکا برای کمک به دولت ومسأله نفت 

oها و قیام سی تیرقشقایی 

 

 فصل سوم: 

oتا پایان  ۱۵۵۱تیر  ۵۲ها در رابطه با نهضت در دوره دوم دولت مصدق )پس از قیام کارکرد قشقایی

 کودتا(

oها پس از سی تیرقشقایی 

o هاو نقش قشقایی ۱۵۵۱اسفند  ۸وقایع منجر به حادثه 

o تصمیم آمریکا و انگلیس برای انجام کودتا در ایران 

oتالش دولت برای بی اثر کردن کارکرد مخالفان از مجراهای قانونی 
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o در شیراز )حمله به اداره اصل چهار ترومن( ۱۵۵۰فروردین ۰۱حادثه 

o ها در رابطه با آنمرداد و جایگاه قشقایی ۰۹کودتای 

oها از نگاه رهبران کودتاقشقایی 

o قشقایی -طرح امینی 

 

 فصل چهارم: 

oها در برابر دولت کودتا و فرجام کارموضع قشقایی 

oمرداد ۰۹ها پس از کودتای موضع گیری قشقایی 

oها و عملیات مشترکتالش حزب توده برای اتحاد قشقایی 

oها ادامه تالش موازی حکومت و قشقایی 

o ها قشقاییپایان مقاومت 

oها از نهضت ملیتحلیلی بر چرایی حمایت قشقایی 

oنمونه اسناد و تصاویر 

o فهرست منابع 

oهانمایه 
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 ها در تاریخ و فرهنگ ایراننقش قشقایي

 

 ها در تاریخ و فرهنگ ایرانقشقایينقش 

 

 نویسنده: منصور نصیری طیبی  

  فرهنگیالعات دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مط ناشر:

 ۰۸۱تعداد صفحات:

در این کتاب، به تشریح نقش ایل قشقایی در اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور پرداخته شده است. در 

ها در تاریخ و فرهنگ ایران و هویت ایرانی تحلیل و قشقایینوشتار حاضر، سعی بر آن است که نقش 

 بررسی گردد. این مجموعه از یازده فصل تشکیل شده است.  

در فصل نخست، کلیاتی از جمله برخی مفاهیم مربوط به مناسبات ایلی و اصطالحات خاص ایل قشقایی 

های اقتصادی جمعیت و سلسله فعالیترا در بر می گیرد. در ضمن به مسائل اجتماعی، فرهنگی و 

شود تافهم حوادث و رویدادهایی که نخبگان سیاسی مراتب اجتماعی در ایل قشقایی نیز اشاره می

http://qashqaiebook.ir/product/نقش-قشقایی-ها-در-تاریخ-و-فرهنگ-ایران/
http://qashqaiebook.ir/product/نقش-قشقایی-ها-در-تاریخ-و-فرهنگ-ایران/
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قشقایی با مشارکت افراد ایل درآنها نقش داشته اند، آسان تر گردد. در فصل دوم زبان، ادبیات شعر و 

م افزون بر وجه تسمیه و پیشینه ایل قشقایی، داستان و هنر ایل قشقایی بررسی می شود. فصل سو

شود. فصل چهارم اوضاع سیاسی ایل از آغاز حضور در فارس تا ایلخانگری صولت الدوله گزارش می

الدوله و اوضاع سیاسی ایل در تحوالت دوران مشروطیت اختصاص گری صولتکتاب، به شرح ایلخانی

های قشقایی و بختیاری و حوادث سیاسی های ایلیافته است. فصل پنجم، دربردارندة شرح رقابت

ها در رویدادهای جنگ اول جهانی و و جنگ گیری قشقاییپیرامون آن است. در فصل بعدی، جهت

ها با انگلیس  تحلیل شده است. در فصل هفتم، اوضاع سیاسی ایل در دوران پهلوی اول  و قشقایی

شریح گردیده است. فصل هشتم، به تبیین شورش علیه دولت  تبعید سران و اسکان اجباری ت

گیری سیاسی ایل ها در جنگ دوم جهانی اختصاص یافته و در فصل بعدی، جهتگیری قشقاییجهت

 قشقایی تا نهضت ملی شدن صنعت نفت مورد تحلیل قرار گرفته است. فصل دهم، به  همکاری 

ها در مقابله گیری آنوی و  جهت ها با دکتر مصدق در جریان ملی شدن  صنعت نفت  و دولتقشقایی

های سیاسی ایل در داخل و با دولت  کودتا و پیامدهای ان اشاره دارد. فصل پایانی نیز به فعالیت

 سرکوب آنان پرداخته است.
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 طوایف
 

 کشکولی بزرگ

 

 احمدلو خان و آرخلو قوم هویت قشقایي ایل در

 

 

 

 فردیجبار یعل:سندهینو 

 هنر آورد ره:ناشر

 ۱۰۲:صفحات تعداد
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 یفهطا هاي تیره ، ایلي مراتب سلسله قشقایي، ایل ایراني، قوم معرفي به ابتدا كتاب، این در جباري،

 .پردازد مي ایل، مهم حوادث و ها شخصیت از برخي و بزرگ كشكولي

 آرخلوي تیره حوادث و تاریخ ادامه، در و كند مي معرفي را فارس معروف ایالت از تعدادي سپس

 .میكند بیان را ایل رسوم و آداب از برخي و دهد مي قرار بررسي مورد را بزرگ كشكولي طایفه

 

 

 

 

 

 

 

 بلوردی در گذر تاریخ

 

 نویسنده:  محمد نسیمی

 ۱۵۸۲چاپ اول: 

 ۱۱۵تعداد صفحات: 

http://qashqaiebook.ir/product/بلوردی-در-گذر-تاریخ/
http://qashqaiebook.ir/product/بلوردی-در-گذر-تاریخ/
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ی بلوردی فارس از بازماندگان سران و درباریان نادرشاه افشارند که بر اساس نظر مورخین، طایفه

اند: از جمله قلیچ خان گنجه لو، بابا علی ها در دوره نادرشاه حاکمان فارس و شیراز بودهاجداد آن

بر عللی از حکومت خان و غیره که این حاکمان بنا بیگ کوسه احمدلو و برادر زن نادرشاه، قباق قلی

اند. آنها مدتی در اطراف فارس پراکنده ها به خراسان برنگشتهی آناند و خانوادهبرکنار و کشته شده

اند. ی قاجار به اتحاد ایلی زیر نظر ایل قشقایی درآمدهاند و در دورهاند و کوچ نشینی اختیار کردهشده

 ر سرحد چهاردانگه بود. نخستین جایگاه این تیره در فارس حس آباد واقع د

 

 فهرست مطالب کتاب

oجدایی ابیورد از خراسان ایران 

o بلوردی در طایفه کشکولی بزرگ 

oخان خان کشآشنایی و پیوند ولی خان بلوردی با خان علی 

oهنرنمایی ولی خان در میدان 

o بعله برون 

o نامزدی 

oعروسی 

oحجله بازکنی 

oپاگشا 

oمراسم کوسه گلین 

o دیدار با خان 

o حمله به برج سوخته 

oپشم چینی گوسفندان 

oکوچ 

oگله بگیری 

oمنطقه ییالقی 

oمحرم 

oشکار در رکاب خان 

oوصیت نامه بابا خان 

oزایمان 

oپیشنهاد در مورد خرید زمین قرقچی 
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oوفات قربان خان 

oبروز اختالف در بین ورثه باباخان 

oخان کش وانتصاب ولی خان به جانشینی او  خانوفات خان علی 

o انتقال جسد ولی خان به کربال 

oزمامداری کل حسین 

oهای تاریخعبرت 

oشهدای بلوردی 

oهای ماندگارچهره 

oچند لطیفه و حکایت 

o)شجره نامه خاندان بلوردی )طایفه 

o واژنامه 

oفهرست منابع و مأخذ 

 

 تاریخ تیره بیگدلی کشکولی بزرگ

 

http://qashqaiebook.ir/product/تاریخ-تیره-بیگدلی-کشکولی-بزرگ/
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 نویسنده :اردشیر پارسا

 انتشارات:خرد آذین

 ۱۵۸۳سال چاپ)چاپ اول(:

 ۱۲۲تعداد صفحات:

 

ها و بزرگان این تیره می  خانوادهاین کتاب در بردارنده جریان تاریخی وسرگذشت تیره بیگدلی و نام

 باشد .

بیگدلی ها عموما مردانی دلیر و بخاطر شجاعت که دارا بوده اند همیشه مرزدار طایفه کشکولی بزرگ 

بودند و اکنون اکثر جوانان بیگدلی پسر و دختر تحصیل کرده و در رشته های 

 به کار هستند. قضایی،مهندسی،پزشکی،دبیری،افسری ارتش،وکیل دادگستری و آموزگار مشغول

 

 فهرست کتاب

oمقدمه 

oمرکز اصلی ایل جلیل بیگدلی 

oپیشینه تاریخی ایل جلیل بیگدلی 

oداستان نامگذای اُغوزخان 

oآمدن بیگدلی ها به طایفه کشکولی بزرگ 

oاجداد خان های رستمخویشاندی با گرجی خان رستم 

oاهور و طایفه کشکولی بزرگعلت آمدن اله وردی آقا معروف به کهنه پوش آقا به م 

oییالق تیره بیگدلی 

oقشقالق بیگدلی معروف به لری 

oقشالق بیگدلی ترکی و ییالق آنها 

oطایفه های بهارلو 

oدرگیری با نجیم خان گورکانی در چهل چشمه بین گلستان وآب پرده 

oکاکاجان بهارلو 

oخانواده رحیمی و ظهرابی 

oخانواده ظهراب 

oدر طایفه کشکولی بزرگ بیگدلی 
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oرابطه خویشاوندی بیگدلی ها با شریف خان بکش 

oخانواده امام قلی رضایی 

o)زندگی نامه خودم )اردشیر پارسا 

oتاریخ زندگی پدرم اسکندر بیگ پارسا 

oزادگاه اصلی ایل جلیل بیگدلی 

oمتفرقه های تیره بیگدلی کشکولی بزرگ 

oخانواده محرابی 

oحمن ساالریخانواده ر 

oخانواده داشی حاجی زاده 

oمتفرقه 

oخانواده مختاری ساکن برم سیاه ترکی بیگدلی 

oخانواده خسرو بیگدلی 

oخانواده آقا میرزا خسروی و فرزندان او 

oخانواده همتی 

oخانواده حسن نیکنام 

oخانواده بهزادی 

oخانواده شریف خان و افراسیابس 

oنگیز تیره بیگدلی در ییالق گرگانیکی از پیشامدهای غم ا 

oداستان غارت گله های تیره بیگدلی دز کوه پهن گرگان 

oخانواده کاظمی 

o)خانواده شیخ حسین )شیخ علی رضا 

oخانواده گنجوی 

oخانواده عزیزی 
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  جنوبغائله  حماسه سازان 

 

 سنده: محمد نسیمیینو

موضوع این کتاب شامل ظهور و سقوط تعدادی از نام آوران ایل مقتدر قشقایی از جمله مسیح 

خان قشقایی و همچنین موضوعات دیگر از جمله بلوردی. دشتی گله زن، بلوت جعفرلو و بهمن

بلوردی را شامل   ها و توضیح مختصر در بهره بنکوهای تیرةهای محلی خلع سالح پاسگاهجنگ

 شود.می

 فهرست مطالب کتاب

oهای قشقاییبلوردی 

o بنکوی اژدهاکش 

oبنکوی کمندی 

oبنکوی چغاخوری 

oبنکوی اوالد سلمان 

o بنکوی تمبویی 

oبنکوی گردانی 

oبنکوی چلبی 

oاوضاع سیاسی ایران در آستانه حماسه سازان قیام جنوب 

o ۱۵۱۹تخته قاپوی ایالت در سال 

http://qashqaiebook.ir/product/حماسه-سازان-جنوب/
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oمحاصره شیراز توسط مبارزین قشقایی و نقش بلوردی در این نهضت 

oنبرد سمیرم 

oنبرد کازرون و نقش بلوردی در این جنگ 

oآمریکا و مسأله اصالحات ارضی در ایران 

o)نهضت حضرت امام خمینی )ره 

o اعالمیه نهضت مقاومت ملی عشایر جنوب 

o حماسه سازان غائله جنوب 

oمسیح بلوردی 

oکشته شدن عزیز و اسکندر 

oانتقام عزیز و اسکندر 

oخلع سالح سرهنگ زاهدی 

oاولین مذاکره فرستاده رژیم پهلوی با مسیح 

oاصابت گلوله به فریبرز 

oدشتی گله زن 

oنحوه آشنایی مسیح با زلیخا 

o جنگ بلغو 

oخلع سالح پاسگاه دادنجان 

oاشغال کوهمره توسط ارتش 

o سیاهیانقتل سروان 

oقتل مهندس ملک عابدی 

oبلوت جعفرلو 

o)جنگ پیربناب )پیربنو 

oسرانجام حبیب خان شهبازی 

o نبرد لیال ماند 

oتولد اولین فرزند مسیح 

oقیام بهمن خان 

oمبارزه عطا و ایرج کشکولی 
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oخلع سالح پاسگاه دهرم 

o خلع سالح پاسگاه آب گرم 

oجنگ چاه نباتی 

oفیروزآباد جنگ تنگاب 

oسرانجام بلوت جعفرلو 

oسرانجام بهمن قشقایی 

oنقش محمد خان ضرغامی ایلخان ایل خمسه 

o جنگ روانی رژیم علیه مبارزین 

o پبشنهاد قتل دشتی به مسیح و بالعکس 

oاسارت خانواده مسیح و دشتی و انتقال آنها به مرکز پیاده شیراز 

oجنگ کاروانسرای مخک جهرم 

oام مسیح و دشتیسرانج 
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 از باورد خراسان تا ابیورد فارس

 

 نویسنده: مظفر قهرمانی

 ناشر:خیام شیراز

 ۱۲۲تعداد صفحات:

این کتاب که از فصل دوازدهم تا چهاردهم آن به مباحثی در بارة  قشقایی اختصاص دارد، به قلم مظفر  

قهرمانی ابیوردی پسر میرزا نصرهللا خان قهرمان ملقب به معین دفتر است که در ایام جوانی به 

مشغول  الدوله قشقایی و پس از فوت او با سمت منشی صولت الدوله قشقاییعنوان منشی ضرغام

 انجام وظیفه بوده است.

  

 خوانیم: در ابتدای فصل دوازده این کتاب می

آنچه را که تاریخچه مربوط به ابیورد و ایل ابیورد ساکن فارس بود، تا سرحد امکان به نظر 

 نمایند و ازخوانندگان رسید. از آنجایی که ایل قشقایی یکی از ایالت مهم ایران و در فارس زندگی می

های مقیم فارس در نژاد و آداب و رسوم و ییالق و قشالق وجه هم از زمان قدیم با ابیوردیطرفی 

اند، لذا نه تنها بی مناسبت نمی دانم، بلکه الزم و ضروری است که  خوانندگان عزیز را مشترک داشته

در متن کتاب  این ایل ولو هرقدر هم که فشرده و مختصر باشد، آگاه سازم و بنابراین چون از تاریخچه

http://qashqaiebook.ir/product/از-باورد-یا-ابیورد-خراسان-تا-ابیوردیا-ا/
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ام که ایشان شرح وقایع و ضمن شرح زندگی مرحوم نصرهللا قهرمانی معین دفتر )پدرم( اشاره نموده

ای تدوین نموده که حاوی مطالب جالبی از ایالت قشقایی دوران زندگی خود را به صورت مجموعه

را از لحاظ خوانندگان  باشد. لذا چه بهتر که در اینجا صفحاتی چند از رؤس مطالب مجموعه مزبورمی

 ای انجام شده باشد.عزیز بگذرانم که از این نظر هم وظیفه

 

 ها:فهرست مطالب برخی فصل

 

 ها فصل دوازدهم:  قشقائی

 ها فصل سیزدهم: رؤسای قشقائی

 جانی خان ایلخانی

 محمد علیخان ایلخانی 

 جهانگیرخان ایل بیگی 

 حاج نصرهللا خان ایلخانی

 اسعدالسلطنه 

 خان ایل بیگی مرتضی قلی

 علیقلی خان ایل بیگی

 مصطفی قلی خان سردار

 سهراب خان اول

 بهادرخان سهراب خان ثانی 

 داراب خان ایل بیگی 

 محمد قلیخان ایلخانی

 ضرغام الدوله سردار عشایر 

 صولت السلطنه 

 سردار احتشام

 ساالر حشمت

 های قشقاییفصل چهاردهم: طوایف و تیره

 

 



 

 93 

 

 

 

 

 ریدره شو
  قوم زند لک در ایل قشقایی

 

 نویسنده: علی اصغر صیاد لک 

 ناشر:تخت جمشید،قشقایی

 ۱۵۸۵چاپ اول:  

 ۲۹تعداد صفحات: 

به علت پراکندگی آنها  کاری سخت است و قدم نهادن در این راه بسی  لکو تحقیق درباره قومنوشتن

های جنوب غربی ایران به سخت تر. این جزوه، مختصری است برای آگاهی و آشنایی نسل جدید لک

تواند در نزد های زند ایل قشقایی از تبار قومی و فرهنگی خود که به گفتة نگارنده میخصوص لک

 ی باشد.صاحب نظران پر از کاست

http://qashqaiebook.ir/product/قوم-زند-لک-در-ایل-قشقایی/
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هایی که در سالیان اخیر به فور در تاریخ و فرهنگ ایل قشقایی انتشار یافته، نگارنده در البه الی کتاب

هایی کوتاه در این مورد نیافته و بر آن گردیده که این کتابچه را برای شروع این راه و به جز اشاره

 مندان نماید. قهتبارشناسی علمی و کارشناسی بیشتر و بهتر در آینده تقدیم عال

 

 فهرست کتاب

o مقدمه 

o)کریم خان زند )سردار قوم لک 

oدر ایل قشقاییلک قوم 

oمشروطه در کودیان جنگ 

oروستای کودیان سردسیری در کن 

oایل زند لک در اطراف قم 

oزبان لکی 

oآداب و رسوم 

oآداب مرگ در منطقه سیمره 

oآداب خواستگاری و عروسی 

oعروسی 

oادبیات قوم لک دره سیمره 

oمنابع 
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 شجره نامه بنکوی دده که ای

 

 

 از تیره کزنلو، طایفه دره شوری،ایل قشقایی

 )اوالد پایدار ،علی صالح و محمد صالح

 ورنده:جهانگیر محمدی پورگردا

 ناشر: قشقایی

 ۱۵۸۱چاپ اول:

 ۱۲۲تعداد صفحات:

 

 خاستگاه تیره کزنلو

در دامنه های شمالی رشته کوهای زاگرس مرکزی در ناحیه شمال غربی شهر سمیرم جلگه بزرگی با 

دشت های وسیع گسترده شده است که از دیرباز آن را منطقه دره شور می نامند و اینک به نام بخش 

 وف است.مهرگرد و فتح آباد معر

http://qashqaiebook.ir/product/شجره-نامه-بنکوی-دده-که-ای/
http://qashqaiebook.ir/product/شجره-نامه-بنکوی-دده-که-ای/
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این دشت وسیع از شمال به سرحدات شهرستان های شهرضا و دهاقان و از جنوب از گردنه حسین 

تا گردنه خواجه کشته و از شرق به جاده ارتباطی سمیرم به شهرضا و از  آباد در شمال شهر سمیرم

 غرب به سرحدات شهرستان بروجن و گندمان ختم می شود.

این منطقه جز مناطق سردسیری و دارای چشمه سارهای فروان ،جویبارها و رودخانه ها است. که از 

 قدیم ییالق کل طایفه دره شوری بوده است.

 به همین علت اهالی روستاهای این منطقه از طایفه دره شوری هستند .

کیلومتری آن رود ۳۲در بخشی از این جلگه وسیع و در شمال غربی شهر سمیرم و در فاصله حدود 

خانه ای به نام کزن واقع شده است. در کنار این رودخانه روستایی هم به نام کزن وجود دارد.واسم 

 کزنلو از روی همین روستای کزن گرفته شده است.

 سکونت کزنلوها در کنار این رودخانه به صدها سال پیش بر می گردد.

له و اصفهان را تصرف کرد روستای کزن هم که حدود سیصد سال پیش که اشرف افغان به ایران حم

 آن موقع روستایی آباد و دارای تمدن بوده است از دست لشکریان افغان سالم نماند.

را کوچ داده و آن ها را به شمال  لشکریان افغان اهالی منطقه دره شور و از جمله روستای کزن

مرد و یک زن توانستند در ۳هجری شمسی(تنها  ۱۱۱۲خراسان و افغانستان تبعید کردند)حدود سال 

داخل آسیاب آبی روستا و بیشه زارها و دره های اطراف مخفی شده و خود را نگه دارند و کزنلوهای 

 فر هستند.ن۳خانوار هستند از اوالد همین ۰۲۲۲امروز که بالغ بر 

پدر جد ما به نام عیوض هم که از تیره دده که ای وارد تیره کزنلو شده براساس محاسبه سن نسل 

 سال پس از تبعید کزنلو ها از منطفه کزن(۱۲شمسی می رسد )یعنی ۱۱۱۲گذشتگان به حدود سال 

هنوز هم آثار آن در آن موقع روستای کزن ، روستایی بسیار آباد و دارای آسیاب آبی هم بوده است که 

 پیداست )تاریخ شفاهی به نقل از گذشتگان که سینه به سینه نقل شده است(

البته در حال حاضر هم روستایی به نام کزن در کنار رودخانه کزن وجود دارد که اهالی آن از تیره 

 .کزنلو نیستند بلکه یکی دیگر از تیره های دره شوری به نام )جانبازلوها(در آن ساکن هستند

سال بیش بر اثر یک ۱۲حاال چرا چنین شده است داستانی دارد و کلیت مساله این است که حدود 

 درگیری کزنلوها آنجا را ترک کرده اند

 دلیل اینکه دولت مرکزی آن زمان به قشقایی ها حمله کرده و آنها را کوچ داده اند روشن نیست

 چون اسناد و مدارکی در دست نیست

ریخی زمان حکومت صفویان می توان علت این اقدام را ترس و واهمه از قدرت ایلی اما از مطالعات تا

قشقایی ها دانست ، چرا که قشقایی ها در زمان سلسله صفوی توسط جانی آقا، قشقایی به صورت 

 ایلی یکپارچه درآمده و در تعیین قدرت یا دولت مرکزی در ایران نقش تعیین کننده ای داشتند.
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 به طایفه دده که ای )دده کایی یا دده قایی( مختصری راجع 

دده که ای یا بهتر بگویم )دده قائی یا دده کایی( ابتدا به صورت یک طایفه و تا آخر قرن نهم هجری 

شمسی جزئی از سلسله آق قوینلو ها بوده اند )آق قوینلو یعنی صاحب گوسفندان سفید( از بازماندگان 

م از ترکستان به آذربایجان مهاجرت کردند و بعد از برافتادن قدرت ترکان آغوز هستند که در قرن هفت

مغلوان در ایران ،قدرت گرفته و قدرتمندترین دولت در ایران مرکزی پیش از شکل گیری سلسه 

 ۰۳صفوی )قرن نهم ( هستند مقدرترین ایلخان آنها )اوزون حسن( است که اواخر قرن نهم و حدود 

ی ترکیه و بخش هایی از عراق آن روز حکومت کرده است. گویا پدرجد سال بر آذربایجان و آناتول

ناصرخان قشقایی همین اوزون حسن است)مصاحبه ناصر در دانشگاه هاروارد( آق قویونلو ها در 

 زمان شکل گیری حکومت صفویان توسط شاه اسماعیل صفوی در اواخر قرن نهم از قدرت افتادن.

قویونلوها بوده اند به همراه صفویان به جنوب ایران آمده اند و در دده که ای ها هم که جزئی از آق 

هنگام یکپارچگی ترکان جنوب ایران به عنوان ایل قشقایی به ریاست جانی آقا قشقایی ،جز ایل قشقایی 

شده ودر واقع از اولین طایفه های تشکیل دهنده ایل قشقایی هستند و از حدود دوقرن قبل به دلیل 

شده و داخل طایفه های دیگر شدند به  ن طایفه ای یا عوامل بیرونی،پراکنده و کوچکاختالفات درو

گونه ای که امروزه به عنوان یکی از تیره های طایفه کشکولی بزرگ در منطقه باباکالن و گچساران 

بند سکونت دارند . حدود یکصد و پنجاه خانواده از آنها هم در احمد آباد دهرم از توابع شهرستان فراش

ساکن شده و به عنوان یکی از تیره های طایفه عمله محسوب می شوند. عده ای از آن ها هم داخل 

تیره قراچه ای رفته اند )فامیل بهادری ها( و پدر جد ما هم که داخل کزنلو ها شده و امروزه با گذشت 

 بیش از دوقرن و نسبت فامیلی با کزنلوها کامال کزنلو محسوب می شویم
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 عمله
: )پژوهشی پیرامون اوضاع اجتماعی، اقتصادی، ها از امپراتوری اویغورستان تا دیار قشقاییزنگله

 زن ایل قشقایی(فرهنگی و سیاسی طایفه گله

 

 دهدارنویسنده: جهانگیر صادقی

 ناشر:کیان نشر

 ۱۵۹۸سال چاپ: 

 ۳۲۲تعداد صفحات: 

باف خود، دره بیهای بیهریک از قبایل قشقایی به محصولی و هنری شهرت داشت. کشکولی به قالی

ها به عاشقی و ترنم و پا، شش بلوکی به ثروت و مکنت، ساربانشوری به اسب زیبا و سوار سبک

ها سرکش و زنلهها هم به مردان شجاع و یاغیان سرکش خود شهرت دارند. گزنموسیقی و گله

 دهند. سیمای آنها هم سیمای دیگری است. مغرورند و باج به فلک نمی

ها های شادروان محمد بهمن بیگی در بارة گله زنعبارات فوق برگرفته از محتوی یکی از داستان

زن است و کتاب حاضر پژوهشی است دربارة اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی طایفة گله

 پردازد.به صورت ویژه به تاریخ و تحوالت درونی این طایفه میکه 

http://qashqaiebook.ir/product/گله-زن-ها/
http://qashqaiebook.ir/product/گله-زن-ها/
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 دهد.نویسنده در فصل نخست کتاب برخی از اصطالحات عشایر ایران را شرح می 

 شود.در فصل دوم چگونگی پیدایش ایل قشقایی بررسی می 

 ها اختصاص دارد.فصل سوم و چهارم به ترکان اویغوری و پیدایش بهاءالدینی 

 های این طایفه و ییالق وها و تیرهزن در ایل قشقایی، بئیلهپنجم تا ششم جایگاه طایفة گله در فصل 

 شود. زن بیان میقشالق طایفة گله

 های این طایفه و ارکان اصلی آنها اختصاص دارد.های هشتم تا پانزدهم به شرح معرفی تیرهفصل

وضعیت اقتصادی، سواد و سوادآموزی؛  های شانزدهم تا سی و پنجم به مباحثی همچوندر فصل 

اصطالحات و لغات خاص، مراسم ازدواج، فرهنگ فردی و اجتماعی؛ نحوة زندگی و وقایع این طایفه 

 شود.های مختلف تاریخی تا پیروزی انقالب اسالمی اشاره میدر دوران
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: پژوهشی پیرامون اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی طایفه بلو از ایالت بلو تا ایالت فارس

 کهلو )ایل قشقایی(

 

 نویسنده: امید مصطفوی

 ناشر:خلیلیان

 ۰۳۹تعداد صفحات: 

 ۱۵۹۳سال چاپ: 

 برگرفته از مقدمه کتاب()معرفی کتاب 

های زندگی آن، حتی فرصت شاید تغییر و تحوالت شگفت انگیز عصر حاضر، ابزارها و شیوه

اش را ناپیمودنی سازد. در چنین اندیشیدن به دیروز را نیز به بشر امروز ندهد و فاصله او با گذشته

وال اقوام  یک منطقه وضعیتی شاید این سؤال مطرح شود که بازگشت به گذشته و تفحص در اح

 کوچک چه سودی خواهد داشت ؟

واقعیت این است که روزگاری ساختار و بدنه این مرز و بوم و حکمرانانش را ایالت و عشایر تشکیل 

داد و همواره به عنوان یک بخش بزرگ از کالبد جامعه ایران، خود را نشان داده است. اضافه می

تواند پیوند دهندة عمیق انسان امروز با تنها عاملی که میبراین، در تغییر و تحوالت عصر حاضر 

فرهنگ و تمدن  جامعه خویش باشد، شناخت گذشته و دیروز برای روشنایی و حرکت فردا است. 

شود، ولیکن اهمیت شناخت ای اندیشیدن مطرود شناخته میاگرچه امروزه دیگر ایلی، قومی و منطقه

های متفاوت، کماکان به قّوت خود باقی است  و اصوالً ندگیعناصر فرهنگی و کارکردهای مؤّثر ز

باشد. از این رو شناخت زندگی جامعة عشایری به ای از علوم اجتماعی و تاریخ میتبارشناسی  شاخه

یابد.  دراین نوشته به صورت ویژه به تاریخ و عنوان بخشی از جامعه و تاریخ ایران موضوعیت می

http://qashqaiebook.ir/product/از-ایلات-بلو-تا-ایلات-فارس/
http://qashqaiebook.ir/product/از-ایلات-بلو-تا-ایلات-فارس/


 

 101 

های ایل قشقایی تیره بلو کهلو از طایفة عمله پرداخته شده است. به ز تیرهتحوالت درونی تنها یکی ا

 گردد:طور کلی این مجموعه در سه بخش ارائه می

یک بخش مربوط به پیشینه تاریخی، وجه تسمیة تیره و مواضع سیاسی آنان در برابر دولت ایلخانی 

زندگی آنان، مراتع، اصالحات اراضی  باسد. بخش دیگر مربوط به جغرافیایالدوله میاز جمله صولت

هایی نظیر جمعیت، باشد و یک بخش دیگر به وضعیت فعلی آنان در قالب موضوعاسکان و غیره می

 پردازد. ها میآموزش و دیگر موضوع

 الدوله )سردار عشایر( و برادرانشخان صولتها بین اسماعیلافکنی انگلیسیتفرقه“به تصریح کتاب: 

زیانباری به لحاظ منافع ملی، میهنی و قومی دربرداشت. یکی از پیامدهای آن دودستگی، آمدهای پی

ی تر ایل قشقایی با یکدیگر و در نهایت تجزیهها و طوایف کوچکناامنی و رویارویی افراد تیره

 طوایف بود.

 

 فهرست مطالب کتاب 

o فصل اول:  جغرافیای کوچ نشینی طایفه و پراکندگی آن 

oوم:  وجه تسمیه و پیشینة تاریخی ایل بلوفصل د 

oفصل سوم:  اوضاع سیاسی و وقایع تاریخی 

oفصل چهارم: اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 

oضمایم و اسناد 
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 فارسیمدان
 ایمور در گذر زمان

 

 نویسنده: ابراهیم فارسیمدان

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸۲چاپ اول: 

 ۰۲۹تعداد صفحات: 

 

مؤلّف که خود در ایل قشقایی و طایفه فارسیمدان )ایمور( زاده شده، در تحقیق خود نسبت به تاریخ، 

بوده، مطالبی ارائه داده است.  گانه اوغوز ۰۲فرهنگ و پیشینة طایفه فارسیمدان که یکی از قبائل 

باشد که  با طایفه ایمور یا همان فارسیمدان یکی از طوایف ایل قشقایی در منطقه جنوب ایران می

 جمعیتی نسبتاً چشمگیر حافظ زبان و فرهنگ نیاکان خود هستند.

 

 

 

http://qashqaiebook.ir/product/ایمور-در-گذر-زمان/
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 ششبلوکی

 

 لو قشقاییو فرهنگ ایالت شش بلوکی و رحیم نگاهی به تاریخ

 

 داد بهرامیاننوبسنده: هللا

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۹۱چاپ اول:  

 ۲۵۰تعداد صفحات: 

ی را لو قشقایبلوکی و رحیمنویسنده در کتاب حاضر در نگاهی به تاریخ فرهنگ ایالت، دو طایفه شش 

کند. این دو طایفة بزرگ  قشقایی، در میبه اختصار معرفی و به مبارزات و اقدامات هریک اشاره 

الملل که نیروهای بیگانه وارد کشور شده های جنگ اول و دوم بینطول تاریخ ایران، به ویژه سال

 اند.نظیری در مواجهه با آنها از خود نشان دادههای بیبودند، شجاعت

که طبق نظریات آگاهان محلی و نیز به نقل از ملک  های طایفه رحیم لوستحاجی لو یکی از تیره

اند که اکنون گروهی هم نام منصورخان قشقایی، طایفه رحیم لو از نواحی مغان و اردبیل مهاجرت کرده

 باشند.های این طایفه در همان سرزمین ساکن میبا بعضی از تیره

http://qashqaiebook.ir/product/9258/
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 قسمتی از متن کتاب: 

ای ملکی به نام عید ه، به درستی معلوم نشده، اّما قبالهسابقه سکونت تیره حاجی لو در این منطق

باشد. از سوی دیگر، صاحب نظران طایفه، سال پیش می۱۱۲محمد حاجی لو وجود دارد که متعلق به 

قدمت سکونت این قبیله را نزدیک به تیره حاجی لو شامل بنکوهای درویش لو، بهرام لو، فتح علی لو 

کنند و به مناطق سرطاق، کوه سیاه از عدادی از این خانوار هنوز کوچ میباشند که تو اوالد غالم می

کنند. خانوارهایی هم در ایزدخواست]شهری توابع شهرستان دشتی استان بوشهر ییالق و قشالق می

 اند.کیلومتری آباده[ و خود شهر آباده ساکن شده ۱۳باستانی و تاریخی واقع در 

ند باشبه کشاورزی و دامداری مشغول می -سرطاق  -منطقه ییالقی خود ترین خانوار این قبیله، دربیش

های سردسیری را در این منطقه به های میوهبرند و بهترین باغو بهار و تابستان را در آنجا به سر می

 باشند.های مرکبات و نخیالت میآورند و گروهی هم در مناطق گرمسیری دارای باغعمل می

، افرادی چون میر شکار بهرام و مشهدی غالم و مشهدی غالم حسین از معتمدین و در میان این قبیله

اند. میرشکار بهرام تک تیرانداز ماهری بوده که در جریان ریش سفیدان مورد اعتماد طایفه بوده

شورش عشایر جنوب و در اردوی علی خان ساالر به تنهایی در برابر قشونی از دشمن مقابله نموده 

یادی از دشمن را کشته و اردوی علی خان ساالر را از مهلکه نجات داده است. همچنین در و تعداد ز

هایی جنگ غوره دان بیضاءو جنگ پل خان مرودشت به فرماندهی ملک منصورخان قشقایی رشادت

 باشد.از خود نشان داده که زبانزد مردم کهنسال ایل می
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 کشکولی کوچک

 

  )طایفه کشکولی کوچک(سامی کالنتر دانشمند

 

 کشکولی هللا صفرینویسنده:  عوض

 کیان نشرناشر:

 نگاهی به زندگانی حاج موسی خان کشکولی

 )اوضاع سیاسی، اجتماعی طایفه کشکولی کوچک(

 ۱۵۹۹چاپ اول: 

 ۱۱۵ تعداد صفحات:

هـ . ق دیده به جهان گشود و  ۱۰۳۲متخلص به سامی، در حدود سال « خان کشکولیحاج موسی»

پر مهر مادر، به سن نوجوانی قدم نهاد در سایة تربیت پدرش که کالنتر کشکولی کوچک بود و دامان

، ودقریحه بگوی و خوشکه شاعری پارسی« حسینی»و برای تعلیم و فراگیری سواد به نزد استاد 

 رفت. او  در شعر قشقایی و خط نستعلیق مهارت کافی به دست آورد.

http://qashqaiebook.ir/product/سامی-کلانتر-دانشمند/
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های طایفه خان کشکولی و اطالعاتی در مورد تیرهکتاب حاضر، شامل زندگی و اشعار حاج موسی 

خان کشکولی، حاج عبداله خان، نامه حاج موسیکشکولی  کوچک است.  بخش پایانی کتاب به شجره

سین آقا کلهر و... و تعدادی تصاویر از بزرگان و هنرمندان  طایفه کشکولی حاج عباسعلی خان دوم، ح

 و سندهای تاریخی اختصاص یافته است.

 

 است از:  فهرست مطالب کتاب عبارت

 حاج موسی خان کیست؟.۱

 خان کشکولیزندگانی حاج موسی.۰

 ، طایفه کشکولی کوچک بعد از حاج موسی خان .۵

 وفات حاج عباسعلی خان دوم کشکولی کوچک بعد از .۲

 های کشکولی کوچک شامل:نگاهی به وضعیت تیره.۳

 

o تیره آخچلو و لک 

o تیره کرمانلو 

o بلو و نفر اوریات -تیره کهواده 

oای و سهم الدین لی قراچه  -اوریات -تیره فیلوند و پاگیر 

o تیره عالیوند 

o تیره لر 

o تیره عمله جات 

 

 دیگر فرزندان و نوادگان حاج عباسعلی خان بزرگ .۱

 نگاهی به هنرمندان و نویسندگان کشکولی کوچک .۱

 سخنی درباره اشعار حاج موسی خان کشکولی )سامی(.۹

 شعر مولودیه حسین خان فرزند حاج موسی خان ()سراینده حسینی(.۸

 توضیحات مولودیه .۱۲

 یگر طوایف و ایالتارتباط نسبی کالنتران کشکولی با د.۱۱

 مادران نامور کشکولی کوچک .۱۰

 ها با روستاها و شهرهای ییالق و قشالقارتباط کشکولی .۱۵
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 ها با سادات ارتباط کشکولی.۱۲

 نگاهی گذرا به گذشته سادات بحرینی.۱۳

 اطالعات اماری مربوط به طایفه کشکولی کوچک.۱۱

 

 

 

 صفی خانی
 

 تیره ی علی ُکردی از طایفه ی صفی خانی قشقایی

 

 حسنعلی )حسین(قزلباش:نویسنده 

 قشقاییر:ناش

 ۰۱۸ت:تعداد صفحا

 ۱۵۸۹ :چاپ اول

 

http://qashqaiebook.ir/product/تیره-ی-علی-کُردی-از-طایفه-ی-صفی-خانی-قشق/
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ز این نویسنده قشقایی می باشد با زحمات این کتاب که پس از کتاب سقلمچی ها دومین کتاب ارزشمندا

به  ۸۹ساله بسیار دقیق عیدی ارزشمندی است که در نخستین روز سال ۳فراوان و تحقیقات میدانی 

 مردم وطن دوست قشقایی تقدیم شد

 

قشقایی فارس می باشد 《صفی خانی 》تیره علی کردی، در حال حاضر یکی از تیره های طایفه ی 

نزدیک،صفی خانی طایفه مستقل بوده است،لیکن در حال حاضر در بسیاری از .هرچند که در گذشته 

 نوشته ها،زیر مجموعه ای از طایفه عمله قلمداد گردیده است .

علیکردی ها طایفه ای هستند ترک زبان ،که عده کمی از آنها به جهت اسکان در شهر دهاقاِن 

ایور سیاخ دارنگان، به زبان فارسی  اصفهان و روستای کامفیروز فارس و قلیلی هم در روستای

 صحبت می کنند .

 بقیه در روستاهای :شیب جدول ،

محمود آباد،خان خمیس سفلی ،ِدره،چنارمیشوان ،مناطق مختلف شهر شیراز،شهر کوار ،اسالم آباد 

 دارنگان،خانیک نوجین،خان زنیان و گله دار ساکن هستند.

ا،مواللی ها،مومن لوها گروهای اصلی علی کردی را بنکوهای :خورشیدبیگلو،مال احمدی،سعدی پوره

 تشکیل می دهند .هرمزی ها محبی ها،حمزوی ها و بدری ها هم با خورشیدی ها هم شاخه می باشند.

سعدی پورها و تعداد دیگری از ساکنان محمود آباد باال و پایین را بعضی ها به اشتباه از بنکوی مال 

ظهار بزرگان علی کردی آن ها هم از نظر نژادی ،به خورشیدی ها احمدی می دانند، در حالی که به ا

 نزدیک تر هستند تا دیگر بنکوها.

روستاهای شیب جدول و محمود آباد همگی علی کردی هستند و روستای خان خمیس سفلی حدود 

نیمی از ساکنان آن ،طوایف زرگر ،سقلمچی و مهاجران روستای مورجان هستند . در بقیه نواحی یاد 

 شده ،علی کردی ها اقلیتی از آن مناطق را تشکیل می دهند .

 از شش شهید واال مقام علی کردی:

غالمعلی غالمی،امیدعلی قزلباش،غریب حسین کریمی،خداخواست منفرد،محمد جابر هرمزی و محمود 

هرمزی خالصه ای از زندگی و شهادتشان آورده شده که خداوند درجه شان را که عالی است متعالی 

 بفرماید.

نقش های واالی معلمان برکس پوشیده نیست و هرکس به هر مقامی که رسیده ،قطعا نتیجه زحمات 

این انسان های پیامبرگونه است. بدین خاطر اسامی معلمان و آموزگاران این تیره )علیکردی ( در این 

 کتاب آورده شده است.

عالوه بر آن ذکر خیری از سه معلم فرهیخته و بزرگواری که بیش تر خود را صرف فرهنگ دینی 

جامعه کرده و دست از آسایش و راحتی خود برداشته اند ؛و به نظر می رسد که از الطاف خاص خدا 

 به طایفه علی کردی می باشند،آقایان :خانی میرزایی،

تاهای خان خمیس سفلی ،شیب جدول و محمود آباد و هدایت خورشیدی و احمد سعدی پور ،در روس

همچنین از رزمنده دوران دفاع مقدس و مدافع حرم هم حاج نگهدار خسرو زادگان هم تصویری آورده 

 شده است.
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تعدادی داستان ، تحت عناوین مختلف ،در این کتاب آورده شده که بعضی مسائل تاریخی در آن گنجانده 

 شده است.

چگونگی شکل گیری بعضی از روستاها از زبان اولین ایجاد کنندگان آن ها نیز گویای تاریخ احداث و 

 چگونگی اتصال دوشیوه چادر نشینی و اسکان می باشد.

 

 در قسمت شجره نامه ها :

 الف (برخالف سنتی که وجود داشته ،اسامی دختران قید گردیده است.

 دختران ازدواج کرده می باشد.عالمت همسر می باشد که اسامی شوهران 《ه دوچشم》ب( 

ج( هرکدام از دختران اگر با هم طایفه ای ازدواج کرده باشند،اسامی فرزاندانشان در قسمت پدری می 

آید و اگر به غیر هم طایفه ای ازدواج کرده باشند ،فرزندانشان جز طایفه علی کردی نبوده و آورده 

 نشده است.

و وفات آورده شود که بعضی از آن ها با حروف  ه(سعی شده است تاریخ وفات و بعضا تولد

به معنی سال قمری درج گردیده است. و بعد از نمودار شجره نامه مربوط به هر بنکو یا فامیل 《ق》

 بعضی از افرادآورده شده است ۲*۵تصویرسیاه سفید 

ه دست قبور بعضی از سرسلسله ها و عکس هایو پایان کتاب را منابع، تصاویر ، اسناد،عکس سنگ

 جمعی رنگی تشکیل می دهد

 

 علی کردی ،دو نظر اصلی وجود دارد :در مورد خاستگاه و نام

 

 الف(بنابه عقیده بیشتر مردم کسانی از استان های کردنشین بوده اند که به فارس مهاجرت کرده اند.

 

ستگاه ییالقی در ب(باتوجه به معنای واژ ُکرد و زندگی دامپروری اکثریت مردمان ایران در گذشته و خا

استان های بختیاری باتوجه به اسنادی که بیان می کند ؛ صفی خانی از لرستان و یا بختیاری به میان 

 که فعال《ده کرد》قشقایی ها آمده و یا اینکه علی کردی ها از اهل 

مرکز استان بختیاری است گرفته شده و یا اینکه به نظر آقای ارغوان بدری به نقل از 《شهرکرد 》

در جنوب فارس بوده اند ،سپس به دهرم و سرانجام به میان قشقایی 《کورده 》پدرشان زمانی در 

آمده اند،شاید قول دوم صحیح تر به نظر برسد. هرچند که خود قشقایی نیز متشکل از طایفه و تیره 

ر ه ای دهای ترک و لُر بوده اند که در فارس تحت نام ایل قشقایی از زمان صفویه و بعد ،نقش برجست

 تاریخ سیاسی ایران داشته اند

 



 

 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یلرک
 لَركي تا قشقایي از
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 نویسنده: غالمحسین رجبی

 ۱۵۸۲چاپ اول:

 ۰۱۲تعداد صفحات:

 

 خوزستان مقیم هاي قشقایي از رجبي، غالمحسین آقاي از است كتاب عنوان" لَركي تا قشقایي از"

 . لركي طایفه و قشقایي ایل تاریخ باره در( هفتگل)

 ایلخانان با اختالف علت به و بوده قشقایي ایل مهم طوایف از یكي لركي طایفه تاریخي، اسناد طبق

 .اند رفته بختیاري ایل  به و شده جدا قشقایي ایل از ،۱۰۱2 سال در قشقایي،

 در و دارد اختصاص قشقایي ایلخانان و شعرا و هنرمندان و قشقایي ایل تاریخ به كامال كتاب، اول بخش

 .پردازد مي لركي طایفه تاریخچه معرفي به دوم بخش

 

  ساکن...و گچساران شهر و خوزستان استان در و كنند مي صحبت فارسي و تركي زبان دو به ها، لركي

 .باشند مي

 مجموعه بعنوان و اند شده خارج ییقشقا فیطوا مجموعه ریز از خوزستان یها ییازقشقا یا عده

 به متعلق را خودشان ،ها رهیت از یا عده هنوز اما اند شده یم شناخته خوزستان ییقشقا فیطوا خرده

 .دانند یم یوکشکول یبلوک ،ششیشور دره فیطوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریشه یابیو  پیوستگی های قومی 

 قشقایی( -های قشقایی ایران قبیله )قاییایل -:  اوغوزپیوستگی قومی و تاریخی

http://qashqaiebook.ir/product/پیوستگی-قومی-و-تاریخی/
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 بیات نویسنده: حسین جدی

 ناشر:نوید شیراز

 ۱۵۹۱چاپ اول: 

 ۱۱۰تعداد صفحات: 

نویسنده معتقد  .یابی تاریخی و شناسایی پیشینة قوم قشقایی ایران استاثر حاضر تالشی  برای ریشه

اوغوز آسیای مرکزی در ارتباطند. از این رو وی بخشی از کتاب قشقایی با قبایل  است از نظر تاریخی ایل

اختصاص داده « قویونلوهای اوغوزسلجوقیان و آق»هایی چون را به بررسی تاریخ اوغوزها و سلسله

است. سپس تاریخ قوم قشقایی در فارس و حوادث اخیر این قوم را مطرح کرده و در پی آن نقش آنها را 

ه های اسکان یافتها و تیرهکند. در پایان کتاب، نام برخی از طایفهی ایران تبیین میدر تحوالت و رویدادها

 های مربوط به آن با تصاویری چند ارائه شده است. های  قشقایی همراه با فهرست کتاباز طایفه

ایران های ترک اوغوز آسیای مرکزی از طریق فالت شود. ایلآغوز به قبایل ترکان اوغز )غز( اطالق می

ها که پیش از سلجوقیان آغاز در عصرهای متفاوتی به آذربایجان و آناتولی مهاجرت کردند. این مهاجرت

المعارف اسالم درباره های نژادشناسی در دایرهشده بود تا پس از حمله مغول ادامه داشت. همبستگی

شود. ظاهراً اوغوز اطالق میطوایف نه گانه اوغوز، چنین آمده: غز لغت تازی است که به قبیله ترکان 

قوم بزرگی که در قرن ششم همه قبایل ساکن چین تا دریای سیاه را به صورت امپراطوری واحدی از 

اند که از جهت است. این قوم از طوایف متعدد مرکب بودهصحرانشینان درآورد، بدین نام خوانده شده

اند. مهمترین این طوایف عبارت بودند ر داشتهکثرت عدد خانواده و وسعت اراضی با یکدیگر اختالف بسیا

 .از طوایف نه گانه اغوز )تغز اوغز(: اغوز، اویرات، آرالد، جالیر، تاتار، قنقرات، قیات، کرائیت و مغول

http://qashqaiebook.ir/product/پیوستگی-قومی-و-تاریخی/
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است، بنابراین به های قرن هشتم اورخون هم از این قوم به نام تغز اوغوز )ُنه اوغز( یاد شدهدر نوشته

 .شدندات، آرالد، جالیر، تاتار، قنقرات، قیات، کرائیت و مغول تقسیم مینه قبیله اغوز، اویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ گمشده قوم قشقایی

http://qashqaiebook.ir/product/تاریخ-گمشده-قوم-قشقایی/
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 نویسنده: نوروز ُدرداری

 ناشر:تخت جمشید،قشقایی

 ۱۱۱تعداد صفحات: 

 ۱۵۸۱سال انتشار: 

های باستانی ها و الواحی است که در حفاریهای این کتاب بر اساس؛ اسناد و سنگ و ِگل نوشتهنوشته

محققین کشورهای آلمان، آمریکا، انگلستان، ترکیه و  توسط منطقه آناتولی ترکیه؛ به دست آمده و

های اداری، وصیت ها و برخی از لیستدیگران بررسی، ترجمه و ارائه شده است. این اسناد، عمدتا نامه

های به جای مانده از دوران مفرغ یعنی هزاره دوم پیش از میالد هستند که یک شرح و و نبرد نامه نامه 

در  «قشقا“تهدید ناشی از قبایل  و مستمر هایتصویری، از زندگی روزمره و همچنین گزارش درگیری

مدن گمشده شهرت داشت و اقوام های پیش به نام تاست که تا دهه« هیّتی”شهرهای مرزی سرزمین

 دهد.ساکن اطراف آن را در دسترس قرار می

 هاینگارنده در ادامة مباحث، اسناد تاریخی مربوط به تاریخ قوم قشقایی، نبردهای این قوم، حوادث سده

میانی دورة مفرغ و آغاز دورة آهن، اسناد تاریخی سایر کشورهای باستان در مورد قوم قشقایی و 

 کند. ، مهاجرت این قوم به سرزمین ایران را بررسی و تحلیل میسرانجام

 فهرست مطالب كتاب تاریخ گمشده  قوم قشقایی: 

 فصل اول:  مروری بر خاستگاه اولیه ترکان

 یان در حوزه آناتولیها)اقوام( هم مرز و همدوره با قشقاییفصل دوم: دولت

o های هیّتیروابط قوم قشقا با دولت 

http://qashqaiebook.ir/product/تاریخ-گمشده-قوم-قشقایی/
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 Die kaschäer  -قشقا فصل سوم: قوم

 ها که بودند؟فصل چهارم:  قشقایی 

o سازمان اجتماعی و اقتصادی قوم قشقا 

o ساختار قدرت در قوم قشقا 

o های قشقاییشناسایی نام 

o دین باوری قوم قشقا 

o اند؟ها که بودند و از کجا آمدهقشقایی 

o زبان مردم قشقا 

o زبان مردم قشقا و حاّطیک 

 ی هیتی به نقل از سالنامه -مربوط به قوم قشقا  فصل پنجم:  اسناد تاریخی

 در زمان سلطنت مورشیلی دوم شاه کشور هیتی    -فصل ششم: شرح نبردهای قوم قشقا 

o قوم قشقا و سرانجام دولت هیّتی 

 فصل هفتم: خالصه تاریخ مردم قشقا در آینه تاریخ هیّتی

 زود هنگام آهنهای میانی دوره مفرغ و آغاز دوره فصل هشتم: حوادث سده

o مهاجرت قوم قشقای منطقه آپشالی به حوزه آرارات 

 فصل نهم: قوم قشقا در اسناد تاریخی سایر کشورهای عهد باستان

o قوم قشقا در اسناد تاریخی یونان 

o  اسناد تاریخی جنگ ترواTroy  

o قوم قشقا در اسناد تاریخی مصر باستان 

o  نام قوم قشقا در اسناد کشور باسناتی آشور 

 فصل دهم: مهاجرت قوم قشقا به ایران زمین
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 شجره قوم ترک، تورک لرینگ شجره سی

 

 ازبکستان(شمسی، شاهزادگان کشور ۱۲۲۲ -۸۹۱نویسنده: ابوالغازی بهادرخان )

مترجم: علی اصغر صیادلک) این کتاب در دو کتاب مجزا ازترکی جغتایی به ترکی قشقایی و فارسی 

 ترجمه شده است.(

 ۱۵۸۳چاپ اول: 

 ۹۹تعداد صفحات:  

 

هجری  ۱۲۱۱مؤلّف که یکی از حاکمان تاریخ ساز و تاریخ نویس خوارزم است، این کتاب را در سال

ها و روایات ترکان در است. وی هرآن چه را که از تاریخ و افسانه شمسی( تالیف نموده۱۲۲۲قمری)

دسترس داشته نقل کرده است و کوشیده است که این کتاب کوچک را به زبان ترکی عصر خود، اما 

های فکری وی را ندیده انگاریم، می توانیم او را یکی از خالص تر و ساده تر و  بیان نماید. اگر اختالف

 دست اندر کار تاریخ و فرهنگ در سده یازدهم هجری قمری به حساب آوریم. حکمرانان بزرگ

آثار ابوالغازی بهادرخان همان طور که از نظر تاریخ و حکایات دارای اهمیت است، از نظر زبان و 

 ادبیات نیز دارای اعتبار می باشد. زبان ترکی جغتایی وی غنی، پر محتوا و دارای اسلوبی زیباست.

 

 

 

http://qashqaiebook.ir/product/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9/
http://qashqaiebook.ir/product/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9/
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 هنر
 کوچ با عشق شقایق )بررسی هنر در ایل قشقایی(

 

 نویسنده: منوچهر کیانی

 ناشر:کیان نشر

 ۱۵۱۱چاپ اول: 

 ۰۹1تعدادصفحات: 

هنرهای ایل هایی از شیوه زندگی، اقتصاد، صنایع دستی، آداب و رسوم و در اثر اشاره شده، جلوه

 قشقایی به همراه تصاویر رنگی، انعکاس یافته است.

o  نگاهی به ایل قشقایی 

o های مردم ایل قشقاییدست باف 

o پوشاک 

o  تزئینات 

o پوست و دستکارهای وابسته به آن 

o صنایع غذایی 

o مسکن 

o موسیقی در ایل قشقای 

o  موسیقدانان قشقایی 

o های قشقایی مشهورترین آهنگ 

o هنرهای مردم ایل قشقایی  استادان موسیقی و دیگر 

 از جمله موضوعات اصلی این کتاب است.

http://qashqaiebook.ir/product/کوچ-با-عشق-شقایق/
http://qashqaiebook.ir/product/کوچ-با-عشق-شقایق/
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 بازتاب طبیعت زاگرس در هنر بافندگی ایل قشقایی

 

 شوری نویسنده: پروین دره

 ناشر:یاران مهر

 ۱۵۹۸سال چاپ: 

 2۲تعداد صفحات: 

کیلومتر بوده است و در زمان  ۱۲۲مسیر طوالنی کوچ در ایل قشقایی از ییالق به قشالق گاهی بیش از 

ای از شدند و در پارهگذشتند و از حال و روزگار هم باخبر میکوچ مردم طوایف مختلف از کنار هم می

واری یگدیگر شرکت ها و مراسم سوگکردند. در عروسیها چند روزی باهم کوچ میها و گردنهگذرگاه

 کردند. کوچ مداوم و برپایی مراسم مفصل و طوالنی عامل عمده دیدار و آشنایی نزدیک مردم ایل بود. می

هرسال پیش از نوروز و پبش از کوچ بزرگ ایل از قشالق  به ییالق، کالنتران و بسیاری از کدخدایان 

شدند. چادرهای بسیاری با ایلخانی جمع می های متعدد ایل، در دربار باشکوهمقتدر، از طوایف و تیره

ها در مقیاس کوچکتر، در هریک شد، از این قبیل اجتماعات و گردهم آییهای گوناگون برافراشته میرنگ

های مختلف نیز در همین فصل از طوایف تشکیل دهنده ایل قشقایی با حضور کالنتران و کدخدایان تیره

ت اتخاذ شده درحضور ایلخانان در مورد تاریخ و مسیر کوچ و دیگر شد و باتوجه به تصمیمابرگزار می

گرفت. پس از برگزاری این جلسات همه ایل از تاریخ و مسیر مسائل پیش رو تبادل نظر و توافق انجام می

 های اساسی بای توافقشدند. ایلخانان و کالنتران طوایف همهو چگونگی کوچ تا ییالق دقیقا باخبر می

بازتاب%20طبیعت%20زاگرس%20در%20هنر%20بافندگی%20ایل%20قشقایی
بازتاب طبیعت زاگرس در هنر بافندگی ایل قشقایی
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ت و روستاهای مسیر ایل را قبل از حرکت ایل، به عمل آورده بودند و نهایت تالش جمعی به دیگر ایال

 االمکان، میزان گرفتاری و درگیری را کاهش دهند.آمد تا حتیعمل می

اکنون کامال مشخص شده است سیستم مدیریت ایل قشقایی، شیوه زندگی کوچ نشینی، آداب و مراسم 

 داده است. مانند قشقایی را جان می گوناگون بوده که فرهنگ بی

کرد. حرکت مردان در کنار و جوار ایل های بزرگ شتر را ایجاد میاین کوچ بزرگ ایل بود که نیاز به گله

ها و مراسم گوناگون ها، عروسیآورد. برگزاری میهمانیها را به وجود میبوده که رمه اسبان و مادیان

 شدند.و دمن به قالی بی مانند قشقایی نیازمند می بوده که برای آراستن چادر و دشت

های کامالً باز مردم ایل  در کوه و دشت، در کنار هم زندگی می کردند، همه چیز را به عیان در چادر 

های رساندند. همان طور که اسببافتند و این هنر را به تکامل میگرفتند، میدیدند و از یگدیگر یاد میمی

مانند رنگین تر و های بیکردند، فرش و گلیم را هم با نقش و رنگح نژاد زیباتر میزیبا را با اصال

 کردند.شگفت انگیز تر می

های جهان سالها در سراسر جهان اساتید متخصص و خبره بسیاری در مورد قالی و انواع دست بافته

های ستثنا درمورد دست بافتهها، بدون ااند، در همه این کتابها کتاب نفیس نوشتهپژوهش کرده و ده

 قشقایی مطالب فراوانی نوشته شده است. 

تهیه شده « SGP»های کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی کتاب حاضر که با حمایت برنامة کمک 

ای از بافندگی در خاورمیانه و ایران،ظهور بافندگی در ایل قشقایی بیان و نقش است، ضمن ارائة تاریخچه

دربارة بافندگان « سیروس پرهام»این هنر شرح داده شده است. همچنین نظر استاد زنان در رونق 

 های قشقایی در پایان کتاب ضمیمه شده است.قشقایی و تصاویر نقش بافته

 فهرست مطالب کتاب: 

o آغاز بافندگی در خاورمیانه 

o  هنر بافندگی در ایران 

o  قالی بافی در زمان ساسانیان 

o ان قالی بافی در زمان صفوی 

o  بافندگی در ایل قشقایی 

o  رکود هنر بافندگی در ایل قشقایی 

o شکوفایی مجدد هنر بافندگی در ایل قشقایی 

o  نظر استاد سیروس پرهام در مورد بافندگان قشقایی 

o چگونه ایل باشکوه قشقایی قدرت خود را از دست داد؟ 

o  نقش زنان در هنر بافندگی 

o های قشقاییهای کهن در دست بافتهنقش 

o تأثیر تخریب ساختار ایل بر هنر بافندگی 

 

 هاعکس و نقش بافته

o ))نقش ))گل شش پر((  و ))گل هشت پر 
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o ))نقش ))درخت زندگی ((یا ))درخت مقدس ساسانی 

o ))نقش ))اشکالی 

o ))نقش ))قوش 

o نقش ))موداخول((، ))لنگج(( در حاشیه و ))دونابای(( در متن گلیم قشقایی 

o ))نقش ))ماهی درهم 

o رند((بافت(( 

o )) نقش)) بته 

o )) نقش ))ردیف سرپرنده با گردن دراز 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 121 

  های قشقاییبازتاب طبیعت زاگرس در نگاره 

 

 شورینویسنده:  پروین دره

 ناشر:ادیب مصطفوی

 ۱۲۰صفحات: تعداد 

 ۱۵۸۱سال چاپ: 

 

ها و نوع مند بوده و همیشه به نقشمؤلّف که خود از دوران کودکی به قالی بافی و گلیم بافی عالقه

بیند این هنر در میان زنان قشقایی چندسالی هست که کمرنگ ها توجه خاصی داشته، هنگامی که میبافت

 شود، به فکر احیاینیز دارد به فراموشی سپرده میهایی که بومی عشایر قشقایی بود شده و حتی نقش

 افتد. ها میاین نقش

های گلیم در میان عشایر مشغول شد و مجبور بود خانه به خانه برای این کار ابتدا به جمع آوری نقش 

ذ غگرفت و بعد آنها را در قالب نقشه روی کاها عکس میبرود تا نقشی از دید او دور نماند، ابتدا از نقش

 کرد. پیاده می

های بومی بسیار شد که با کمک سازمان ملل تعدادی از آنها را در با این کار موفق به جمع آوری نقش

 قالب این کتاب به چاپ رسید و اکنون این کتاب به مرحلة چاپ دوم رسیده است. 

زیر آنها ذکر شده  های این کتاب، دو تا سه نقش وجود دارد، نام بومی هر نقش نیزدر برخی از صفحه 

ها است که شامل گل، حیوان و است. لنگک، مداخل، شیدهللا و دونابای نام بومی برخی از این نقش

های زاویه دار است. به گفتة این نویسندة هنرمند، وی همین تعداد طرح و نقش دیگر را نیز جمع طرح

 آوری کرده، که به محض تأمین منابع مالی چاپ خواهد شد. 

http://qashqaiebook.ir/product/بازتاب-طبیعت-زاگرس-در-نگاره-های-قشقایی-2/
http://qashqaiebook.ir/product/بازتاب-طبیعت-زاگرس-در-نگاره-های-قشقایی-2/
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های بومی عشایر قشقایی در قالی ها و نقشکند: هدف از این کار زنده نگه داشتن این طرحید میوی تأک

های این کتاب برای طرح زدن بر روی و گلیم بافی است و مورد استقبال نیز قرار گرفته است. از نقش

متعلق به گلیم و  شود، اّما اصل و ریشه آنها در اصفهان نیز استفاده میهای قلمکار و یا کاشیسفره

 قالی  عشایر قشقایی است. 

های قرمز و های متضاد نیز در کنار رنگهای گلیم قشقایی است، اما رنگهای تند و شاد از ویژگیرنگ

های قشقایی رود، نقوش هندسی مانند هشت ضلعی یا ستاره هشت پر، بخش اساسی طرحزرد به کار می

 شود.و آهو نیز دیده می است و نقوشی مانند تصاویر طاووس، بز

 نام برخی از نقش ها

  اولدوز

 سرو

  سرمه دان

 َدَودیشه

  چارخال

 ایت اَلِ 

 داراخ

 رنداویی

 نگاره )درخت زندگی(

 ماهی درهم کرمانی

  گوشواره

  شب

 دوش گلی

  نگاره ی ناظم آغاز)دروق چاپ

 درخت زندگی

 آب حیات

  درناق

 آقاجاری

 گردونه خورشید

 آلما گل
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 گوشواره

 و...

 

 موسیقی

 
 شصت قطعه موسیقی قشقایی برای سه تار

 

 نویسنده: پیران درخشان و به کوشش ایلیاشار گودرزی فرد 

 ناشر:نوید شیراز

 ۱۰تعداد صفحات: 

 ۱۵۸۱چاپ اول: 

 درخشانروایت و گردآوری: پیران 

 نت نگار: ایلیاشار گودرزی فرد

گذرد، برای اولین بار به کوشش، هنر و این کتاب پس از سالیان دراز که از عمر موسیقی قشقایی می

ی مکتب اساتید بزرگی ی هنرمند بزرگ سه تار قشقایی استاد پیران درخشان، پرورش یافتهاندیشه

 موسیقی قشقایی عرضه گردیده است.ی همچون حبیب و فرود گرگین پور و... به عرصه

http://qashqaiebook.ir/product/شصت-قطعه-موسیقی-قشقایی-برای-سه-تار/
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این کتاب به آوا نگاری شصت قطعه و مقام سازی و آوازی موسیقی قشقایی اختصاص دارد که پیران 

 درخشان آن را روایت کرده است. 

های آوازی گرفته شده و برخی دیگر نیز با استفاده از تمام رپرتوارهای ها از مقامبرخی از این مقام

 ها و عاشقی به وسیله ساز سه تار اجرا شده است. انند موسیقی ساربانی، چنگیموسیقی قشقایی م

هایی با سه تار معمول در موسیقی سنتی دارد که متأثر از موسیقی قشقایی، سه تار قشقایی تفاوت

توان به تفاوت سه تار قشقایی بر نوع نواختن ها میشخصیت مستقلی پیدا کرده است. از جمله این تفاوت

 راب اشاره کرد. مض

 شوند و نیز تغییرات جزئیهمچنین دو سیم سفید باال و سفید پایین در این ساز با هم جفت و هم کوک می

 های سه تار قشقایی وجود دارد.در فواصل پرده

 

 

 های موسیقی(فهرست مطالب) نت

 ایلخان (۱

 افشار  (۰

 بوزداغ  (۵

 وادشتدن گلدم (1

 خسرو  (2

 باش خسرو  (1

 زارنجی خسرو (۱

 شاه ختایی (۹

 اویس (۸

 ماراال باخ (۱۲

 رحیملو هلی (۱۱

 گئدن دارغا (۱۰

 هلی (۱۵

 کیخا (۱1

 لیله (۱2

 حیدری (۱1

 معصوم (۱۱

 آسانک)الی الی( (۱۹

 آسانک )الی چناریم( (۱۸

 های گل(آسانک)یارمهربان گل (۰۲

 اصلی و کرم  (۰۱

 کوراوغلی)درناالر( (۰۰

 کوراوغلی )کوچ عیوض( (۰۵

 کوراوغلی)بازرگان( (۰1

 غریب و صنم) ائلچی بگلر( (۰2
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 غریب و صنم)غملی گوینم گئنه گلدی قاباغا( (۰1

 غریب و صنم)وطن( (۰۱

 غریب و صنم)سازی توتینگ صنم گله اویونا( (۰۹

 هلیلی خسرو (۰۸

 باش گرایلی  (۵۲

 کاکاخان بگ (۵۱

 سحر آوازی (۵۰

 بهمنی  (۵۵

 بیستون (۵1

 کوراوغلی)سفر دوشدی گورجستانا( (۵2

 کوراوغلی)نمچی نمچی( (۵1

 غریب و صنم)سالم( (۵۱

 غریب و صنم)عاشق گلدی محله میزه( (۵۹

 غریب و صنم )غریبنگ شامه گئدمگی( (۵۸

 صمصام (1۲

 جیران جیران (1۱

 آسانک)هل هله( (1۰

 آسانک)امان ( (1۵

 گئدرجان)طهمورث خان( (11

 محمود ونگار  (12

 محمد طاهربگ)الال( (11

 الالیی معصومه بی بی بهمنی (1۱

 نه تن گدن لر (1۹

 ماه پرویز (1۸

 هاینچون سنینگ گزنگ قره گیمیش جیران (2۲

 مرثیه ابراهیم خان (2۱

 شکی )واروم صنم ائللرن( (2۰

 آهنگی از فرود (2۵

 گئدن آغر ائل (21

 صمد (22

 جنگ نامه (21

 پرویزماه  (2۱

 دونه دونه (2۹

 آسانک)کسمه نار آغاجیم( (2۸

 هجران (1۲
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 دستور آموزش تار و سه تار قشقایی

 

 نویسنده: ایلیاشار گودرزی

 قشقاییناشر:

 ۸1چاپ اول: 

 2۰تعداد صفحات: 

برای آموزش ریتم و درک آن قائل شده است. چون بیشترین دستور آموزشی حاضر اهمیت زیادی 

مشکلی که در نت خوانی برای هنرجو وجود دارد، درک ریتم است. هر درس ممکن است شامل نکاتی 

 جدید باشد، ازجمله: 

های تار و سه تار و حتی برای آشنایی با پرده، الگوهای ریتمیک متداول در موسیقی قشقایی، تکنیک 

 بیشتر، استفاده از آواز و آوردن شعر آن.جذابیت 

 

 

 

http://qashqaiebook.ir/product/دستور-آموزش-تار-و-سه-تار-قشقایی/
http://qashqaiebook.ir/product/دستور-آموزش-تار-و-سه-تار-قشقایی/
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 )بخشی از حماسه کوراوغلو( کوراوغلو

 

 نویسنده: فرهاد گرگین پور، با همکاری ایلیاشار گودرزی فرد

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸2چاپ اول:  

 

ی ای در زمینه موسیقمعتبر در زمینه فرهنگ شفاهی ایل قشقایی و حرفه های بسیارکتاب مزبور از کتاب 

به   -درناالر، خان ائیوز، کوچ ائیوز و... -هایی همچون های مقامنت باشد که در آن اشعار وقشقایی می

 صورت کامل نوشته شده است . 

 

 

 

 

 

 

http://qashqaiebook.ir/product/کور-اوغلو/
http://qashqaiebook.ir/product/کور-اوغلو/
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  غریب و صنم  

 

 نویسنده: فرهاد گرگین پور، با همکاری ایلیاشار گودرزی فرد

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸1چاپ اول:  

 ۹۹تعداد صفحات: 

، عاشق احمد، عاشق های قشقاییهای این داستان را که از عاشقدکتر فرهاد گرگین پور روایت آهنگ

اند و اند، در ابتدای کتاب به صورت شعر ترکی و ترجمه فارسی آوردهصیاد و عاشق اسماعیل شنیده

فرد که فارغ التحصیل رشته موسیقی درمقاطع کارشناسی، گرایش ساز سپس آقای ایلیاشار گودرزی

عنوان  ۰۲ای این داستان را در هایرانی هستند، با دّقت و با استفاده از خط نوشتاری موسیقی، ملودی

 اند.نگاشته

 های موسیقی قشقایی(ها )نتنام برخی از ملودی

o  وادع با وطن 

o  نخستین گفت و گوی غریب و صنم 

o سفر غریب به شام 

o  صنم در فراق غریب 

o  غریب در آرزوی رفتن به دیار یار 

o  دیدار غریب با مادر 

o  غریب در عروسی صنم 

o پس از هفت سال نخستین دیدار غریب با صنم 

http://qashqaiebook.ir/product/غریب-و-صنم/
http://qashqaiebook.ir/product/غریب-و-صنم/
http://qashqaiebook.ir/product/غریب-و-صنم/
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 َصنم و بیَغر

 قشقایی برای ویلن()پانزده قطعه 

 

  محمدزاده محسن: سندهینو 

 ۹۲:صفحات تعداد

 ۱۵۸۱:اول چاپ

 

 

 ( معشوق و عاشق دو) است صنم و بیغر داستان اول بخش که است بخش دو شامل کتاب نیا

 زبان به افتاده معشوق و عاشق دو نیا یبرا یاتفاق کجا هر که است یقیموس قطعات دوم بخش

 .کردند صحبت یقیموس

 

 

http://qashqaiebook.ir/product/غریب-و-صنم-پانزده-قطعه-قشقایی-برای-وی/
http://qashqaiebook.ir/product/غریب-و-صنم-پانزده-قطعه-قشقایی-برای-وی/
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 ماذون

 
 )گزیده اشعار مأذون( ۱سیری در بوستان قشقایی 

 

 محمد نادری دره شوری نویسنده و گرد آورنده: 

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۱۸چاپ اول: 

 ۱۰۲تعداد صفحات: 

ای مفید در باب نگارش ترکی، این کتاب عالوه بر شرحی از زندگینامه و اصل و نسب سراینده و مقدمه 

های موجود از کاِستهای خطی و یاد نادری براساس نسخهای از اشعار مأذون است که زندهشامل گزیده

به بعد، اقدام به ثبت و ضبط آن نموده است. وی بنا به اظهار نظر و گواهی دوستان نزدیک  ۱۵1۹سال 

اش، از ابتدای جوانی به تبعیت از مرحوم پدرش، عالقه وافر به اشعار مأذون و و همکاران فرهنگی

حمت فراوان، با پرس و جو به شخصیت مأذون داشته است. وی طی سفرهای طوالنی و تحمل رنج و ز

سراغ کسانی رفته و پای صحبت آنانی نشسته که غزلی، بیتی و حتی مصرعی از اشعار مأذون را در 

حافظه یا سینة خود به امانت نگاه داشته بودند. هرچند نسخة مرحوم شهباز شهبازی، نخستین نسخه و 

چاپ شده و در اختیار مردم قرار گرفته بود،  دیوان نسبتاً کامل بود که برای نخستین بار به صورت افست

های گمشده بود که چه به صورت نقطه چین در این کتاب آمده بود و چه ابیاتی اّما نادری به دنبال حلقه

 که در صحت برخی کلمات آن تردید داشت. 
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 یلیق چاغی( دیرآیرولوق چاقی)آیر

 

 نویسنده:  زنده یاد فرهاد گرگین پور 

 ۱۵۹۱چاپ اول: 

 ۰1۰تعداد صفحات:  

ترین شاعر  قشقایی است. بیشتر اشعار وی به هـ. ق( بلندآوازه ۱۵۱۵-۱۰11میرزا ابراهیم مأذون ) 

دم ی مرهای درونی انسانی، طبیعت و زندگزبان تركی قشقایی و با مضامینی چون عشق، عرفان، ویژگی

كند. وی در اشعارش از های معمول زبان تركی از جمله قوشما استفاده میایلیاتی است. مأذون از وزن

آمیزد و گاه نیز گوید، گاه عشق زمینی و عرفانی را با هم و با طبیعت درمیها سخن میعدالتیبی

ها را تحسین او شجاعت ایلیاتی دارد.هایی از مردم زمانه و از روزگار و حاكمان زورگو بیان میشكواییه

دهد. مجموعة حاضر) کتاب آیرولوق چاقی دیر( حاوی ها را با زبان طنز نشان میكند و گاهی، كاستیمی

 ها است.اشعاری از مأذون همراه با ترجمه  فارسی آن
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 نقدو تحلیل شعر مأذون قشقایی

 

 نویسنده:  ابوالفضل جعفری، با همکاری علیرضا خادم الفقرا

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸2چاپ اول: 

 ۱۵۹تعداد صفحات: 

 

 گل گزه ک جنون دوزونی

 ائشیدگ مجنون سؤزونی

 کیم نه تانوردی مأذونی

 شعر و غزل اولماسایدی

از کتب موجود و نسخ خطی )در یک جلد( با همت استاد  دیوان کامل میرزا مأذون قشقایی با استفاده

ابوالفضل جعفری و علیرضا خادم الفقرا )معاون آموزش و پرورش شهرستان دهاقان( و با مقدمه 

پروفسور حسین محمدزاده صدیق و با الواح خوشنویسی استاد دکتر غالمرضا جهانشاهی و به 

 ت.ویراستاری دکتر محسن رجایی پناه تألیف شده اس

ها تهیه آقای جعفری متنی علمی و انتقادی از دیوان مأذون به شیوة مقابله و به گزینی از نسخه بدل

صفحه نقد علمی پیرامون قوالب و مختصات  ۵۲نموده و همراه با پاورقی ذکر کرده است. نزدیک به 

ها استفاده بر آن فکری و زبانی شعر مأذون نوشته شده است. چند غزل و بندهایی زیاد از منابع مورد

 افزوده است. 

نویسنده امیدوار است که باب مأذون پژوهی و مأذون شناسی با انتشار این اثر گشوده شود و 

پژوهندگان و محققین محترم اجزای مختلف اشعار این شاعر شهیر قشقایی را با توجه به علوم مختلف 

ن چکیدة آثار موجود و کامل ترین مجموعة توادر بوتة نقد و تحقیق علمی قرار دهند. این اثر را می

 شعر مأذون تا به امروز به شمار آورد
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 (دیوان میرزا مأذون قشقایی۰ای از آفتاب )سایه

 نویسنده:  ناصرایرجی

 ۱۵۹۱سال چاپ: 

 ۱۱۱تعداد صفحات: 

 

با دقت اقدام به جمع آوری و تنظیم  تدوینگر این کتاب نیز همانند سایر گردآورندگان اشعار مأذون

اشعار مأذون نموده و تالش کرده است تا با استفاده از نسخ موجود و اطالعات شخصی، اشعار مأذون 

را به طالبان آن عرضه نماید. حروف چینی و صفحه آرایی این کتاب از گیرایی خاص برخوردار است 

 .کندو در خواننده ایجاد شوق می
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 اشعار میرزامأذون قشقایی با الفبای التین

 

 نویسنده: جعفر عیوضی یادکوری

 ناشر:ارم شیراز

 ۱۵۸۲سال چاپ:  

 ۰۰۲تعداد صفحات:  

 

 ۱۰۱۲الی  ۱۰۲۸، از شاعران نامور ترکان جنوب ایران بین سالهای محمد ابراهیم متخلص به مأذون

هجری شمسی در ایل قشقایی و در جغرافیای امروزی استانهای فارس و اصفهان و بوشهر زندگی 

شاه قاجار است. پدر این شاعر از سادات لُر کرد. دوره زندگی وی دقیقاً منطبق با دوره ناصرالدینمی

ویه و مادر ایشان از تیره قادرلو قشقایی است. از این شاعر خطه جنوب کشور، هابیل کهگیلتیره شیخ

غزلیات عاشقانه و عرفانی متعددی به زبانهای ترکی، فارسی، لری و الری به یادگار مانده است. 

دیوان اشعار وی پس از در گذشت او، چندین بار گردآوری شده است، لیکن در سیر حوادث تاریخی 

نگ جهانی اول و دوم از بین رفته است. آخرین نسخه دیوان وی در بمباران خانه ملک معاصر مانند ج

رود. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، معین دفتر منصورخان در برلین توسط متفقین از بین می

قهرمانی ابیوردی منشی ایلخان قشقایی، با ترغیب ملک منصورخان قشقایی، اقدام به گردآوری مجدد 

شهباز شهبازی با استفاده از نسخه معین دفتر قهرمانی و نسخ  ۱۵۱۱نماید. در سال یاشعار وی م

 خطی دیگر، اقدام به تألیف مجدد و چاپ کتاب اشعار ایشان و دیگر شعرای قشقایی نمودند.

اشعار میرزا مأذون در برگیرنده مضامین اخالقی، مدح پیامبر اسالم)ص( و حضرت علی)ع(، حوادث 

توان به جنگ هرات با تاریخی دوره زیست شاعر است. از مهمترین حوادث آن دوره میو رویدادهای 

ها هم در این جنگ بخشی از قشون ایران را شمسی اشاره کرد که قشقایی ۱۰۱۵ها در سال انگلیسی
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خان، از جنگجویان قشقایی در این جنگ چنین های سهرابدادند. شاعر در وصف رشادتتشکیل می

 سراید: می

 

 خان قیلیجی برق جان ستان                         فرنگیده مشهور اولدو داستانسهراب              

 

ای در خان همچون صاعقه چنان جان ستان است که شهرتش همچون افسانهشمشیر سهراب

 فرنگستان)اروپا( پیچیده است.

 محتوی کتاب:

 مقدمه و معرفی-۱ 

 اشعار-۰ 

 لغتنامه و نمایه)ایندکس( همراه با ذکر شماره صفحات.-۵ 

در بخش نخست شرح مختصری از تاریخ و ادبیات قشقایی برای اولین بار به صورت نثر ترکی 

 قشقایی ارائه شده است.

باشد. در بخش اشعار سعی شده است بخش دوم کتاب شامل اشعار ترکی میرزا مأذون قشقایی می

أذون با تکیه بر منابع موجود ارائه گردد. با توجه به اینکه این دو نسخه، به تمامی اشعار میرزا م

هایی با هم دارند، سعی بر آن شده است که خوانند، تفاوتعالوه آنچه که آواز خوانان قشقایی می

 های ُنسخ موجود مشخص گردد تا کار مقایسه اشعار برای خوانندگان آسان شود.تفاوت

 ۹۲۲نامه شامل بیش از ای جای گرفته است. این واژهصفحه ۲۰ای در بخش پایانی کتاب، لغتنامه

باشد. توضیحات این مداخل به زبان ترکی استانبولی لغت و اصطالح به کار رفته در متن اشعار می

لمات شرح داده شده است. هدف از این بخش کمک به ترک زبانان خارج از ایران برای درک معانی ک

 و ترکیبات خاص زبان ترکی قشقایی بوده است.
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 یوسفعلی بیگ

 
)مجموعه اشعار یوسف علی بیگ متخلص به یوسف خسرو( با ترجمه   ۰سیری در بوستان قشقایی  

 فارسی

 

 و مترجم: محمد نادری دره شوری گرد آورنده، نویسنده

 ناشر:نامه پارسی

 ۱۵۸2چاپ اول:   

 ۰۱۰تعداد صفحات: 

شوری ایل از طایفه دره« یوسف خسرو»و متخلص به « میرزا»قانلو، ملقب به قره« علی بیگیوسف»

ی شعر تغزلی، ی تاریخ شعر قشقایی است. در تمام گسترهقشقایی است. او یکی از دو شاعر پرآوازه

علی بیگ، ی یوسفاندازهتوان شاعری را یافت که هنگام سخن گفتن از عشق و درد آن، بهسختی میبه

ه های ادبی ایل قشقایی پیوستعلی بیگ به جاودانهصراحت لهجه داشته باشد. تردیدی نیست که نام یوسف

 شد. ها محو نخواهدشود، از ذهناست و تا زمانی که به زبان ترکی قشقایی تکلّم می

آوری و حال یوسفعلی بیگ است، در زمان حیات استاد محمد نادری دره شوری جمعکتاب حاضر که شرح

تمام اشعار ترکی شاعر به زبان فارسی ترجمه و به شعر برگردانده شده و کاری بسیار مهم در عرصه 

ظیر از استادی نتوان گفت که این کتاب، شاهکاری است  بیادبیات صورت گرفته است. به راستی می
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نظیر که به زیبایی و روانی به نظم فارسی برگردانده و حق مطلب را به نیکی ادا نموده است؛ تا آنجا بی

که در مقدمه کتاب، استاد بهمن بیگی کار کم نظیرنادری را ستوده و او را یکی از ادیبان توانمند قشقایی 

 معرفی کرده است.

نادری دره شوری، بتوان چراغی را که در عرصه فرهنگ  باشد که پس از سفر ابدی استاد محمد

داشت و فرهنگ غنی و واالی ایل قشقایی برافروخته و به دست فرزندان ایل سپرده، همچنان روشن نگاه

 را از هرگزند و تهاجمی مصون داشت.

کامل  ، نکاتی چند در مورد نحوه نگارش و توضیحفصل اول کتابدر ابتدای کتاب و پس از مقدمه، در 

علی بیگ متخلص به اشعار قشقایی آمده است و سپس، به بیان شرحی دقیق و کامل از احوال یوسف

 یوسف خسرو پرداخته شده است.

علی بیگ به همراه ترجمه فارسی با شعری شیوا و روان که برآمده از ؛ اشعار یوسففصل دوم کتابدر 

 فرد و شاهکاری ادبی. اری بسیار منحصربهطبع هنرمندانه و ظریف استاد نادری است آمده است؛ ک

، توضیحات کامل اشعار است. در این بخش تمام توضیحات، معانی و حواشی مرتبط با فصل چهارم کتاب

 اشعار بیان شده است.

گونه که من دیدم( نامگذاری شده است نویسنده کتاب درنهایت )آن «مؤخره»فصل نهایی؛ که به نام و در 

استادی، با استفاده از ادله، اسناد و مدارک، نگاهی دیگر به اشعار و جایگاه ظرافت، زیبایی و 

چون مأذون، بزرگ شاعر قشقایی که سمت استادی »کند که گیری میاندازد و نتیجهعلی بیگ مییوسف

یوسف علی بیگ را هم داشته و همان زمان به خاطر ابعاد وسیع عرفانی، علمی، حکمی، وصفی و... 

 هایهای فارسی، ترکی، عربی و لهجهچنین تسلط بر سرودن شعر به زبانهای نثرش هموشتهاشعار و ن

لری، الری و... سعدی قشقایی لقب گرفته بود، یوسف علی بیگ سعی کرده که لقب حافظ ]شعر[ قشقایی 

واع تر عرفانی است و از انهایش بیشرا از آن خود کند. این است که فقط مثل حافظ غزل گفته، غزل

 «های ادبی، مانند حافظ در اشعار خود بهره جسته است.های سمبلیک عرفانی و آرایهکلمات و واژه

یاد استاد نادری دره شوری است و ها و نتیجه تحقیق و تالش زندهاین کتاب حاصل زحمات سال 

 است که به شهادت و گواه اهل فن، بسیار ارزشمند و فاخر است.  کتابی 

ننظیم متن:  سهیال نادری )دختر استاد نادری دره                                                             

 شوری(
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 سرنوشت ناتمام دیوان یوسفعلی بیگ قشقایی

 

 نویسنده: ناصر ایرجی 

 ۱۵۹۱سال چاپ: 

 ۸۱تعداد صفحات:

 

ی تاریخ ی میانهاین مجموعه،دومین کوشش به سامان آقای ایرجی در تدوین دیوانهای شاعران دوره

ی نوین ادبیات دوره»ی تاریخ شعر غنایی دومین نام پرآوازه« بیگیوسفعلی»ادبیات قشقایی است

 است.« قشقایی

توان شاعری را سراغ گرفت که هنگام سخن ی شعر تغزلی تاریخ بشریت، به سختی میدر تمامت گستره

، صراحت لهجه «یوسف خسرو»ی یوسفعلی بیگ قشقایی معروف به گفتن از عشق و درد آن به اندازه

ماند، نه گوته، نه المارتین و نه حّتی داشته باشد. بیان سوز و درد عشق در او نه به بیان پوشکین می

 تاگور. 

توان گنجانید. اما واقعگراتر از هر رئالیست و نمی« ایسمی»هیچگونه آفرینش ادبی او را در قالب 

گیرد و با اخذ قوت و الهام رومانتیک سراتر از هر رومانتیسمی است. فرم و محتوی را درخدمت هم می

« سلطان»گشاید و دربیان آویزش و عالئق خود بهاز روحیات ایل سرافراز خود، لب به سخن می

 زند: اّول می معشوقش حرف آخر را،
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 قورخو یوخوم ُسلطانیندان، خانیندان                       

 نم یــــار دامانینـدان.الیمی اؤزمــه        

 یـوسِف خسرو قـــانیندان        بینوا                  

 هنـوز آغ اللرینگ نیگاری چوخـدور      

 

 

 

 

 عوامل آلمان در میان قشقایی ها

 
 (۱۵۰۲ - ۱۵۰1های عوامل آلمان بر اساس اسناد محرمانه بریتانیا )ایران، ای از فعالیتستون پنجم: گوشه

 

 کاوه بیات )مترجم(

 ناشر:جهان کتاب

 (۱۵۸۱)چاپ اول
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 « ستون پنجم»کتاب 

بر اساس اسناد محرمانه بریتانیا، با (« ۱۵۰۲-۱۵۰۲در ایران ) های عوامل آلمانای از فعالیتگوشه»

های عوامل آلمان در ایران در طول دو جنگ جهانی، ترجمه کـاوه بیـات است. بحث حضور و فعالیت

کند که بنا ابعادی گزاف و غیرواقعی پیدا کرد. این موضوع به ویژه در مورد جنگ جهانی دوم صدق می

ل استراتژیک اصوالً بر ضرورت اشغال نظامی ایران تصمیم گرفته شده بود و سپس ای از دالیبه مجموعه

جویی آشکار موضوع های اتباع آلمان در کشور به صورت یک بهانهدر توجیه آن، بحث حضور و فعالیت

 به حمله نظامی متفقین و اشغال ایران منجر شد. ۱۵۰۲اتمام حجتی قرار گرفت که باالخره در شهریور 

ستون »و فعالیت عوامل و هواداران ایرانی آلمان در ایام جنگ دوم جهانی )نیروی موسوم به  حضور

جز خاطراتی از هنوز هم یکی از مضامین مبهم تاریخ معاصر ایران است. در این زمینه به«( پنجم

ین شولتسه هولتوس )یکی از عوامل اصلی آلمان در ایران( و خاطراتی چند از ایرانیان همراه با ا

تواند به هایی که میهای درخور توجه دیگری در دست نیست. یکی از مهم ترین گزارشتحرکات، نوشته

ها تر شدن این بحث کمک کنـد، اسناد دوایـر اطالعاتی و امنیتی ارتش بریتانیـا است که در آن سالروشن

تند. آنچه در کتاب ارائه در ایران تحت اشغال، وظیفه شناسایی و دستگیری این شبکه را بر عهده داش

 هاست که در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.هایی از این اسناد و گزارششود بخشمی

 تنظیم شده است.« های پراکندههای اصلی و اسناد و گزارشهای کلی، پروندهگزارش»کتاب در سه بخش 

برنامه متالشی کردن ستون »، «توطئه ستون پنجم آلمان در ایران»هایی درباره گزارش در بخش اول 

 درج شده است. « سرانجام ستون پنجم»و « پنجم

ها و ، افراد مرتبط با آن«ستون پنجم»اندرکاران به اصطالح های سران و دستشامل پروندهبخش دوم 

هللا نوبخت، برادران قشقایی، برادران های اصلی متعلق به حبیبنیز مطلعین از موضوع است. پرونده

 زاده و محمدحسین حسام وزیری است. د، پرویز وهابفرزا

مانند فرود چتربازان آلمانی در ایران و مخفی « ستون پنجم»رویدادهای مختلف مربوط به ماجرای 

ها توسط اطالعات ارتش بریتانیا، دستگیری و بازجویی از شدنشان و سپس دستگیری و بازجویی از آن

زی عوامل آلمان در ایران و نقش افسران آلمانی چون فرانتس مایر های مواهللا کاشانی، شرح شبکهآیت

ای صفحه ۵۹۹و شولتسه هولتوس در هدایت کار در این بخش به تفصیل شرح داده شده است. کتاب 

که یک پژوهش تاریخی است، روشنگر بخشی از زوایای تاریک تاریخ معاصر ستون پنجم عالوه بر این

 های متخاصم است.های جاسوسی دولتهای دستگاهجهانی دوم و رقابت ایران و شرح رویدادهای جنگ
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 سپیده دم در ایران

 

 نویسنده: شولتسه هولتوس

 ناشر:نقش چلیپا

 ۱۵11چاپ اول:  

 ۵۰۹تعداد صفحات:  

 ترجمه:  مهرداد اهری 

( معروف به شولتس، جاسوس Bernhardt Schulze-Holthusشولتسه هولتوس )به آلمانی:  برنهارد 

آلمانی که در دوران جنگ جهانی دوم، مدتی را در ایران و عمدتاً در ایل قشقایی سپری کرد. وی 

 است. خاطراتش را از این دوران منتشر نموده

ایل  قشقایی که فردی وطن پرست بوده و  است. ناصرخان رئیس وی مدتی میهمان ایل قشقایی بوده  

های متجاوز مقاومت کند، ولی سالح سنگین در اختیار نداشته و تالش خواسته  در برابر انگلیسیمی

 ماند. هولتوس هم برای کسب کمک از آلمان بی نتیجه می

 زمان جنگ جهانی دوم:

 میالدی ۱۸۲۳سپتامبر  ۰تا  ۱۸۵۸سپتامبر  ۱

 خورشیدی( ۱۵۰۲شهریور  ۱۱تا  ۱۵۱۹شهریور  ۸)

 (۱۸1۱)آغاز ماموریت شولتسه هولتوس سال 

های روسی، انگلیسی و فارسی آشنا بود. شولتسه هولتوس  تمام خاطرات خود را در این وی به زبان

 فصل آورده است. ۱۰مأموریت به صورت داستان در 
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 قسمتی از کتاب

 ظاهراً شما متوجه نبستید که ناصر خان کیست؟! 

 ن کنان گفتممن م

 یکی از خوانین ایل. . . ؟ 

 های جنوب !یکی از خان 

 نوبخت خندید و گفت:  یکی از خانها ؟

 خیلی بامزه است و سپس باشدت  مشت  راستش را به کف دست چپ کوبید و گفت: 

بعد از شاه. او ارباب تام  او همه کارة جنوب است و احتماالً ثروتمندترین و قدرتمندترین فرد ایران

هزار سوار ممتاز و مسلح، بهترین  ۰۲االختیار ایل قشقایی هست و  فرماندة ارتش خصوصی متشکل از 

های سیاسی امروز ایران سربازانی که ما در ایران داریم. باید اضافه کنم که او یکی از مهمترین شخصیت

 (۱1۱است)ص

متری پای تپه رسیدند. این  ۹۲د که نیروهای دولتی تقریبا به ها درست موقعی شروع شبازی قشقاییآتش

المقدور دستور داده بود کی حتیبازی تأثیری عمیق و واضحی به دنبال داشت، زیرا ناصرخان آتش

 رعایت حال سربازان ساده را بکنند. او به یکی از افراد گفته بود:  

اند. به همین دلیل بود که اراده درگیر این جنگ شدهآنها جوانان ساده دهاتی هستند که بی گناه و بدون 

دند و شها فقط بر روی افسران متمرکز شده بود و آنها یکی بعد از دیگری نقش بر زمین میآتش قشقایی

یر کرد، چشمگخان با سی تیر انداز نخبه از آنجا دفاع میاین وضع بخصوص در سر پل سنگی که فتح اله

 (.۰۰1نی نیروهای دولتی از همین نقطه شروع شد )ص تر بود. توقف و عقب نشی
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 نهضت جنوب، فارس، قشقایي و غائله آذربایجان

 

 

 نهضت جنوب، فارس، قشقایي و غائله آذربایجان

 

  نویسنده: منصور نصیری طیبی 

 ناشر:پردیس دانش

 ۱۵۹۱چاپ اول: 

  ۱1۹تعداد صفحات: 

امتناع دولت شوروی از فراخوانی نیروهایش از قلمرو ایران در پی خاتمه جنگ دوم جهانی که با تشکیل 

دو حکومت خودمختار در حوزه اشغال ارتش سرخ، یعنی در کردستان و آذربایجان، ابعاد نگران 

الشعاع قرار داد. واکنش طیف تحته بحرانی کل تحوالت کشور را تری نیز یافت، برای یک دورکننده

کار فارس و نواحی همجوار آن در قبال این حوادث در سال ای از عشایر و دیگر نیروهای محافظهگسترده

گیری و در نهایت ها بود که نحوة شکلشهرت یافت، یکی از این واکنش« نهضت جنوب»که به نام۱۵۰2

 دهد.ع اصلی این کتاب را تشکیل میحل و فصل آن، موضو

http://qashqaiebook.ir/product/نهضت-جنوب-و-قشقایی-و-غائله-آذربایجان/
http://qashqaiebook.ir/product/نهضت-جنوب-و-قشقایی-و-غائله-آذربایجان/
http://qashqaiebook.ir/product/نهضت-جنوب-و-قشقایی-و-غائله-آذربایجان/


 

 144 

های گسترده حزب توده فارس، آمد بحران آذربایجان و فعالیتبا پیش»نویسد: مؤلّف در مقدمه کتاب می

کار آن سامان یافته، با ، سران ایل قشقایی نیز مانند بسیاری از دیگر نیروهای محافظه۱۵۰2در سال 

اقشار شهری و روستایی به نام نهضت جنوب، دست به مقابله ای مرکب از ایالت جنوب، تشکیل اتحادیه

توان به ای که در نهایت به رویارویی با نیروهای دولتی منجر شد. این حرکت که آن را  میزدند. مقابله

عنوان آخرین حرکت بزرگ ایلی ایران نام برد. این پژوهش در نظر دارد تا ضمن بازسازی تاریخی این 

 «ایی از علل و عوامل و پیامدهای آن بپردازد.هرویداد، به گوشه

هاست که از مرحله شکل گیری تا پایان نهضت، نقش قشقایی از آنجایی که در این بحث محور اصلی،

ها در به تجدید حیات سیاسی و اجتماعی قشقاییدر فصل اول و دوم نقش تعیین کننده داشته، از این رو 

های سوم تا فصل توجه شده که پیش درآمدی است بر نهضت جنوب. در۱۵۰۲ های بعد از شهریورسال

گیری نهضت، واکنش دولت در قبال این حرکت در دو عرصه نظامی و سیاسی ، به ترتیب نحوه شکلششم

 و سرانجام چگونگی پایان گرفتن آن شرح داده شده است.

 غرنج برجای مانده از این حرکت بودای به موضوع خلع سالح که از مسائل بنگارنده پس از اشاره 

های نهضت را بررسی و ارزیابی کرده است. علل و زمینه)هشتم(  در بخش پایانی)موضوع فصل هفتم(، 

 در پایان کتاب نیز، فهرست منابع، چند عکس و نمایه آمده است.
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 حکمت و عرفان

 

 سیر حکمت و عرفان در ادبیات و آداب و رسوم ایل قشقایی

 

 اله علی نژاد، نویسنده: فضل

 پناه)به عنوان ویراستار( ای از دکتر خلیل بهرامی قصر چمی و گفتاری از محسن رجاییبا مقدمه

 ۱۵۹۹چاپ اول: 

 ۵2۱تعداد صفحات: 

تحقیق و بحث عرفان در فرهنگ، ادبیات و آداب رسوم ایالت ایران یکی از مشکل ترین و دشوارترین 

ها و تحقیقات است، این دشواری بیشتر از آنجا ناشی می شود که محقق با کمبود منابع و مأخذ اولیه بحث

گفت تاکنون کتابی ویژه و مستقل در این باره نگاشته ای که به جرأت می توان روبه رو است به گونه

های مباحث عرفان در فرهنگ و آداب رسوم ایلی را گره گشایی ها و دشوارینشده است تا بتواند پیچیدگی

 کند.

مؤلّف در این کتاب جهت شناسایی و نقش عرفان اسالمی در فرهنگ و آداب و رسوم ایل، عالوه بر 

رسوم کهن ایل و ادبیات شفاهی مردم طوایف و قبایل کوچ نشین مدد گرفته، از اینکه از تأثیر آداب و 

اشعار شاعران عارف ایالت که هدفشان وصول به هللا، و اصل حقیقت بوده نیز استفاده کرده است و در 

راستای این هدف به بررسی آداب و رسوم و شعرای ایالت پرداخته و از مضامین عرفانی آثار شعرا به 

ای از نقاط مشترک بین عرفان اسالمی و از تأثیرات و پیوندهایی پی برده  که دست کم گوشهبرخی 

فرهنگ غنی و کهن آنان را نشان دهد.  وی تالش نموده تا به آن گروه از مردم کشورمان که تاکنون 
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 ارتباطنسبت به مسائل مذهبی و عرفانی جامعه عشایری شناخت اندک داشتند،  این مهم را بشناساند و 

 ای را نشان دهد.دین و تأثیر آن در زندگی عشیره

نخستین دانش آموختة جسور و ، آقای علی نژاد»نویسد: پناه در ابتدای کتاب میآقای دکتر رجایی

مند ایلی است که در این وادی نامحدود، پردرد سر، پرزحمت و نقد پذیر قدم نهاده است.... کتاب عالقه

دبیات و آداب و رسوم ایل قشقایی، هدیه و دست آوردی گران سنگ است که سیر حکمت و عرفان در ا

سزاوار احترام و پاسداشت عموم مردم، به ویژه مردم غیرتمند ایالت مختلف کشور است. ضمن این که 

ای های بعدی تلّقی شود و فرهنگ ارزشمند ایل قشقایی را به گونهتواند راهگشای حرکتچنین اثری می

     «های گذشته معّرفی کند.شیوهمتفاوت از 

وی جهت تبیین  عرفانی فرهنگ و ادبیات ایالت و عشایر با )محوریت ایل قشقایی( و بررسی راهبردی 

ای از عرفان اسالمی، تالش شایان توجه به عمل آورده تأثیر پذیری سنت و آداب و رسوم ایلی و قبیله

کوچ نشین با پیروی از اصول و مبانی دین مبین  است. علی نژاد سعی کرده نشان دهد که سنت مردم

اسالم، جهت وصول به راه فالح رستگاری، با الطاف الهی و عنایت الهی و باور خود مردم، سیر تکاملی 

 داشته است.

 

 فهرست مطالب

  

 فصل اول؛ نگاهی به تاریخ ایل قشقایی 

 

o  تاریخ و جغرافیای ایل قشقایی 

o  نگاهی به ایل قشقایی 

o اند؟ها از کجا به فارس آمدهقشقایی 

o نگاهی به تاریخ و زبان قدیم ترکان و ایل قشقایی 

o  روند تاریخی عرفان و ادبیات در فرهنگ ایل قشقایی 

o مبارزات ایل قشقایی در جنگ جهانی با انگلستان 

o نقش زن در تحکیم و روابط خانوادگی در ایل قشقایی 

o آرا و عقاید در ایل قشقایی 

 

 های عرفانی در ایل قشقاییها و شاخصهپیشنهفصل دوم؛ 

 

o های عرفانی پیشینه 

o های عرفانیشاخصه 

o ترک دنیا و دنیا گریزی عرفا از دیدگاه مأذون قشقایی 

o ی عاشورا در ایل قشقاییمداحی و مراثی عرفانی و حماسه 

o نغمات عرفانی موسیقی ایل قشقایی 

o قشقاییی عرفانی هلی در ایل سماع و ارتباط راز گونه 

o تأثیر عرفان در هنر نقاشی و صنایع دستی ایل قشقایی 

o های سنتیتأثیر مذهب و عرفان در لباس 
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o تأثیر آیات قرانی در نضج عرفانی اشعار میرزا ماذون قشقایی 

o  تأثیر آیات الهی و احادیث و کالم بزرگان بر ذهن و زبان ماذون 

o ل قشقاییعاطفی ای  -تأثیرات عرفانی و روحانی درفرهنگ مذهبی 

 

 ی برخی شعرا، عرفا و بزرگان ایل قشقاییفصل سوم؛ مختصری درباره

 

o آیت ا... حکیم جهانگیرخان قشقایی 

o های برخی از بزرگان و دانشمندان درباره جهانگیرخان دیدگاه 

o میرزا مأذون قشقایی 

o نقش و اهمیت اشعار ترکی میرزا مأذون در ایل قشقایی 

o از مأذون در مدح حضرت محمد)ص( اشعار عرفانی 

o )اشعار عرفانی از مأذون در مدح حضرت علی )ع 

o ی مأذون قشقاییپژوهشی پیرامون افکار و اندیشه 

o مأذون در گذر از هفت شهر عشق 

o حقیقت انسان در اشعار مأذون 

o  منصور حالج از دیدگاه مأذون 

o استاد محمد ابراهیم شاگرد میرزا مأذون 

o خسرو  یوسفعلی بیگ یا یوسف 

o شرح حال غول اروج، حسینعلی بیگ و نعمت ا... بیگ 

 

 فصل چهارم؛ بررسی عرفان در ایل قشقایی و تطبیق آن با عرفان اسالمی 

 

o مختصری از عرفان اسالمی و تصوف 

o زبان عرفانی میرزا مأذون 

o مطابقت اشعار مأذون با فروع استحسانی و استنباطی در تصوف و عرفان 

o اله بیگ رحیمی قشقاییدر اشعار نعمت زمینه عرفان اسالمی 

o تطبیق اشعار عرفانی در قشقایی با اصول  اساسی عرفان 

o جذبه و جهد ) کشش و کوشش(  در عرفان 

o ارزش و منزلت مقام و منزل در عرفان 

o ی عرفان و آیات الهی در اشعار مأذوننقش عشق و محبت و زمینه 

o عشق در آفرینش جهان 

o قت آن با اشعار مأذون راز و رمز درعرفان و مطاب 

o ریاضت و تهذیب نفس در اشعار مأذون 

o طهارت حقیقی و معرفت عرفانی در اشعار مأذون 

o )اشعار نصایح حکمی )اوغلوم 
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 شهیدان دفاع مقدس

 

 از ایل تا ملکوت

 

 نویسنده: برزو فرهمندیان

 آصفناشر:

 ۱1۹تعداد صفحات: 

 ۱۵۹۸چاپ اول:  

 ای از ایل قشقاییتهیه شده است، نخست تاریخچه« برز نریمانی علی»در یادنامة حاضر که به یاد شهید  

ارائه شده و سپس شرح حالی از زندگی شهید نریمانی، تحریر گردیده است. شهید نریمانی از تیرة 

در حین مأموریت به شهادت  ۱۵12ها بود که در سال قشقایی« شوریدره»و از طایفة « ابیوردی»

رزمان او آورده شده است. در پایان نامة شهید به همراه خاطراتی از خانواده و همرسید. در ادامه، وصیت

 های سردار شهید نریمانی، ضمیمه شده است.نوشتهنیز دست

http://qashqaiebook.ir/product/از-ایل-تا-ملکوت/
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  جهاد تا شهادت)فرازهایی از زندگی جهادگر شهید، غریبعلی حمزوی(

 

 سنده:  محسن رجایی پناهینو

 ستارگان درخشان اصفهان ناشر:

 ۱۵۸1چاپ اول:  

 ۱1۹تعداد صفحات: 

را از زوایای مختلف بررسی و به تصویر کشیده است.  زندگی جهادگری شهید« از جهاد تا شهادت»کتاب 

رقم خورده بود، با قلم شیوا و عبارات رسای نویسنده و با  ۱۵۸1این کتاب که مقدمات آن از سال 

با  ۱۵۸1همکاری  مجدانه اعضای خانواده و بستگان وی تدوین گردیده است. کتاب حاضر در تابستان 

های مجاور طی مراسمی بسیار تای ورق(، و مسئولین شهرستانحضور گستردة مردم زادگاه شهید)روس

 با شکوه رونمایی شد.

است که پس از رنج و مرارت فراوان، همراه با کار کشاورزی و  ۱۵۵1غریبعلی حمزوی متولد سال 

شود و در قسمت كمیته كشاورزي به عنوان باغداری از هنرستان کشاورزی موفق به اخذ دیپلم می

شود. وی عالوه بر شرکت در تظاهرات رتع در دهستان وردشت سمیرم مشغول به كار ميمسئول واحد م

http://qashqaiebook.ir/product/جهاد-تا-شهادت/
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و تحمل زندان و شکنجه، در دوران پس از انقالب در جهاد سازندگی  ۱۵2۱و مبارزات انقالبی سال 

منشاء خدمات فراوان برای مردم محروم منطقه به ویژه در زمینه ترویج کشاورزی و توزیع مایحتاج 

 وده است.مردم ب

اند، در دي ماه وی با داشتن زن و فرزندانی که نیاز شدید به مراقبت و حمایت مالی و روحی داشته

شود و در سیزدهمین روز از طریق پشتیباني جنگ جهاد شهرستان،عازم منطقه جنگی شلمچه می ۱۵12

بت تركش به درجه در حین سنگرسازی درعملیات والفجر منطقه شلمچه در اثر اصا ۱۵12از بهمن سال 

 شود تا در کنار برادر شهید خود، نجاتعلی رامین نیا، رخ در نقاب خاک کشد.رفیع شهادت نائل مي

نامه مستند، مبتنی بر مصاحبه باز، تحقیقات میدانی و با تکیه بر شماری اسناد کتاب در قالب زندگی 

دارد و به خوبی زندگینامه  مکتوب به رشته تحریر درآمده است که قالب و محتوای خاص خود را

ارزشمند و سراسر پر تالش و خالصانه شهید را به عنوان یک جهادگر نمونه، پدری دلسوز، امین 

 دهد.المال و سرانجام به عنوان یک رزمنده جان بر کف نشان میبیت

 هایرومیتتکلّف انسانی است که در جامعه ایلی به دنیا آمده، با محهدف نگارش کتاب، شرح زندگی بی 

عصر خود دست و پنجه نرم کرده، به مدد ایمان قوی و عزم راسخ خویش، از تنگناهای زندگی عبور 

 کرده، آگاهانه در وادی عشق قدم نهاده و سرانجام به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

یج در بندی رانویسنده با توجه به خالءهای اطالعاتی و مقطعی موجود در زندگی شهید، از فصل 

حجم و قطور، اجتناب کرده و همه مطالب گردآوری شده درباره شهید را بر مدار خط سیر های پرکتاب

زندگی شهید )از تولد تا شهادت( آورده است و در انتها تصاویر و اسناد شهادت این شهید را ضمیمه اثر 

 کرده است.
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 ۱های آسمانی شقایق

 

 مهدی قرقانی نویسنده: 

 نشر شاهد ناشر:

 ۱۵۹۵ سال چاپ:

. 

 

ای از شهدای ایل قشقایی از  استان کهگیلویه نامه عدهدر این کتاب شرح حال، زندگی خاطرات و وصیت

 گچساران همراه با تصویر فراهم آمده است.و بویر احمد  به ویژه شهر 
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 ۰شقایقهای آسمانی

 

 مهدی قرقانی نویسنده: 

 نشر شاهد ناشر:

 ۱۵۹۵ سال چاپ:

 

شهدای ایل قشقایی از  ی برخی از نامهنامه،خاطرات و وصیتجلد دوم از این مجموعه متضمن زندگی

استان کهگیلویه و بویر احمد  به ویژه شهر گچساران است که همراه با تصاویری از آنان به چاپ 

 رسیده است.
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 طب سنتی

 

 طب و طبیبان سنتی

 

 نویسنده:  منوچهر کیانی

 ناشر:کیان نشر

 ۱۵۹۹چاپ اول:  

 ۱۲1تعداد صفحات: 

گاه دارای درمانگاه، بیمارستان، پزشک و مراکز ها، هیچایل قشقایی به دلیل کوچ دائم خود در طی قرن

ها از طریق نگهداری اسناد پزشکی نبوده است و تا اوایل سلطنت پهلوی دوم، معالجات و درمان بیماری

طرحی برای تعلیمات پزشکی در شیراز،  ۱۵۰1در سال  گرفته  است. نخستین بارطب سنتی صورت می

ای پزشک تربیت کنند و به به وسیلة محمدناصرخان قشقایی و دکتر قربانی نوشته شد که ساالنه عده

شروع به کار کرد و این مرکز تبدیل به  ۱۵۰1ایالت و روستاها بفرستند. این طرح در اوایل سال 

http://qashqaiebook.ir/product/طب-و-طبیبان-سنتی/
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ارزشمند تلفیقی از مطالعات اجتماعی قشقایی و علوم پزشکی دانشکدة پزشکی شیراز شد. این کتاب 

 بررسی طب سنتی در ایل قشقایی پرداخته شده است.باشد که در آن به می

 فهرست مطالب

 فصل اول

o تاریخ پزشکی معاصر در ایل قشقایی 

o قدیمی ترین پزشکان ایل  

 

 باورها و اعتقادات در عشایر قشقایی -۰فصل

o هاستاره آدم 

o  نحس و شومستاره 

o از ما بهتران 

o اژدها در باور مردم ایل 

o روح مردگان 

o مرگ و نشان مرگ 

o شب اول مرگ 

o جن و پری 

o )اوسین کردن)افسون کردن 

o آیینه بینی 

o نظر کردن یا چشم زخم 

o پیش گویی باران 

 

 مهر داروها برای تولید عشق و محبت  -۵فصل

 

o  مهرگیاه 

o نعل در آتش 

o بسته شدن زخم 

o خوش قدم و بدقدم 

o باورها در مورد نوزادان 

 

 باورها در مورد زنان و زایمان  -1فصل

 

o ناف بریدن و شیردادن و دندان در آوردن نوزاد 

o باورها در مورد بارداری 

o آل و آل بردگی 

 

 نذر و نیازها -2فصل 
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o دستمال انداختن 

o چراغ روشن کردن 

o پیر لک لک 

o )سنگ چین)کره 

o کاکل گذاشتن 

o نذر شیربها به سادات 

o  نقدینذورات 

o صدقه جسم 

o گدایی کاذب 

 

 طبیبان سنتی -1فصل

o ایعلمدار آقا نره 

o های علمدار آقاطبابت 

o موسی طیبی 

o اعمال جراحی موسی 

o طلعت بی بی و معالجات او 

o های عفونیمشهدی خانم جان دارو ساز و طبیب بیماری 

o الیاس حکیم جراح و چشم پزشک 

o های درمان اوکشور بی بی و روش 

 

 درماندارو و  -۱فصل 

 هانام محلی بیماری 

 ها و درمان آنهابیماری 

 سیسبو چیست 

 چشم درد 

 های روماتیسمیدرد 

 هاشکستگی 

 دیسک مهرهای دنبالچه 

 در رفتگی مفاصل 

 مار گزیدگی 

 دندان درد 

 هاها و درمان آنزخم 

 سوختگی 

 های چرکیندمل 

 های دستگاه گوارشانگل 

 خون دماغ 

 سیاه زخم 
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 یبوست 

 اسهال 

  هاسینوستورم 

 گلو درد 

 حالت تهوع 

 ناراحتی عصبی 

 شب کوری 

 یرقان 

 های درمان یاپیشگیری بعضی امراضروش 

  اصطالحات کتاب 

 ها و اسنادعکس 
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 آشپزی

 

 سفره ایل قشقایی

 

 

 نویسنده: زیور رحمانی نژاد 

 بیان ناشر:نقش

  ۱۵۹۹چاپ اول: 

 ۱۰1تعداد صفحات: 

 

 مقدمه کتاب:

تأمین غذا یکی از حیاتی ترین و مبرم ترین نیازهای انسان و فراتر از آن موجود زنده است تا جائی که 

ی تولید، ابزار و... توان گفت، تاریخ تکامل موجودات زنده و از جمله انسان تابعی از: نوع، شیوهمی

های دستیابی به توان گفت: هیچ عاملی جز شیوهبوده و هست.  به جرأت و اطمینان میمواد خوراکی آنها 

های یکجا نشین و تولید کننده مواد خوراک، انسانهای غیر ثابت و گردآورنده مواد خوراکی را به انسان

http://qashqaiebook.ir/product/سفره-ایل-قشقایی/
http://qashqaiebook.ir/product/سفره-ایل-قشقایی/


 

 158 

 وهایهای خونین بین گرغذایی متحول نساخت. در این مسیر طوالنی بسیاری از حوادث تاریخی، از جنگ

اجتماعی گرفته تا مهاجرتهای طوالنی و مرگ  ناشی از قحطی و امراض واگیر... همه و همه به نحوی با 

غذا   توان گفت:چگونگی تتأمین منابع غذایی ارتباط داشته و اکنون نیز همچنان ارتباط دارد. بنابراین می

پایه تحول انسان و جامعه انسانی  نه تنها از نظر زیستی و فیزیولوژیکی بلکه از نظر فرهنگی هم، سنگ

بوده است. به عبارت دیگر نوع تهییه، شکل، مزه  و طعم... غذاها از عناصر مهم فرهنگی هستند. به 

های مختلف را، همان طور که از نظر لباس، مسکن، زبان، دین و... همین دلیل هست که اقوام و ملت

بایست توجه شود. یار مهم غذا و نوع آن هم میدهیم: به مقوله بسمورد مطالعه  فرهنگی قرار می

 شود.موضوعی که در بحث مردم شناسی، غالباً  فراموش شده یا به آن کمتر بها داده می

های گسترده که امروزه به مدد وسایل ارتباطات جمعی و تعامل و معاشرت“ همسان سازی ” تحوالت

های بومی را در معرض نابودی یا و دانشاجتماعی، درحال وقوع است، بسیاری از سنتها، عادات 

های بومی، شاید بیش از دستکاری گریز ناپذیر قرار داده است. غذاهای بومی به مثابه بخشی از فرهنگ

 دهد.[های زندگی این تحول و دگرگونی را ]نشان میدیگر عرصه

فرهنگی که  -اقتصادی این نوشتار در پی آن است تا این موضوع را در ایل قشقایی به عنوان یک عامل

های زیستی عشایر، تحت تأثیر تغییرات شتابنده و دگرگون کننده مانند بسیاری از شئون معیشتی و شیوه

 صنعتی و شهرساالری در حال اضمحالل و تحول است، درحد توان به تحریر و به تصویر بکشد.

های پخت آنها، حتی از یاد و خاطره یوهالبته به این آگاه هستیم که متأسفانه تاکنون بسیاری از غذاها و ش

ایم، بیرون رفته و یا بسیار کم رنگ شده است. با مسن ترین زنان ایل قشقایی که با آنها در ارتباط بوده

 ”جلوی ضرر را از هرکجا که بگیری منفعت است.” وجوداین، بنا به مصداق:

 در اینجا الزم است به صورت کوتاه چند نکته یادآور شود:

واسطه پراکندگی جفرافیایی که در ایل قشقایی وجود دارد و همجواری طوایف مختلف آن با اقوام و به 

ایالت دیگر، باید انتظار داشت که شکل و فرم و حتی نام این غذا، یکسان باشد. حتی ممکن است  در 

قدار و ترکیب و ها و عالیق خود، تغییراتی در مخانوادة یک بنکوی عشایری، باتوجه به امکانات سلیقه

در نتیجه مزة غذا، به وجود آورده باشند یا بیاورند. با توجه به روش گردآوری و تهیه این مطلب که 

 های خانه دار بوده است، قول اکثریت آنان مبنای کار قرارگرفته است.پرس و جو از خانم

به کلی به  فراموشی سپرده  شود یابرخی از غذاهای که در این کتاب آمده، امروزه یا کمتر استفاده می

اند. گیرند، جای آنها را گرفتهاند ویا غذاهای جدید که در اغلب مناطق کشور مورد استفاده قرار میشده

فرهنگی آنها بوده است تا از این طریق از  -سعی ما در ضبط و ثبت آنها، صرفا به خاطر بعد تاریخی

 فراموشی محض آنها جلوگیری شود.

های فاسد شدنی مثل:  قره قورت )قاره(دانة خشک انار )ناردان( و ها و طعم دهندهچاشنی در گذشته از -

شد. امروزه گرچه این مواد همچنان مورد استفاده قرار لیمو خشک در اکثر غذاها به وفور استفاده می

 رفته است. گیرند، اّما لیموی تازه و آب آن، آبغوره، رب، سس و امثال آن بیشتر در دسترس قرار گمی

هایی دارند که در ای از غذاهای سنتی ایل قشقایی با ایالت و عشایر همجوار همسانی و مشابهتپاره -

 آید.ها و تهبه  مواد لبنی، بیشتر به چشم میزمینه پخت نان

های گذشته، اینک نیز بیشتر گوشت قرمز به ویژه گوشت گوسفند و مردم ایل قشقایی به تبعیت از سنت -

تی کنند و حکنند. مردم قشقایی گوشت گاو و شتر کمتر استفاده میدرجه دوم گوشت بزغاله مصرف میدر 

دادند اصالً گوشت گاو نخورند. گوشت ماهی در گذشته بر روی سفره در گذشته برخی طوایف ترجیح می

 کنند.اده میمردم ایل جایگاهی نداشته است و امروزه هم برخی افراد مسن تر  با اکراه از آن استف
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غذاهای کنسرو شده و فرآوری شده که در شهرها مصرف زیادی دارند، قبال در ایل وجود نداشته است، 

های ایلی باز دهند و روز به روز جای خود را در سفرهولی نسل جدید نسبت به آنها اشتها نشان می

 نموده است! 

اند و تی هستند که از گذشته وجود داشتهبرخی از غذاهای گردآوری شده در این مجموعه غذاهای سن -

شوند. برخی از آنها غذاهای سنتی هستند که با افزودن و اکنون نیز تقریباً به همان صورت تهیه می

اند و برخی هم غذاهای غیر سنتی های تهیه و پخت متحول شدهکاهش دادن برخی مواد و تغییر در روش

رسد که گیرند. چنین به نظر میتهیه و مورد استفاده قرار می هایی در آنها،هستند که با  دخل و تصرف

ای از مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، روزبه روز غذاهای سنتی از سفره مردم تحت تأثیر مجموعه

 شوند.ایل قشقایی کمتر و کمتر می

 

 فهرست مطالب کتاب

 

 پخت انواع نان 

o نان یخه 

o نکاتی در مورد نان و خمیر 

o نان روغنی  

o نان ترش 

o نان شیرین 

o نان شنبلیله 

o  نان کمج 

o  نان بلوط 

o  نان نارنجی 

o نان جو 

 

 های لبنیطرز تهیه فرآورده

o  آغوز 

o بوالما 

o  ماست 

o  پنیر 

o کره، دوغ 

o چوکلوک 

o ماستینه 

o کشک 

o قره قورت ترش 

o )کثیرمه)کسیرمه 

o قره قورت شیرین 

o روغن حیوانی 
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o  دارتی 

o جاجوق کاشنی 

 

 طرز تهیه انواع کباب

o آالسیخ( کباب ترکی( 

o )طاس کباب)ساج کبابی 

o ( ۰طاس کباب) 

o کباب کوفته 

o کباب شامی 

o  کباب جگر 

o کباب گوشت گوساله 

o  کباب تیهو 

o کباب لقمه 

o کباب مرغ 

o کباب قارچ 

o هادم پخت 

o هانکاتی در مورد دم پخت 

o دم پخت با گوشت 

o دم پخت با قارچ 

o دم پخت با عدس 

o دم پخت شنبلیله 

o قوجا بوغما 

o دم پخت با آب کله پاچه 

o ادم پخت شب یلد 

 

 پلوها

o  نکاتی درمورد پلوها 

o پلو 

o الیی پلو 

o الیی پلو با مرغ 

o کلم پلو 

o شیر َته پلو 

o گیوینه پلو 

o ماکارونی 

 

 طرز تهیه انواع خورشت

o  قورمه 
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o خورشت مرغ 

o مرغ توپر 

o برة توپر 

 

 طرزتهیه انواع خوراک

o خوراک بادمجان، کدو و سیب زمینی 

o  کشک بادمجان 

o کشک کدو 

o کشک چغندر 

o ماست بادمجان 

o خوراک سیب درختی 

o خوراک کلم پیچ 

o خوراک قارچ 

o گل کلم 

o هویچ و سیب زمینی 

 

 هاترشی

o رب انار 

o  رب سیر 

o  رب گوجه فرنگی 

o ترشی بنه 

o رب ریملوک 

o مواردی که در آشپزی باید رعایت کرد 

o هاخشکاندن سبزی 
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 راهنمایی توریست

 

 قوم قشقایی

 

 موضوع: راهنمایی توریست

 نویسندگان: امراله یوسفی / محمد نادری دره شوری 

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸۱چاپ اول: 

 ۰۲۲تعداد صفحات: 

 شده و راهنمایی برای این کتابچة کم حچم و پرمحتوی، به اختصار به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشته

رود که به معرفی عشایر قشقایی، آداب، رسوم و گردشگران در مناطق عشایری کشور به شمار می

 فرهنگ، تاریخچه و پیشینه، نوع زندگی، مهاجرت آنان می پردازد.

 

 

http://qashqaiebook.ir/product/قوم-قشقایی/
http://qashqaiebook.ir/product/قوم-قشقایی/
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 مهاجرت و اسکان

 مهاجرت و اسکان عشایر

 

 های ایران به شهرها()تحلیلی از مهاجرت قشقایی 

 نویسنده: مهدی قرخلو

 ناشر:نقش بیان

 ۱۵۹۵چاپ اول: 

 ۱۲۱تعداد صفحات: 

های داخلی، همچنین های مهاجرت و توسعه تجربی مرتبط با مهاجرتکتاب حاضر ابتدا به دیدگاه 

اشاره دادر و سپس مهاجرت کوچ نشینان قشقایی در حوزة  انداز کوچ نشینی در جهان و ایرانچشم

 شود.شهرهای استان فارس و اصفهان بررسی می

 کتاب مشتمل بر هفت فصل است. 

 شود.های علمی نسبت به پدیده مهاجرت مطرح میمفاهیم کلی و دیدگاهفصل نخست در 

 گردد.های کلی مهاجرت در ایران بازشناسی و بررسی میویژگیفصل دوم در  

http://qashqaiebook.ir/product/مهاجرت-و-اسکان-عشایر/
http://qashqaiebook.ir/product/مهاجرت-و-اسکان-عشایر/
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دربارة مفهوم کوچ نشینی, انواع کوچ نشینی، منشاء پیدایش کوچ نشینی، پراکندگی عشایر  فصل سوم 

های اسکان اجباری و شهرهای های جامعه عشایری ایران، روند تغییرات, سیاستدر جهان، ویژگی

 عشایری ایران است.

 ی ایل قشقایی اختصاص دارد.های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایبه بررسی ویژگی فصل چهارم 

 کند.یابی میها به شهرها را ریشهنویسنده علل مهاجرت و اسکان قشقاییفصل پنجم در  

 ها و پیامدهای آن بررسی شده است. فرایند گذار از کوچ نشینی به یکجا نشینی قشقاییفصل ششم در  

دیده مهاجرت و یکجا نشینی ایالت مربوط به رویکردهای سیاسی دولت در برخورد با پآخرین فصل کتاب 

 و عشایر است. 

 ها و تصاویر آورده شده است.در آخرین قسمت کتاب نیز فهرست منابع، پرسشنامه

 

 

 معماری کوچ

 

 کوچ )مطالعه موردی: عشایر قشقایی(معماری  ای از معماری ایران،حلقة گمشده

 

 نویسنده: مینو لفافچی

http://qashqaiebook.ir/product/حلقه-گمشده-از-معماری-ایران-معماری-کوچ/
http://qashqaiebook.ir/product/حلقه-گمشده-از-معماری-ایران-معماری-کوچ/
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 ناشر:تایماز

 ۱۵۸۱چاپ اول؛

 ۱۸۵تعداد صفحات: 

 مقدمه کتاب 

ختصاص دارد. معماری کوچ نگاهی دیگر به تاریخ ا« معماری کوچ در عشایر قشقایی»این تحقیق به 

زندگی کوچ نشینان بوده است. معماری این سرزمین است. از آغاز تا امروز نگاهی که برخاسته از 

برند: شوند و هرچه دارند با خود میآنهایی که فصولی از سال  از مکانی به مکانی دیگر جابه جا می

ها را در جابه جایی بعدی با برند، و دوباره همانهایشان را میبرند. دامبرند. اسباب را میخانه را می

 گردانند. خود بر می

شوند؟ چرا هرچه شوند: آنها اصال چرا جابه جا میدر اینجا مطرح می« ا و چگونهچر»سؤاالتی از جنس 

 کنند ؟ برند ؟ چگونه یک خانه را از مکانی به مکان دیگر جابه جا میدارند با خود می

هایی مگر نه اینکه معماری همیشه یک اثر است؟ اگر این طور است، معماری کوچ چبست و چه مشخصه

 دارد ؟

رد شدن به معماری کوچ باید روش زندگی کوچ نشینان را جست و جو کرد. همان طور که برای برای وا

شود؛ چون زندگی ها درون آن اثر جست و جو میشناخت هر اثر ثابت معماری، چگونگی زندگی انسان

شود. پس هر سختی دربارة زندگی انسان اغلب با سخن از ظرف زندگی او انسان بدون ظرف محقق نمی

 مراه است. پس تاریخ معماری هم تاربخ ظرف زندگی انسان است. ه

 و اما کوچ نشینان!

 ظرف زندگی آنها چیست؟

 مگر نه اینکه آنها هم اینجا هستند و هم آنجا؟

 نه اینجایی هستند و نه آنجا!

کی شوند؟ یا شاید ناگزیرند جابه جا شوند؟ ! پس زندگی متحرمگر نه اینکه به طور دائم جابه جا می

ها، یعنی همة امور مادی و معنویشان متأثر از همین شیوه زندگی دارند. پس تمامی ارکان زندگی آن

هایشان هم یک اثر ثابت نیست و معماریشان هم. همه چیز متأثر از زندگی متحرک، شکل است. پس خانه

 متحرک به خود گرفته است. 

 و اما هدف از تألیف این کتاب:  

تأثیرات در معماری، جست و جوی تأثیر زندگی بر کوچ نشینان بر خصوصیات جست و جوی این 

 معماری، جست و جوی تأثیر زندگی کوچ نشینان بر تاریخ معماری ایران. 

 چرا تاریخ معماری ؟
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چرا که کوچ نشینان سابقة طوالنی در تاریخ ایران زمین دارند. آنها در گذشته، درصد مهمی از جمعیت  

یخ ایران به خود اختصاص داده بودند و در کنار جامعه یکجانشین جامعه دیگری را تشکیل را  در در تار

د، شودادند. تاریخ معماری ایران تنها در آثار ثابتی که مختص زندگی یکجانشینان است، خالصه نمیمی

ه دهد و به به درستی کبلکه جامعة کوچ نشین هم سهمی از معماری ایران را به خود اختصاص می

توان اظهار کرد بدون معماری کوچ، تاریخ معماری ایران کامل نیست. بنابراین اهمیت این کتاب برای می

 تاریخ معماری ایران کامال ضروری است. 

 

 فهرست تفصیلی 

 بخش اول: شناخت زندگی کوچ نشینی و عشایر قشقایی

 فصل اول: تعریف و خصوصیات زندگی کوچ نشینی

 تعریف کوچ نشینی 

  تاریخچه و علل پیدایش کوچ نشینی در ایران 

 نتیجه 

 فصل دوم:  شناخت عشایر قشقایی

 معرفی ساختار اجتماعی عشایر قشقایی 

 های ایل قشقاییطوایف و تیره 

  جمعیت عشایر قشقایی 

 نتیجه 

 فصل سوم:  بررسی بستر تاریخی و اجتماعی عشایر قشقایی

 شناخت بستر تاریخی 

 انها به ایرمهاجرت قشقایی 

 شناخت بستر جغرافیایی 

 های عشایر قشقایی در ییالق و قشالق مکان 

 ایل راههای عشایر قشقایی 

 نتیجه 

 

 بخش دوم: معماری کوچ در عشایر قشقایی

 فصل چهارم: بررسی زندگی کوچ نشینی عشایر قشقایی و ساختار فضاها

 بررسی زندگی کوچ نشینی عشایر قشقایی 

 بررسی قلمروهای عشایر قشقایی 

 عوامل مؤّثر در قلمرو و استقرار عشایر قشقایی 
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 معرفی ساختار فضاهای تشکیل دهنده قلمرو قشقایی 

 نتیجه 

 های فضاهای معماری کوچ درعشایر قشقاییفصل پنجم: بررسی کارکرد، خصوصیت و همجواری 

  کارکرد فضاها 

 ها بر اساس موقعیت اجتماعی افراد ایل بررسی کارکرد 

 اس عناصر فضا ساز داخل چادر بررسی کارکرد بر اس 

  الف. تکیه گاه 

 ب. طاقچه 

 ج. سکو 

 د. اجاق 

 بررسی خصوصیت فضاها 

 شکل سیاه چادر 

 ابعاد و تناسب سیاه چادر 

  فضای باز و بسته و خصوصیت آنها 

 تشابه سیاه چادر به ایوان و رواق 

 های فضای معماری کوچ در عشایر قشقاییهمجواری 

 هاها و دسترسیحریم 

 باز بزرگ میان چادرها فضای 

 ها نظم سازماندهی همسایگی چادر 

  دید و منظر 

 نتیجه گیری 

 

 فصل ششم: عناصر و اجزای سازنده سیاه چادر 

  شناخت اجزای سازنده سیاه چادر 

 مقایسه اجزای انواع چادرهای عشایر قشقایی 

 چگونگی نصب سیاه چادر 

 نتیجه گیری 
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 جامعه  شناسی و ازدواج

 

 

 جامعه شناسی خانواده و ازدواج در ایالت و عشایر )مطالعة موردی ایل قشقایی(

 

 نویسنده: جالل غالمحسین پور

 ناشر:ایالف

 ۱۵۹1چاپ اول: 

 ۰2۲تعداد صفحات: 

 مقدمه: 

http://qashqaiebook.ir/product/جامعه-شناسی-خانواده-و-ازدواج/
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اجتماعی است. فرد با این نهاد اجتماعی پیش از هر نهاد دیگری پیوند  خانواده یکی از مهمترین نهادهای

شود و نهایتاً خود تشکیل خانواده گیرد، در آن بزرگ میشود، به آن انس میدارد. در خانواده متولد می

 دهد. می

دید دیگری مطالعه خانواده در ایالت و عشایر با جامعه شهری متفاوت است. در ایالت باید خانواده را با 

ای مرکب است. ای با ملحقات و گاه خانوادهای، گاه گسترده، گاه هستهمطالعه کرد، زیرا خانواده گاه هسته

 عمالً خانواده تحت تسلط واحد وسیع تری مانند بنکو، تیره، طایفه و. . . .  است.

ی مختلف آن کامالً هاخانواده به ظاهر مستقل است، ولی نفوذ گروههای خویشاوند در ابعاد و جنبه

مشهود است. افزون بر این، آداب و رسومی در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده وجود دارد که به ظاهر 

ی عشایری، این آداب و رسوم کارکردهایی غیر منطقی است، در صورتی که با توجه به ساختار جامعه

 دارند. 

اقتصادی، روانی، حقوقی و جامعه شناختی خانواده واحدی چند ساختی است. بدین معنا که از ابعاد 

 برخوردار است که در این کتاب بیشتر بعد جامعه شناختی مورد نظر قرار گرفته است. 

ی خانواده و هدف از تألیف این کتاب به بیان مؤلّف این است که چون در ایالت و عشایر ایران در زمینه

 یهای نوشته شده بیشتر دربارهفته است و کتابازدواج مطالعات بسیار کم و در سطح محدود انجام گر

اقتصاد، قشر بندی و ساخت قدرت، کوچ و آموزش و پرورش است و به خانواده و ازدواج اهمیت کمتری 

ی پژوهش داده شده است، نویسنده برای پرکردن این خالء به نگارش کتاب پرداخته است که نتیجه

خانواده به طور تصادفی ۰۱۸شوری بوده است. در این پژوهش میدانی در ایل قشقایی به ویژه طایفة دره

اند و درصد انتخاب شده 2۲و ۵2، ۱2های در سه گروه کوچ رو، نیمه کوچ رو و اسکان یافته به نسبت

اطالعات مورد نیاز خود را از راه مشاهده، پرسشنامه همراه با مصاحبه گرد آوری کرده است و به دلیل 

ی همراه با اند، بیش تر از پرسشنامهسواد یا کم سواد بودهمطالعه نویسنده، بی ی مورداین که جامعه

مصاحبه استفاده شده است. همچنین نویسنده در مطالعات خود از منابع گوناگون، جداول و نمودارها 

 استفاده فراوانی کرده است.

 فصل تألیف شده است.  ۱2بخش و  ۵این کتاب در 

ی ایالت و عشایر ایران، تعریف عشایر، پراکندگی مطالبی درباره است، بخش اول که شامل دو فصل

ها به فارس عشایر ایران و جمعیت آن و ساختار سنتی ایلی و تاریخچة ایل قشقایی و زمان آمدن آن

 مطالبی بیان شده است. 

زدواج در های ای تعریف ازدواج، علل و انگیزهمطالبی دربارهدر بخش دوم که شامل هفت فصل است، 

های انتخاب همسر، سن ازدواج و شیر بها، مهریه، مراحل ازدواج، انواع ازدواج ایالت و عشایر، مالک

 در ایالت و عشایر، درون همسری و علل رواج آن و. . . بیان شده است. 

ی خانواده و انواع آن در ایالت و عشایر تنظیم شده است، مطالبی درباره فصل 1دربخش سوم که در 

ها و وظایف اعضای خانواده، تقسیم کار، ُبعد خانواده، هرم قدرت در خانواده و ارکردهای خانواده، نقشک

 مسألة طالق عنوان شده است. 
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  زناشویی در میان قشقائیان

 

 سنده:  صادق همایونیینو 

 ناشر:ادیب مصطفوی

 عکس: دکتر منوچهر کیانی 

 ۱۵۸1چاپ اول: 

 ۹۲تعداد صفحات: 

این کتاب آخرین اثر استاد زنده یاد صادق همایونی است که نتیجه تالش بی وقفه اواخر عمر وی  

باشد. این اثر، شامل: آداب و رسوم ازدواج و روابط زناشویی در میان قشقائیان است که پس از فوت می

 سط خانواده گرامی ایشان چاپ شده است. وی تو

http://qashqaiebook.ir/product/زناشویی-در-میان-قشقاییان/
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های صادق همایونی سروستانی پژوهشگر، مردم شناس و پژوهشگر در حوزة فرهنگ عامه فرهنگ

مقاله از خود بر جای  ۰۲۲کتاب و  1۲سروستان بود و بیش از  ۱۵۱۱ایران است. وی متولد سال 

خوانی در ایران و ز جمله تعزیه و تعزیهگذاشته است. همایونی کارهای بسیاری در زمینه فرهنگ مردم ا

 سالگی درگذشت. ۱۸، در سن ۱۵۸۰خرداد  ۱۸شیراز انجام داده است. او یکشنبه 

 فهرست مطالب کتاب

o آموزش و اهمیت ازدواج در ایل قشقایی 

o خواستگاری 

o های خواستگاری و نامزدیشیوه 

o باشلوق 

o مهریه 

o عروسی 

o روابط زن و شوهر 

o تعدد زوجات 

o طالق 

o  با زنان بیوهازدواج 

o منابع و مأخذ 

o راویان 

o آثار منتشر شده نویسنده 

o هاها و شرح عکسعکس 
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 کتابشناسی توصیفی

 

 کتابشناسی توصیفی ایل قشقایی

 

 احسانی مقدم نویسندگان: جمشید صداقت کیش، فربد کامگار و علی

 ناشر:همارا

 ۱۵۸1چاپ اول: 

 ۵۸1تعداد صفحات: 

این کتاب کوششی است در جهت شناسایی کلیه منابع، اسناد و مدارک علمی و پژوهشی مرتبط با ایل 

 قشقایی

http://qashqaiebook.ir/product/کتابشناسی-توصیفی-ایل-قشقایی/
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 مقدمه کتاب، کالم نخست:

و. . . همه  هاها گرفته تا مؤسسات پژوهشی، رسانهجهان امروز، جهان دانش است و همه جا از دانشگاه

های منتشره در دنیا، اهمیت این موضوع را نشان خواهند به دانش بشری بیافزایند. نگاهی به مقالهمی

 دهد: می

شود و بر هزار مقاله فرانسوی منتشر می ۵۵هزار مقاله آلمانی، ۸۲هزار مقاله انگلیسی، ۱۳در سال 

انگلیسی هر سه تا  پنج سال دو برابر اساس همین ارقام اظهار نظر شده که دانش بشری  در زبان 

 شود. می

ها )واقعی و مجازی(، اینترنت و هایی چیست؟ تردیدی نیست کتابخانهخوب، ابزار نویسندگان چنین مقاله

باشد که هر ها و غیره میهای منتشره، فهرست مقاالت، کتابشناسیها نظیر فهرست کتابانواع فهرست

 ها تأثیر بیشتر خواهد داشت. ها و مقالهباشد، بر روند انتشار کتاب چه در این زمینه ابزار بیشتر

تقریباً از اواسط دهة چهل کار تدوین این گونه ابزار پژوهشی در ایران متداول شد؛ اّما به سبب این که 

 زاست. کمبود این گونه ابزار کامال محسوس است. ا های گذشته نانوشته ماندهتاریخ اجتماعی ما در دوره

سوی دیگر در گستره ایران زمین اقوام مختلفی پراکنده هستند که از تاریخ، تاریخ اجتماعی، نژاد 

ها و. . . آنها کمتر اطالعی داریم و از آن جمله است ایل قشقایی شناسی، مردم شناسی، خرده فرهنگ

 مستقر در فارس. 

ا تهیه نمایم، کار را آغاز کردم و جلد با این اندیشه که کتابشناسی توصیفی ایل قشقایی ر ۱۵۱۲در سال 

صفحه منتشر شد،  ۱۲۳اول آن به صورت پلی کپی توسط بخش تاریخ دانشگاه شیراز در قطع رحلی  در 

 اما کار به دلیل مشغله زیاد  ادامه نیافت. 

که توفیق نصیب راهم شد و با آقای  احسانی مقدم  در مرکز اسناد و کتابخانة ملی  ۱۵۹۸در زمستان 

فارس آشنا شدم، آن نسخه را  به ایشان ارائه کردم  و خواهش کردم که این مهم را به سرانجامی برساند 

و منتشر سازیم. ایشان قبول زحمت کردند و به اتفاق آقای کامگار با پشتکار و جدیت، کار را تمام کردند 

 که سپاس فراوان از این دو بزرگوار دارم.

گرفتم، قرار بر آن شد  که کتابشناسی توصیفی ایل قشقایی که من تهیه  طرحی که برای این کار در نظر

کرده بودم، به همان صورت بدون تغییر در این اثر بیاید و بقیه آثار مرتبط با ایل قشقایی که توسط این 

 دوستان تهیه شده  شامل کتابها، مقاالت و. . . بدان افزوده شود و کتاب حاضر این چنین شد. 

هاست و امیدوارم که با آن های قوم شناسی و خرده فرهنگهشاثر گامی در راه پژو بی شک این

 ۱۵۸۱های بیشتری به وجود آید. دکتر جمشید صداقت کیش/ شیراز / پژوهش
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 عکس

 
  هاقشقایی 

 

 نویسنده: زیباعرشی

 کسرائیان عکاس: نصرهللا 

 ها، قشقایی(عکس -)آداب و رسوم و زندگی اجتماعی 

 ناشر:مهرویستا

  ۱۵۸۲چاپ اول: 

 ۱2۰تعداد صفحات: 

هاي استاد نصراله كسرائیان از ایل قشقایي است  که  به دو زبان فارسی اي از عكساین كتاب مجموعه 

 شده است. هایی از زیبا عرشی )همسر وی( تألیفو انگلیسی  و با نوشته

شهرستان خرم آباد است. این عکاس ایرانی فارغ التحصیل رشته حقوق  ۱۵۰۵نصرهللا کسرائیان متولد 

 آید. اواز دانشگاه تهران است. نصرهللا کسرائیان، پدیده متمایزی در عکاسی معاصر ایران به شمار می

http://qashqaiebook.ir/product/قشقایی-ها/
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را در سطحی ”ی قوم شناسیعکاس“ازخاستگاه دیگری به این حیطه آمده و با تالش و پشتکار زیاد، 

 گسترده انجام داده است. 

های او مورد های پر فروش و با تیراژ باال دارد. عکساو نخستین عکاس ایرانی است که کتاب و کتاب

 سازند. توجه مردم است و از آن قالیچه و گوبلن و پوستر، و حتی کلیپ نمایشی می

 

 و خاطرات سفرنامه

 
 ی نواحی جنوبی ایران و ایل قشقایی(سالطین کوهستان )سفرنامه

 

 نوشته: ماری ترز اوالن دوشوتن

 ترجمه: منصور مدنی ،درنا نوید گویی

 ۱۵۸۳چاپ اول:  

 ۱۱۰تعداد صفحات: 

دیپلمات بلژیکی بود که به واسطه شغل شوهرش توانست به خانم اولن دوشوتن)ماری ترز( همسر یک  

بیشتر مناطق دنیا از جمله ایران سفر کند. این توفیق برای مؤلّف حاصل شده  که با ناصر خان رئیس ایل 

ی فیلمبرداری از ایل قشقایی را نداده بود، او را به دیدار کند. ناصر خان که قبال به هیچ کس اجازه

http://qashqaiebook.ir/product/سلاطین-کوهستان/
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خسروشیرین دعوت کرد. شهسواران کوهسار، روایتی پر شور از این سفر دشوار در ی اردوگاه بهاره

 میان ایل قشقایی است.  

 ”شهسواران کوهسار“ هایش در این سفر را در قالب فیلمی به نام ها و شنیدهها، دیدهخانم ماری ترز فیلم

( برگزیده شد و سپس در ی ادینبورو)ادینبورگدرآورد. فیلم درخشان او برای نمایش در جشنواره

شهرهای لندن، کمبریج، پاریس، ژنو و بروکسل به نمایش درآمد. همچنین این کتاب به نام سالطین 

 کوهستان توسط منصور مدنی و درنا نوید گویی ترجمه شده است.

 

 فهرست مطالب

 

 قسمت اول

o  مقدمه 

o به سوی جنوب 

o  تهران 

o  اصفهان 

o پاسارگارد و تخت جمشید 

 

 قسمت دوم

o هابه دنبال قشقایی 

 

 قسمت سوم

o اردوگاه بهاری 

o اند؟ها از کجا آمدهقشقایی 

o هاقلمروهای قشقایی 

o های قشقایی و محل زندگی آنها )به روایت مسعود کیان و محمد علی جمال زاده(تیره 

 در مقدمه کتاب: 

 ش(۱۵۵۲م/۱۸۳۰)

دن کردم که این ملک به رؤسای و یک روز صبح از باغ ارم دی به شیراز سفر کردماندکی پس از جنگ

قشقایی تعلق داشت. بعدها در زمان رضا شاه پهلوی  این باغ از آنها گرفته شد. پس از این غصب دولتی 

وقتی که از زندان و تبعید رها شدند، نزد قبایل خود برگشتند و بار دیگر این باغ که  ۱۸1۱در سال 

. بنابراین، این باغ خیلی زیباتر از آن چیزی بوده است که ها متروک مانده بود، به آنها برگردانده شدمدت

 شده است. من دیدم  و خیلی خوب آز آنجا مراقبت می

خانم »پیشگار مبادی آداب خانه، دستور داد برای من چای بیاورند و بعدش هم به من اطالع دادند که 

سایه درختان سرو را ترک کردم که با ترس از این که حرف بیجایی بزنم با نهایت اکراه، « منزل هستند.
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خواست هرچه زودتر سر و ته این مثل دیواری محکم جلوی آفتاب را گرفته بودند، پیش رفتم و دلم می

 مالقات را به هم بیاورم.

. های چین چین چند ال داشتبانویی را دیدم که سنتی لباس پوشیده بود و یک روسری سفید و بلند و دامن

کیست، اما وقتی که دانستماش زیبا و رفتارش موقر بود. نمینشاط بود و چهره هایم سرشار ازچشم

باشد، به فارسی صحبت ، فهمیدم ایشان بانوی این ملک می«خانم بزرگ اینجاست»خدمت کار گفت: 

دهم کردیم و از باغشان تعریف کردم: زندگی در اینجا باید برای شما دلپذیر باشد؟ پاسخ داد نه! ترجیح می

زیر چادر زندگی کنم. بیش از هرچیزی سواری برپشت اسب و اردو زدن کنار چشمه را دوست دارم که 

آید.  دوست دارم موقع زمزمة آبش دلم را حال میآاورد. از زندگی عشایری ییالق و قشالق خوشم می

 و با مردم بجوشم.تابستان از این چادر به آن چادر بروم 

ها امروز دیگر خریداری ندارد، مرا متعجب کرد و به وجد آورد این یلیشوق و صداقت او که به نظر خ

 شخص مصمم و دلیر و ارزشمند مرا به تحسین واداشت، موقع خداحافظی پرسیدم:  سرکار خانم کیستند؟ 

 گفتند ایشان بانو بی بی خانم )مادر ناصر خان(هستند.به من

 هایی از کتاب: قسمت

قدم ” باغ ارم“های قشقایی رفتم. در گذشته بارها با هم در باغ” خسروخان“غروب همان روز به دیدار 

های صد ساله و کهن سالترین و بلندترین و زیباترین سروهای ایران را های عظیم کاجزده بودیم و تنه

ستوده بودیم. آن شب خوشحال بودم که نه به عنوان جهانگرد، بلکه به در مقدم میهمان به آنجا وارد 

 وم!شمی

گرچه در دیدارهای قبل شیفته معماری و تزئینات این عمارت شده بودم، اما به داخل آن نرفته بودم. این 

عمارت در واقع قصر کوچکی است که در زمان فتحعلی شاه قاجار به دست یکی از اسالف ناصرخان بنا 

 …شد و پدربزرگ ناصرخان آن را به اتمام رسانید

اش دانم برنامهبود که او روز ورود ما فیروزآباد را ترک خواهد کرد. نمی در تلگراف ناصرخان ذکر شده

آمد. را به خاطر ما به هم زده بود یا بنا به مسائل سیاسی؟ آن شب ناصرخان بسیار گرفته به نظر می

ی مهمی بود. در تهران قرار بود نخست وزیر سخنرانی کند. رادیو همواره روشن بود. ناصرخان لحظه

دید. پدرش در زندان رضاشاه پهلوی جان سپرده و خودش نیز شش سال از اش را در مخاطره میآینده

اش را در اسارت و تبعید گذرانده ]بود[. آن شب ناصرخان با  ما  رک و صریح صحبت کرد. گفت جوانی

 …خواست نزدشان برود، آرامشان سازد و شوند. برای همین میکه ایالت دارند خشمگین می

ناصرخان با ذکر اینکه تمامی ایل همراه و یاور یکدیگرند، حکایت زیر را که رنگ و بوی حکایت انجیل 

ایی شد، طوفان و صاعقه شماری از چندی قبل یکی از افراد ایل دچار خسارت عمده“بود، برابم نقل کرد  

ایی آوردند: یکی یش هدیهگوسفندان او را نابود کرده بود. دوستان و همسایگان گرد آمدند و هر یک برا

هایش را شمرد، با کمال ایی، بقیه هم هریک بز و گوسفندی آوردند. بعد ار اینکه دامایی، یکی بزغالهبره

 ”اش کاهش نیافته، بلکه افزایش چشمگیر هم یافته!تعجب دید بر اثر مهربانی و رفاقت ایل نه تنها گله

 

 هبازی  به نام شهسواران کوهسار ترجمه گردیده استتوسط محمد ش  ۱۵۱۱این کتاب قبال  در سال 
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 سفرنامه حاج ایاز خان شاکری

 

 نویسنده:  پرویز شاکری

 ۱۵۹۹چاپ اول: 

 

 اولین سفرنامه قشقایی

منوره( و عتبات عالیات در واپسین روزهای سلطنت احمدشاه قاجار در  سفر به حج )مکه معظمه و مدینه

 خورشیدی. ۱۰۲۹قمری/  ۱۰۹۱سال   زادروزهجری قمری.  ۱۵۲۱و  ۱۵۲۲سالهای 

 الدوله( بوده است.حاج ایاز خان مدتی مشاور و صندوقدار ایلخان قشقایی)صولت

 تبار و نسب

گردد. ایل شاملو در کنار سایر ایالت و است. تبار او به ایل شاملو برمی حاج ایازخان زاده ایل قشقایی

لو، استاجلو، قاجار، افشار، روملو و زنگنه، هسته مرکزی قوای قزلباش را تشکیل طوایف از جمله تکه

خورشیدي( با توجه به اعتقادات دیني  ۱۵۱۰دادند. حاج ایازخان در زمان صدور شناسنامه )در سال 

 به مفهوم شكرگزار بودن را برگزیده است.« شاكري»م خانوادگي خود، نا
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 حاج ایاز خان و صولت الدوله

الدوله )برادر بزرگش(، با گری عبداله خان ضرغامالدوله که مدتی در زمان ایلخانیاسماعیل خان صولت

عنوان ایلخانی خورشیدی به  ۱۰۹۲قمری/  ۱۵۰۲بیگی در مسند قدرت بود، در سال اقتدار به عنوان ایل

شود. او به واسطه اعتماد و اطمینانی که به ایازخان دارد، او را به عنوان مشاور و معتمد انتخاب می

الدوله، عالوه بر همراهی وی در امور گزیند. ایاز خان به واسطه ِکَبر سّن نسبت به صولتخود برمی

ای الدوله طی نامهعنوان نمونه، صولت کند. بهدیوانی، گاه در امور خانوادگی او نیز ایفای نقش می

خورشیدی هنگام راهی شدن به تهران حهت حضور در مجلس شورای ملی که  ۱۵۲۵)احتماالً( در سال 

را به عنوان وکیل و نماینده برای جلب رضایت فامیل و  به فرزندش ناصرخان نوشته،حاج ایازخان

 کند.صرخان تعیین میپیشگیری از دلخوری احتمالی در رابطه با ازدواج نا

حاج ایازخان، به نیابت از صولت الدوله، مدتی نیز سرپرستی حکومت بهبهان را داشته است. وی به 

 ۱۰۹۲قمری/  ۱۵۰۲بیگی شدن صولت الدوله قبل از سال مدت بیش از بیست سال )از دوره ایل

ه ایلخانی، همواره خورشیدی( در دستگا ۱۵۲۱قمری/ ۱۵۲۲خورشیدی تا زمان آغاز سفر حج در سال 

 دارای منصب و قدرت بوده است.

 

 حاج ایاز خان و جنگ جهانی اول

قمری/ ۱۵۵۱خورشیدی تا ۱۰۸۵قمری/۱۵۵۵های ایازخان طی جنگ جهانی اول )در سال

داشته است.  ها علیه قوای استعمارگر انگلیس در خطه جنوب شرکتخورشیدی(، در نبرد قشقایی۱۰۸۱

خورشیدی، چند خانوار از جمله خانوار حاج ایاز خان توسط نیروهای ۱۰۸۱قمری/ ۱۵۵۱در نبرد سال 

ها به شود که با رشادت و پایمردی قشقاییحامی قوای بیگانه، به اسارت گرفته  و اموال آنان غارت می

 یابند.سرعت نجات می

 

 سفر و سفرنامه نویسی

خورشیدی توفیق سفر حج ۱۵۲۱قمری/ ۱۵۲۱تمه جنگ جهانی اول، در سال حدود چهار سال پس از خا

شود. او در این سفر با عبور از خلیج فارس، اقیانوس ایازخان میو زیارت عتبات عالیات، نصیب حاج

ای تدوین نموده که حائز ای، سفرنامههند، دریای سرخ و شهرها و کشورهای مسیر، به سبک روزنامه

وانی است و اولین سفرنامه مکتوب و مستند در ایل قشقایی است. وی پس از بازگشت ارزش تاریخی فرا

 کند.گیری میاز این سفر، از خدمات دیوانی و دستگاه ایلخانی قشقایی کناره

 

 حاج ایازخان و اعتقادات دینی

مکاتبه و مراوده حاج ایازخان پایبند به اعتقادات دینی بوده و با مراجع و روحانیون به ناِم روزگار خود 

هللا حاج شیخ عبدالکریم حائری بنیانگذار مدرسه هایی از  اشخاصي چون آیتها و نامهداشته و عکس

 فیضیه قم، از وی به یادگار مانده است.

حاج ایازخان باتوجه به باورهای دینی، در برگزاری مراسم مذهبی در ایل پیشگام بوده است. وی در 

قی شروشا بوده است. عالوه بر تعمیر و احیای مسجد روستای ظفرآباد در جنوبتعمیر اماکن مذهبی نیز ک

شیراز، حاج ایازخان به موارد دیگری نیز همت گمارده که به بیان خود او در کتاب سفرنامه حاج ایاز 

 الدین محمد در شهر قیر از آن جمله است.خان قشقایی، تعمیر بقعه سید تاج
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 وی و اسکان اجباریسالهای ابتدای حکومت پهل 

، در سالهای ابتدای ۱۵۲۹با توجه به مشکالت سیاسی در ایل قشقایی و شورش بزرگ این ایل در سال 

 شود.قاپوی اجباری در شهر سمیرم میحکومت پهلوی، وی ناچار به دور شدن از ایل و تخته

 ۱۵1۱االول تا جمادی ۱۵1۲خورشیدی )رمضان  ۱۵۲۱وقایع این سفرنامه در اردیبهشت تا دیماه سال  

دهد های سلطنت احمد شاه قاجار و مدت کوتاهی پس از کودتای سوم اسفند رخ میقمری( در واپسین سال

 دهد.و نکات جالب توجهی را در دسترس محققان و عالقمندان به این دوره از تاریخ قرار می

با عنایت به تعداد بسیار است. ، وابستگی آن به ایل قشقایی «سفرنامه حاج ایازخان»مهمترین ویژگی 

اب ترین کتاندک کتب و متون قدیمی در ایل قشقایی، این کتاب را می توان اولین تصحیح متن و قدیمی

 مستند در تاریخ و فرهنگ این ایل به شمار آورد.

حاج ایازخان، هنگام بازگشت از سفر عتبات عالیات، هنگام ورود به بوشهر، در کنار اسماعیل خان 

، از احمدشاه قاجار که در حال بازگشت «رضاخان سردار سپه»الدوله قشقایی همراه با وزیرجنگ تصول

الدوله را کند. او در نگارش این  سفرنامه،صالبت و ارشدیت  صولتاز سفر فرنگ بوده، استقبال می

راسم نسبت به سایر خوانین منطقه به وضوح مشخص نموده و همچنین با تشریح وضعیت موجود در م

الدوله ضعف دولت قاجار و استقبال از شاه قاجار و بیان شعارهای مردم بوشهر به هواخواهی از صولت

 توان نظامی قشقایی را نیز به تصویر کشیده است.

و حتی با یکدیگر قرار اله حاج سیدعبدالحسین الری کسب نموده اجازه شروع سفر حج را از محضر آیت

دوران آشنای منطقه در ارند. در طول مسیر سفر، با سران و بزرگان نامگذسفری مشترک به حج را می

کوتاهی خان چاهحسینزائرخضرخان امیراسالم،  شیخاز جمله:   مشروطه و جنگ جهانی اول

لطنه الستنگستان، غضنفرودشتستان و الملک حاکم دشتی اسالم، ناصردیوان معتمدکازرون، آصفساالر 

 کند.دیدار می.. برازجانی و.

او را به خاطر ناامنی راه شماتت کند و حسین فرمانروای مکه و مدینه مالقات میشریفحاج ایازخان، با 

 نماید.کند که خود به برقراری امنیت اقدام کرده و درخواست تفنگ و فشنگ و استعداد می

های آن را به تفصیل در یادداشتیابد و شرح اجزای داخلی او با زیرکی خاص، به داخل خانه کعبه راه می

 کند.روزانه خود درج می

نام حاج او برای ادای فرایض دینی و ادای نماز جماعت در طول سفر، با تقبل هزینة یک نفر روحانی به

سازد. حاج ایاز خان در این سفر، عالوه بر شیخ محمد تقی مالباشی میمندی، وی را با خود همراه می

های حاج حبیب و حاج غالمرضا نیز از نامام قدمعلی، با خود دو نفر مترجم بهیک نفر خدمتکار به ن

هم از هر ُدَول که آدم رسید جواب سئوال بکنند و هم به »برد که به تعبیر خود او: بوشهر به همراه می

 .«مهمانها پذیرائی کرده، چاهی، قلیان، ناهار و شامی بدهند که از من هم خواست خداوند خوش بگذرد

کند. نیابت پدر را به حاج حبیب مترجم و تعیین می« نایب الزیاره»او همچنین به نیابت پدر و مادرش، 

سپارد. بنابراین حاج ایازخان برای انجام سفر حج، گروهی شامل یک نیابت مادر را به حاج قدمعلی می

 روحانی، دو مترجم و یک خدمتکار را با خود به همراه داشته است. 

ای برخوردار است. حاج ایازخان رتبه و مقام نگارنده، دریافتها و برخوردهای او از ارزش ویژهبه سبب 

سنجی خاص یادداشت نموده است. اطالعاتی که ای قابل تحسین، تمامی وقایع سفر را با نکتهبا اراده

موده، از هر نویسنده در مورد شهرها، شیوه زندگی مردم، اماکن مقدسه، و نرخ اجناس و خدمات کسب ن

جهت شایسته مطالعه و بذل توجه است. موارد بسیاری در این سفرنامه وجود دارد که برای تشریح و 
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امکان مقایسه اوضاع اجتماعی، اقتصادی ایران و کشورهای همجوار مفید بوده و با توجه به مسیر سفر 

 گیرد، که چند کشور همجوار را در بر می

 ردار است. از ارزش پژوهشی فراوانی برخو

عراق در « سماوه»حضور و استقرار گروهی از چادرنشینان قشقایی در زمان این سفر در منطقه    -

 شرق نجف

استیالی بیگانگان و رسومات حاکم بر امور گمرکی ازجمله شرح صدور اجازه خروج از کشور )پاس     -

 کردن( برای حجاج در گمرک بوشهر توسط حکیم وولس فرنگی 

 های مکه معظمه به بنادر ایران از کوه« اسطوخودوس»و نقل گیاه  حمل   -

 شرح پوشش کعبه )پیراهن کعبه( و همچنین شرح داخل کعبه معظمه     -

 شرح دقیق اماکن متبرکه و نحوه اجرای مراسم مذهبی و...    -

به همین دلیل متن اند. نویسان مأمورانی از جانب سالطین بودهدر دوران قاجار، بسیاری از سفرنامه

شده و معموالً کمتر توجهی به عامه مردم شده است. حاج ها عمدتاً برای خواص نوشته میسفرنامه

 ایازخان، به خواست و اراده خود، سفر نموده و سفرنامه نگاشته است. 

قمری( در امالکش در سمیرم، وفات یافت.  ۱۵۳۹خورشیدی )۱۵۱۹حاج ایاز خان در زمستان سال 

 ای در داخل شهر سمیرم واقع است.آرامگاه او در امامزاده
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 فرازو نشیب

 

 نویسنده: کیامرث کیانی

 ۱۵۱۸چاپ اول: 

 ۰۰۰تعداد صفحات: 

 تدوین گردیده است:هایی از خاطرات مؤلّف می باشد که در سه بخش این مجموعه گوشه

آن شامل مطالب متنوعی است از دوران کودکی و نوجوانی نگارنده و خاطرات تلخ و شیرینی بخش اول 

ها و معضالت بی شمار و از زندگانی پرتالطم ایلی با جذر و مدهای پند آموز و عبرت انگیز. فراز و نشیب

رگ قیر و کارزین و افزر بوده، چگونگی مشقت باری که سالیان دراز گریبان گیر مردم محروم، بخش بز

ها با تأسیس فرهنگ، افتتاح دبیرستان و تأسیس اولین دبستان در مسجد کوچک قیر و تعطیل مکتب خانه

راه شوسه، تأسیس شهرداری درقیر و اقدامات انجام گرفته، وقوع حوادث ناگوار سیل، آتش سوزی و 

شمسی و وقایع ناگوار دیگر که سد راه  ۱۵2۱انگر سال قتل و غارت به ویژه حادثه جانگداز زلزله ویر

های و حل مشکالت به ویژه اقدامات عمرانی در پیشرفت مقاصد بوده و مطالب متنوع دیگر از واقعیت

های شیراز مطالب این کتاب  کند. یکی از اساتید دانشگاهای و... را بیان میهای خواجهها و دهستانبخش
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عبرت انگیز، و پند آموز و شیرین دانسته و با خط زیبای خود بر آن مهر تأیبد را آموزنده، تاریخی، 

 گذارده است.

های جفرافیایی و اجتماعی و اقتصادی شهرستان فیروز آباد ، نویسنده به تشریح موقعیتبخش دومدر 

ای سریع ههای تابعه پرداخته شده و به ابنیه و آثار تاریخی آن مناطق، پبشرفتزادگاه مؤلف و بخش

 های دیگر نیز اشاره شده است. فرهنگ و ویژگی

ا و هکتاب به آموزش عشایر و چگونگی تأسیس مراکز تربیتی و آموزشی )تأسیس دبستانبخش سوم 

ای و صنعتی از جمله: قالی بافی، جوشکاری، نجاری، های حرفهها ثابت و سیار با کارگاهدبیرستان

های شگرف علمی در مدارس ثابت و موزشی و تربیتی و پبشرفتمکانیکی، و... و تشکیل اردوهای آ

سیار عشایر( اختصاص یافته که بسط و توسعه روزافزون و همچنین اقدامات بشر دوستانه و افتخار 

 کند.آفرین بنیانگذار آن مژسسات آموزشی و پرورشی را با ارائه آمار و ارقام به اختصار بیان می

 

 فهرست مطالب این کتاب

 اول  فصل

o  تولد فرزندان 

o  از مکتب خانه به دبستان 

o  رفاه 

o  مرگ پدر و مادر 

o  نوجوانی و پنج سال اقامت در ایل 

o  آرزوهای بر باد رفته 

o استخدام 

o  قرعه فال 

o  اولین ماموریت 

o  تأسیس دبستان در مسجد 

o ساختمان و اهدا مدرسه 

o  تنظیم اسناد مالکیت 

o  آل و اسب سیاه 

o  مسافرت از راه تخته کرباسی 

o خارج از مرکز و بدی آب و هوا 

o دندان پزشک محلی 

o  رادیو آندریا 

o  معلم گریز پا 

o امتحانات نهایی 

o چگونگی تأسیس دبیرستان 

o  اسب عاریتی 

o  کمبود معلم 



 

 184 

o ای و مضرات آن حمام خزینه 

o حاضر جوابی مأمور 

o دوچرخه هرکولس 

o  گرایش به تحصیل 

o آفتاب نیمه شب و سایه دیوار 

o  کارزین تعلیمات اساسی قیرو 

o  ابنیه و آثار تاریخی قیر و کارزین 

o تنهایی 

o افتتاح راه شوسه قیر 

o تأسیس شهرداری و اثرات آن در زندگی مردم قیر 

o انتقال مجدد و مدیریت دبستان جایدشت 

o )سه سال در زنجیران )سومین مأموریت 

o های تابعهشهرستان فیروز آباد و بخش 

o  بخش قیر و کارزین 

o رویه، هنگام، اربعه، میمند، راشبند، دهستان زاخرویه بلوک کارزین، افزر، زاخ 

o  پیرمرد علیل و دختر عصا کش 

o  جاسنجاقی مخمل 

o سقوط به قعر دره 

o زلزله قیر و کارزین 

o  هرج و مرج اداری 

o یاد دوست 

o  یک بام و دوهوا 

o  چهار سال خدمت در آموزش عشایر 

o ادارة کل آموزش عشایر 

o اردوهای تربیتی 

o  نفری(دبیرستان عشایری)چهل 

o  ستاره درخشان 

o زندگی شیرین هست 
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 از ایل تا اتاوا

 

 نویسنده :مهدی قرخلو

 ناشر :فرهنگ مانا

 ۱۵۸۱سال چاپ :

 ۱۱1تعداد صفحات :

 

مهدي »نامه خود یا اتوبیوگرافي است. یکي از موضوعات جذاب براي اغلب افراد باسواد نگارش زندگي

کتاب، ضمن شرح زندگي خود به بازگویي خاطرات و برخي از سفرهاي متولد ایل قشقایي در این « قرخلو

پردازد. همچنین، خود به بوفالو در امریکا، افریقاي جنوبي، آلمان، جزایر کارائیب، بالتیمور و هند مي

نامه و مسیر حرکت تعدادي از دیگر افراد موفق ایل قشقایي در بخش پایاني کتاب ارائه شده تا زندگي

 ها مورد کنکاش مخاطبان قرار گیرد.ثبت آنتجربیات م
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 داستان

 
 او سحرگاهدان نه گچدی 

 

 چه گذشت()در آن سحرگاه 

 نویسنده:داوود حسن آقایی 

 ناشر:نوید شیراز

 ۱۵۱۲سال چاپ:

برخی از شخصیتهای  .این کتاب داستان فقر و زجر یک خانواده ایلی در سالهای خشکسالی است

 :داستان،عبارتند از

 قورخماز 

  ایلدیریم 

  کاکاقلی 

  تاری وردی قره گله 

 ...و 

به چاپ رسیده است.و  بیژن بهادری کشکولی نقاش معروف ایل قشقایی این کتاب به نام 

 هم از ایشان می باشدنقاشی های کتاب 
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 گرایلی 

 قشقایی (های مستند از ایل )داستان 

 

 نویسنده: منوچهر کیانی

 ناشر:کیان نشر

 ۱۵۱1 : چاپ اول

 ۰1۱تعداد صفحات: 

 داستان  مستند و جذاب از ایل قشقایی می باشد؛ ۰2کتاب گرایلی شامل 

شود. نخستین داستان این کتاب داستان گرایلی )ازدواج قهرمان و لیلی( است که قهرمان کشته می

سراید. آهنگ پرسوز انگیز بوده که دیوانه وار آهنگی در وصف قهرمان میهای عروس آنچنان غم ناله

ز های ساآلی در تمام ایالت و عشایر ایران سیمو گداز لیلی امروزه پس از صدها سال به نام گرایلی یا قره

 نوازندگان را به گریه واداشته و ابدی مانده است.

 فهرست مطالب کتاب: 

 گرایلی  -۱

 صدقه -۰

 آخرین هدیه -۵

 واقعه قلعه پرگان -1
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 پناهنده -2

 اسیر -1

 گیسوان امانت -۱

)داستان مردی  محبوب و مشهور، شجاع و جنگاور و با اخالق  و متأهل می باشد که با وجود داشتن 

شود و به سرنوشت شومی که فرزند طاقت عشق ناشیانه پدر را نداشت،  دچار همسر و فرزند عاشق می

 شود(.گردد و به دست فرزند خود کشته میمی

شهابی درشب )داستان مستند کمک محمد بهمن بیگی به عشایر و رفع نیازهای مادی ایل در قحط  -۹

 سالی و خشکسالی(.

 پیمان -۸

 جیران -۱۲

 از خنج تا ماهور -۱۱

 گلوله هفتم -۱۰

 جسورتر از پلنگ -۱۵

 ساحل آشتی -۱1

 چریک جراح -۱2

 اجاق -۱1

مردی شجاع به نام شیرزاد. درجایی از داستان کاپیتان انگلیسی شیرزاد)مطلب زیبا و جالب در بارة  -۱۱

گوید: بله قربان! اگر من دزد، ولی گوید: تو دزد، تو خالف کار و شیرزاد هم در جواب به او میبه او می

یک بز دزد! من خالف کار، اما یک بار. ولی کاپیتان! تو دزد اما یک کشور دزد، ایران دزد.  تو خالف 

 یک عمر!(کار اما 

 درد بی درمان -۱۹

 گرزن -۱۸

 داشدان داشا -۰۲

 نشان لیاقت -۰۱

 گمشده -۰۰

 فقر -۰۵

 بهاخون -۰1

 دشت موک -۰2
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 ها بههای زیبا و جذاب و مستند، با کمک این داستانکتاب گرایلی سعی برآن دارد که  عالوه بر داستان

برد و به او مسیر زندگی را نشان فکر فرو می مخاطبان خود پند و اندرز دهد. پندهایی که خواننده را به

 دهد.می

 

 مجموعه داستان صدای درد

 

 نویسنده: مهدی لطفی منش 

 ۱۵۱2چاپ اول:  

 ۱1۵تعداد صفحات: 

داستان مربوط به زندگي عشایر قشقایي  ۱۰كوتاه كه تعداد داستان ۱۵مجموعه داستان صداي درد، شامل

 است؛

 از خشكسالي، ناداري مردمان عادي ایل گرفته تا ازدواج اجباري و یاغیگري و...

صفحه است كه به همت انتشارات كیان نشر به مدیریت جناب آقاي دكتر منوچهر  ۱1۵كتاب مشتمل بر

 به چاپ رسیده است. ۱2كیاني در سال
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 سیبخوران

 

 نویسنده: عباس حسنی

 ۱۵۹۰چاپ اول: 

 ۸۰تعداد صفحات:  

سیبخوران، داستان مستقلی است که براساس یک تابلوی نقاشی نگاشته شده است. داستان سیبخوران، 

داستان، در خانوادة احتشامی بزرگ شده، از گذرد. قباد، شخصیت اصلی در حال و هوای ایل قشقایی می

کند. قمرالملوک ـ دختر احتشامی ـ دل بستة او دل ایل به شهر آمده و در کنار احتشامی در بازار کار می

شود، اّما چون قباد، پیش از این عاشق دختری به نام صنم بوده، به این عشق رغبت چندان نشان می

ق نخستین خود وفادار بماند، به بهانة تحصیل، آماده سفر به فرنگ دهد. قباد برای این که به عشنمی

قباد برای این که به عشق نخستین خود وفادار بماند، به …. کند و شود و حجره احتشامی را ترک میمی

در بخشی از این …. ”کند و شود. حجرة احتشامی را ترک میبهانه تحصیل، آماده سفر به فرنگ می

که نه  گویدگوید که من عاشقت هستم، قباد میرالملوک با کلی احساس و شور به قباد میکتاب وقتی که قم

 ”اممن قشقایی“گوید که در توضیحش می…  شود و و نمی
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 ی داستان(مرد )مجموعهاگر مادر نمی

 

 کاویانی نویسنده: محمود 

 ناشر:تخت جمشید

 ۱۵۹2سال چاپ: 

 ۱۲۹تعداد صفحات: 

 های زیر است: با عنوانداستان واقعی  ۱۵ این  کتاب  مشتمل بر

o حاج رستملوها 

o  خشخاش تیغ نخورده 

o کامران 

o  در آرزوی معلم 

o اگر بهمن بیگی نبود 

o شیراز 

o صحرای درد 

o  غالمشاه 

o باک سرباز بی 

o هللا تا علی قربان از امان 
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o  دیدار یار در شب یلدا 

ضمن اینکه هر داستان به صورت مجزا نیز پیام خود را دارد، اّما وقتی همه آنها را کنار هم قرار دهیم، 

که با وجودی که وضع مالی پدرش )علی عسکر( “ غالم “ به نوعی سرگذشِت کودک یتیمی است به نام 

ها دست ها و گرفتاریاّمآ باوجود این مصیبتشود. بسیار خوب است، پس از مرگ مادر یتیم و آواره می

 دارد.  از تحصیل دانش برنمی

شوند تا علی عسکر که از مرداِن ثروتمند طایفه براساس متن کتاب، سه عامل همزمان دست به کار می

 ششبلوکی بوده، ثروت و ُمکنتش را از دست بدهد: 

  ۱۵۲۱قحطی و خشکسالی سال  

 ش اتهامات ناروا و زندانی شدن 

  دهد که چنان او را از هستی ساقط می کند که توان کوچ به همراه ایل را از دست میمرگ همزمان همسر

ای را در گرمای طاقت فرسای تابستاِن  المرد، چاه، تلمبهماند. او گرمسیری خود می“  یورد “و در 

تا فرزندانش در آن سکنی  کندآورد. َکپری بر روی آن بنا میکند و به کشت و زرع روی میاجاره می

 گزینند. 

غالم برای آنکه از تحصیل باز نماند،به همراه مدارس عشایری سیار در منازل عمو و دائی با جدیت 

خواند و از هیچ به همه چیز می رسد. چرا که در امتحان ورودی دبیرستان عشایری شیراز درس می

ای فارس در یرد. به استخدام سازمان آب منطقهگشود. سپس از دانشگاه شیراز لیسانس میپذیرفته می

 کشد که ریاست ادارة امور آب الر و المرد  به او واگذار می شود. آید و طولی نمیمی

ای دور پدرش آن را های کارشناسی، مخاطبش مالکِ همان چاهی است که در گذشتهدر یکی از مأموریت

افتد که روزگاری مأوای پدر و یتیمانش بوده. به یاجاره کرده بوده است. چشمش به بازماندة کپری م

اش که پیر مردی کارکشته گرید. رانندهَبرد. زار زار مینشیند. سر در گریبان چاه فرو میکنار چاه می

 شود! است و هیچگاه سرنشینش را چنین خوار و ذلیل ندیده، علت را جویا می

باشد که برای ی قصه زندگی نویسنده و پدرش میآنچه که در داستانهای بعدی آمده، به نوعی گویا

 کند...اش بازگو میراننده

 نویسد: خطاب به مهندس کاویانی است که می بیگیمحمد بهمن صفحه اول کتاب مزین به پیام استاد

 نورچشم عزیزم، مهندس کاویانی 

ها را خواندم. اغلب مقالهاز شعرت به زبان ترکی لذت برده بودم، ولی از نثرت به فارسی خبری نداشتم. 

 گویم. آنها را پسندیدم. شاعر بودی، نویسنده هم شدی. تبریک می

 

  ۹۲/  ۲/  ۰۱محمد بهمن بیگی                                                                                   
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 ساق جیرانقآ

 

 سیری در گلزار ادب شفاهی)فولکلور( ایل قشقایی

 نویسنده: علی قشقایی فرد 

 ۱۵۹1چاپ اول:  

 ۱۵2تعداد صفحات: 

ر معروف د ها معروف است، در سه فصل و دو روایتحکایت آقساق جریان که تقریباً دربین تمام قشقایی 

ی قشقایی است که به عنوان فصل قالب داستان به نگارش درآمده است. روایت اول آهوی لنگ واریته

 اول آمده است. 

ای  که بر اثر خشکسالی  همه مال و منالشان را از دست خوانیم که: خانوادهاین کتاب می در روایت  اول 

شان را به ییالق همراهی کنند، به ناچار باید از دوستان داده  و قادر نیستند  که در کوچ زود هنگام قبیله

و اقوامشان چند ماهی دور بمانند. سولماز و قورخماز )پسر( که  از فرزندان این خانواده هستند، به 

مشکالتی از جمله مقابله با دیو و کشتن دیو، تبدیل شدن قورخماز بر اثر خوردن آب طلسم شده به آهوی 
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و ازدواج سولماز با پسر پادشاه و گرفتاری سولماز )ملکه( در چاه عمیق توسط  لنگ)آقساق جیران (

 باشد.کنیز و درپایان، جریان رهایی سولماز از چاه  می

های فصل اول است که توضیحات مفید و مختصر قابل قبولی را به خوانندگان توضیحات پاورقی فصل دوم

داستان جدایی تحت همین عنوان آهوی لنگ است  سوم فصلدهد. و مخصوصاً غیر ترک زبانان ارائه می

که در ادبیات دیگر اقوام ترک و غیرترک نیز معروف است. این حکایت، به صورت مجزا درپایان کتاب و 

 در فصل سوم آمده است. 

که از مشوقان وترغیب کنتدکان و مشورت دهندگان اصلی این  منوچهرکیانینقل قولی از جناب استاد دکتر 

ی ای است که خوانندهاین کتاب به گونه“شود: اند، در وصف این کتاب با این مضمون دیده مسبوده کتاب

 شود.ها آشنا میآن اگر ترک یا قشقایی هم که نباشد، با خواندن آن با شمایی از زندگی و فرهنگ قشقایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 195 

 
 قارقا قوناق لوگو )میهمانی کالغ(

 

 سیری در گلزار ادب شفاهی)فولکلور( ایل قشقایی

 نویسنده: علی قشقایی فرد 

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۹۱چاپ اول: 

 ۱۱۰تعداد صفحات: 

 

داستان با موضوع روباه و كالغ است. تقریباً  ۱۰است، شامل  این کتاب که دارای آوانویسی زبان تركی

ها راجع به زیرکی وحیله گری روباه بیان تمام داستانهای این کتاب  مواردی هستند  که دربین قشقایی

شود. در این کتاب نیز این موضوع، در قالب یک داستان سریالی آورده شده است. کتاب با ذکر می

 رسد.های معروف ایل قشقایی درباره روباه، به پایان میمثلالهایی از ضربنمونه
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 آللینجاق اولدوز

 

 نویسنده: فتانه مرادی 

 ناشر:نوید شیراز

 ۱۵۹۱چاپ اول: 

 ۱1۲تعداد صفحات: 

)ستاره بخت(، به عنوان اولین نثر مدرن به زبان تورکی قشقایی “  آللینجاق اولدوز“ مجموعه داستان 

است که توسط  انتشارات نوید شیراز منتشر شده است. این کتاب  الهام بخش سایر نویسندگان و فعاالن 

باشد. این مجموعه با مقدمه دکتر حسین محمد زاده فرهنگی قشقایی در تولید نثرهای تورکی قشقایی می

 شود.ن( آغاز میصدیق )دؤزگو

 داستان کوتاه به شرح زیر است: ۱۱فهرست این کتاب شامل 

o باشکی سؤز 

o بویوگ آنامینگ آللینجاق اولدوزو 

o یاغیش قریسنینگ تامداری 

o سیید یحیایینگ جددی 

o دومان خانینگ آخر کی  کؤچو 
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o بوز آال قوزوم 

o پاشا بیگ قیزی 

o  غریبینگ دیش گورمگی 

o  بیر ال یازما تاریا 

o آل آپاراگ غیغیسی آتام چرخی 

o بویوگ آنام اؤگود لری 

o نئیه گولمیرم 

o ممنیم سوره 

o  قره باش 

o  اووچی 

o کوینگ 

 

 

 

 

 

 یول اوغلو)فیلم +کتاب(هر دو به ترکی قشقایی)آداب و رسوم(  

 

 نویسنده: فتانه مرادی قره قانی  

 ۱۵۸۱چاپ اول: 

 ۱2۲تعداد صفحات: 
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ای حوالی شهر فیروزآباد فارس با الهام از شخصیت واقعی دیوانه ۱۵۹1کتاب یول اوغلو در سال  

به پایان رسید و در هفت داستان زنجیر وار  ۹۸نگارش این کتاب در سال   شروع به نگارش شد.

 وان ترکی قشقایی با الفبایاین کتاب به صورت نثر ر بازگوی تعدادی از آداب و رسوم ایل قشقایی است.

است. در واقع این کتاب شش رسم از ایل قشقایی را به تصویر صفحه چاپ شده  ۱2۲عربی و التین در 

 هایی مانند:کشد، رسممی

o عزاداری 

o مراسم طلب باران 

o  کوسه گلین 

o ها  گویی توسط عاشقمتل 

o  بخشیده شدن خون 

o حرمت پیشکسوتان 

خوانیم که بر اساس آن در گذشته اگر بزرگترها حرفی داستانی میدر بخش حرمت پیشکسوتان،   

داشتن کرد. کتاب حاضر با هدف زنده نگهزدند، فرد جوان قوم هیچ مخالفتی با آن نداشت و قبول میمی

های کهن ایران زمین نوشته شده است. توجه به آداب و رسوم قدیمی قوم قشقایی به عنوان یکی از قوم

های موجود در زندگی برطرف شود. شود که برخی ناهنجاریموجب می آداب و رسوم بسیاری از این

های مختلف و میان زندگی هایی است که در طول سالهدف این کتاب همچنین یادآوری باورها و ارزش

ماشینی فراموش شده و موجب تغییر روند زندگی و نگاه مردم گردیده است. در این کتاب به برگشتن به 

 ه و اصالت فرهنگ قشقایی و ایرانی تأکید شده است. گذشت

شد که در دو قوم مختلف فردی سهواً در  رسم بخشیده شدن خون توسط چارقد یک زن، زمانی اجرا می

انداخت. در این موقع خانواده مقتول، شد و از خانوادة قاتل زنی چارقد خود را به روی مقتول میکشته می

 اوغلو به معنایبخشید. این کتاب به زبان ترکی نوشته شده و عنوان یولقد میقاتل را به حرمت این چار

 مسافر است. 

واقع در شهرستان سمیرم ˈ چالقافاˈاین کتاب در قالب فیلم به تصویر کشیده شد و منطقه  ۸۲در سال  

ز تن ا ۵۲با شرکت  ۸۲پس از اخذ مجوز فیلم برداری در سال  ها مشخص شد.برای تهیه لوکیشن

های چالقافا و روستای خان خمیس در ها در منطقهعوامل، فیلم برداری این فیلم آغاز شد. فیلم برداری

  همچنین موسیقی این فیلم نیز توسط هنرمندان  قشقایی تهیه شده است.  استان فارس صورت گرفت.

ردان هنری این فیلم چاپ شده و کارگ ۸۱توسط انتشارات نوید شیراز در سال ˈ یول اوغلوˈفیلم و کتاب 

 را فتانه مرادی قرقانی برعهده داشته و کارگردان تلویزیونی نیز محمدرضا نجفی بوده است. 
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 مدرسه پیر شوک

 

 سنده: تیمور گردانی ینو

 ۱۵۹۸چاپ اول: 

 ۹1تعداد صفحات: 

 

 های:به نامداستان زیبای  طنز مستند به هم پیوسته  ۱۵ کتاب براساساین 

های کوه قبله و کوه پهن  و همجوار با پیرشوک )نام محلی در غرب شهرک خشت  میان دوکوه به نام .۱

 رودخانه شاهپور، به احتمال زیاد همان شول(

 بزغاله .۰

 سخنرانی  .۵

 ضیافت .1

 بختک  .2

 هولی  .1

 اصالح .۱

 قارتپن .۹

 آخرین منزل .۸

 پرخاش  .۱۲

 دیوار .۱۱

 ته رضاتا  .۱۰
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 بر مزار میرزا قلی .۱۵

 

 

 عروسی هفت برم، قهوه خانه حسنقلی و طنز ترکی  

 

 نویسنده:  تیمور گردانی

 ۱۵۹۸چاپ اول: 

 11تعداد صفحات: 

 های این کتاب که از دو داستان مستند به نام

 هایهفت برم  با سرفصل عروسی

 خبر 

 زندگی در شهر سخت است 

  هلی 

 های شاد مهربانترندانسان 

  جنگنامه 

 مرغ مادر 

 خروس 

 هوو 

http://qashqaiebook.ir/product/عروسی-هفت-برم-،قهوه-خانه-حسنقلی/
http://qashqaiebook.ir/product/عروسی-هفت-برم-،قهوه-خانه-حسنقلی/
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 شوخی شوخی 

 

 های: که سروده خود مؤلّف می باشد به نام های طنز ترکیشعرو و داستان قهوه خانه حسنقلی 

o کوچیلی 

o ارسالنینگ اوزاق یولی 

o یاالن 

o تیکانلی هله 

o حقوق بشر 

o هدفمند 

o کیئل باشلی 

o  موشی چراغ 

 

 
 ها(هاو قصههای ایل قشقایی)افسانهعشق نامه

 

 نویسنده:  روح هللا اژدری

http://qashqaiebook.ir/product/عشق-نامه-های-ایل/
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 ۱۵۸۲: سال چاپ

 ۱۰۹تعداد صفحات: 

 این کتاب مجموعه داستان:

 شود. را شامل میخان و پریزاد  و سیدیغریب و صنم  اصلی و کرم ،  

 های ایل قشقایی:مقدمة کتاب عشق نامه

از دورانهای كهن داستانهای بسیاری در گوشه و كنار این مرز و بوم پرگهر نزد عام وخاص به صورت »

شفاهی و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. در ادبیات تركی نیز همچون ادبیات 

ها از های مختلفی زبان به زبان در میان مردم نقل شده است. بعضی از این عشق نامهامهفارسی عشق ن

 اند. شدهاند كه به شكل نثر روایت میدوره صفویه به این طرف رواج پیداكرده

ای بین ایل قشقایی و آذربایجان به وجود آورده است. ادبیات غنی زبان فرهنگ و زبان تركی پیوند دیرینه

ز مهمترین عوامل حفظ پیوندهای فرهنگی ایل قشقایی با سرزمین مادری است. به همین دلیل تركی ا

ها از سرزمین مادری محفوظ مانده است. از قدیم رغم هجران قشقاییبسیاری از اشتراكات فرهنگی علی

ده نمود. توان در آذربایجان مشاهشده است كه  همانها را میهایی در ایل قشقایی روایت میعشق نامه

ها و آذربایجان هایی همچون كوراوغلو، غریب و صنم، اصلی و كرم، در ادبیات شفاهی قشقاییقصه

های مردم در طول تاریخ بوده كه زبان به ها ذخیره فرهنگی تودهمشترك است. در ایل قشقایی این قصه

م پیامهای اخالقی و شده و هر كداها و افراد كهنسال نقل میزبان و به صورت شفاهی توسط عاشق

 « كرده است.اجتماعی زیادی را منتقل می

اند تا این میراث فرهنگی را به صورت مكتوب در در زمانهای قدیم به دلیل اینكه افراد باسواد نبوده

شده و همین موضوع موجب گردیده كه بخشهایی از آورند، لذا به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل می

ور زمان، فراموش شوند. عاشقان و نقاالن نیز به سلیقه و تخیل خود بخشی را به آن ها به مراین قصه

 اند. ها جابه جا نمودهاضافه كرده و یا بخشهایی را بدون توجه به ارتباط و پیوند اجزاء با سیر قصه

 ه طور كلیهای جدید بهای مدرن با بن مایههای گذشته به دلیل گسترش قصهبعضی از این داستانها در ده

 های سروده شده از آنها باقی مانده است. به فراموشی سپرده شده و تنها چند بیت از منظومه

نگارنده به دلیل درك اهمیت حفظ میراث ماندگار فرهنگ بومی ایران كه فرهنگ  ایل قشقایی نیز بخشی 

های روایت یق قصهها پرداخته و تالش نموده است با تطباز آن است، به تحقیق در خصوص این قصه

ها را استخراج و سپس به شده در ایل قشقایی با آنچه در آذربایجان روایت شده است، شكل كلی قصه

 پردازش ونگارش جدیدی از آنها اقدام نماید. 

های مختلفی از آنها مورد مطالعه هایی هستند كه روایتهای اصلی وكرم و غریب و صنم، قصهلذا قصه

به نگارش در آمده است، اما قصه سیدی خان و پریزاد فقط بر اساس روایت ایل قرار گرفته و سپس 

 قشقایی مورد نگارش قرار گرفته است. 

شود. دیندار بودن و محبت به اهل بیت و توسل به آنها در ای مذهبی دیده میدر هر سه داستان بن مایه

است. به طور مثال در داستان قریب و  این داستانها نشانة توجه به معنویت در ادبیات شفاهی قشقایی

صنم، غریب جوانی با ایمان و محب اهل بیت است و انگشتری مزّین به نام حضرت علی )ع( را به 
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دهد. در این داستان تقدم  نجابت و دینداری بر ثروت و مقام مورد تأكید قرار شاهزاده صنم هدیه می

 ایت عشق و محبت در روابط خانوادگی است. گیرد. همچنین انتظار هفت ساله صنم نشانه نهمی

داستان اصلی و كرم در واقع تقابل دو اندیشه تحجر و تساهل دینی است. قراملك كشیش سمبل تحجر دینی 

است كه به دلیل تعصبات خشك وبی منطق مانع سعادت و خوشبختی اصلی و كرم است. در این داستان 

اند. لذا كرم در این داستان به مبداء و منشاء متولد شده سیب منشاء آفرین  است و اصلی و كرم از یك

 دنبال اصل و همزاد خودش است. 

همچنین در داستان سیدی خان و پریزاد بر تقدم نیكویی صفات درونی بر صفات ظاهری و زیبایی صورت 

مبل س تأکید شده است. پریزاد و سیدی خان سمبل نیكو سرشتی و دیانت و عبید و ولید و نرگس خاتون

 باشند. بدسرشتی و دنائت می

 
 تیلکی متللری

 

 نویسنده: ناهید نوروزی چگینی

 ناشر:تک درخت

 ۱۵۸۲چاپ اول: 

 11تعداد صفحات: 

http://qashqaiebook.ir/product/تیلکی-متلری/
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سرافراز قشقایی از  این کتاب  در بردارندة چند قصه فولکلوریک دربارة روباه است که در میان مردم ایل

های وسیع مردم هستند که ها پیش سینه به سینه منتقل شده است. خالقان اثر فولکلوریک،  تودهقرن

ها برای انتقال اندیشه فلسفی و حکمی نیز برای بیان آمال و آرزوهای اجتماعی و تبیین جهان بینی و آن

 اند. بر جای گذاشته حتی برای تحلیل حوادث و وقایع طبیعی به صورت نظم و نثر

هایی مربوط به حیواناتی نظیر روباه و اسب در میان ملل و اقوام جهان، از نخستین  آثار ادبیات قصه

ها نقش افراد منفی، دارای صفت حیله گری آیند. روباه معموالً در این قصهشفاهی و بومی به حساب می

مرگ دیگر حیوانات جنگل روزگار بگذراند و  و ریا کاری است که همواره سعی دارد به حساب زندگی و

 شود. درنهایت نیز خود گرفتار و نابود می

 «قارقا قوناق لوگو»ای تحت نام های بومی مربوط به روباه در میان ترکان قشقایی قبالً مجموعهاز قصه

 آید. ار میهای اصیل به شمتوسط علی قشقایی فرد انتشار یافته است  که در واقع برگردان فارسی قصه

ها به گویش ترکی قشقایی چاپ شده اهمیت کتاب حاضر در آن است که این بار متن اصلی و این قصه

است. خانم نوروزی با نثر بسیار دلپذیر که با اخذ قوت و الهام از بیان شفاهی مردان و زنان قشقایی به 

ای در اختیار یگر مواد اصلی ارزندهاند و از سوی دها افزودهاند، دو چندان بر لطافت قصهکار گرفته

 اند. گویش پژوهان قرار داده
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 های کهن قشقایی(های شیرین ایل )متلقصه 

 

 نویسنده: علی اکبر طاهری 

 ناشر:خرم

  ۱۵۸۱چاپ اول: 

 ۵۱1تعداد صفحات: 

 مقدمة به قلم محسن رجایی پناه:

در گذشتة نه چندان دور، هنگامی که مردم ایل قشقایی به صورت سازمان یافته و تحت تشکل سیاسی 

پیمودند، خاص خود، زیر نظر خوانین و کالنتران طایفه، فاصله دور و دراز بین ییالق و قشالق را می

های متعددی داشتند: شکار، نشانه زنی، مسابقه هبرای پرگردن اوقات فراغت گروهای سنی مختلف، برنام

های محلی، ترکه بازی، طرح چیستان، اجرای موسیقی با سازهای محلی و. . . اسب دوانی، انواع بازی

رفت؛ اما هیچ یک از موارد ذکر شده، یارای مصاف ها و تفریحات سالم ایل به شمار میاز جمله سرگرمی

های بلند زمستان و نبود هرگونه وسایل ارتباط جمعی و ن را نداشت. شببا قصه گویی و نقالی افراد مس

شد تا جوانان و نوجوانان، هرشب در منزل ماهرترین و شیرین سخن فقدان راه و وسیله نقلیه سبب می

های بسیار جذاب و لذت ها و متلترین قصه گوی بنکو جمع شوند و تا پاسی از شب برای شنیدن حکایت

های سریالی، گاه بین چند، تا چندین شب به درازا اری کنند. نقل هریک از این داستانبخش لحظه شم

 ها، حماسی، تخیلی، عاشقانه و یا ایثار و گذشت و فداکاری بود. کشید. موضوع بیشتر قصهمی

http://qashqaiebook.ir/product/قصه-های-شیرین-ایل/
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آقای علی اکبر طاهری، نگارنده و گردآورنده این مجموعه، طی چند سال تالش مستمر و با سفر به 

سال حفظ هایی را که هنوز در ذهن برخی افراد کهنمختلف عشایرنشین، سعی کرده است تا قصه مناطق

 ای سامان دهی کنند. شده، به گونه

ای در نظر گرفته شده است که بیشتر ها به گونهذکر این نکته الزم است که نوع نگارش و ترکیب عبارت

های ادبی محض و ه همین دلیل تعمداً از قالببا گروه سنی نوجوان و جوان مطابقت داشته باشد. ب

 های ادبی دارد، اجتناب شده است. های مبالغه آمیز که بیشتر جنبه تزئینی و شکل آرایهتوصیف

 

 هاعنوان  قصه

 پسران ساربان .۱

 خرس و روباه  .۰

 مرگ مالنصرالدین  .۵

 پیرزن طمعکار  .1

 حسن شیرکش  .2

 گردباد .1

 خیر و شر .۱

 خواهران خوش شانس .۹

 روباه مکار .۸

 دوبرادر .۱۲

 شاه برخوردار .۱۱

 االغ زرنگ و شیر ترسو .۱۰

 عاقل و جاهل  .۱۵

 شنگول و منگول  .۱1

 مال در محکمه  .۱2

 صیدی خان و پریزاد .۱1

 ماجراهای مرد نادان  .۱۱

 مهمانی روباه و کالغ  .۱۹

 باران هندی  .۱۸

 آخساق جیران  .۰۲

 قیر آت   .۰۱

 دختر باهوش  .۰۰

 حسنک  .۰۵

 پهلوان شیزاد  .۰1

 گوسفند و روباه   .۰2

 خواجه و زن حسود  .۰1

  دهقان فقیر .۰۱

 ماهی کوچولو  .۰۹
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 روباه  و سگ  .۰۸

 دروغ بزرگ   .۵۲

 خرگوش باهوش  .۵۱

 سنگ و گردو .۵۰

 روباه و شیر  .۵۵

 جعفر علی و صفر علی .۵1

 کدخدای بیمار و مرد ناشنوا .۵2

 روباه مغرور .۵1

 گنجشگ زرنگ .۵۱

 ساربان خوش شانس  .۵۹

 میرشکار احمد .۵۸

 . شیر بی مو 1۲

 مرد و مار  .1۱

 نی مال .1۰

 شیر بیمارو روباه مکار .1۵

 نصیب و قسمت  .11

 شاه و درویش .12

 شیر و روباهمسابقه  .11
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 ایاز کاپیتان کش)شیبانی(

 

 نویسنده:  امراله یوسفی 

 ،قشقاییناشر:تخت جمشد

 ۱۵۸۵چاپ اول:  

 ۸1تعداد صفحات: 

گذراند که در گذر زمان به تاریخ میای در طول تاریخ، قهرمانانی پابه عرصه حیات درهر قوم و قبیله

بخشند. قوم قشقایی از دیر باز مردان  شجاعی را در دامان شیر زنان ایل پرورش داده که اعتبار می

 هرکدام به نوبه خود شهرت جهانی دارند و استعمار پیر انگلیس تا ابد از نامشان هراسناک است. 

از رخدادهای واقعی نشأت گرفته و سعی شده است تا در این کتاب، مطالبی گردآوری و نوشته شده که 

 های مردم ایل قشقایی و برخی افراد تأثیر گذار به رشتة تحریر در آید.ای از دالوریگوشه

 های زیر بیان شده است:های مردم قشقایی به عنوانداستان واقعی از رشادت ۱این کتاب به همراه 

o نصیر بیگ 

o ترالن 

o شکارگاه 

o  جنگ سمیرم 

o صولت الدوله قشقایی 

http://qashqaiebook.ir/product/ایاز-کاپیتان-کش/
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o  جنگ کامفیروز 

o ایاز کاپیتان کش 

، این عنوان برای طرح روی جلد انتخاب شده «ایاز کاپیتان کش»دلیل جذاب بودن موضوع داستان به

ها قیام کرده و طی یک جنگ خونین رو در است. ایاز نام مردی از ایل قشقایی است که علیه انگلیسی

 کشد.همراه سربازانش در گردنة بزنک کازرون می هانگلیسی را ب« کاپیتان بن»رو، 
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 کوچ 

 

 دره شوری نویسنده: فریدون فرهنگ

 ناشر:نوید شیراز

  ۹۱تعداد صفحات:  

  ۱۵۹۲اول:  چاپ

 کوچ دفتری است شامل چند داستان کوتاه: 

 های زندگی.ای است در برابر دشواریایستادگی و پایداری زن عشیره، که داستان میش بور 

 داستان زندگی روزمره نوجوانی عشیره ای در یک کوچ پائیزه است.کوچ، 

دهد که های خوب و بد جامعه پدر ساالری نشان میای را با همة ویژگی، داستان یک مرد عشیرهپدر

 است.ای بوده ها مورد پسند زندگی عشیرههمگی آن

چهارمین داستان کتاب است و بر خلق و خوی یک جامعة یکنواخت عشایری تکیه دارد و  هراریز

آورد. در سه داستان ای در این جوامع پیش میدهد که گریز از فرهنگ عشیرههایی را نشان میدشواری

كودك و مرد  هاي میش بور، كوچ و پدر نوشته شده به ترتیب بر نقش و اهمیت زن،نخست كه با عنوان

 اي و شخصیت آنها تأكیده شده استدر زندگي عشیره

http://qashqaiebook.ir/product/کوچ/
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  مادر ایل

 

 دره شوری نویسنده: فریدون فرهنگ

 نوید شیرازناشر:

 ۹۱تعداد صفحات: 

 ۱۵۹۹اول: چاپ

مند و جوان نیرو« الچین»تصویر کشیده شده است. های تلخ و شیرین ایل قشقایی به در این داستان قصه

پایه و چیزهایی بندی کرده، سیخ و جوالدوز و داغ گوسفند و اسب و سهسال نزد پدر نعل کارآمد، هجده

بودند و اهل قبیله آنها را بیگانه » غربت«ای به نام اش از طبقهساخته. او و خانوادهدیگر از آهن می

ریشه و ، کدخدای قبیله، دید خوبی نسبت به غربت جماعت نداشت و آنها را بی«حاج امیر»دانستند. می

دانست، ولی الچین آرزوی چوپانی کردن برای حاج امیر و لذت همجواری با آنها را داشت و سروپا میبی

گذاری کند. حاج امیر با وجودی که ارزش الچین را کرد حرفه و تجربة چوپانی خود را پایهآرزو می

داشت، او را برای چوپان شدن نپذیرفت و به چادر  دانست، ولی با توجه به دیدی که به جماعت غربتیمی

مشهدی که آرزوی داشتن چوپانی همانند الچین را داشت برد و مشهدی با کمال میل او را پذیرفت. بعد از 

بودند همه را در غم و آمیز الچین با درنا دختر مشهدی که از دو طایفة مختلف مدتی خبر فرار خیانت

دار کرد. این لکة ننگ با هیچ تدبیری قابل از بین بردن نبود اندوه فرو برد و آبروی طایفه و قبیله را لکه

 .خوانیدتوانست آن را پاک کند. ادامة ماجرا را در کتاب میو فقط خون می
 شود:زیر در این کتاب دیده می دو عنوان
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 درنا 

 مادر ایل 

 

 

  اصلی و کرم

 

 نوبسنده: پروین بهمنی

 ناشر:نشر تصنیف

 ۱۵۸2چاپ اول:  

 ۰۲1تعداد صفحات:  

ترین بخش از ادبیات و تاریخ مردمان است. بسیاری از موضوعات که ادبیات رسمی ادبیات شفاهی مهم

های حماسی، ادبیات شفاهی وجود دارد. در سراسر ایران در مناطق مختلف منظومهها نپرداخته، در به آن

ها وجود ندارد. عاشقانه و مذهبی بسیاری وجود دارد که اغلب خارج از منطقه خود شناختی از آن

هایی است که در منطقه وسیعی از آناتولی، آذربایجان، قفقاز و منظومه اصلی و کرم یکی از منظومه

 ای از این منظومه است.ی سیبری متداول است. کتاب حاضر دربردارنده تحقیق و ترجمهتاتارها

های ترکان ایران و جهان محسوب می شود که در موسیقی ایل قشقایی نیز از کتاب اصلی و کرم منظومه

ه های این ایل عمومیت و رواج فراوانی یافتاهمیت بسیاری برخوردار است و در رپرتوار آوازی عاشیق

 است.

را با نظارت محمدرضا درویشی و « اصلی و کرم»پروین بهمنی با توجه به اهمیت این منظومه، کتاب

 همچنین ویرایش سیروس جمالی تحقیق، ترجمه و تألیف کرده است.
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کتابی پژوهشی است که هم عاشقانه هم تراژدی هم اجتماعی و عرفانی است، « اصلی و کرم«کتاب 

بر اساس نسخه گردآوری شده سیروس قمری و تطبیق با روایات شفاهی از نویسنده  این کتاب را 

 و  خنیاگران قشقایی نوشته اند.« شاه پسند گرگین پور»مادربزرگ خود 

اشعار این کتاب به زبان  ترکی است و که خانم بهمنی اشعار آن را از ترکی به فارسی ترجمه نموده اند. 

های اصلی و کرم است و این اثر ماجرای وصال و جدایی این ناماین کتاب درباره سرگذشت دو عاشق به 

 های این دو عاشق است.دو عاشق را بیان می کند. همچنین این کتاب درباره ناکامی

زن این داستان که اصلی نام دارد، ارمنی و کرم مسلمان است. پدر اصلی حاضر به ازدواج این دو عاشق  

کشد که از جایی که خاکستر اصلی ریخته شده گل سرخ و از ش میشود، در نتیجه آنها را به آتنمی

 روید.خاکستر کرم انار می

های قشقایی های فراوانی ساخته شده است. همچنین اشعار زیادی در منظومهبرای این داستان موسیقی

 اند.هبرای این داستان نوشته شده است و خوانندگان بسیاری این داستان را به صورت آواز بیان کرد
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 کوموجا پاشا)شاهزاده کوچولو(

 

 نویسنده:  آنتوان دو سنت اگزوپری  

 دوغانلو مترجم: عیسی رحمانی 

 ناشر:همارا

 ۱۵۸1چاپ اول: 

 ۵2۰تعداد صفحات: 

 Le Petitشاهزاده کوچولو )به فرانسوی: این عنوان ترجمه ترکی )شاخه قشقایی( کتاب مشهور 

Princeزبان و گویش ترجمه شده و  ۰۳۲باشد. این کتاب به بیش از ( اثر آنتوان دو سنت اگزوپری می

 شود. های تاریخ محسوب میترین کتابمیلیون نسخه، یکی از پرفروش ۰۲۲با فروش بیش از 

تورک و  -تورک و التین -محلی( با دو نگارش عرب این کتاب  در دو روایت به زبان ترکی )استاندارد و 

ساعت نمایشنامه صوتی تنظیم شده و در حقیقت سه کتاب در یک کتاب گنجانده شده است و  ۱همراه با  

 باشد. برای عالقه مندان به زبان ترکی و به خصوص شاخة قشقایی بسیار مفید می
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 رمان
 

 ظلمت

 

 نویسنده:  داوود حسن آقایی کشکولی

 ناشر:انتشارات نوید

 ۱۵1۸سال انتشار:  

 ۵۰۹تعداد صفحات : 

از شرح حال مردمانی است که  توان  اولین رمان قشقایی دانست. ظلمت اثری جاوداناین کتاب را می 

از آب و خاک خود همراه با  اند و شجاعت وجنگجویی و دفاعطبیعت بکر خدا آموختهاز  را پاکی و صفا

اند. مردمانی که سختی و مشکالت در ایل و از ایل فرا گرفته راستی و صداقت و احترام به بزرگ تر را

ر اند، مردمانی که اعتقادات دینی خود را حتی درا همراه زیبایی و طراوت طبیعت به جان خریده کوچ

 گذارند.های مقدس خود به نمایش میرقص
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کند. اما مردم تنها ای است که حقایق تلخ گذشته را با زبان مرموزی بیان میظلمت پیرزن به ظاهر دیوانه

انگارند. ای هم او را دوست اجنه و آل میفهمند. عدههای او نمیپندارند و چیزی از حرفاو را دیوانه می

شوم و بدشگون است. در این میان دعا نویسی به نام مالعابدین از ترس مردم  در نظر آنها این پیرزن

کند و های عجیب و غریب تجویز میکند و برای مردم نسخهنسبت به آن پیرزن مرموز بهره برداری می

 ستاند.به عنوان انعام گوسفند و بره می

آید، اما دلباخته دختر می «اُبه» ه ایننوازنده دوره گردی که عاشیق نعمت نام دارد، برای چند صباحی ب

کند. اما شیرمردی جنگجو و تنومند به نام قباد دل در میان اُبه جا خوش می  می شود و –درنا  –ساربان 

در گرو عشق درنا دارد هر چند که درنا عاشق او نیست. عاشیق ابتدا در پی کشف راز ظلمت در اُبه 

 شود.بهانة دیگری برای ماندگاری وی در میان اُبه میماندگار شده بود، اما عشق درنا هم 

کند تا ننگ دزیده شدن مانع از ازدواج قباد برای رسیدن به درنا، با توصیه ظلمت، اقدام به ربودن وی می

شود قباد درنا را در غاری ترک کند و عاشیق با درنا گردد. اما هجوم ایل همسایه به قلمرو ایل باعث می

 اصل غافلگیری همه پیش قراوالن دشمن را قتل عام کند و خود نیز کشته شود. با استفاده از

گاه قباد و درنا به ارتفاعات سرحدی ایل رفته بود، ظلمت را هم در آنجا عاشیق که برای یافتن مخفی

شد با ارواح ارتباط دارد، با تعریف داستان غم انگیز خود که کشتن خواهر بیند. ظلمت که گفته میمی

کند یبای خود تامار و پسر عمویش آیگون در یکی از پرتگاههای همان کوه بوده، راز خود را برمال میز

  گردند.بر می اُبه دهد. درنا و عاشیق به میانو با انداختن خود از همان پرتگاه به زندگی خود پایان می

داستان برای کسی که زندگی های داستان کتاب بسیار گیرا و جذاب است، اما احتماالً بازسازی صحنه

ایلیاتی را تجربه نکرده باشد، قدری ناملموس به نظر خواهد آمد. نویسنده در این کتاب سعی کرده است، 

شرح نسبتاً کاملی از فرهنگ ایلی مردم قشقائی ارائه دهد. در البه الی داستان، اشعار فولکولوریک 

 زیبایی گنجانده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 217 

 

 

  ایماهی نقره

 

 نویسنده:  عوض هللا صفری کشکولی

 ۱۵۸۱چاپ اول: 

 ۰۱۲تعداد صفحات: 

به بعد و  ۱۵۰۲ی مردم قشقایی از سال هایی است که تودهها و رنجای، بازتاب مصیبترمان ماهی نقره 

ها و دیگر تورکان ایران آغاز شده است. فضای ت پهلوی بر قشقاییبا به اوج رسیدن فشار حکوم

کشد که دولت و ای به نام الچین را به تصویر میداستان، فضای ایل قشقایی است و زندگی کودک آواره

ی خود از گذشته  ای که اواند؛ به گونهاز او بهره کشی نموده و به وی ستم کرده ملت همه گونه

کند( که به ای در این داستان هویت را تداعی میای )نشان ماهی نقرهجز نشان ماهی نقرهداند، نمی چیزی

صورت یک گردنبند بر گردن خواهر نوزادش انداخته شده که البته از ناخوشی روزگار گردنبد نیز طی 

د که دست کنآورد و الچین را مجبور میبرخی ماجراها سر از خورجین پیرزنی مهربان اما نا آگاه در می

  کند.ای( میبه اقدامات ناخوشایند بزند و او را مجبور به ساخت بدل این هویت )ماهی نقره

چیزی را   ایبا همان ماهی نقره  نهایت این داستان این است که با گذشت نزدیک به یک قرن الچین

 یابد که هویت واقعی اوست.می
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 شعر
 (قشقایی شعرای )آثارقشقایی شعری 

 

 شهباز شهبازی نویسنده:

 ناشر ؛ادیب مصطفوی

 ۱۵۱۱چاپ  اول:  

 ۵۹۲تعداد صفحات: 

 

 

 

مرحوم صمصام)صمصام السلطان »ملک منصورخان قشقایی در کتاب خاطرات خود می نویسد: 

صولت الدوله قشقایی( کتابی از اشعار مأذون را به من داد. اشعار مأذون را از جوانی جمع  پسرعموی

کردم ولی در آلمان در هنگام جنگ در بمباران منزل من، همراه با بقیه اثاثیه از بین رفت. پس از 

هم پیدا بازگشت به ایران از معین دفتر خواهش نمودم با خط خودش هر چه از اشعار ماذون را که با 
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کرده بودیم بنویسد. او با خط زیبای خودش آن ها را نوشت و موقعی که پس از سقوط دکتر مصدق من 

)ملک منصورخان( به اروپا تبعید شدم شهبازخان شهبازی از روی این کتاب نسخه ای رونویسی کرد و 

ر کرد و توانست آن بعد نیز برای گردآوری تعداد دیگری از اشعار مأذون و یوسف علی بیگ تالش بسیا

 «اشعار را چاپ کند

است. همانگونه که در مأذون از سخنوران و شعرایی است که در تشویق سایرین نیز بسیار کوشا بوده

کتاب سفرنامه حاج ایاز خان قشقایی از او یاد شده، وی در دوران کودکی حاج ایازخان قشقایی به مکتب 

 ی نموده و به خط خود برای او سرمشق نوشته استکرده سرکشای که او در آن تحصیل میخانه

  

اند، برای اولین بار به همت، شادروان -شعاری که شعرای ایل قشقایی در طول تاریخ حیات ایل سروده 

شهباز شهبازی، با تالش و زحمات فراوان گردآوری و به مرحله چاپ رسیده و بصورت مدون در اختیار 

ادروان شهبازی کتاب خود را به دو قسمت تقسیم نموده که قسمت اول اهل ادب و فرهنگ قرار گرفته،  ش

های میرزا مأذون، شاعر نامی ایل قشقایی به زبان فارسی و ترکی است... )یکصد و -- شامل سروده

 -پانزده قطعه شعر به زبان ترکی، و چهارده قطعه به زبان فارسی( قسمت دوم کتاب را نویسنده با سروده

گر از ایل زینت داده است. در فهرست کتاب مصرع اول هر سروده نوشته شده است تا های ده شاعر دی

خوانندگان به سهولت، شعر موردنظر خود را بیابند. استاد شهبازی، همچنین کلمات زیادی را برای تفهیم 

 در بهتر خوانندگان در آخر کتاب به فارسی ترجمه کرده است. وی در مقدمه اثرش، مطالبی زیبا و بدیع

باشد، -می« قشقایی شعری»باب، فرهنگ، قدمت ایل قشقایی، چگونگی تدوین این کتاب که نام ترکی آن 

درج کرده است که با توجه به تهاجم فرهنگی که امروزه از سوی استکبار علیه میهن اسالمی ما تجویز 

 خوانیم.-ای قابل تعمق است که از قلم خودش می- شده نکته

لتی دارای فرهنگ و ادبیات خاص خود است که آن فرهنگ و ادبیات مبین شادی ها هر قوم و قبیله و م»

ها و سرگذشت ها، شکست ها و پیروزی ها و کامیابی ها و ناکامی - و غم ها، دردها و درمان ها، قصه

رود. اگر ادعا شود که بقای هر قوم و قبیله نیز بسته بوجود همان -های ان قوم و ملت به شمار می

و ادب است ادعای بیجا نخواهد بود. بعبارتی دیگر هر زمان که ادب و فرهنگ از قومی گرفته فرهنگ 

شد و یا فرهنگ و ادب قومی در فرهنگهای دیگر مستهلک گردیده و اصالت خود را از دست داد، بدون 

در برابر  شک همان موقع زمان انقراض آن قوم فرا رسیده است. از دیگر سو اقوام و مللی پایدار مانده و

طوفان های حوادث پای بر جا و مقاوم خواهند بود که در حفظ حراست از میراث فرهنگی و ادب قومی 

خویش پایمردی و همت بیشتر بخرج داده در تعمیم و گسترش آن سعی و اهتمام شایسته اعمال کرده 

 «اند.-

. 

می است که شادروان شهبازی در اما مهمتر از همه این ها آنچه جای تمجید و ستایش دارد، اراده و عز

گردآوری این اشعار که هر کدام در دل و یا دفتر کسی بوده از خود نشان داده؛ چرا که شعرهای ایل بقول 

نویسنده، هرگز بصورت مدون نبوده که بتوان از آن به سهولت استفاده کرد بلکه بخاطر خصلت زندگی 

های شعرای ایل در این بین از میان رفته است - رودهایلی که همواره در حال کوچ هستند. بسیاری از س

و الجرم شهبازی همواره دفتر و دستک بدست، از طایفه به طایفه و منزل به منزل رفته تا از زبان افراد 

های یک قوم بزرگ را که بخش وسیعی از خطه فارس را جایگاه خود قرار - کهن و بزرگسال ایل، گنجینه



 

 220 

دلها استخراج نماید. و در این راه سی و پنج سال همت و غیرت شایانی مبذول  ها و- اند از سینه-داده 

داشته که قابل تحسین است: زنده یاد، شهبازی، را باید، فردوسی ایل قشقایی لقب داد. چرا که اگر 

بسی رنج بردم در این سال »فردوسی، سی سال برای احیاء زبان فارسی )یا پارسی( تالش کرد و گفت، 

وی هم سی و پنج سال برای بقاء فرهنگ و ادبیات ایل از جان و « م را زنده کردم به پارسیسی، عج

جسم مایه گذاشته و در این راه زحمت فراوان کشیده است و اگر اهمیت کارش بیش از فرودسی نباشد، 

 (۵۳،۵۱کمتر هم نیست. برهان این ادعا مطلبی است که از زبان و قلم خودش آوردیم؛)ص 

ام، تا جایی که این امر برایم ایجاد دین به -و در همه جا جویای شعر از شعرای قشقایی بوده همیشه »

جامعه ایل نمود. همواره از پیران مدد خواستم و از جوانان مشتاق استعانت و یاری طلبیدم و گرد آوردم 

نین پراکنده بوده، آنچه را در این کتاب درج است، خوانندگان عزیز تصدیق خواهند کرد اشعاری که اینچ

های بیجا کرده در برخی - هر صاحب ذوق و نیمچه شاعری بر روال ذوق و سلیقه خود در آنها دخالت

اند، نیمی از قطعه یا غزلی در -های زیادی مفهوم اصلی خود را از دست داده - ها و بیت-موارد مصراع 

ت، باالخره گردآوری آثار غیرمدون دفتری و نیمی دیگر در دفتر دیگری و قسمتی در حفظ کسی بوده اس

و بصورت کتابی مورد پسند و مقبول همه در آوردن کارآسانی که نیست، بسیار دشوار هم هست، و 

تواند خالی از عیب باشد. تا جاییکه مقدورم بود ابیات و مصراع هایی را تصحیح -اینچنین کتابی نمی

خود قرار دهم. برای هر شعر نام و عنوانی از متن کردم. کوشیدم ابیات پراکنده یک شعر را بجای مناسب 

 هایی است-دانم که کتاب پر از نقص-شعرها برگزیدم. با تمام سعی و تالش هایی که بخرج دادم باز هم می

ری شد مقدا-کوشیدم می-دانم که اگر باز هم می-ام. این را هم می-که برفع آنها قادر نبوده و توفیق نیافته 

که روزگار پیوسته در کمین - و از عیب هایش مقداری کاست، اما از آنجایی شعر به کتاب افزود

کند، ترسیدم این فرصت را هم از دست -آرزومندان است و اغلب آرمان ها و آرزوها را در دلها خفه می

   «کنم.-بدهم و این دین در گردنم بماند. این است که اقدام بچاپ آنچه گرد آمده، می

قره  ، خسرو بگبیگ یوسفعلی مأذون، چون: قشقایی ایل متقدم شاعران اشعار شامل شعری قشقایی کتاب

 و... است. شایلو علی بگ، اله نعمت ارج، غولقانلو،استاد محمد ابراهیم، حسینعلی بیگ بیات، 
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 قشقاییهای ایل نغمه

 

 نویسنده: نوذر دانشور 

 شیراز ناشر:نوید

 ۱۵۱۱سال چاپ: 

 ۲۵۱تعداد صفحات: 

این اثر به همت نویسنده کتاب، با گردآوری شماری محدود از آثار شعرای پیشین قشقایی که شاید بیشتر 

ادبی که هنوز چاپ آثار  ۱۵۱۱آنان برای مردم نا شناخته بوده، به رشته تحریر درآمده که در سال 

آمد. مؤلّف برای ها مانند امروز گسترشنیافته نبود، کار بسیاربدیع و با ارزش به شمار میقشقایی

گردآوری اشعار این قبیل شعرا، زحمت بسیار کشیده و همت به خرج داده است. محتوی کتاب را عناوین  

 دهد: زیر تشکیل می

 

o  اشعار نوذر دانشور مؤلّف کتاب 

o (اشعار همراه دانشور)برادر مؤلّف 

o  اشعارعلی اکبر حسنی طیبی 

o اشعار امیرحسین شهبازی ایگدر 

o اشعارطهماسب شقاقی بلو 

o اشعار منصور شاه محمدی مهتر خانه 

o )اشعار علی روستا )شایلو 

o  اشعار عبدالحسین خوشابلو صفیخانی 

o اشعار صمصام قشقایی 
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o اشعار شیروان خان و سردار خان جهانگیری آردکپان 

o  جهانگیر شهبازی بوربوراشعار شیروان 

o  اشعار خلیل غنی طیبی 

o  اشعار داوود حسن آقایی کشکولی 

o  اشعار تیمور گردانی 

o  اشعار مرادعلی حیدری کشکولی 

o  اشعار حاج خلیل محمدی کرمانی کشکولی  کوچک 

o  اشعار شیرمحمد عالیوند کشکولی 

o اشعار عزیز اله عطایی کشکولی 

o  اشعار نعمت اله بیگ  رحیمی 

o ود رضایی رحیمی اشعارمحم 

o اشعار نوذر رضایی رحبمی 

o اشعار زیاد رحیمی 

o اشعار خلفعلی علمدارلو 

o اشعارعلی باز کوهی ششبلوکی 

o  اشعار حاج مسیح علی نژادی کله لو ششبلوکی 

o  اشعار منگباشی)مینگ باشی( نمدی عمله 

o اشعار صفدر قهرمانی نمدی 

o  اشعار فردوس وزیری نمدی 

o اویانی آهنگراشعار علی اکبر و علی عسکر ک 

o اشعار امین کاویانی آهنگر 

o  اشعار مجید رستمی آهنگر 

o اشعار نوذر قلی آهنگ دره شوری 

o  اشعار ویسعلی آهنگر دره شوری 

o  اشعار قاسم آهنگر دره شوری 

o اشعارشهریار آهنگر دره شوری 

o  اشعار بهمن دره شوری 

o اشعار رحیم بیگ عبدالرحمانلو عمله 

o  اشعار پیران مختاری چگینی 

o  اشعار  علیرضا مختاری چگینی 

o  اشعار کهزاد و بهزاد هیبتلوششبلوکی 

o  اشعار مصطفی خلیلی علمدارلو 

o اشعار نادر فرهنگ شورباخورلو 

o ایاشعار حاج مسیح خان قراچه 

o ....... اشعار جهان 

o  اشعار الچین شیبانی 

o ...... اشعار سهراب 
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o اشعار غول اروج 

o اشعار محمد قلی بیگ اوالد قره شاملو 

o  اشعار امام قلی ولد خانلو توابع 

o اشعار امان اله قره بیگی عراقی 

o اشعار حاجی غالمحسین جعفری لک عمله 

o اشعار باقیمانده نوذر دانشور 

 

 

 

 ماه درآب(«)آی سودا»مجموعه شعر 

 

 : محسن رجایی پناهسراینده  

 ۱۵۹۱چاپ اول:  

 ۱۱1تعداد صفحات: 

های محلی، طنز و مرثیه قوم قشقایی گردآوری شده است. به عبارت دیگر، شاعر  در این مجموعه ترانه

مشاهدات و احساس خود را که ناشی از تعلق خاطر به فرهنگ ایلی است، در قالب شعر ترکی قشقایی 

الخط و قواعد نگارش زبان ترکی فراهم آمده است. عرضه کرده است. در آغاز کتاب، نکاتی در باب رسم

 اند.یایی یافتههای این شاعر توسط هنرمندان و خوانندگان قشقایی قالب موسیقیبرخی از اشعار و ترانه

 

 شامل سه بخش است.« آی سودا» 

 بخش نخست شامل قوشما)غزل(، ترانه و گرایلی  
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 ای از طنزها بخش دوم شامل مجموعه 

 شامل مرثیه در ایالت قشقایی استان فارسبخش سوم  

 

 دیوان اشعار کاووس:  شاعری از ایل قشقایی

 

 ناشر:زالل  کوثر

 نویسنده: کاووس عبدالی 

  ۱۵۹۵چاپ اول:  

 11تعداد صفحات: 

 است به زبان ترکی قشقایی که با مضامین متفرقه به طبع رسیده است هاییاین دفتر حاوی سروده
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 ارمغان ایل قشقایی

 

 نویسنده: علی اکبر حسنی طیبی 

 ناشر:کیان نشر

 ۱۵۹۲چاپ اول: 

 ۱۱۱تعداد صفحات: 

دو بخش شعر ترکی و شعر فارسی است که با مضامین مذهبی و اخالقی،  ی شعر حاضر، دارایمجموعه

 عاشقانه، و اندرزگونه است و عمدتاً در قالب مثنوی و غزل سروده شده است؛ از جمله:
 

بـری                   دل که سهل است ای نگارا بلکه جانم نـازنین کم نـاز کن دل هم چنـانم می       

 بریمی

ها تو خواب از دیدگانم ات پــایبند شوق و ذوق تو                   پس چرا شبروزها در عشوه       

 بریمی
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 گؤروش دنا داغیندان)شعر در وصف کوه دنا(

 

 سراینده: منصور شاه محمدی

 ناشر؛کیان نشر

 ۱۵۹۱چاپ اول: 

 21تعداد صفحات: 

 

 چند بند از این مجموعه:

 

 قسمت اولدی دنا گلدیم دوشینگه 

 ال ائتیــردم تـورپـاغینگه داشینگه

 نظر سالـــدیم قــامتیگه باشینگه

 قـــوجــاق آچ تاگیرم گنه قوینونگه                                                     

 آنــا کیمین بیـــر ال ساالم بوینونگه                                                     
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 هجران منی گوروشونگه آجــالــدوب

 گوین قوشونا پرواز و ئریب اوجالدوب

 غملی دویغــو داها منی قــوجـالدوب

 

 یم دنـــا گؤرم سنـــدن نــه گچمیش گلد                                                            

 یـــولدلشالردان کیم قــالوبدور کوچمیش                                                            

 

 

 

 اوزاق یول شعر توپلوسی

 

 نویسنده:  ارسالن میرزایی

 اندیشهنگار ناشر:

 ۱۵۹۹چاپ اول:  

 ۱۹۰تعداد صفحات: 
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های مختلف شعر از جمله: گرایلی، قوشما، آساناک)بایاتی(، یئنگی قوشما )شعر در این  دیوان از قالب 

زبان شناس و پژوهشگر هم رحیمی استفاده شده است. آقای اسدهللا مردانی  نو(آغجا قوشما )شعر سپید(

 اند.ای بر این کتاب نگاشتهمقدمه

 

 

  یاغار بولوت)ابربارانی(

 

 سراینده: محسن رجایی پناه 

 ناشر:تخت جمشید،قشقایی

 ۱۵۹۸چاپ اول:  

 ۰۰1تعداد صفحات:  

مجموعة حاضر سومین اثر این شاعر و نویسنده است که شعرهایی با مضمون: وطنی، عاشقانه، 

« شعرهای فارسی»و « هامرثیه»، «طنز»، «گوناگون»های اجتماعی و... در چهار بخش با عنوان

هایی بوده است تنظیم شده است. آنچه در این مجموعه خواهید خواند، در واقع بازتاب رخدادها و جریان

پیش آمده است و که در محیط کار، هنگام  سفر و یا در برخورد با افراد و طبقات اجتماعی  برای مؤلّف 

اش را در قالب جمالت منظوم روی کاغذ بیاورد. الزم به ذکر است که تمام های ذهنیسبب شده تا واکنش

 شعرهای این مجموعه، به جز بخش چهارم، به زبان ترکی قشقایی سروده شده است.
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 آقداش

 

 نویسنده: کورش ایمانی ایمانلو

 ۱۱۱تعداد صفحات:  

 ۱۵۹۱: سال چاپ

تک  21قطعه،  ۱۲رباعی، 2۰۱غزل ، ۰۰های مختلف شعری از جمله:  مجموعه شعر آقداش در قالب

 و از بیست و هفت بند به زبان ترکی قشقایی جمالت قصار و معموالً طنز به زبان فارسی   ۱۲۹بیتی، 

 تشکیل شده است.
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 طایفه قراچه( -دیوان اشعار میرزا جواد )شاعری از ایل قشقایی

 

 پدیدآورندگان:  تدوین:  عباس شفیعی 

 ناشر:همای غدیر

 11تعداد صفحات:  

 ۱۵۸۲چاپ اول :  

اخالقی است. در این اثر ابتدا به معرفی اجمالی ایل قشقایی این کتاب مجموعه اشعاری با مضامین دینی و 

نامه مختصری از وی که شاعر )نویسنده( از یکی از طوایف این ایل است، پرداخته شده و سپس زندگی

مطرح و اشعاری از او در موضوعات مختلف درج گردیده است. اشعاری با موضوع مناجات با خداوند، 

علی)ع(، دعا برای امام خمینی و توصیف صفات خوب ایشان، ماه رمضان،  توصیف فضایل امیرالمومنین

نماز جماعت، تجلیل از شهدا و پاسداران، دعا در حق رزمندگان اسالم، تمجید از مقام معلم، مراقبت 

نفس، توصیف شهر اصفهان، خلقت بشر، ادب، رسم عاشقی، شکایت از رفیقان نیمه راه، مذمت 

 های این شاعر از مندرجات اصلی این کتاب است.تک بیتی محمدرضا شاه و برخی از
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 یاشاسین شهر کیان

 

 شاعر و نویسنده : همایون علیدوستی

 ناشر:سوره مهر

 ۱۵۸۲چاپ اول: 

 ۱۵۹تعداد صفحات: 

ها، بیت شعر به زبان ترکی قشقایی است که به آداب و رسوم، جشن 1۲۲این منظومه در برگیرنده حدود  

های دور و های مردم شهر کیان در گذشتهها و کنایههای ائمه اطهار، رسوم اعیاد، ضرب المثلسوگواری

های اصیل مردم، خاطرات شاعر از دوران کودکی و زادگاهش اشاره دارد. نگاهی به باورها و سنت

 آید. و مردان دالور و شجاع، از دیگر رویکردهای این منظومه به شمار میبزرگی و شکوه شهر 

این منظومة ترکی دو زبانه است:  در یک صفحه اشعار ترکی قشقایی و در صفحه دیگر برگردان فارسی  

اشعار آمده است. اطالعاتی در باره شهر ترك نشین شهرکیان در استان چهارمحال و بختیاری کیان در 

 ریبی دو کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. فاصله تق

های الیه رشته کوهترین شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است که در منتهیشهر کیان از قدیمی

 تبدیل به شهر کیان شده است.( ۱۵۱1زاگرس قرار دارد. )شهرک قدیم، تغییر نام یافته  و در سال 

http://qashqaiebook.ir/product/یاشاسین-شهر-کیان/
http://qashqaiebook.ir/product/یاشاسین-شهر-کیان/


 

 232 

لی شهرهای شهرستان شهر كرد مانند سامان، بن، شهر ِکیان و طاقانک به زبان ترکی بسیاری از اها

 هزار نفر جمعیت دارد.  ۱۲کنند. این شهر بیش از قشقایی تکلم می

 

 

 

   ۱یاز 

 

 نویسنده:  شهریار خلیلی

 ۱۵۸۱سال چاپ:  

  1۵تعدادصفحات: 

باشد که اکثر شعرهای آن در مدح اهل بیت علیهم این کتاب، مجموعه اشعار مذهبی ترکی قشقایی می

 السالم، شهدا، نوحه سینه زنی و زنجیر زنی سرئده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qashqaiebook.ir/product/یاز-۱/
http://qashqaiebook.ir/product/یاز-۱/


 

 233 

 

 

 ۰یاز  

 

 نویسنده:  شهریار خلیلی

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸1سال چاپ: 

 ۹۲تعدادصفحات: 

های فرهنگی و اجتماعی به دومین کتاب مجموعه اشعار آقای شهریار خلیلی است که در زمینه« ۰یاز »

 زبان ترکی قشقایی سروده شده است.

های این کتاب در هجاهای شش، هشت، ُنه، ده، یازده، شعر»گوید: آقای خلیلی در خصوص این کتاب می

 «چهارده، و شانزده سروده شده است.دوازده، سیزده، 

پیشگفتار کتاب به قلم استاد اسداله مردانی رحیمی است که در ابتدای پیشگفتار این کتاب به معرفی فردی 

رده و کپردازد که یک قرن پیش زندگی میبه نام کربالیی خلفعلی از ایل شش بلوکی طایفه علمدارلو می

بلکه در اکثر ایالت قشقایی که در هشت استان جنوبی ایران زندگی شهرت شاعری او نه تنها در این ایل، 

 کردند، پیچیده بوده است.می

ی دوستان رفتاری، بینش و مرام او به حّدی بوده که مورد توّجه همهنامی، خوشخوش» افزاید: وی می

سپس « رفته بود.گذرانده است، قرار گو آشنایان به خصوص پدرم که در آن زمان دوران نوجوانی را می

گاهی ابیاتی از اشعار او را زمزمه ای بیش نبودم، پدرم گاهزمانی که من کودک چند ساله»دهد:ادامه می

 «باشد.گفت که این شعر متعلق به کربالیی خلفعلی علمدارلو میکرد و به ما میمی

صد سال، روزه بعد از یکام»افزاید: پردازد و میاستاد مردانی سپس به معرفی سراینده این کتاب می

ی ادبیات و شعر ترکی یکی از نوادگان او ـ شهریار خلیلی ـ قدم بر جایگاه جّد خود نهاده و در عرصه

مل است. این شاعر و محّقق ارزشمند قشقایی در حال پویش و تأای دارد که قابل قشقایی جایگاه ویژه

از  نظرمورد توجه قرار گرفته است. ایشان صرف هایی است که قبالً در مناطق قشقایی کمترپیمایش راه

بینانه و هنرمندانه به گرا و مذهبی است، در عین حال خوشدوست، واقعاین که شاعری بلندپایه، فرهنگ
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نگرد. در مورد واژگان و کلمات ترکی قشقایی نیز تاریخ، مسائل مختلف روز، جهان، طبیعت و... می

 ها خواهیم بود.ی نه چندان دور شاهد چاپ آنشاءا... در آتیهای دارد که ان تحقیقات ارزنده

شاعر در این کتاب به مسائل مختلف مذهبی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و... توّجه داشته که به مواردی 

از آنها اشاراتی کوتاه خواهیم داشت، از جمله: در مورد مسائل مذهبی هنگامی که سخن از شهادت 

 کند: راند، نهایت اندوه خود را چنین بیان میسرایی میو نوحهحضرت امام حسین)ع( 

 «زلردن...سؤم غملی رهیلهسؤ

کتاب آمده است که تقدیم  ۱۳در ص « ائل»های آقای خلیلی به نام جا یک نمونه از سرودهدر این

 شود: خوانندگان عزیز می

 

 ائل                            

 اَللرهسالم اولسون هنر یاغان 

 زو تورکو ُدر یاغدیران دیللرهسؤ

 فرهنگینه ارزش قویان ائللره

 اونالر یادی بوجسمیمه جان وئرر

 لریمه یئنگی باشدان قان وئرریره

                       ~✽ ~✽ ~✽~ 

 ینوم اسـدی یـازام منگؤزوندن سؤائـل 

 اوره گیمدن ُغبارالری قازام من

 یازام مندی کی یلهسؤنگولوم گؤقیش 

 نگولو یـاز اولمـوشگؤاوندا بیلدیم ائـل 

 غم و ُغّصا اوره گلردن آز اولموش

                       ~✽ ~✽ ~✽~ 

 لرینگ یانیندانم دیرلیگسیزه دئیه

 دوامیندان شهرتیندن سانیندان

 ر جانیندانخلق بیربیری آرتیق ایسته

 گدنحظ ائدمیشم بئله بیر بیر سمه

 صیر اولور دئمگدندیلیم بوردا قا

                         ~✽ ~✽ ~✽~ 

 یاغیلرینگ اهدیر دیرلیگخوب یئرلی

 پایاالری دین ایماندان دایاغی 

 ییشمز بویاغیاوجورو کی رنگ ده

 هامی دیرلیگ دیانتدن بویانمیش

 ختم ُرُسل سیَرتینه دایانمیش

                          ~✽ ~✽ ~✽~ 

 ررهگؤنینده دوز شأز ؤایگید دوستی ا

 ررهگؤدشمن لری تئز تانییار تئز  

 ررهگؤیوخسوللوگدا خلق ایچینده اوز 
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 ز حالینینگ دردینیؤبلکم دئیه ا

 سیلکه بیله یٍوخسوللوگونگ گردینی

                    ~✽ ~✽ ~✽~ 

 تافاقالردا خلقه دایاق ایگیدلر

 نگول آلچاق ایگیدلرگؤاٌوزو یٍوال 

 یاق ایگیدلریم اهیئریشنده یئل ک

 افتخاردیر ملّتینه همیشه

 من قوربانام غیرتینه همیشه

                        ~✽ ~✽ ~✽~ 

 شهریار دئ ائل بیلیجی ائل بیلن

 ن گول دانیشان گول بیلنیهیلهسؤگول 

 میدانالردا شجاعتلی یول بیلن

 کماللیدیر، آگاهدیر و اویاق دیر 

 یاق دیر     ن دایهمیزه بیر سینمهلکهؤا

                    ~✽ ~✽ ~✽~ 
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 ترکی( –دیوان اشعار اعظم هللا امیر تیموری گورکانی )فارسی 

 

 شاعر:  اعظم هللا امیرتیموری گورکانی

 :  عوض هللا صفری کشکولیگردآورنده

 ناشر:نامه پارسی

 ۱۵۸۰چاپ اول: 

 ۵۰۲تعداد صفحات: 

انی، ی گورکیکی از اصلی ترین طوایف ساکن در بایگان )پانزده کیلومتری شهرستان فیروز آباد( طایفه

ی قشقایی است که مردان و زنان ناموری را در دامان خود پرورده یکی از طوایف تاریخ ساز  ایل عمله

 ست. یکی از این ناموران شادروان اعظم هللا امیر تیمور گورکانی فرزند افراسیاب است.ا

ای که علی رغم  دیگر ناموران این خطه که پاسخ هر ناسازگاری را با گلوله داده اند، به مرد خود ساخته

عی به یادگار الفبای معجزه گر روی آورده و فراز و فرود  روزگار خود و ایلش را در قالب غزلیات بدی

 بیفزاید.  نهاده است، تا برگ زرین دیگری بر  افتخارات پرشمار این مردم

آن زنده یاد در شانزدهم تیرماه سال  یک هزارو سیصدو نوزده هجری شمسی، از مادری موسوم به 

ر کریم و آثاطلعت میرزایی، در طایفه گورکانی به دنیا آمد. خواندن و نوشتن را نزد پدر آموخت و با قران 

شعرای بزرگ ایران از جمله حافظ و فردوسی آشنا گردید. او تحصیالت خود را تا ششم ابتدایی در زادگاه 

 ای از مشکالت موفق به ادامه تحصیل نشد.خود به پایان رسانید. اما به دلیل پاره
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نی را وداع و در دار فا ۱۵۱۵ی سوم  آبان ماه  سال عمر نه چندان آرام، در مورخه ۳۲با گذراندن 

سر در نقاب خاک کشید. هشت فرزند از آن زنده یاد به یادگار مانده است؛ پنج دختر و  روستای بایگان

 سه پسر. روانش شاد باد.

ی نمدی ایل عمله قشقایی که خودش پرورش یافته آقای  نعمت مردانی از طایفهدوستم ۱۵۹۹در آذر ماه 

کرد تا چندین عضای فعال انجمن زبان و ادبیات قشقایی است، دعوتمدامان بایگان و هم اکنون یکی از ا

ن شدیم. اولیدفتر شعر به یادگار مانده از شادروان اعظم هللا امیر تیمور گورکانی را ببینم. راهی بایگان

مالقات کردیم. اشتیاق سروش که بنا به سروده زنده یاد امیر بار با سروش یکی از فرزندان آن مرحوم

باشد، برآنم داشت تا ویرایش و تنظیم اشعار آن شادروان را بر ر، وارث ادبی شاعر گرانقدر ما میتیمو

 .(کشکولی عهده بگیرم)عوض هللا صفری

هللا امیر تیمور گورکانی  به آنچه در این کتاب آورده شده مجموعه اشعار فارسی و ترکی قشقایی از اعظم

 باشد.صفری  کشکولی می هللاکوشش، ویرایش و تنظبم  استاد عوض

 

 

 

 

 یتیم یال

 

 نویسنده: عوض هللا صفری کشکولی

 ۱۵۸۵چاپ اول:  

 ۵۰۰تعداد صفحات: 
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 انهایی کوتاه از بزرگیتیم یال دیوان ترکی از پیشگامان ادبیات نوین قشقایی است. این کتاب با مقدمه

اهکار ش« یتیم یال»شعر و ادب ایل قشقایی آغاز گردیده و نگاهی تخصصی به شعر ترکی قشقایی دارد. 

 سر و صدای ادبیات ترکی معاصر است. بی

هایی های شعر قدیم و نو ترکی قشقایی را آزموده و از هر کدام نمونهنویسنده در کتاب یتیم یال همه قالب 

های متنوع همچون امیر اسی و اجتماعی خود در این کتاب در قالبآورده است. همچنین با اشعار حم

 علیشیر نوائی اوج غنای زبان ترکی را نشان داده است.

 

 نمونه شعری از این دفتر

 ”باش کیمسه“

 بختیمیز اویاق دیر اینانمام یاتا

 ایشیق یوخ یاتان الر چیراغیندا هئچ

 کوتالسین آسسمان بویومدان کوتا

 دوشمن لر قاباغیندا هئچ.دیز وورمام 

 

 مدت دیر توکنمیش ائلینگ ساواشی

 دیم قوم و قارداشیین گؤرمهبلله

 او گون کی قورروموش گؤزلریم یاشی

 شبنم یوخ چیچک لر بوداغیندا هئچ.

 

 

 آی باتسین گؤزلریم گؤنش یولوندا

 ی حالیندا-قالمیشام ائلیمینگ وصف

 دوالنسا دونیامیز اؤز روالیندا

 یاتاغیندا هئچ.’ تیلکی لر شئریلشمز اه

 

 باش کیمسه دوالنار بللی باشینان

 قوی عومروم توکنسین یار یولداشینان
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 یاناغیم بویانسین قانلی یاشینان

 بویانماز ناکس لر بویاغیندا هئچ.

 

 تاریخ ده بو مولکونگ چتین چاغیندا

 غیرت لر بئسلنمیش ائل بوجاغیندا

 اجنبی تورسادا ائل قیراغیندا

 ورماز اجنبی قیراغیندا هئچ.ائل ت

 

 

 

 

 

 

 بوز بولوت)شعر(

 

 نویسنده:  نوروز عباسی 

 ۱۵۸۵چاپ اول:  

 ۱۲1تعداد صفحات: 

به زبان  ای از ارسالن میرزایی دربر دارنده اشعار مختلفی از نوروز عباسی یادکوریاین کتاب با مقدمه

های به معنی ابر خاکستری شامل اشعاری زیبا در قالب” بوز بولوت“ترکی قشقایی است. مجموعه 

 باشد.قوشما)غزل ترکی(، یئنگی قوشما)شعر نو( و آغجه قوشما)شعر سپید( می
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 ایه سالمدنادان حیدر باب

 

 نویسنده: ارسالن میرزایی

 ۱۵۸1چاپ اول: 

 ۱۰۲تعداد صفحات: 

 موضوع کتاب مجموعه شعر از ارسالن میرزایی

عران را نیز ، شاحیدربابای شهریار عالوه بر این که مورد اقبال مخاطبان ترک زبان قرار گرفتة منظوم

فرم و نیز حال و هوا و فضا و متاثر از ترغیب و تشویق کرد تا به استقبال آن رفته و بر همان قالب و 

از میان شاعران قشقایی نیز تعدادی مبادرت به این امر کرده اند. ارسالن را بیازمایند. قریحه خود ، آن

ای از شعر شاعران قشقایی کرده لیف و انتشار مجموعهأشاعر و پژوهشگر قشقایی اقدام به ت، میرزایی

ها را در کتابی با عنوان “ دنا دان حیدربابایه سالم “ منتشر کرده و آناند است که به اقتفای شهریار رفته

 است.

مجموعه حاضر در بردارنده هشت نظیره و استقبالیه بر این منظومه است که از سوی هفت تن از شعرای 

معاصر قشقایی سروده شده است و به همت شاعر جوان و قشقایی پژوه آقای ارسالن میرزایی گردآوری 

 منظومه های زیر در این کتاب جمع شده است: و چاپ شده است. تنظیم 
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o منصورشامحمدی؛ دنا 

o داوود حسن آقایي؛ تک آغاج 

o  عوض اله صفری کشکولی ؛ یتیم یال 

o فرود جهانگیری ؛ ماذون 

o کاوه ایروانی کشکولی؛ آغیر ائل 

o  اوزاق یول: ارسالن میرزایی 

o کوثر رحیمی؛ قارلی دنا 

o  

و شناخت جریان شعر قشقایی و فضای رایج در آن سودمند خواهد ، شعر قشقاییاین کتاب برای مخاطبان 

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئیل هجرانی)ائل هجرانی(

 

 نویسنده:  عبدالحسین شهبازی 

 ۱۵۸1چاپ اول: 

 ۱۸۱تعداد صفحات: 
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شعرهای مختلف و بخش اول)بیریمجی بولوم، مختلف شعرلر( این مجموعه شامل سه بخش می باشد. 

مذهبی که بیشتر آنان مربوط به پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و ورود حضرت امام )ره( تا رحلت 

 باشد.ایشان می

یعنی یادی از برادران و بستگانی که در عصر ما به رحمت قسمت دوم تاریخچه هجران یاران سفرکرده؛ 

 که برای موضوعات مختلف سروده شده است.  اشعار طنز و قسمت آخراند ایزدی پیوسته

 

 

 کسمه نار آغاجی یام

 

 نویسنده:  بهمن مرادی علمدارلو 

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸1سال چاپ: 

 ۱۱1تعداد صفحات: 

که عنوانش برگرفته از یک آساناک  معروف ایلی است، شامل ..” کسمه نار آغاجی یام“ی مجموعه

 های شعری قشقایی است.ها و قوشماها و دیگر قالبها، گرایلیای از آساناکمجموعه

ی اخیر اند؛ در طول دو دههی این کتاب نوشتهزنده یاد استاد محمد نادری دره شوری در بخشی از مقدمه

ان و نویسندگان قشقایی چنان باال رفته که دیگر قابل شمارش و شناسایی آمار هنرمندان موسیقی و شاعر

کامل نیستند؛ اما بدون تردید یکی از شاخص ترین آنان شاعر شیرین سخن و موزون کالم ایلمان، آقای 

های بهمن مرادی علمدارلو )علم( از طایفه بزرگ شش بلوکی است که مجموعه حاضر از اولین سروده

 اوست.
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 آغ بولوت

 

 نویسنده: شوکت رضایی رحیمی

 ناشر:تک درخت

 ۱۱1تعداد صفحات: 

 ۱۵۸2چاپ اول: 

ی شعر، اثر سرکار خانم شوکت رضایی رحیمی به متخلص به شاه سلطان  است. او را این مجموعه 

 قشقایی نو به حساب آورد.توان یکی از سرایندگان دوران می

ی قطعه شعر در اوزان گوناگون شعر قشقایی است که با مناقب ائمه ۱1۱ی حاضر دارای مجموعه

ای از نشر معارف دینی، های شاه سلطان در آمیزهاطهار)ع(عطرناک شده است. مضامین اصلی سروده

ای از تغزل هالهحبت است که درفضایل اخالقی، عشق به سرزمین و مردم، عواطف مادری و دلدادگی و م

 آید.و غنا و به زبانی بسیار ساده و خودمانی به میان می

 شود: کتاب حاضر با نعت حضرت پیامبر اسالم و چنین آغاز می

 اولدوز اوینار، اولگر اوینار، آی اوینار، 

 بوی گئجه دنیایا گلدی محمد)ص(

 آسماندان یاغیش تکی نور یاغار، 

 گلدی محمد )ص( بوی گئجه دنیایا

 کند: سپس شعر انتظار آن را دنبال می
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 دئدیلر جمعه ده گله سی دلبر، 

 عالم وجودوندان اوال منّور...

 

های متنوع بومی و سرشار از احساسات و عواطف لطیف و و پس از آن اشعار مختلف ایشان با موضوع

 بی ریا پشت سر هم آورده شده است که حاوی مراثی شهداست. 

های کنده شده از اعماق دل مادر و بانویی صافی بخش دوم کتاب عنوان اشعار این دفتر، نغمه« لر نوحه»

ضمیر است که خواننده نباید در آنها به دنبال یافتن قواعد و اصول و مبانی شاعری، صنایع ادبی و 

کنده شده و همانند ها از دل انطباق کالم با زحافات بحور عروضی و یا قوافی اشعار هجایی باشد. مصراع

 های مروارید به هم وصل شده است: دانه

 گل گئدمه شیدا دلبریم

 گل گئدمه ماه منظریم

 گل گئدمه آب کوثریم

 گل گئدمه دّر و گوهریم

 گئری باخ قشنگ دلبریم

 گئری باخ، گئری باخ، گئری!

 

 های سوزناکی که در رثای شهداء کربال سروده است: و یا مرثیه

 

 قیزیل قانا سن بویاندینگ

 یانا -من آلیشدیم یانا

 امان امان بو یامانا

 هایاناقولالرینگ دوشموش

 منیم پشت و پناهیم سن، 

 علمدار سپاهیم سن
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 یاشیل آلما )شعر توپلوسو(

 

 نویسنده: فرود جهانگیری 

 ناشر:یاشیل آلما

 ۱۵۸1چاپ اول: 

 ۱۰1تعداد صفحات: 

 رندهیگ بر در کتاب نیا. دیرس چاپ به ۱۵۸۱ سال در یریجهانگ فرود اشعار از یا مجموعه آلما لیاشی

 جهان به چشم لیا در ۱۵۳۹ سال در که یریجهانگ فرود. باشدیم ییقشقا یشعر متداول یقالبها

 از یکی آلما لیاشی کتاب سندهینو. نمود آغاز یجد صورت به را شعر سرودن ۱۵۱۳ سال از گشوده،

 راژیت با۱۵۸۱ سال در آلما لیاشی شعر مجموعه. اندبوده ییقشقا ادب و فرهنگ یحوزه نیفعال

 زبان ترک یکشورها و رانیا ترکان ادب و شعر یحوزه عالقمندان اریاخت در و دیرس چاپ به جلد۱۲۲۲

 هک باشدیم یترک شعر مرسوم یقالبها در یاشعار از یمنتخب یمحتوا با کتاب نیا. گرفت قرار هیهمسا

 یدارا آلما لیاشی. است دهیگرد عرضه عنوان نیا با نکیا و سروده خود تیفعال انیسال یط در آن شاعر

 کیکالس یقالبها در حال، وصف با که باشدیم شعر روال و سبک به نو ینگاه با ،یمیصم و آشنا یزبان
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 اب و باشدیم وایش یانیب و موثر یکالم یدارا کتاب نیا در یریجهانگ فرود اشعار. است دهیگرد انیب

 از یگرید شعر کتاب یزود به. است نموده برقرار را یخوب یاحساس و ییمعنا ،یعاطف ارتباط مخاطب

 . شد خواهد عرضه و چاپ شانیا

 

 

 

   بوستان قشقایی

 

 نویسنده: نوذر دانشور 

 کتاب شیراز :ناشر

  ۱۵۸۱اول :  چاپ 

 ۲۱۲تعداد صفحات:  

 

ي، كشكول کتاب  حاضر سومین اثر مؤلّف  و شاعر فقید و نامي ایل قشقایي، به نثر و نظم  نوذر دانشور

رود و اي خواندني از تاریخچه فرهنگ غني و اصیل ایل قشقایي به شمار مياست . این كتاب مجموعه

ها و مجموعه اشعاری به زبان فارسی از قصیده و غزل و مثنوی و دوبیتی که حاوی شامل دل سروده

نگ ایل قشقائی است.در مطالب و نکات آموزنده اجتماعی و اخالقی و دینی از آداب و رسوم و هنر و فره

پایان کتاب  آلبوم عكس از اشخاص برجسته ایل و نیز تصاویري از آداب و سنن  ایل قشقایی آورده شده 

 است  این کتاب به همت خانواده این نویسنده پس از درگذشت وی به چاپ رسیده است.
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 ان باخما)نیم نگاه( مجموعه شعرترکی و فارسیی

     

 پناه نویسنده و سراینده: محسن رجایی 

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸۱چاپ اول:    

  ۰۲۹تعداد صفحات: 

های های جدید است. سراینده در این کتاب، با مضامین و قالباین کتاب منتخبی از اشعار پیشین و سروده

از حالوت و لطافت و روانی خاص برخوردار است.  مختلف شعر قشقایی، شعر سروده که

های استاد شهریار های  این شاعر که ملهم از سرودهها و پنج بندیها( و قوشما یا غزلها)ترانهآساناک

های شعر در قالب»گوید: پناه خود میهای ادبی بسیار زیباست. رجاییاست، از نظر محتوی و آرایه

 «طاهر عالقه خاص داشتم و بسیار تأثیر پذیرفتم.های بابافارسی، به دوبیتی

 به عنوان نمونه:

 سر راهت گذر کردن چه حاصل                      تورا یکدم نظر کردن چه حاصل                   

 تـو کـه با ما سرسازش نـداری                        ازین اما، اگر کردن چـه حاصل                      

 ها:یا آساناکو 

 دئدیم          گؤزلریم بولوت کیمین         آغالییب یاغـا دئدیم« یاغا»دردیمی داغا دئدیم        یاندیران 
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 ساری اَکین بیچمک ایستئیر                  مئی دوداغینگ  ایچمک ایستئیر                      

 جـانی بـاشدان گچمک ایستئیر                  منیم کیمین  عـاشق  اوالن                     

 

 

 

 

 

 داراب خان اوجاقی 

 

 نویسنده: مراد علی حیدری کشکولی

 ۱۵۸1چاپ اول: 

 ۱۸1تعداد صفحات:  

و غزل است. در این مجموعه اشعار فارسی در  اغلب اشعار این مجموعه به زبان ترکی در قالب مثنوی

 قالب غزل و دو بیتی نیز آورده شده است.

گوید: تمام تالش من در این کتاب می« دارابخان اوجاقی»این شاعر دربارة عنوان اجاق برای اسم کتاب 

بزرگ و مادر اند، بدانند که پدر بر این بوده است که نسل جوان امروز که در شهر و روستا به دنیا آمده

اند که در آن نوع زندگی از امکانات امروزی خبری نبوده است. ای داشتههای آنها زندگی عشیرهبزرگ

هنوز هم اقوام قشقایی و دیگر اقوام کوچ نشین که ییالق و قشالق دارند،  از آب لوله کشی، بخاری، 
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اد غذایی سالم و ارگانیک استفاده اند و در عوض از طبیعت و امکانات طبیعی و موبی بهره…اجاق گاز و

ای کوچک و کم عمق به نام ها برای پخت نان و فرآوری شیر و ماست از چالهکنند. این خانوادهمی

شوند و زندگی شهری دارند، با این واژه بیگانه کنند. افرادی که در شهر متولد میاستفاده می« اجاق»

شده است. واژة اجاق در بین وشنایی شب نیز استفاده میهستند. این اجاق عالوه بر پخت و پز، برای ر

ای برخوردار است؛ تا جایی که در فرو کش کردن آتش جنگ بین ایالت و عشایر از حرمت و قداست ویژه

جایگاه مقدس و تأثیر گذاری دارد. در فرهنگ … قبایل، اختالفات قومی، فیصله دادن به خون بها و

خانة بخت حتماً باید دور اجاق طواف نماید و مقداری از خاکستر آن را  عشایری، عروس قبل از رفتن به

ای بر کمر ببندد. همچنین اگر فردی از اهل ایل فوت نماید، جنازه او برای طواف برای تقدس در بقچه

 شود. برگرد اجاق گردانده می

هد که:  داراب خان دمراد حیدری کشکولی دربارة داراب خان و اجاق این ایلخان قشقایی توضیح می

رئیس ایل قشقائی در دوران قاجار بوده و در سیاه چادرهای  قشقایی متولد شده است. وی پدر صولت 

 ها برها در جنوب ایران بوده است. قشقاییالدوله قشقایی از سران عشایر ایران در مبارزه با انگلیسی

اجاق برایشان حکمت داشته است. به ای دارند و توسل به این روی اجاق داراب خان حساسیت ویژه

شد کرد، به این اجاق سپرده میای که اگر کسی به فرزندان این حاکم و قلمرو وی خیانت و تعدی میگونه

 رسید.و به سزای اعمالش می
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  آیاتای

 
 نویسنده:نوذر استوار

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸۱چاپ اول:

 ۱۱۱تعداد صفحات:

آیاتای به معنی لنگه ی ماه مجموعه اشعار موضوعی ترکی قشقایی است که به همت نوذر استوار و 

 حمایت حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد توسط انتشارات قشقایی چاپ شده است .

 در بر میگیرد .موضوع  ۱۱شاعر قشقایی را در  ۳۹شعر از  ۱۱۱این مجموعه 

موضوعاتی مثل دعا و نیایش ، ائمه معصوم علیهم السالم ،ایران ، جوانی و پیری ، پدر و مادر ، بهار 

در بر میگیرد . و تالش شده …. و عید ،باران ،زبان ، کوچ ، معلم ،انتظار،عاشورا ،عاشقانه هاو

 تفاده شود .است برای هر موضوع از شاعرانی که در هر موضوع شعر داشته اند اس

 ماذون

 یوسفعلی بیگ

 ارسالن میرزایی

 عوض هللا صفری کشکولی

 علی بهرامی

 امرهلل پناهی آزاد

 بهمنیار آقارضایی

 کاوه ایروانی

 محسن کاویانی
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 آرمان فرهنگ

 کامبیز نجفی

 فرود جهانگیری

 مسیح رحیمی

 ،منصور شاه محمدی

 مهرشید رهنما

 بهمن مرادی

 جمال خجسته

 مالخورشید خجسته

 رهاد هاشمیف

 داریوش زندی

 شهریار خلیلی

 نوروز عباسی

 اسدهللا مردانی

 یوسف شیبانی

 بیژن علمدارلو

 مسلم حسینی

 محسن رجایی پناه

 وحید جهانیان

 نوذر رضایی

 صادق ساسانی

 مراد حیدری

 رضا خسروی

 محمد نادری

 داوود حسن آقایی

 جهانبخش بخشی

 طهماسب نجفی

 عبدالرحیم مسعودیان

 نعمت بدری

 حسینعلی قائمی

 عبدالحسین شهبازی

 نعمت هللا بیگ رحیمی

 و نوذر استوار

 از

 جمله شاعرانی هستند که از یک تا چند شعر در این مجموعه دارند
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 گلمیشیدیم گؤرمگه

 

 نویسنده: فرود اژدری)دومان(

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۹۸چاپ اول: 

 ۸۰تعداد صفحات:  
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 سینیق اولدوز

 

 نویسنده: فرود اژدری)دومان(

 ناشر:یاشیل آلما

 ۱۵۸۳چاپ اول: 

 ۱۲۲تعداد صفحات: 
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 اینجیم دوزول، دیوان)مرواریدم به رشته درآی(

 

 نویسنده: همراه دانشور

 ۱۵۸۵اول :  چاپ

 ۰۹۹تعداد صفحات: 

 مجموعه اشعار ترکی قشقایی
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  دومانلی دونیا

 

 نویسنده: علی کاظمی کرانی

 ۱۵۸۱چاپ اول: 
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  شیدای زمانه

 

 )مجموعه شعر ترکی قشقایی(شیدای زمانه 

 ناشر:قشقایی

 نویسنده و شاعر:  جمشید خدابنده، ویراستار: محسن رجایی پناه 

 ۱۵۸1چاپ اول: 

 ۱۲1تعداد صفحات: 

باشد. اشعار شامل شعرهای عنوان شعر قوشما می ۵۲شعر در قالب گرایلی و ۰۲این کتاب شامل  

ان ایل باشد که آداب و رسوم و زندگی روزمرة گذشته و حال مردممحزون، عاشقانه، طنز و مذهبی می

 قشقایی توسط شاعر به صورت موزون و منظوم به رشته تحریر در آمده است. 
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 عطایی دیوانی)گردآوری و چاپ(

 

 سراینده: زنده یاد عزیزاله عطایی کشکولی

 ناشر:قشقایی

 به کوشش: شارخ عطایی کشکولی

 مقدمه و ویرایش دکتر محسن رجایی پناه با

 ۱۵۸1چاپ اول: 

 )قطع وزیری( 1۰1تعداد صفحات: 

 

این کتاب که از چهار بخش: قوشماالر،گرایلی الر، آساناکالر و شاه ختایی تشکیل شده، به کوشش شارخ 

سب، عطایی کشکولی و فرزندان شاعر گردآوری و به چاپ رسیده است. تنظیم اشعار، قالب بندی متنا

فهرست نویسی دستی)الفبایی( و صفحه آرایی نیز توسط دکتر رجایی پناه به زیباترین شکل ممکن 

 صورت گرفته است. 
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 یانیق چیچک لر )گل های سوخته(

 

 شاعر : مهناز رحمت ایگدر

 :هماراناشر

 ۱۵۸۹اول :  چاپ

 ۱۲تعداد صفحات : 

ابر سیاه مصیبت بر سر خانواده رنجبر ایگدر سایه افکند زینب دختر خانواده با تنی رنجور  ۸۰اسفند 

و روانی آشفته وقتی به خانه اش در شیراز برگشت که برادر عزیزش و مادر ودو دختر زیبایش در 

تحمل بدترین زجرهای جسمی به آنان پیوست تصادف او را ترک کرده بودند زینب نیز پس از یک سال 

..مهناز عروس خانواده که مثل همه مجبور به تحمل این مصیبت سنگین بود قلم برداشت و با نگارش 

 احساساتش،این کتابچه را خلق کرد .

کتاب یانیق چیچکلر )گلهای سوخته(از اشعار داراماتیک مهنازرحمت ایگدر به زبان ترکی قشقایی 

)تصادف خانواده شوهرش و مرگ عزیزانی چون  ۸۰ن هم به وقایع رخ داده در اسفند است که در آ

بابک برادر شوهر،مادر شوهر،خواهر شوهر و دختران خواهر شوهرش (شعرها و مرثیه های 

، ترجمه و نظم هم در کنار کشکولی احساس بر انگیزی را سروده که با کمک استاد عوض هللا صفری

 اشعار گنجانده شده ..
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احساسات و مصیبت زدگی در این اشعار دل هر خواننده ای را میلرزاند و اشک را میهمان گونه ها می 

 گرداند.

 

 یاش

 

 شاعر:صادق یعقوبی

 ناشر:قشقایی

 ۱۲تعدادصفحات:

 ۱۵۸۹چاپ اول:

این کتاب شامل مجموعه نوحه های ترکی قشقایی در وصف شهدای کربال و ائمه اطهار علیهم 

 می باشد.  السالم

و مناسب ایام محرم و مناسبتهای ایام مختلف   که در سبکها و وزن های مختلف سروده شده است

 می باشد  سوگواری و مداحان عزیز
 

 

http://qashqaiebook.ir/product/یاشنوحه-ترکی-قشقایی/
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 شعر طنز
 

 

 قره کیشی

 

 ناشر:وفایی

 نویسنده: تیمور گردانی

 ۹۲تعداد صفحات: 

 ۱۵۹۲: سال چاپ

 

و  ،جدال، کارمند، شهیداین کتاب شامل اشعار ترکی قشقایی است که در قالب طنز با موضوعاتی همچون 

ی ترکی است که ترجمه و شرح آن به زبان نامهنیز، شامل واژه نظایر آن سروده شده است. پایان کتاب

 فارسی آمده است.

 

 

http://qashqaiebook.ir/product/قره-کیشی/
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 فوجوق

 

 نویسنده: تیمور گردانی

 ۱۲تعداد صفحات: 

 ۹۹: سال چاپ

شاید هم هیچکس جرأت چنین ای بنویسد. نویسد: برای چاپ کتابم هیچکس حاضر نیست مقدمهگردانی می

کاری را ندارد. در صورتی که از دیرباز طنزپردازان به نامی چون عبید زاکانی و ایرج میرزا و...  در 

 اند.این سرزمین زیسته و آزادانه برای شادی و سرگرمی مردم به طنز پردازی پرداخته

از نعمت خواندن و نوشتن بی بهره  مقدمه کتابم را به توصیف طنزپرداز ایل بزرگ قشقایی که متأسفانه

دهم تا خوانندگان عزیز را چه در نظر در اختصاص میمش سلیمون )مشهدی سلیمان( باشد، یعنی  می

 آید.

 

 شعر از کتاب

 یاروم بیرگون  اُولماسا، بیلمام گورام نوالم من

 ایل اُباِی آختارام، ِاز یاروِم بوالم من 

 قربان اوالم من قوربان گونی ااُلندا، یارا

 ِازوم قربان ااُلندا، بیر ده  قربان آالم من

http://qashqaiebook.ir/product/فوجوق/
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 تیمور دوستالرا دییر، قویونگ ساز سیز قاالم من

 تا بیر دن یار دمییه  کویلی بابی چاالم من    

 

 فهرست

o  مقدمه 

o  ِایران باجی  یَِنن کشور دازا بحث 

o  اِزباشنه 

o ِگد آهلل اَلِنَده 

o  نازلی بورنوم 

o حاجی صفر، سفر 

o وامِ  مسکن 

o سحر 

o سانسور 

o خیمه شب بازی 

o آمیرزا 

o ایمامقلی زنده لیگی 

o کاندیدا یوخوسی 

o غار علیصدر 

o سنه دیرم کاندیدای قشقایی 

o فیل 

o غم یِمه 

o  ِقره کیفل 

o  بور سیبیل 

o  ِتاِر داش 

o َگلیر 

o  ِخط فقرنگ آلت 

o داها بیلِدم 

o پیتزا 

o ِگدی 

o من شغل سیِرمَ  دایی ِجانم 

o سی بیمه دفترچه 

o چار اُیماق 
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 بالدان شیرین

 

 نویسنده:  نوذر استوار

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸2چاپ اول: 

 ۹۱تعداد صفحات: 

 

لی قوشما چیقینی )مجموعه شعرطنز( حاوی )شیرین تر از عسل(با محتوای گولمه” بالدان شیرین“کتاب 

ها، استعارات، ی ضرب المثلطنز و عبرت آموز که معجونی از ریشه مجموعه اشعاری است بارویکرد

هاست که به صورت نظم و نثر ها، باورها و اتفاقات شیرین قشقاییها، افسانهاتفاقات  و حاضر جوابی

ها  که گاه به صورت یک ی نگارش در آمده است. این  اتفاقات و حاضر جوابیتوسط این مؤلّف به رشته

ای کوتاه، کالم را مالحت می بخشد، سینه به سینه نقل شده و در گذر زمان دچار یا استعارهضرب المثل 

تحول گشته است و برخی نیز به صورت ضرب المثل درآمده و حتی برخی از زبان حیوانات بیان 

های خاص، برای گردند. در این مجموعه موزون تالش شده است از الفبای فارسی همراه با نشانهمی

ای که برای هر آوا، تنها یک نشانه وجود داشته باشد و ارش ترکی قشقایی استفاده شود؛ به گونهنگ

 خواننده را که شاید با این زبان آشنایی زیادی  ندارد،  در قرائت صحیح آواهای مشابه، سرگردان نکند.

 

 

http://qashqaiebook.ir/product/بالدان-شیرین/
http://qashqaiebook.ir/product/بالدان-شیرین/
http://qashqaiebook.ir/product/بالدان-شیرین/


 

 264 

 

 کتاب کودک
 

 

 اوشاقالر آی اوشاقالر

 

 نویسنده: ارسالن میرزایی

 ۱۵۸۲چاپ اول: 

 کتاب شعر اوشاقالر آی اوشاقالر

توانید این کتاب زیبا و ارزشمند را در قالب یک  نرم افزار موبایل )ساخت وحید رستمی(همیشه شما می 

 مراه داشته باشید و ازسایت جمعیت جوانان قشقایی  به همین نام دانلود نمایید.به ه

ادبیات کودک در ایل قشقایی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و برای هر فعالیتی در زمینه کودکان و »

نی انوجوانان شعر، داستان، چیستان و ... وجود داشته است. هر شعر، الالیی، چیستان، داستان، بازی زب

ها تفکرات، پندها و اندرزها برای بهبود زندگی و آینده افراد و فرزندان ایل بوده و ... خود حامل اندیشه

است. تمرینی برای خود اظهاری، تمرینی جهت اعتماد بنفس و حاضر جواب بودن، تمرینی برای عدم 

ا خود تمرینی بوده برای ههای داستانشرم و بازگویی ایده و افکار و درس گرفتن از سرنوشت شخصیت

های درس زندگی مشقت بار پیش رو. هم اکنون با پیشرفت تکنولوِژی، تغییر شیوه زندگی و ساخت برنامه

http://qashqaiebook.ir/product/اوشاقلار-آی-اوشاقلار/
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ها و قدرت های به روز، شرکتها و اپلیکیشنسخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته در قالب انیمیشن

نظیر ماهواره، موبایل و ... از بدو تولد سعی های بسیار قوی و پیشرفته بزرگ جهانی با توجه به رسانه

باشند. ما در این گیر و دار هستی و اضمحالل ها به سوی مسیر خود میدر جهت دادن به تفکرات انسان

های اندکی نظیر اوشاقالر آی اگر دیر بجنبیم، لطمه فرهنگی سختی را خواهیم خورد. کتاب

نه مرادی(، قوشالرا داش آتان اوغالن )راضیه کاظمی( آیی اوشاقالر)نگارنده(، آللینجاق اولدوزو) فتا

های ما را التیام بخشد. ما باید در قولو و آی گولوم و سای گولوم ) شوکت رضایی( نیز توانسته است زخم

 های فکری و ...های کودک در قالب انیمیشین، اپلیکیشن، کتاب، بازیاین برهه حساس به ساخت برنامه

قشقایی اقدام کنیم تا بتوانیم گلیم خویش را از آب بیرون بکشیم. به امید آن روز...   با زبان و فرهنگ

 «ارسالن میرزایی.

 
 شعر( -)کودک قوشالرا داش آتان اوغالن

 

 

 کاظمی کرانی )نقاش(نویسنده: راضیه کاظمی کرانی )شاعر(، عابدین 

 ناشر:  تخت جمشید 

  ۱۵۸۲چاپ اول:  

 ۱۰تعداد صفحات:  

 

http://qashqaiebook.ir/product/قوشلارا-داش-آتان-اوغلان/
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 )کودک_ شعر(آی گولوم سای گولوم

 

 نویسنده: شوکت رضایی 

 ۱۰تعداد صفحات: 

 ۱۵۸1چاپ اول: 

 

 

 

 

http://qashqaiebook.ir/product/ای-گولوم-سای-گولوم/
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 زبانم را نگه می دارم(من  من دیلیمی ساخالرام )

 

 نویسنده: هوشنگ علیزاده

 ناشر:یاشیل آلما

 ۱۵۸۳چاپ اول:

 ۰۲تعداد صفحات: 
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 آموزش تصویری واژگان ترکی قشقایی

 

 

 

 ویژه کودکان و نوجوانان )اعضای بدن(

 نویسنده: زهرا طاهری فر

 ناشر : نویسندگان پارس

 ۱۵۸۱چاپ اول: 

 ۵۲تعداد صفحات: 

 در

این کتاب، واژگان ترکی قشقایی به صورت تصویر همراه با آوانویسی به التین و تلفظ و ترجمه 

 فارسی آمده است تا کودکان و نوجوانان عزیز بتوانند به خوبی یاد بگیرند و از آن استفاده نمایند

http://qashqaiebook.ir/product/آموزش-تصویری-واژگان-ترکی-قشقایی،ویژه/
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 کالنتر کرامت و داروغه هیبت

 

 نویسنده : فرهاد هاشم پور جعفربیگلو

 ناشر: قشقایی

 ۱۵۸۱چاپ اول :

کتاب کودک به نام )کالنتر کرامت و داروغه هیبت( تالیف فرهاد هاشم پور اموزگاری از شهرستان 

فیروزاباد روایتگر گوشه ای از زندگی عشایری است که در کمال صداقت ، امانت داری و مسولیت 

پذیری ساربانی به نام هیبت را به همراه تصویر گری کم نظیری به تصویر می کشد. قهرمان اصلی 

ات قاین قصه، فردی ساربان و عشایر است که بیانگر زندگی ساده عشایری می باشد. در این قصه اتفا

بسیارجالبی می افتد که با زبانی ساده و شیرین به منظور استفاده دانش اموزان و کودکان، برای گروه 

 سنی ) ب و ج( تالیف شده است.
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 قورخماز پاشا

 

 نویسنده : صمد موغانلی

 نقاش : سمیرا حقیقت

 ۱۵۸۹سال چاپ : 

 ۱۳تعداد صفحه 

 به زبان ترکی قشقایی نوشته شده است که  این کتاب کودک

شخصیت داستان پاشا پسر بچه ای وابسته به مادر که رفته رفته بزرگتر می شود اما کمی از تنهایی 

میترسد و خیال پرداز است و اتفاقات جالبی برایش می افتد و آرام آرام به کمک مادرش بر آن ترس 

 …کند و غلبه می

 داستان فوق در کشور ترکیه موفق به کسب مقام سوم مسابقه ای بنام

” benim ülkem Türkiye” 

 شده است .

این کتاب از روی ابراز عالقه و اهمیت نویسنده به زبان مادری تهییه شده و به ایل بزرگ قشقایی 

 تقدیم گردیده

http://qashqaiebook.ir/product/قورخماز-پاشا/
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 ضرب المثل

 
 آتاالر سوزو

 

 نویسنده: اسداله مردانی  

 کیان نشرناشر: 

 ۱۵۱۹چاپ اول:  

 ۰21تعداد صفحات: 

های ترکی که ریشه در فرهنگ، سنن و تاریخ گذشته مردم ترک زبان ایران دارد مضامین ضرب المثل

 ”آتاالر سؤزو“ها و اصطالحات که با عنوان تأثیر گذاری دارند. این ضرب المثلبسیار آموزنده، شیرین و 

بیان می شود بیشتر نشأت گرفته از تجارب گذشتگان یا شعرهای شاعران نامدار ترک زبان و یا یک 

ها در گفتگوهای روزمره مردم، المثلحادثه تاریخی بوده است. امروزه متأسفانه استفاده از این ضرب

 شوند. ها دارند  فراموش میشود و متأسفانه بسیاری از اینها کمتر دیده میصاً جوانمخصو

http://qashqaiebook.ir/product/آتالارسوزو/
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های ترکی قشقایی که با مضامین اخالقی، المثلای است از ضربیا سخنان نیاکان مجموعه آتاالرسوزو 

ندآموز ها و سخنان پالمثلفرهنگی، اجتماعی و نظایر آن فراهم آمده است. در این کتاب، برخی ضرب

 براساس حروف الفبای ترکی مرتب شده و در مقابل هر یک ترجمه فارسی نیز آمده است.

 

 

 های ترکی قشقاییضرب المثلبرگزیده اصالحات و  

 

 سنده: نوذر استوارینو

 ناشر:تخت جمشید،قشقایی

 ۱۵۸۰اول:  چاپ

 ۱۵1تعداد صفحات: 

هایی است که اکنون در میان گویشوران این المثلای از اصطالحات و ضرباین کتاب دربرگیرنده برگزیده

های ترکی قشقایی را شامل المثلایل بزرگ جریان دارد. گرچه این مجموعه همة اصطالحات و ضرب

و بدون در نظر گرفتن ترتیب الفبایی، بر مبنای  ای جدیدشود، اما تالش شده تا در شیوهنمی

بندی این مجموعه برمبنای بسامد استفاده از های خاص و زیبا  صورت گیرد. شیوة دستهبندیدسته

اسامی خاص است که در یک گروه یا رده قرار دارند. این که در بین حیوانات یا گیاهان از کدام یک از آن 

ها یا ابزار، کدام یک بیشترین شود و از اعضای بدن انسان یا لباسده میها استفاالمثلاسامی در ضرب

 سازی دارند. المثلسازی و ضربکاربرد را در اصطالح

ها بر مبنای حروف الفبایی تنظیم و عالوه بر نگارش با الفبای المثلها، ضرببندی این دستهپس از جمع 

هم نوشته شده تا خواندن آن برای همگان میسر شود.  (IPAالمللی آوانگاری )فارسی با الفبای بین

 ها نیز در این اثر اشاره شده است. همچنین به بیان معنا، معادل فارسی یا کنایی آن
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 : کار رفته شامل عناوین زیر استها بهها در مورد آنالمثلهای این کتاب که ضربفصل

 

o حیوانات 

o اعضای بدن 

o طبیعت 

o گیاهان 

o  خویشاناشخاص اقوام و 

o ها(ها و نوشیدنیاغذیه)خوردنی 

o لباس و پوشاک 

o ها رنگ 

o ابزار 

o متفرقه 

 
 ضرب المثلهای ترکی ایل قـشقـایی

 

 نویسندگان: داود بـالـیـده و فرحناز قشقایی 

 ۱۵۸۲چاپ اول: 

 ۱۸۱تعداد صفحات: 

 

http://qashqaiebook.ir/product/ضرب-المثل-های-ترکی-ایل-قشقایی/
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در دامان کوه سرخ چهار مال  از توابع بخش خشت و کمارج و در  ۱۵2۰مؤلّف کتاب در شب یلدای سال 

شوری حاجی َدولو است های طایفه درهای از طایفه دره شوری چشم به جهان گشود. یکی از تیرهخانواده

ان گذراند و پس از که بالیده در همین تیره به دنیا آمده است. تحصیالت ابتدایی را در چنارشاهیج

تحصیالت متوسطه به عنوان دبیر ریاضی مشغول کارشد. وی با همکاری همسرش خانم فرحناز ترک 

های قشقایی را با به طرح و ایدة متفاوت به رشتة المثلهای درسی،  کتاب ضربقشقایی عالوه بر کتاب

سی با حروف التین نیز نوشته شده ها پس از ترجمه از ترکی به فارالمثلتحریر درآورده است. این ضرب

 ها به ترتیب حروف الفباست.المثلهای کتاب، تنظیم ضربتر شود. از دیگر ویژگیاست تا تلفظ آن آسان

 

 
 ائل سوزو ائل گوزو)ضرب المثل(

 

 نیانویسنده:  طیبه محمدی

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸1چاپ اول: 
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 چیستان

 

 قاشقایی تاپماجاالری

 

 نویسنده: ارسالن میرزایی

 ناشر:یاشیل آلما

 ۱۵۸1 چاپ اول: 

 ۱۲۰تعداد صفحات: 

 ۵۳۲فولکلور قشقایی، مشتمل بر قریب های کتاب قشقایی تاپماجاالری )بولماجاالر( مجموعه چیستان

باشد. به گفته مؤلّف ساله ایشان در فولکلور قشقایی می ۰۲ای از پژوهش چیستان قشقایی که گزیده

ها کاری بسیار مشکل  بود که از طوایف مختلف ایل قشقایی در طی سالهای گذشته گردآوری  این چیستان

ساربانان، بزرگان و هنرمندان و... قشقایی که اکنون بیشتر با پرس و جو از پیران، فرزانگان، شبانان، 

اند جمع آوری و با همکاری کانون فرهنگی اوجاق و انتشارات یاشیل آلما آنان چهره در نقاب خاک کشیده

 چاپ و عرضه گردید.
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ها از آن جهت مشکل بود که متاسفانه گرد فراموشی و اضمحالل بر چهره وی افزود جمع آوری چیستان

چیستانها نشسته و دیگر هیچ کس را از وجود آنان اطالعی در دسترس نبود و حافظان و گویندگان آنان 

نیدیم شنیز دچار پیری و فراموشی شده بودند و برای یافتن یک چیستان جدید باید صدها چیستان را می

ن هم از حوصله افراد که به یک چیستان جدید دست پیدا کنیم که قبال آن را یادداشت نکرده باشیم و ای

مورد پژوهش ما خارج بود. ولی به یاری خداوند این مهم با همکاری تعداد کثیری از دوستان به انجام 

 ای از میراث فرهنگی و معنوی این ایل بزرگ به ثبت رسید.رسید و گوشه

ن نیز جواب هر در این کتاب ابتدا چیستانها بر اساس حروف الفبا مرتب و شماره گذاری شده و در پایا 

 چیستان با شماره مربوطه آن ارائه گردیده است.

ای بر این کتاب نگاشته اند  آقای دکتر ناصر منظوری زبانشناس و پژوهشگر بزرگ آذربایجان نیز مقدمه

 باشد.و طرح جلد آن اثر هنرمند محمدرضا نجفی می
 

 

 افسانه 
 مهر خاور، ماه مغرب 

 

 نویسنده:  سارا )صغری (مرادی کشکولی

 ناشر:تخت جمشید،قشقایی
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 ۱۵۹۹چاپ اول: 

 11تعداد صفحات: 

قل ها نای که در گذشته در ایل قشقایی توسط بزرگترهای افسانهنویسنده در این کتاب یکی از داستان

ها را که سینه یه سینه نقل ها این داستانها و مادربزرگشده به رشتة تحریر درآورده است. پدربزرگمی

اند. این کتاب در بردارندة داستان کردهها روایت میشده، شامگاهان در در اطراف اجاق برای جوانمی

 م و نثر باهم آمیخته شده است.  باشد که در قالب  نظای به نام مهر خاور و ماه مغرب میافسانه

ای در ای از ایران به دختر شاهزادهای، مربوط به عاشق شدن شاهزادهموضوع این داستان افسانه

شود. عاشق به نام مهر و معشوق به نام ماه بوده که از ترکیب نام سرزمین دوردست در مغرب زمین می

 آنان مهر خاور ماه مغرب  ساخته شده. 

سخت دلباخته معشوق شده است، برای دست یافتن به معشوق عازم این سفر دور و دراز می  عاشق که

شود و در این سفر با مشکالتی از جمله برخورد با دیوها، طوفانی شدن دریا و شکستن کشتی، تا پای 

پایان شود و درنهایت این هجران به ها، برده شدن و... روبه رو میچوبه دار رفتن، برخورد با راهزن

 یابد.رسد و به معشوق خود دست میمی

 

 

 

 

 های ایل قشقاییها و قصهافسانه

 

 نویسنده: منوچهر کیانی  

 ۱۵۸۰چاپ اول:   
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 ۱1۲تعداد صفحات: 

به طور مستقیم به زمان حال انعکاس یافته و قهرمانان  های ایلی، باورها و عقاید گذشتگاندر قصه   

های ایلی فقط جنبه تفریحی و وقت گذرانی ندارند، بلکه درس پذیرند. داستانقصه را به عنوان الگو می

 عبرتی هستند برای نوباوگان و مقصودشان آموختن پند و اندرز و دادن حکمت و علم اخالق است.

 داستان از ایل قشقایی تحت برخی از این عناوین است:  ۱۲ی كتاب حاضر دربردارنده

 های کوراغلو)مبارزه کوراغلو با ظالمان و شاهان ستمگر برای رفع ظلم و بیدادگری(داستان -۱

 ها دارد(ها و شجاعتشیرزاد پهلوان)که حکایت از مردانگی -۰ 

دهد منجی اخالقی است که نشان میاجتماعی و  -صیدی خان و پریزاد)این داستان یک سوژه مذهبی -۵

 توانند به درجه عالی برسند(ها فقط خداست و بندگان خالص و صادق خدا میانسان

 ملك محمدشاه -1

داستان عاشق غریب و شاهزاده صنم که آهنگ معروف غریب و صنم در قشقایی برگرفته از همین  -2

 ت یوخوم حساب ائدینگ اوچموشم و ...قانا -باشد: من غریبم، چوخ غریبلیگ چکمیشم داستان می

این داستان یک درام سوزناک از اختالف طبقاتی است که هنرمندان آن مسیر فکری آیندگان را عوض  

 کرده اند.

 داستان یان اوغول )تلون سوار( -1

 آخساق جیران )آهوی لنگ(   -۱

 داستان قیرآت  -۹

 شاه برخوردارو ...  -۸

گی در ضم و شماتت از تان حاتم طائی حاوی بزرگ منشی و سخاوت پیشهداستان حاتم طائی )داس -۱۲

 های خسیس است(انسان
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 ترانه/آساناک

 
 (های ترکی قشقایی)ترانه آساناکالر

 

 نویسنده: اسداله مردانی  

 ۱۵۹۲چاپ اول:  

 ۱۰۹تعداد صفحات: 

معموالً در ادبیات هرقومی آثار کالسیک و فولکلوریک دارای تاریخ بسیار کهن است که از زمانهای 

بسیار دور شروع شده و با رشد و پیشرفت خود ارزش و اعتبار کسب کرده است. فولکلوریک زبان 

توان آنها را در های خاصی برخوردار است که میر اقوام از جذابیت و زیباییترکی قشقایی در بین سای

 قالب شعر، ضرب المثل، داستانهای حماسی، عشقی و... مشاهده کرد.

های قبلی خود است و وظیفه دارد که با حفظ فرهنگ اصیل خود، مسلما هرنسلی میراث دار فرهنگ نسل

نسل بعدی تحویل دهد. در گذشته، بزرگترها کودکان خردسال را آن را بارورتر و شکوفا تر نموده و به 

ها درس گفتند و ضمن آن که به آندر اطراف خود جمع کرده، برای آنها داستان، شعر، متل و... می

دادند، فرهنگ و معنویات نسل خود را هم به آیندگان منتقل شهامت، شجاعت، اخالق و... یاد می

 کردند.می

های آنچنانی و... فرهنگ عامیانه ما ه بعد از روی کار آمدن رادیو، تلویزیون، فیلمباعث تاسف است ک

 یها و اشعار عاشقانهیعنی اشعار حکمی و پند آموز، آداب و سنت، ضرب المثلها، داستانها و حتی ترانه
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 اب قسمتیشود. با وجود این، خوشبختانه در این کتپراحساس ایلی و همه و همه به  فراموشی سپرده می

از اشعار مختلف ترکی که در حال فراموشی است، جمع آوری شده تا شاید از غارت باد نسیان و چپاول 

 های جدید در امان بماند.فرهنگ

شود؛ گرچه شعر در میان ترکان بالعموم و در بین ترکان قشقایی به خصوص به صورت هجایی دیده می

ا در مقایسه با اشعار هجایی  بسیار اندک  و کم شمارند. خورد، اماشعار عروضی نیز گاهی به چشم می

ها( اشعار هفت هجایی، کوتاه، لطیف و دلنشین هستند که در این کتاب اقای مردانی برای ها)ترانهآساناک

ها را عشق و عاشقی، هجران و غم عشق و اغلب موضوع آساناکاند. گردآوری آن زحمات بسیار کشیده

 دهد. هم مضامین اجتماعی تشکیل می شکوه و شکایت  و کمی

 
 صد آساناک

 

 گردآورنده: رسول یونان 

 ۱۵۹۸چاپ اول: 

  ۱۰۲تعداد صفحات: 
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 نام های ترکی قشقایی

 

 های اصیل ایرانیفرهنگ نام

 

 ( همراه با اسامی ترکی امروزه و قدیمیی ترکی قشقایی)شاخه 

 ناشر:قشقایی

 رحیمینویسنده: اسداله مردانی  

 ۱۵۹۸چاپ اول:  

 ۱۱۰تعداد صفحات: 

ها اختصاص دارد كه به ترتیب شناسی آنی ریشههای ایرانی بر پایهمعرفی اسامی و ناماین مجموعه به 

حروف الفبا فراهم آمده است؛ ضمن آن كه هر نام،آوانگاری شده و معنای آن نیز مقابل آن آورده شده 

تر ن، بیشی پهلوی و اوستایی بوده و آوانگاری التینامه، دارای ریشهاست. گفتنی است واژگان این نام

ی گذاری زبان انگلیسی است. افزون بر این، در بخش آغازین كتاب، مبحثی در خصوص نام و نامبر پایه

 های مشترك اسامی ایرانی و اروپایی مطرح گردیده است.در ایران باستان و ریشه

 ی کتاب به قلم مؤلف: بخشی از مقدمه

http://qashqaiebook.ir/product/فرهنگ-نامهای-اصیل-ایرانی-شاخه-قشقای/
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جود دارد که قابل احترام و ارزش اجتماعی عام به مقدمه؛ در هر ملتی آداب و رسوم و فرهنگ خاّصی و»

 ی آنها بستگیها نیز به سوابق گذشتهگیرد؛ فرهنگ نامگذاری برای فرزندان و آیندگان این ملّتخود می

و سرنوشتشان ارتباط مستقیم دارد؛ یعنی انتخاب نام  دارد؛ آنها از دیرباز معتقد بودند که نام افراد با آینده

ی را هایکردند نامشخصیت فردی و اجتماعی انسان تأثیری بسزا دارد؛ بنابر این تالش می در شکل گیری

ها شود، نه برای فرزندان و آیندگان خود انتخاب کنند که بعدها موجب پیروزی، خوشبختی و سعادت آن

 شان.بدبختی و شرمندگی

ها و اقوام نبوده؛ بلکه از ملتایران عزیز ما در طول تاریخ هیچ وقت دارای یک ملّت و یا یک قوم 

ها و شده؛ شاید به همین خاطر است که آن را ایران )محلّ اتصال، محل اّتصال ملّتمختلف تشکیل می

ی ایران به معانی:  جایگاه و محلّ کوچ کنندگان،سرزمین پهن و اند؛ هرچند که کلمهاقوام مختلف( نامیده

ی آریا ندارد، چون قومی به نام آریایی نه تنها در ایران لمهگسترده هم هست و البته هیچ ارتباطی با ک

 بلکه در تاریخ دنیا تا کنون وجود نداشته و ندارد.

هم اکنون هم ایران از ملل و اقوام مختلف ترک، فارس، ترکمن، بلوچ، گیلک، کرد، عرب و ... تشکیل 

 المی از حقوق مساوی برخوردارند.قانون اساسی جمهوری اس ۱۸شده که بحمدهللا تمامی آنها طبق اصل 

ای بهتر برای فرزندان خود مطابق اقوام و ملّتهای مختلف ترکان ایران هم در نقاط متفاوت جهت آینده

 اند: های گوناگونی داشتهی نامگذاری شیوهروش اجداد و نیاکانشان در مورد نحوه

روز بعد از  1۲کردند؛ بلکه ان نامی انتخاب نمیتعدادی از ترکان در هنگام تولّد یا قبل از تولّد برای کودک

ها، بزرگان و سران فامیل کودک ترتیب ها، مادر بزرگتولّد کودک مجلسی مرکب از: اولیا، پدر بزرگ

 کردند.دادند و با مشورت همدیگر برای نوزاد اسم مناسب انتخاب میمی

افتاد که نظر آنها را به هر چیز یا کسی می گروهی از پدران هم در هنگام تولِّد کودکشان اگر چشمشان

گذاشتند؛ چون معتقد بودند که در آن لحظه کرد، اسم آن کس یا چیز را روی نوزادان خود میجلب مي

ی دیدن آن چیز یا کس برایشان خوش یمن است؛ مثالً همینکه: بولوت )ابر(، اولدوز )ستاره(، آالز )شعله

ی بِه(، دمیر )آهن(، بوالق )چشمه(، دنگیز )دریا(، قورد )گرگ(، آیغیر آتش(، آیوا )بِه، درخت یا میوه

دیدند، اسم نوزاد را بولوت، اولدوز، آالز، آیوا، دمیر و ... انتخاب )اسب، اسب نر شجاع( و ... را می

 گذاشتند.كرده و بر روی فرزندان خود این اسامي را می

به جهت زرنگی، شجاعت، وفاداری، مفید بودن و ... بوده؛ مسلّم است که انتخاب نام جانوران و حیوانات 

ها از دیرباز در بین تمام ملل مرسوم بوده؛ همانطور که اسامی: تهماسب ها برای انسانفلذا ُگزیدن نام آن

)اسب آهنین بدن(، اسد )شیر(، گو )گاو، لقب رستم دستان(، گرگعلی )گرگ حضرت علی( و ... را در 

 بینیم.یادبیات فارسی هم م

ی دّوم تولّد، کودک را با هدایایی در خور بزرگان به نزد فهیم ترین گروهی دیگر از اولیای کودک در هفته

ی کودک نامی مناسب برایش انتخاب بردند تا او با نگاه کردن به چهرهی خود میو مسن ترین فرد قبیله

 کند.

شد، نام یا لقب دیگری زمان کودکی به فرد داده می در بین بعضی از قبایل ترک عالوه بر نام اّولیه که در

کرد؛ مثل تیمور لنگ که بعد از کسب داد، کسب میای که انجام میهم به خاطر کار مهم و خارق العاده
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کن یا گورکان )داماد( شود تا خالصه داماد شاه شود و او را از آن به بعد کورهچندین موّفقیت باعث می

 بنامند.

های ترکان دیگر، حق نامگذاری برای کودک از آِن فامیِل پدری بوده و فامیل مادری گروهدر بعضی از 

نشین، حّق دخالت در نامگذاری را نداشتند؛ این درست زمانی است که در جاهای دیگر مناطق ترک

 گیرد.انتخاب نام برای کودکان با مشورت هر دو فامیل یا خانواده انجام می

اقوام ترک طبق مرام گذشتگان خود معموالً اسامی ترکی را برای فرزندان خود  واضح و مبرهن است که

کردند؛ هر چند اسامی فارسی، عربی، مغولی، یونانی و ... هم حضور چشمگیر داشته؛ چنانکه انتخاب می

 های دیگر هم رسم بر این بوده که اسامی را اغلب به زبان خودشان و یا کلمات ودر سایر اقوام و ملّت

اسامي وارده از زبانهای دیگر را برگزینند؛ این طرز تفکّر تا زمان روی کار آمدن اسالم در ایران به 

 همین منوال ادامه داشته است.

بعد از ظهور اسالم که اقوام مختلف: ترک، تاجیک، ترکمن، عرب، کرد، بلوچ، لر، گیلک و ... در دین 

کردند، باعث شد كه انتخاب نامهای ترکی، فارسی، ی میمشترک و جدید خود با مسالمت و برادروار زندگ

 عربی، کردی و ... هم به صورت آزادانه در بین اقوام مذکور ایرانی رایج شود.

ها رسم بر این بود هر قومی برای نوزادان دعاهای مخصوص به خود داشت؛ برای مثال در بین قشقایی

)به  آدیچا یاشاسین این دعاها هنوز هم رایج است: که جمالتی از این دست بر زبان آورند؛ کما اینکه

)نامش مشهور  ی نامش زندگی کند؛ یعنی که تا این نام هست او زنده بماند(، آدی سانلی اْولسوناندازه

 )پر آوازه گردد( و ... گردد(، آدلی اولسون

ج یا رمضان و ... شدند، اسم آنان را رجب، شعبان، اْوروکسانی که در ماههای مخصوص سال متولّد می

ها را هایی که در روزهای: نوروز، جمعه، شنبه، عید قربان و ... به دنیا آمده بودند، آنگذاشتند و آنمی

نامیدند و خالصه کسانی که پسر نداشتند ولی صاحب چندین دختر نوروز، جوما، شّمه، قوربان و ... می

ر را قزبس، دختربس، گول بس )ُگل بس(، آلاله بس شدند، اسم آن دختبودند، اگر باز هم دارای دختر می

 نهادند تا این یکی آخرین دختر باشد.و ... می

مرد و دیگر فرزندي نداشت، قبل از تولّد آخرین اگر كسي فرزندانش در سنین كودكي و یا نو جواني مي

ده را به نام فرزنِد درخت بردند و نام نوزاد آینفرزند، زن حامله را به زیِر درخت یا نزِد سنگي مقّدس مي

یا سنگ قلمداد كرده و او را آغاج )درخت(، آغاج اْوغلو )فرزند درخت(، داش اْوغلو )پسر سنگ( و ... 

 نامیدند تا دیگر نمیرد و سالم بماند.مي

بینیم که همگی این نامها ترکی، فارسی و عربی است؛ یعنی که در با توّجه به اسامی مذکور می 

ی اسالم تا زمان رضاشاه وضع به همین روش بود؛ می بخصوص ایران از دوران اّولیهکشورهای اسال

اّما بعد از روی کار آمدن رضاشاه به دستور انگلیس اوضاع دگرگون شد و اسامی ترکی بکلّی ممنوع و 

در قانون اساسی وضع به  ۱۸و  ۱2عربی هم محدود شد؛ اّما بعد از انقالب اسالمی با درج اصول 

ی سابق برگشت و بحمدهللا امروزه دیگر آن محدودیتهای زبانِی زماِن پهلوی وجود ندارد و انتخاب شیوه

 نام برای فرزندان آزاد است.
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با كمال تأّسف محدودیتهاي زبان تركي در ایران باعث شده كه در بسیاري از كلمات، انحرافاِت امالیی و 

ها جا گیرد؛ هاي نادرست از یك كلمه در ذهن امروزيمعنایي رخ دهد و منجر به غلط نویسي، یا برداشت

اال )ب آغا براي مثال به امال و معاني صحیح كلمات تركي زیر كه همگي نام دختر یا پسر است، دّقت كنید: 

)رنگها، رنگارنگ، سرزمین رنگارنگ، عالم  آمده، برتر، آدم برجسته. از مصدر آغماق: باال آمدن(، آالم

ي ناهید(، )هیت مادر، دختري كه مادرش از قوم هیت باشد، دختر زیبا، ستاره رنگارنگ(، آناهیتا

)آنكه دور خود بچرخد و بدن خود  )گل فراوان، درختي كه گل فراوان كند، درخت ازگیل(، تْوًووس اوزگول

نیسا  )دنیا، جاي خنك و سرد، جاي قابل زیست(، گول نیسا كه در اصل را نمایش دهد، طاووس(، دْونگا

)پدر، پدر  )ُگلي كه در طرف شمال كوهستان بروید و دیرتر از سایر گلها پژمرده شود( بوده، آتا گولو

 گرفتند( و ...باني كه در آفتاب بر سر سالطین مي)چتر و سایه بزرگ(، شوكور

ا اگر درست دّقت كنید، در ادبیات فارسي كلمات مذكور را به ترتیب چنین نوشته، معنا كرده و ی      

)ف. درخت  ي ناهید(، ازگیل)ف. ستاره )ع. جهان(، آناهیتا )تر. برتر، سرور(، عالم اند: آقاپنداشته

)ف. ع. ُگل زنان(،  )ع. جاي پست، جهان.(، ُگل نساء ي رنگارنگ(، دنیا)طاووس، پرنده ازگیل(، طاووس

 )ع. سپاس( و ... )بخشش، هدیه(، ُشكر عطا

روند، نامهاي بسیار زیبایي یمان اصلي و قدیمي این سرزمین به شمار ميدر بین تركان قشقایي كه از مق

 باشد.وجود داشته و دارد كه قابل ارائه به پیشگاه ملل و اقوام مختلف ایران مقّدس مي

ي تركي قشقایي این است كه اسامي تركي در این شاخه” هاي اصیل ایرانيفرهنگ نام”هدف ما از كتاب

ها که از حدود یك قرن پیش تقریباً به طور كامل ممنوع شده شته شود و این نامكتاب درست و دقیق نو

ي نسیان سپرده نشود تا پدران و مادران ترك زبان و سایر شد، مثل گذشته به بوتهبود و فراموش می

چاپ و  داقوام كشور عزیزمان بتوانند نام فرزندان خود را به ترکی هم انتخاب کنند؛ بنا بر این به دلیل تعدّ 

ی اسامی فارسی و عربی در آنها قید نشر فرهنگ نامهای مختلف ایرانی در سالهای اخیر که تقریباً همه

صرف نظر کرده و فقط اسامی ترکی را با   شده بود، ما در این کتاب از ضبط اسامی فارسی، عربی و ...

ش، مازیار، مهستی، پگاه، معنای اصلی نوشته و از آوردن نامهایی چون:  سیروس، فریدون، داریو

زهرا، محّمد، حسن، رضا، تقی، فاطمه، حلیمه، سمّیه و ... که از اسامی فارسی و عربی ایران زمین 

 «هستند، چشم پوشی کردیم.
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 بزرگان و مشاهیر

 

 

 الدوله قشقایی(ی جنوب )صولتحماسه پرچمدار

 

 نویسنده:  دکتر منوچهر کیانی 

 ناشر:کیان نشر

 ۱۵۹۰چاپ اول:  

 ۰۱1تعداد صفحات: 

اختصاص دارد. گفتنی است، اسماعیل “ الدوله قشقایی صولت“سیاسی  -کتاب به شرح زندگی اچتماعی

انی میان ایل به رشادت مشهور بود. در جو“ سردار عشایر “یا “الدوله صولت“خان قشقایی معروف به 

داده شد. در مقام سرپرستی ایل به نیابت از “ الدوله صولت“در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه به او لقب 

پدرش که رئیس ایل بود، در برقراری امنیت جنوب و حفظ استقالل کشور و به ویژه مبارزه با مداخالت 

های پنجم و ششم مجلس شورای ملی از جهرم به وکالت انگلیس و پلیس جنوب کوشا بود. در دوره

اجباری از سوی رضاشاه مخالفت و تحرکات “ تخته قاپو کردن عشایر“انتخاب شد. سیاست با سیاست 

دستگیر و در تهران زندانی شد. اما شدت گرفتن “الدوله صولت“عشایر را برانگیخت و به همین بهانه 

الدوله نمود. در دوره هشتم مجلس نیز، وادار به آزادی صولتشورش عشایر قشقایی دولت مرکزی را 

http://qashqaiebook.ir/product/پرچمدار-حماسه-جنوب-صولت-الدوله-قشقایی/
http://qashqaiebook.ir/product/پرچمدار-حماسه-جنوب-صولت-الدوله-قشقایی/
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با وفات ۱۵۱۱الدوله از جهرم و پسرش ناصرخان از آباده به نمایندگی انتخاب شدند. اما در سال صولت

رغم اینکه نماینده مجلس بودند و مصونیت داشتند، بازداشت و الممالک، پدر و پسر علیحسن مستوفی

سالگی در زندان قصر درگذشت. کتاب  2۸در ۱۵۱۱ام، سردار عشایر در اواخر سال زندانی شدند. سرانج

 حاضر که به مناسبت بزرگداشت نامبرده تألیف و چاپ شده، دارای پنج فصل است 

 الدوله و وقایع مهم تاریخی الدوله، پیشینه و اجداد صولتای از خصوصیات صولتشمه فصل اول در

 شمسی بیان شده است. ۱۰۸۹ا ت ۱۱۸۱در ایل قشقایی از سال

  های مخالف و موافق این مباحث آمده است: انقالب مشروطیت و ایل قشقایی، جبههفصل دوم در

مشروطیت در شیراز، قتل عام مشروطه خواهان قشقایی، اولین نماینده مجلس از ایل قشقایی، اتحاد مثلث 

ها، مخالفت ها و قشقاییامش بختیاریالدوله در آرو حمایت عشایر از انقالب مشروطیت، نقش صولت

الدوله با معاهده سران ضد مشروطه، اغتشاش در فارس و دخالت دولت انگلیس، چگونه ضد صولت

ها و پیروزی انگلیس، اسنادی از حمایت مردم ایل قشقایی در ها به زانو درآمدند؟جناح بندیمشروطه

 جریان مشروطیت.

  ها است.انگلیسی الدوله باجنگ صولتفصل سوم موضوع 

  ها به طبع رسیده است.الدوله با انگلیسیاسناد و مدارک مربوط به جنگ صولتفصل چهارم در 

یی هادر آخرین فصل نیز، نظر برخی افراد و منابع تاریخی درباره صولت الدوله آمده است. کتاب با عکس

 رسد .میالدوله همراه شده و با تصویر تعدادی از اسناد به پایان از صولت
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 سالهای بحران = خاطرات روزانه محمدناصرصولت قشقایی

 

 پدید آورنده: نصرهللا حدادی  

 ۱۵11چاپ اول: 

 21۲تعداد صفحات: 

 یس تا ۱۵۰۸ نیفرورد اول از  روزانه طور به که است ییقشقا صولت ناصر محمد خاطرات حاضر کتاب

 .است شده نوشته ۱۵۵۰ آذر ام

 شناآ روزگار آن یبحران طیشرا با کار کهنه استمداریس کی زبان از زیهرچ از قبل سندهینو کتاب نیا در

 تدس انگشتان عدد به دیشا دوران آن آز شده منتشر یاسیس  خاطرات که نکته نیا به توجه با شودو یم

 .گردد یم تر واضح موضوع تیاهم نرسد هم

 نیحس محمد شدن انتخاب با شاه مخالفت از: کند یم روشن حیصر اریبس را افراد چهره ییقشقا خان

 دوگالس مستر از. دیگو یم سخن رضایعل و شاه،اشرف کاتیتحر از ای و کند یم صحبت ییقشقا

 دیگو یم که اشرف جواب و جانیآذربا یقحط خاطر به شاه و اشرف از او وگله کند یم ادی ییکایآمر

  تیحما اسناد به و خواند یم یسیانگل را توده حزب تظاهرات حایصر ییقشقا ناصر! بخورند علف

 در و کند یم اشاره مجلس یندگینما به آنان انتخاب جهت آنها هیتوص و هایا توده از یسیانگل مقامات

 اتیخصوص ذکر. یکن مخالفت ها یسیانگل با ستین صالح: دیگو یم اءیض دیس قول از گرید یجا

 ستیب و اسفند نهم و ریت ام یس یماجرا آرا، زرم  ترور انیجر کامل ها،نقل یمصدق ضد و شاه طرفداران

 .است کتاب گرید مهم نکات از مرداد هشتم و
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 مه یکاشان هللا تیباشد،آ ریوز نخست آرا باشند،رزم شاه))  که کند یم نقل ییکایآمر هردو از که ییجا

 .ندک تامل است مجبور خواننده.(( شوند تیتقو زین التیا و بشوند انهیخاورم نیمسلم سیرئ و تیتقو

 ونیهما ریام و یمک همچون یافراد چهره و دیگو یم سخن اشخاص و ماجرا درباره خان ناصر

 لیمسا به صرفا ناصرخان خاطرات ،ارزش همه نیا با اما گذارد یم شینما به یبخوب را... و یبوشهر

 و رشکا تیوضع از ،ییقشقا لیا یایجغراف و یاجتماع اوضاع از کتاب نیا در. ستین شده مطرح یاسیس

 زین خطه آن یدامدار و یاراض اوضاع از و هم با سامان آن مردم یانسان مناسبات و منطقه آن واناتیح

 هب مصدق، دولت  یاقتصاد تیوضع به نوشته نیا در خان ناصر بالخره. است آمده انیم به سخن فراوان

... و منطقه ینظام رهبران با روابطش و خود یاجتماع گوناگون یفهایط و اقشار با  مختلف روابط

 .دارد اشارتها

 یپ یجنوب التیا خصوص به و رانیا کل یفکر و یفرهنگ تیوضع به توان یم خاطرات نیا یالبال از

 .است نموده اشاره بدان  خاطرات یروزها اغلب در خود که خصوص به برد،

 تیفیک و تیکم. است رانیا یاسیس خیتار اول درجه منابع نیمهمتر از ییقشقا  ناصرخان خاطرات مسلما

 یمل نهضت عیوقا با لحظه به لحظه را خواننده روزشمار، شکل به هم آن یو توسط شده مطرح مطلب

 .برد یم شیپ به مرداد۰۹ یسیانگل ،ییکایآمر یکودتا و نفت شدن

 یاسیس عرصه در مملکت به نیخادم از مسلما(  شیها زشیانگ گرفتن درنظر بدون) ییقشقا ناصرخان

 یلهایتحل در گمان یب خاطراتش خواندن جهت نیهم به و است بوده( ۱۵۰۸_۱۵۵۰) یسالها در

 .است موثر آن به نسبت یاسیس

 

 

 

 مندرجات فهرست

 

 ناشر  مقدمه 

 :درآمد شیپ

 شعر   

 ها قله ارتفاع   

 :خاطرات

 ۱۵۰۸ سال    

 ۱۵۵۲ سال    

 ۱۵۵۱ سال    
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 ۱۵۵۰ سال    

 :ضمائم

 ییقشقا خاندان نامه شجره_الف  

 دستنوشته اصل از صفحه چند نمونه_ب  

 ریتصاو_ ج  

 اعالم یعموم فهرست_د  

 ماخذ_ه  

 

 عسلویه و. . .  -صفحاتی از کتاب درباره فراشبند، فیروزآباد، جاده فیروزآباد

رفتیم  –رئیس بانک کشاورزی ایران  –:  صبح با آقای نفیسی ۱۵۰۸یک شنبه ششم فروردین ماه  -۱

به بایگان و تنگ خرقه، آب را مالحظه کردند. چون در نظر دارم اگر خدا بخواهد سدی ببندم و آب را به 

 ه از برق. های ممکنه بیاورم به صحرا برای زراعت و اگر بشود توربینی بگذارم برای استفادوسیله

های فراشبند ملک ما ای حقه بازی کرده از زمین:  در فراشبند هم یک عده۱۵۰۸پنج شنبه نهم آذر  -۰

اند به رعیت که باغ بنشانند و با آنها نصف کنند. من این نقشه را بهم زدم و اند، دادهرا که زراعت کرده

شود. چهارتا برای غارس و یکی برای می به رعیت دستور دادم هر کس باغ بنشاند از قرار پنج یک عمل

 مالک و آن قانون نصف بهم خورد. از این عمل رعایا خیلی زیاد خوشوقت هستند. 

:  ظهرآمدیم فراشبند، سرهنگ آریا هم بود. مشغول ۱۵۱صفحه ۱۵۵۲سه شنبه بیستم فروردین  -۵

قرارشد صبح پانصد نفر  نقشه ملخ کشی شدیم. پسر حاج شاه ویس کالنتر فراشبند هم عروسی دارد.

 بریم. روم وسم و دوا هم میبرای کشتن ملخ از فراشبند با ما حرکت کنند. خودم هم می

ها را دیدند که آقای سید ضیاء در این موقع نقشه کشیده شد و مجلس:  … ۰۳۹صفحه ۱۵۵۲سال  -۲

اعتماد بگیرند و آقای  الدین طباطبایی نخست وزیر شود و جلسه مجلس تشکیل شد در بین اینکه رای

رئیس مجلس هم به عرض شاه برساند، آقای جمال امامی به آقای دکتر مصدق اظهار داشت شما که 

کرد این مرتبه هم آقای مصدق فکر میکنید خودتان قبول زمامداری کنید. ) آقای جمال امامیمخالفت می

اطالع داد که کار } از کار {گذشته است قبول نخواهند کرد، ولی یک نفر از رفقای صمیمی که مطلع بود 

و آقای سید ضیاء الدین زمامدار خواهد شد. آقای مصدق کهنه کار و باهوش در جواب آقای جمال امامی 

 اظهار داشت:  قبول دارم. درمجلس رای اعتماد گرفتند و به آقای مصدق رای داده شد. 

عده زیادی از شیراز آمدند من جمله یک :  ازصبح ۵۲۲صفحه ۱۵۵۱پنج شنبه شانزدهم بهمن ماه  -۳

نفر مهندس به نام بهمنش برای نقشه برداری راه بندر عسلو، سفارش نامه برای کالنتران محل گرفت و 

 …. عصر هم همگی رفتند
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 ناصر خان قشقایی

 خان داراب ،فرزند الدوله صولت خان لیاسماع ،فرزندییقشقا صولت ناصر محمد خاطرات نیا نگارنده

 .ستا ییقشقا آقا یجان فرزند خان لیاسماع خان،فرزند یجان خان،فرزند یقل یمصطف فرزند ،یگیب لیا

 در. پرداخت یالتیا امور به پدر کنار در یکودک از.آمد ایدن به یشمس ۱۰۱۹ سال در ییقشقا خان ناصر

 اب مذاکره به پدر طرف از یندگینما به ایتانیبر با هاییقشقا مقابله یابتدا و اول یجهان جنگ انیجر

 قرارداد انگلستان با صولت جانب شده،از ذکر که چنان زین جنگ در شکست از پس. پرداخت دشمنان

 زین یو با و شد انتخاب مجلس یندگینما به پدرش همراه به  زین هشتم دوره در. نمود امضا صلح

 لیدل به  ظاهرا یو ییرها.)دیگرد آزاد زندان از الدوله، صولت مرگ از پس زین یمدت یو. دیگرد ریدستگ

 سپس.رفت خراسان به ،ابتدایآزاد از پس( بود هیفوز ملکه و یپهلو رضا محمد ازدواج یها جشن

 وریشهر حوادث دنبال به و. دیگرد مشغول یکشاورز به اریشهر آدران در و بازگشت تهران به دوباره

 . بازگشت لیا انیم و فارس به خودسرانه یشمس۱۵۰۲

 تحت کماکان ییقشقا لیا ،یول بود دهیگرد رانیا در ینسب یآزاد موجب ۱۵۰۲ وریشهر عیوقا هرچند

 ریوز. شد یم ارسال مرکز به یمختلف یها گزارش آنان حرکات و اعمال درباره  مکرراً  و  بود مراقبت

 :  سدینو یم استاندار به ۱۵۰۲/۹/۰۱ خیتار به یرمز تلگراف یط( یجهانبان سرلشکر) وقت کشور

 یخدمت یو به دولت طرف از دیدان یم صالح ایآ دارند؟ نظر در یاقدام چه ییقشقا ناصر جلب یبرا》

 ممکن است، آمده شیپ که سوءتفاهمات رفع یبرا میایب حدود آن به نجانبیا خود اگر شود؟و مراجعه

 ریوز د؟ینما مراجعت حدود آن به یدولت تیمامور و دستور با و آمده طهران به نجانبیا به است

 《کشور

 

 ینکات یحاو و یخواندن اریبس یجهانبان هللا امان لشکر سر نامه به فارس استاندار آرا ملک شمس جواب

 : است مهم

 از. دارد یاسیس جنبه موضوع. آمد نخواهد تهران ای رازیش نشود، مجبور اگر ییقشقا خان ناصر》

 و گرفته یینانهایاطم برلن در[ منصور ملک] برادرش[.باشد یم] دواریام آلمان به و دارد میب ها سیانگل

 منتظر کندو ییآرا خود است ممکن ظاهر نیتمک فرض بر ناصر به دادن تیمامور داده، ییها وعده

 مقابل در و اند شده یساز راه مشغول مهمات حمل یبرا ها یسیانگل گرید طرف از. شود فرصت

 اشاغتش متاسفانه.کنند دخالت ینظم یب رفع یبرا  یبرا است ممکن و اند کرده تیامن تعهد ها یکنتراتچ

 دارش افسر کی با کشور ریوز مساریت خود که است آن بنده نظر به فارس انتظام راه.است دیتزا به رو

 《آرا ملک شمس. کنند دور منطقه نیا از را یمحل یقوا و اورندیب فیتشر یمحل ریغ یکاف قوه با قیال

 

 به جانبه همه طور ،به رانیا نفت صنعت شدن یمل نهضت شروع از برادرانش و ییقشقا ناصر محمد

 سیانگل هیعل راهش و مصدق از ۱۵۵۰ یکودتا از بعد یحت آنان. شتافتند مصدق محمد دکتر یاری

 زا قول نقل به ذکر به است،لذا شده ذکر وضوح به موضوع نیا حاضر کتاب در که آنجا از. کردند تیحما

 .شود یم اکتفا کودتا یاصل طراح روزولت تیکرم کودتا ضد کتاب از هاییقشقا درباره لیچرچ و شاه
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 :است نیچن روزولت و شاه مذاکرات از یقسمت

 را شما و آمده تهران به دمیشن. دیگفت یم درست آنها درباره شما ،ییقشقا یخانها شما دوستان...》

 و لکام موافقت با[ روزولت] من.شوند دیتبع دیبا آنها. بمانند مملکت در توانند ینم آنها. بود کرده دیتهد

 تندهس یدشمنان آنها. برگردند یواشکی دوباره مبادا که دیباش آنها مواظب است ،بهتر کردم اشاره قاطعانه

 《. گرفت شانیجد دیبا که

 

 : دیگو یم نیچن هاییقشقا درباره روزولت با مالقات در زین لیچرچ

. آوردند در را ما پدر دوم و اول جنگ در. کرد اعتماد یلعنت یهاییقشقا نیا به شود ینم چوقتیه 》

 《.دیکرد یریجلوگ رازیش به شاه رفتن از که دیکرد رفتار عاقالنه یلیخ شما

 .درگذشت کایآمر کشور در ۱۵۱۰ سال ماه بهمن در ییقشقا خان ناصر

 (۰۲ ص بحران یسالها)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاطرات ملک منصورخان قشقایی

http://qashqaiebook.ir/product/خاطرات-ملک-منصورخان-قشقایی/


 

 292 

 شمسی( ۱۵۹2 - ۱۰۹۱) 

 

 نویسنده: منصور نصیری طیبی  

 باهمکاری کاوه بیات

 ۱۵۸۱چاپ اول: 

 2۸۰تعداد صفحات: 

سردار عشایر  که خود نیز یکی از  کتاب خاطرات ملک منصورخان قشقایی پسر دوم صولت الدوله

به چاپ رسیده  ۱۵۸۱و منصور نصیری طیبی در اسفند ایلخانان قشقایی بود، به کوشش کاوه بیات 

ها از برگی بوده و آن ۵۲۲-۰۲۲-۱۲۲های خان چندین دفتر است. بنا بر نوشته این کوششگران نوشته

 اند.اول را  به دست ناشر سپردهها تعدادی را گلچین کرده و کتاب میان این دست نوشته

خاطرات ملک منصورخان صولت قشقایی یکی از مهم ترین  منابع تاریخ معاصر قشقایی و به تبع آن 

آید. یکی از دالیل اصلی این اهمیت نوع نگاه صاحب هایی وسیعی از حوزه فارس به شمار میبخش

ت که باعث شده است در ثبت این اختراعات خاطرات به تحوالت آن دوره و عالئق گسترده تر تاریخی اوس

های دیگر را نیز که از لحاظ ها و دانستهای از دادهفقط به تجارب شخصی خود بسنده نکند، بلکه مجموعه

ها منعکس کند. به همین جهت در تاریخ و جغرافیای حوزه مورد بحث و مهم بوده، دراین رشته یادداشت

ملک منصورخان از رخدادهای ایل قشقایی در فاصله سالهای  این مجموعه عالوه بر خاطرات شخصی

میان دوجنگ اول و دوم جهانی  درمورد ساختار ایلی و اداری قشقایی، نحوة حکمرانی ایلخانان و ییالق 

 ای که متداول بوده و انبوهی از دیگر اطالعات جانبی نیز مطالبی ثبت تاریخ شود.و قشالق ایل به گونه

http://qashqaiebook.ir/product/خاطرات-ملک-منصورخان-قشقایی/
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رات که با یکی از مهم ترین ادوار تاریخ معاصر ایران توام است و در آن علل و در کنار این خاط

های داخلی نیز به تصویر کشیده شده است و اسناد های خارجی و شورشای از جنگچگونگی مجموعه

 ربط نیز بر غنای کتاب افزوده است.ذی

 

ه است. خان در ذكر این خاطرات خان به مدد حافظه قوی خود، حوادث را با جزئیات بیشتری بیان کرد

: نویسدشود تا یك سیاستمدار خشن! چنانکه میبیشتر در قامت یك فرد ایلی و صاحب احساس ظاهر می

( ۱۱ص«)من خود ایلی هستم...احتماالً احساسات و اطالعات من با نظرات نویسندگان دیگر تفاوت دارد»

دیگری از شخصیت خان را تشكیل می دهد.  انس با طبیعت، عشق و عالقه به شكار آهو وكبك، وجه

دانند كه طبیعت و كوه برای خودش چه تا زنده هستم به طبیعت خواهم رفت. خیلی از افراد نمی».... 

( عشق و عالقه خان به قشقایی و هر آنچه رنگ و بوی قشقایی دارد، در خور ۵۰)ص« صدایی دارد

هوای آزاد، چشمه سارها، گوشت »داند و از ین میتحسین است. خان، منطقه قشقایی نشین را بهشت بر

».... نماید كه: كند و اضافه مییاد می«شكار، كبك، بره، لبنیات، سبزی كوهستان و انواع زراعت

( این عشق تا بدان پایه ۱۱)ص« ها برای همین نیازی به تملق گویی به فرنگی جماعت نداشتند.قشقایی

و در زیر درخت َبن بزرگ )یورد اجدادی( دفن « هایقر»باالی كوه هست كه خان آرزوی آن دارد كه در 

نماید كه خان از سیاست بیزار و گریزان ها و سلیقه وگرایش فردی[، چنین میشود! ]این قبیل توصیف

بوده است. اما شرایط موجود و جایگاه پدرش به عنوان ایلخان ایل قدرتمند قشقایی، الجرم او را به وادی 

از »...پیوندد. به قول خودش: شاند. خان در سن ده سالگی ناخواسته به سیاستمداران میكسیاست می

دانستند كه پسر دوم صولت الدوله نزد فرمانفرما حاكم ایالت فارس لندن گرفته تا تهران و فارس می

ورتون الملك شیرازی، كلنل ا(   و ناگزیر با رقبای سیاسی پدرش یعنی قوام۱۵۹)ص« باشد.گروگان می

كنسول انگلیس و دیگران معاشرت داشته است. مهم تر از همه، به هنگام بازگشت احمد شاه از پاریس 

رسد. در زمان به ایران، در پل آبگینه كازرون به اتفاق پدر به دیدار شاه و سردار سپه )رضاخان ( می

یابد تا در وان فرصت میالدوله با وی، خاِن جالممالك، به واسطه دوستی صولتنخست وزیری مستوفی

الممالك ازاسب سواری و شكاِر خان تمجید و او را معیت نخست وزیر به استان مازندران برود. مستوفی

 ۱۱-۱1خوانده است(. در حدود ها در تهران درس میكند. )چون دركالج آمریكاییخطاب می« مسیو»

ها )شورش سال انقالب قشقایی سالگی از سوی رضاشاه مأمور خواباندن شورش و به قول خودش،

شود. وی خود به شورشیان می پیوندد. این اقدام جسورانه، با آن سن و سال كم باعث ( می۱۵۲۹

گری او از سوی گردد و باالخره به توصیه مقامات نظامی فارس، حكم ایلخانیشهرتش در منطقه می

ی و غیر سیاسی و اشخاص درگیر شود. اوصاف ملك منصورخان از رویدادهای سیاسرضاشاه صادر می

ها، در این رویدادها، آن هم از نگاه یك جوان ایلی جالب است! اطالعاتی كه او از ایالت، طوایف و تیره

و  ۵۸۵، 2۱ها )ص هایی مانند تیره َگنجایی كشكولی، َچركسوجه تسمیه برخی از ایالت و خاستگاه تیره

( می دهد و همچنین  اطالعات مربوط به سازمان ایل، ۵۲( و دارغاها )ص۰1(، ایگِدر، ُبللو )ص 1۵۱

(، آداب و 1۰جغرافیای محل استقرار طوایف، مسیرهای كوچ ایل از قشالق به ییالق و برعكس )ص

(، چگونگی صدور احكام كالنتران، اخذ سند مالیات از 1۰رسوم آنها و به ویژه مراسم سال تحویل )ص

تواند هم برای افراد ایلی و هم برای جامعه شناسان و همه می آنها و ِاعطای خلعت كالنتری، همه و

الدوله ایلخانی مشهور از ها، توصیف تشكیالت صولتمورخان جالب و شایان توجه باشد. افزون بر این

زبان پسرش، روایتی صددرصد موّثق از سلسله مراتب اشرافیت كهن ایلی را  به نمایش می گذارد. ملك 
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ها، میرآخور، ها، پیشخدمتها، كلفت«پاركابی»ها، «نوكرباب»ت كامل وظایف منصورخان با جزئیا

ها و... را بر ها، عاشقها، رمه بان، یوردچی، خلوت فراش، گارد ایلخانی، قوشچیناظرها، منشی

كه  -الدوله را ای از اموال منقول و غیر منقول صولتشمارد. خان در جای جای خاطرات خود سیاههمی

دهد: هزاران مادیان و شتر به شرح زیربه دست می -از قدرت فراوان وی در آنها نهفته استرمز و ر

پوند طال و مقدار هنگفتی  ۹۲۲۲(  و ۰۹رأس مادیان فقط دریك سال )ص ۵2۲۲(، زایمان ۹۰)ص

( و نیز ۱۲۵بستند، )صاشرفی كه دست كم پنجاه تا شصت سوار و نوكر باب آنها را به َترِك اسب می

( و سیزده باغ شخصی 2۸یت باغاتی مانند باغ سلطان آباد، باغ گلشن و باغ ایلخانی در شیراز )صمالك

در آب گرم و...همچنین مالكیت كامل یا مشترك امالك و مراتع بلوك فیروزآباد)پنجشیر، دهرود(، بلوك 

ه بی بی( ( بلوك هنگام، بلوك خسرو شیرین، ده عرب لر)متعلق به خدیج۱1كارزین، مبارك آباد )ص

( نخودان )یورد تابستانی(، چاه كاظم)یورد 2۱(، ِدزكرد )ص1۸خواجه كامفیروز و ِمهَجن آباد )ص 

 زمستانی(، ُگدارَگچن)شكارگاه اختصاصی( مكویه، زنگویه گرمشت و ..... 

باشد. خان یا خود در خاطراتی كه رنگ و بوی سیاسی دارند، بیشتر ناظر به جنگ با نیروهای دولتی می

ها شخصاً حضور داشته است و یا روایتی دست اول از زبان اشخاص درگیر در این قبیل ین جنگا

( و یا ۰۲1-۰۲۱ها از زبان كا لهراسب معروف)صها، )مانند جنگ نیروهای دولتی با بویر احمدیجنگ

ها ها و پیروزیدهد. او از شكستجنگ سمیرم از زبان محمد ناصر و خسرو قشقایی( به دست می

گوید، از لحظاتی كه سپر بالی نیروهای دولتی در تعقیب نیروهای به اصطالح یاغی عشایری بوده می

راند. خان با حافظه بسیار قوی خود از ذكر نام تك تك اشخاص آن هم با است، بی كم و كاست سخن می

دآوری شكار آهو كبك شناسنامه ایلی)نام طایفه، تیره( غفلت نكرده است. البته در خالل این خاطرات از یا

و تیهو در هر فرصت ممكن نیز، رویگردان نیست. وی همچنین از شكست  مفتضحانه سلطان عباس 

گوید. خان، نظامی شارالتان و مردم آزار، در مصاف با خود )مسابقه تیراندازی و شكار( هم سخن می

از عزیمت صولت الدوله به تهران  ها_ پسهمه اینها به ویژه رفتار ظالمانه و تحقیر آمیزی كه با قشقایی

تواند سندیت داشته باشد. بدون تردید  فرزندان و نوادگان اشخاص درگیر در گیرد، میصورت می –

 های پدران خود با غرور و افتخار یاد خواهند كرد.ها به استناد خاطرات خان، از دالوریجنگ

حمایت از «گوید و حتی معتقد است: ملك منصورخان از جنبش ملی شدن نفت خیلی كوتاه سخن می

ای بود كه ما چهار نفر )برادران قشقایی(بر ریشه فامیل صولت الدوله و نهضت و مصدق، آخرین تیشه

كند: ( البته در مجموع از این اقدام و عواقب بعدی آن، احساس رضایت می1۹1)ص« ایل قشقایی زدیم.

ار بسیار خوبی كردیم. خود ما، ایل ما و امالك ما صدقه بر بینم كه ككنم، میحال كه به عقب نگاه می»... 

شود، گردید و پیِش نفس خود شرمنده نیستم. من در آن زمان یك فرد دنیا دیده خاكی كه ایران نامیده می

ها شرافتمندانه مان است. اجداد ما قرنایم خودكشی و نابودی ایل و فامیلدانم عملی كه ما كردهبودم و می

افتد که به خاطر مقادیری کرده و غیرت ایل و مملکت را کشیده بودند. به روی ما و ایل ما نمیزندگی 

 ( 1۹1ص«)دالر از پشت به پیکر زادگاه خود خنجر بزنیم  توکلت علی هللا گفتیم و تا آخر ایستادیم.
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 تولدی در آتش

 کشکولی نویسنده: عوض هللا صفری 

 اولین اثر چاپ شده از عوض هللا صفری کشکولی

 ناشر:کیان نشر

 ۱۵۹۵چاپ اول: 

 ۱۲۵تعداد صفحات: 

موضوع این کتاب سرگذشت بهمن بهادری قشقایی فرزند سهراب خان قشقایی خواهر زاده خسروخان 

 قشقایی

ش هم زمان با درگیری ه. ۱۵۰۰ان در سال )مادر وی فرخ بی بی دختر صولت الدوله( است. بهمن خ

ها، در حوالی شیراز متولد شد. بهمن تحصیالت مقدماتی خود را در شیراز به نیروهای دولتی با قشقایی

ش عازم انگلستان شد وبه تحصیل در ه. ۱۵۵۲پایان رسانید و سپس برای ادامه  تحصیل در اواخر دهه 

ی اصالحات ارضی آغاز شد. از آنجا که وی  قانون برنامه رشته پزشکی پرداخت. هم زمان با تحصیالت

از سوی دولت اعالم شده بود مالکان برای دریافت بهای امالک واگذاری باید خود حضور داشته باشند، 

ش در رابطه با امالک خود به ایران بازگشت. اما بازگشت وی با جریان قتل ه. ۱۵1۱بهمن خان در سال 

و همچنین، زندانی شدن برادرش  ۰۱/۹/1۱ت ارضی در فیروزآباد در تاریخ ملک عابدی مسؤل اصالحا

ها از فیروزآباد شروع شد و منوچهرخان مصادف شد. اصالحات ارضی در کشور اول از سرزمین قشقایی

ها در اولویت قرار گرفتند؛ از جمله های وابسته به آنهای سران قشقایی و خانوادهتمام امالک و زمین

سهراب خان قشقایی پدر بهمن قشقایی. او در این سفر دید که چگونه تمام امالک پدر و سایر  هایزمین
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های اوراقی که ها، مبلغ ناچیزی در قالب ورقرود و دولت هم در مقابل این گرفتنفامیلش از دست می

 ...رفت ونهد. بنابراین، وی نیز تحت تأثیر جو مبارزه قرار گها میخریداری نداشت، در دست آن

 
 )خاطرات شخصی(ه هایادماند

 

 نویسنده: محمد حسین صولت قشقایی

 مصاحبه و تدوینگر: منصور نصیری طیبی 

 ۱11تعداد صفحات: 

 ۱۵۹2سال چاپ: 

 

خاطراتش را از برخی خان صولت قشقایی در این کتاب ضمن شرح سرگذشت خود، محمدحسین

های رضاشاه، جنگ جهانی دوم در ایران، رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران، به ویژه در دوره

آفرینی کرده یا اطالعات که در چند موضع نقش  ۱۵۵۰مرداد  ۰۹وزیری دکتر مصدق و کودتای نخست

دلیل ارائه اطالعات جدید و مستقیم داشته، به رشتة تحریر در آورده است، مجموعه خاطرات مزبور به 

بعضاً منحصر به فرد از رویدادهای سیاسی، یکی از حساس ترین دوران تاریخ معاصر کشور عالوه بر 

 نمایان ساختن زوایای پنهان و آشکار حوادث سیاسی ایل قشقایی، قابل توجه است.

 فهرست مطالب کتاب

 

o  درایل/  ۱فصل 

o  حکومت نظامی/ ۰فصل 

o  اروپا  /۵فصل 
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o  جنگ جهانی/ 1فصل 

o  ایران آشوب زده/ 2فصل 

o  نهضت جنوب/ 1فصل 

o  پارلمان /۱فصل 

o  دولت ملی /۹فصل 

o  های پراکندهتالش/ ۸فصل 

o  نمایه 

o تصاویر 

 

 

 
 جهانگیر خان قشقایی

 

 

 از مضراب تا محراب

 گانیهونهنویسندگان: خسرو احتشامی

 ناشر:بهینه

 ۱۱۰تعداد صفحات: 

 ۱۵۱۲چاپ اول:  

 .قشقایی میرزا جهانگیر خان صدرایی و فیلسوف الهی حکیم زندگانی پیرامون جستاری
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 نظرانهللا حکیم جهانگیرخان قشقایی و صاحبآیت

 

 افشارنیانویسندگان:  مهدی قرقانی/ یوسف 

 ۱۸۰تعداد صفحات: 

 ۱۵۸۱چاپ اول: 

های نظران به نام ایرانی دربارة شخصیت و اندیشهکتاب حاضر مشتمل بر شرح آرا و نظرات صاحب

نظران مطرح و مورد توجه ق( است. از میان صاحب۱۵۰۹ـ۱۰۲۵هللا حکیم جهانگیرخان قشقایی )آیت

الدوله شیرازی )مورخ(، اسدهللا مرتضی مطهری، فرصتتوان به: امام خمینی)ره(، شهید در کتاب می

هللا حاج شیخ عباس قمی، هللا حاج آقا رحیم ارباب از شاگردان حکیم، آیتایزدگشسب )گلپایگانی( و آیت

 آقامحمدجعفر دهاقانی، سیدحسن مشکان طبسی، دکتر محمدحسین ریاحی و... اشاره کرد.
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 هللا حکیم جهانگیرخان قشقاییشرح حال اساتید آیت

 

 قانی، یوسف افشارنیانویسندگان: مهدی قره

 ۰۲۹تعداد صفحات: 

 ۱۵۸۱چاپ اول: 

هللا حکیم جهانگیرخان قشقایی آوازة آیت معرفی کوتاه: کتاب حاضر مشتمل بر شرح حال اساتید بلند

هللا العظمی ق( است. اسامی اساتید حکیم که در کتاب مورد توجه بوده، عبارتند از: آیت۱۵۰۹ـ۱۰۲۵)

هللا حاج شیخ محمدباقر نجفی ای، آیتحاج مالّحسینعلی تویسرکانی، مرحوم آقا محمدرضا صهبای قمشه

هللا میرزا محمدحسن نجفی، ، آیت«مدرس کبیر»ی ملقب به مسجدشاهی، حکیم مالّعبدالجواد خراسان

هللا حاج مالّ اسماعیل درب کوشکی. شایان ذکر و مرحوم آیت« صباغ»آخوند مالّ حیدر لنجانی معروف به 

 شود.است آثار برجستة این استادان نیز در این کتاب معرفی می
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هللا حکیم جهانگیرخان قشقایی و ( شرح زندگانی شاگردان آیت۱بوستان معرفت: )جلد 

  هللا مالمحمد کاشانیآیت

 

 قانی، یوسف افشارنیانویسندگان: مهدی قره

 1۲۲تعداد صفحات: 

 ۱۵۸۲اول:  چاپ

آموختگان مکتب درس مشتمل بر شرح حال دانش« بوستان معرفت»چهارجلدی  معرفی کوتاه: مجموعة

ق( است. در جلد نخست از این مجموعه شرح حال ۱۵۵۵ـ۱۰۲۵هللا حکیم جهانگیرخان قشقایی )آیت

هللا میرزامحمد ابن هللا سیدمحمدباقر ابطحی، آیتهللا شهید سیدحسن مدرس، آیتبزرگ مردانی چون:  آیت

الرضا خوانساری، عالمه سید فخرالدین احمد بروجردی، سیدمحمدباقر حسینی امامی تیرانی، 

شود. شایان ذکر است این مجلد با تصاویری از میرزامحمدباقر امامی، شیخ علی بافقی و... ارائه می

 آموختگان معرفی شده همراه است. دانش
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هللا مالمحمد هللا حکیم جهانگیرخان قشقایی و آیت( شرح زندگانی شاگردان آیت۰بوستان معرفت: )جلد  

  کاشانی

 قانی، یوسف افشارنیانویسندگان: مهدی قره

 ۵۹1تعداد صفحات: 

 ۱۵۸۲چاپ اول: 

آموختگان مکتب درس مشتمل به شرح حال دانش« بوستان معرفت»: مجموعة چهارجلدی معرفی کوتاه

ق( است. در جلد دوم از این مجموعه شرح حال بزرگ ۱۵۰۹ـ۱۰1۵هللا حکیم جهانگیرخان قشقایی)آیت

هللا میرزاعلی ، آیت«مکیال المکارم»هللا سیدمحمدتقی موسوی فقیه احمدآبادی صاحب مردانی چون:  آیت

هللا درب امامی، میرزامصطفی جعفر طیاری دهقانی، حاج هللا فقیه امامی، میرزا فتحرازی، آیتشی

سیدمحمد باقر امامی نجفی دهکردی، دکتر محمد زهرایی خوانساری، سیدمحمدحسن سدهی اصفهانی، 

ری از شود. شایان ذکر است این مجلد با تصاویمیرزا عباس چهارمحالی دهکردی )شیدا( و... ارائه می

 آموختگان معرفی شده همراه است.دانش

 

 

 

 

 

 (۵هللا مالمحمد کاشانی )جلدحکیم جهانگیرخان قشقایی و آیت(۵)جلد بوستان معرفت  

 قانی، یوسف افشارنیامهدی قرهنویسندگان: 

 ۵21صفحات: تعداد 

 ۱۵۸۱چاپ اول: 

 

هللا حکیم آموختگان مکتب درس آیتمشتمل بر شرح حال دانش« بوستان معرفت»مجموعة چهارجلدی 

ق( است. در جلد سوم از این مجموعه شرح حال بزرگ مردانی ۱۵۰۹ـ۱۰1۵جهانگیرخان قشقایی )

 محمود فرساد اردکانی، مهدی هللاآبادی، حاج میرزا بهاءالدین فاضل نوری، آیتچون:  حسین غّرا نجف

هللا حاج سیدجواد قمی، محمدابراهیم کلباسی، فقیه اقلیدی، سیدعلی اصغر قریشی ونکی دهاقانی، آیت

هللا اکبر مدرس )برادر شهید سیدحسن مدرس(، آخوند مالّمحمدحسین مظاهری، آیتحجت االسالم سیدعلی

این مجلد با تصاویری از دانش آموختگان معرفی  شود. شایان ذکر استسیدمحمد مقدس و... ارائه می

 شده همراه است.
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هللا مالمحمد هللا حکیم جهانگیرخان قشقایی و آیت(شرح زندگانی شاگردان آیت 1بوستان معرفت: )جلد 

 )معروف به آخوند کاشی( کاشانی

 

 قانی، یوسف افشارنیانویسندگان: مهدی قره

 ۵۹1تعداد صفحات: 

 ۱۵۸۲سال چاپ: 

هللا حکیم آموختگان مکتب درس آیتمشتمل بر شرح حال دانش« بوستان معرفت»مجموعة چهارجلدی 

« آخوند کاشی»هللا مالّ محمدکاشانی معروف به ق( و آیت۱۵۰۹ـ۱۰۲۵جهانگیرخان قشقایی )

هللا حاج شیخ ق( است. در جلد چهارم از این مجموعه شرح حال بزرگ مردانی چون: آیت۱۵۵۵ـ۱۰۲۸)

الدین هللا سیدشمسهللا شیخ محمد غروی کاشانی، آیتای، آیتهللا میرزاعلی هستهغالمرضا یزدی، آیت

سیدمیرزا محمد حسن هللا نیر، سیدیحیی واعظ احمدآبادی، حسینی مرعشی نجفی، میرزا حبیب

هللا حاج مالّیوسف هاشمی، مالّمحمد همامی، آقا شیخ صفرعلی همدانی، آقا شیخ علی یزدی؛ آیتموسوی

شود. شایان ذکر است این مجلد با تصاویری از دانش آموختگان معرفی شده آبادی و... ارائه مینیک

 همراه است.

 

 

 

 

 

http://qashqaiebook.ir/product/بوستان-معرفت4شرح-زندگانی-شاگردان-آیت-ا/
http://qashqaiebook.ir/product/بوستان-معرفت4شرح-زندگانی-شاگردان-آیت-ا/
http://qashqaiebook.ir/product/بوستان-معرفت4شرح-زندگانی-شاگردان-آیت-ا/
http://qashqaiebook.ir/product/بوستان-معرفت4شرح-زندگانی-شاگردان-آیت-ا/


 

 303 

 قشقاییفرزند ایل سرافراز میرزا جهانگیرخان 

 

 نویسنده:  سید احسان شکرخدایی

 ۱۵۹2چاپ اول:  

 ۳۲تعداد صفحات:

این نوشتار شرحی از زندگی، احوال و مبارزات "میرزا جهانگیرخان قشقایی" است که افزون بر آن 

 ی فرهنگی وی را نشان دهد.تر چهرهنگارنده کوشیده است بیش
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 رنگساز بی

 

 پورمؤلف: زهره مهروی

 ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

 ۱۵۹1سال چاپ: 

این کتاب به معرفی دو تن از مشاهیر اصفهان جهانگیرخان قشقایی و جالل الدین همایی در قالب داستان 

 اختصاص یافته است.
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 سردلبران

 

 اهتمام: محسن احمدیپدیدآورندگان : به

 ناشر : تكدرخت

 ۵۵1تعداد صفحات : 

 ۱۵۹۸چاپ اول:

 

، در قالب «هللا جهانگیرخان قشقاییآیت»ای از دوران زندگی حكیم نامه, "در كتاب حاضر، سرگذشت

، «دكتر عبدالكریم عناقه»ها توسط بزرگانی چون: شده است. این مقالهمجموعه مقاالت ارائه 

اشعاری از  پایان كتاب نیز و... نگاشته شده است. در« ناصر ایرجی»، «االسالم علی فالحیانحجه»

 حكیم، به همراه دیدگاه تنی چند از همراهان، و شاگردان و بزرگان آورده شده است
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 جهانگیر خان قشقایی

 

 نویسنده:بهنام نوروزی قره گوزلو

 ناشر: سازمان پژوهش و شورای کارشناسی  دفتر انتشارات کمک آموزشی 

 ۹۹تعداد صفحات:

 ۱۵۸۱سال چاپ :

 

 نگارنده در کتاب حاضر به بیان زندگی نامه این حکیم و شاعر اهل موسیقی در قالب داستان پرداخته
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 بهمن بیگی و تعلیمات عشایر

 
  قسم اجـاقـت به

 بیگی بهمن محمد نویسنده: 

 ناشر: همارا

 290صفحات:  تعداد

 1379اول:  چاپ

 فرزندان عشایر را کردن باسواد و چگونگی خود خاطرات که است معلّمی  کتاب این در بیگی بهمن

 در عشایر آموزش هایسال از را خاطراتی که است بیگیبهمن کتاب چهارمین اثر کند. اینبازخوانی می

 عشایر و محرومیت و رنج از تصویری آن طی  و اندشده روایت روان و ساده ها، بسیارخاطره دارد. خود

 روایت را حوادثی و خاطره، ظرایف یک و بیست دهد.می دست خدمت، به هنگام به خود هایکوشیسخت

  است. گذشته راه پر فراز و نشیب، بر مؤلّف  این در که کنندمی

  روایی عبارتند از: قطعات این عناوین

 چگونه .۱

 تصدیق بی معلم .۰

 فرشته بال بر .۵

 ایلی آموزگار .1
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 پاگیر و دست مقررات .2

 ویژه روابط .1

 زنان و عشایر آموزش .۱

 شادی و غم .۹

 کرامت .۸

 یاسوج در گوو گفت .۱۲

 سیاوش .۱۱

 فارسی زبان و عشایر آموزش .۱۰

 خط تغییر و عشایر آموزش .۱۵

 ندارم قسم، دیپلم اجاقت به .۱1

 نظام معافی .۱2

 برنامه سازمان و عشایر آموزش .۱1

 تهمت و خدمت .۱۱

 علوم جعبه .۱۹

 تقاضا سه .۱۸

 شد عشایر آموزش مرکز شیراز چگونه .۰۲

 میز از پرهیز .۰۱

 من من، ایل بخارای .۰۰

 است. داده انجام او با 1370 سال در  کلک مجلة که است ایآخر، مصاحبه قطعه 

 امروزی خواننده برای نیز هاآن روایی، محتوای زیبایی بر عالوه و هستند روایات، آموزشی این همه

 به حال، ماهرانه عین در و ساده بسیار او که است بزرگی تغییر، درس و ساختن برای تالش است. دلکش

 از اینمونه است. طّناز و پرنشاط بیگیبهمن شده، نثر گفته خصوصیات بر عالوه دهد.می کتاب گانخواننده

 و بودند آلمانی زنیگلوله هایتفنگ عاشق ایل مردان» است: هویدا خوبی به جمله این در طنازی این

 «آلمانی. هایسیاه تخته عاشق فرزندان
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 فارس درعشایر عادت و عرف 

 

 بیگی بهمن محمد نویسنده: 

 ناشر: همارا

 1324اول:  چاپ

 135 صفحات:  تعداد

 دانشگاهی نوشتهسالگی و به محض فراغت از تحصیالت  ۰۵ را در این کتاب کوچک بیگی بهمن استاد

 و بزرگ نویسندگان توجه انتشار، مورد سال همان در که بوده برخوردار اهمیتی چنان از کتاب است.

 گیرد.می قرار علمی -ادبی معتبر نشریات

درون،  از نگاهی کتاب، با در این نویسنده شد. منتشر 1381درسال و ساله 57 ایفاصله اثر، در دوم چاپ

 در قشقایی بزرگ ایل زندگی متنوع هایجنبه دیگر همچنین و رسوم و اخالق و عادات و آداب با را خواننده

 کتاب، موضوع اول مبحث بوده، در حقوقی مسائل به مؤلّف، آگاه که آنجا از کند.می آشنا کتاب تألیف دوره

 بین در اجتماعی سیاسی و اداری دادرسی، حقوق مدنی، کیفری، آیین حقوق نظر از را عادات و عرف

 و افکار عقاید ذکر است، به مختصرتر اندکی که دوم مبحث در و داده قرار بحث مورد فارس عشایر و ایالت

 مقایسه قدیم ملل رسوم و قوانین با را فارس عشایر رسوم و موارد، آداب برخی در و پرداخته فارس عشایر

 است.نموده 

 دردهای ها، درمانسال آن در جنوب عشایر سامانیسر و بی بیان اثر، ضمن این در بیگی بهمن استاد

 جلوگیری برای»تأکید کرده است که:  و دانسته تربیت و تعلیم و محبت و مهر سایه در تنها را عشایر بزرگ

 «ندارد. وجود فراوان و سیار مدارس ایجاد جز گمراهی، راهی و سرگردانی همه این از
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 فهرست مطالب

  مدنی نظر از عادت و اول: عرف فصل

  ازدواج-الف

  طالق -ب

  وصیت -ج

 ارث -د

  معامالت -ه

 شکار -و

 کیفری حقوق نظر از عادت و دوم: عرف فصل

 قتل -الف

 غیرعمدی قتل -ب

 هامجازات -ج

 عفت منافی اعمال -د

 دادرسی آئین نظر از عادت و سوم: عرف فصل

  قضاوت و دعوی مراجع -الف

 دعوی اثبات دالیل -ب

  چهارم فصل

  سیاسی و اداری حقوق نظر از عادت و عرف

 ایالت داخلی اول، تشکیالت مبحث

  قشقایی ایل-الف

  ممسنی ایل -ب

 خمسه ایل -ج

  کهگیلویه طوایف -د

 ایلی حکومت طرح و روش - دوم مبحث

  یگدیگر با ایالت روابط - سوم مبحث

 دولت با ایالت روابط - چهارم مبحث

  پنجم فصل

  اجتماعی نظر از عادت و عرف

  هاچنگی
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  هاعاشق

 هاساربان

 تفننی هایدانموسیقی
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 شهامت طالی 

 

 ناشر:همارا

 بیگی بهمن نویسنده: محمد

 1386اول:  چاپ

 208صفحات:  تعداد

 

 در نویسنده از یادداشتی با و شده منتشره 1386 سال در که است بیگیبهمن محمد اثر آخرین کتاب این 

 داستان بیست دارد؛ بخش یک و کتاب، بیست اصلی متن آید.می مقدمه سپس شود.می آغاز فرزند سوگ

 قطعه بیست این عناوین است. کتاب این بخشپایان هم تصاویر بخش که .... و ادبی، گزارش کوتاه، قطعه

  اند:  چنین

 قرار یک و فرار هفت .۱

 پناه علی .۰

 برادرم به اینامه .۵

 خیانت و خدمت .1

 پیپ دالویز پیام .2

 شمال به درود .1

 گفتاری و اینامه .۱

http://qashqaiebook.ir/product/طلای-شهامت/
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 شهامت طالی .۹

 نجات طریق .۸

 مادر مهر .۱۲

 مادیان مرگ .۱۱

 معلم یک به اینامه .۱۰

 نوری سال .۱۵

 دی بیمارستان در سعدی .۱1

 روسیه به سفر .۱2

 فاطمی کریم دکتر .۱1

 حکمت اصغرعلی .۱۱

 قشقایی خانسهراب .۱۹

 اسکندرمال .۱۸

 تصویر دو .۰۲

 تصاویر .۰۱

نخست که روایتگر زندگی پرفراز و نشیب بهمن  قطعة هفت شامل کرد: تقسیم بخش دو به را کتاب توانمی

دوران  تا ایام نوجوانی از او خاطرات شامل دوم که  بخش و اسالمی است انقالب از در دوران پس بیگی

 افرادی دربارة نویسنده هاینگاریتک  بخش، شاهد این در است. به جامعه عشایری ارائة انواع خدمات

 هستیم. حکمت اصغر و علی فاطمی کریم دکتر مانند

من،  عزیزان » دهد:که توضیح می» شهامت طالی» عنوان انتخاب در باب دلیل بیگیبهمن از ایجمله 

 راه تنها سواد است. هاجوان و هابچه کردن راه، باسواد تنها است. مانده، همین برایمان که راهی تنها

 شهامت و شجاعت دهیممی که دانشی و سواد با آنکه شرط به ولی ماست، درد داروی است، بهترین نجات

 « نگیریم. آنان از را

 افرادی آموزاندانش از باید بلکه نیست، مسأله یهمه الفبا یادگیری آموزش، امر در که داندمی بیگیبهمن

 طالی»کند: می رو، اشاره این از باشند. داشته را پاسخ یافتن برای تالش و پرسش شهامت که ساخت

 «نکنیم. مبادله سواد پشیز با را شهامت

 

 

 

 

 

 

 

 نبود قاج قره اگر
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  بیگی بهمن محمد نوبسنده: 

 ناشر:همارا

 1374اول:  چاپ

 192صفحات:  تعداد

 نبود قاجقره کتاب با عنوان: اگر از ایبریده

بیشه نبود؛ اگر انگیزدل همه آن رسدمي«َمكو» نخلستان به كه قاج، آنجاقره يرودخانه هايخم و پیچ اگر»

 چشم و رنگین همه آن هایشدراج بال و پر نداشت؛ اگر آهو و دّراج همه آن پیرامونش هايدشت و ها

 بود! این از غیر من روزگار و نبود، روز سیاه همه آن آهوهایش

 بودم! دیگر عالمي در و دیگر آدمي نبود، من اگرها این اگر

 بپیچم:  كوتاه عباراتي الي را دراز ماهي و سال كوشممي بشنوید. را سرگذشتم از ايگوشه

 و سال، تاب پنج از بیش وليبودم،  آویخته بیابان و كوه دامن به گریخته شهرها غوغاي از بودم. ایل در

 كردم. اختیار قرار بر را فرار و زد سرم به سفر هواي باز نداشتم. را بهشت در اقامت طاقتِ 

 گهگاه كه باورم این بر و خشنودترم فرارهایم از من قرارهاست. و فرارها این از ايمجموعه من زندگي

 توان و دهندمي نشان دندان و چنگ هاستم كه هنگامي خواهد.مي شهامت و قرار، دلیري از بیش فرار

 ماند.نمي این جز راهي نیست، رویارویي

 فرنگ خیال به داشتم. تلخ هايخاطره ایران شهرهاي در زندگي از بود. بسته رویم بر شهرها هايدروازه

 وسوسه نبودند. خاموش هایمكتاب بود. كتاب از پر اقامتگاهم چادر زدند.مي چشمك آمریكا و اروپا افتادم.

 در را عمر يبقیه و بمانم و بروم گریزها ایران و هافراري از بسیاري مانند كه بود این قصدم كردند.مي

http://qashqaiebook.ir/product/اگر-قره-قاج-نبود/
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مي جو و ُجست فریبنده غرب در را خوشبختي بودم. لوحيساده شرقي َبَرم. سر به دنیا دنج هايگوشه

 «كردم.

 با ازمؤلّف ایخطابه آخر بخش و خاطره -داستان قطعه،  شانزده که است قطعه هفده شامل کتاب این

  از:  است عبارت هاداستان این عناوین است.« پیام»عنوان

 سیلیکا پارچه .۱

 خانگرگین هدیه .۰

 تلفات .۵

 لیست راپسودی .1

 باران .2

 گرایلی آهنگ .1

 من عموی و حسن .۱

 فریدون و ما .۹

 شیراز .۸

 شوریدره خانحسین .۱۲

 عشایری آموزش انگیزه .۱۱

 نبود قاجقره اگر .۱۰

 مالبهمرد داوری .۱۵

 جداست دیگران از حافظ حساب .۱1

 پسر و پدر .۱2

 مادر .۱1

  مپرسید من از .۱۱

  کردستان دبستان .۱۹

 کند.می نزدیک خاطره به را هادلیل، آن همین به و دارد شخص اّول راوی کتاب این داستانی قطعات یهمه 

 فرهنگ کالم یک در و شرایط، ذهنیت شناخت برای غنی منبعی نیز کتاب بیگی، اینبهمن آثار دیگر مانند

 عشایر، بر آموزش دوران از فرهنگ، خاطراتی روایت بر عالوه است. قشقایی ایل ویژهبه عشایر بر حاکم

 من کنی، ولی غرقم خواستیمی تو قاج قره »مانند: می شعر به جمالت از بعضی افزاید.می اثر این پرمایگی

 دارم.  نمیبر دامنت از دست

 به مادر و پدر تبعید دوران از کشاند.می خود زندگی زوایای و گوشه به را ما کتاب، این در بیگیبهمن 

 دیگر مانند کتاب نثر عشایر. آموزش در خود عاشقانه سفر سفری، به هر از بیشتر و آمریکا سفر تا تهران

 طناز و شوخ لحن همان کتاب این در او ماند.می گوییقصه به و است روان و بیگی، سادهبهمن کارهای

 گذارد.می خواننده چشم پیش را خود
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 من من، ایل بخارای

 

 بیگی بهمن محمد نویسنده: 

 ناشر: همارا

 1368اول:  چاپ

 348صفحات:  تعداد

از تهران به شیراز، به رشتة  بیگی است که پس از بازنشستگی و مراجعتبهمن کتاب این کتاب، نخستین

 و شد منتشر سالة ویچندین سکوت دنبال به و ایران اسالمی انقالب از پس تحریر درآمد. به عبارت دیگر،

 کرده آغاز را نوشتن چگونه که دهدمی توضیح یادداشت این در او شود.می آغاز یادداشتی دربارة حودش با

نمی»چیست: او خاطرات و هاداستان اصلی ویژگی و گویدمی سخن موضوعاتی چه دربارة رو پیش کتاب و

 در مصلحتی چه دانمنمی و یافت گرایش سراییداستان نوع و به یک نرفت فرمانم به قلم چگونه و چرا دانم

 گونه، قلمیاین «آویخت. داستان دامن به است، گونهگزارش که کتاب آخر قطعات در جز به که بود کارش

 آورد، با روی گوییداستان به بنویسد، علمی کتاب یک سبک به را عشایری آموزش تجربه خواستمی که

 «دیگران. حدیث در آید گفته /دلبران سرّ  که باشد آن ترخوش» که: امید این

 را هانوشته این تواننمی که است ایگونه به بیگیبهمن سبک است. خاطره و داستان نوزده شامل کتاب این

-داستان این عناوین باشد.«خاطره-داستان»عنوان، همان  بهترین شاید نامید. یا خاطره داستان تنهایی به

 به این ترتیب است: هاهخاطر

 مولیان جوی بوی .۱

 آل .۰

 ترالن .۵

http://qashqaiebook.ir/product/بخارای-من-ایل-من/
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 ایمور .1

 مهترخانه مرگ .2

 شیرویه .1

 وطن .۱

 شیرزاد و ایلخانی شکار .۹

 رود از عبور .۸

 قلی .۱۲

 کرزاکنون .۱۱

 مالبهرام .۱۰

 دشتی .۱۵

 امکاشته خودم .۱1

 خداکرم .۱2

 زرد گاو .۱1

 بیدآب .۱۱

 تصدیق .۱۹

 احمدبویر در .۱۸

 است. آمده هاواژه از بعضی توضیح نیز کتاب پایان در 

می روایت طناز و روان نثری با را قشقایی ایل زندگی شرایط و ها، ذهنیتهخاطر -داستان این در بیگیبهمن

از شناختی است که  ترآید، عمیقخواندن این کتاب از ایل به دست می با که شناختی گفت بتوان شاید کند.

بیگی در این کتاب، یک دهند. بهمنهای آمار و مقاالت علمی و تحقیقی در این زمینه ارائه میکتاب

کند و به دلیل صداقت و اصالت این روایت، با مخاطب غیر ایلی نیز پیوند نزدیکی فرهنگ را روایت می

 کند.برقرار می

 مولیانبوي جوي ای از کتاب با عنوان: بریده

شیري نگاه داشتند تا شیهه بكشد.  من در یك چادر سیاه به دنیا آمدم. روز تولدم مادیاني را دور از كرة

 اسب وحشت داشتند! در آن ایام، اَجّنه و شیاطین از شیهة

 هنگامي كه به دنیا آمدم و معلوم شد كه به حمدهللا پسرم و دختر نیستم، پدرم تیر تفنگ به هوا انداخت.

 اسب آغاز كردم. زندگاني را در چادر با تیر تفنگ و شیهة من

تي سالگي حدر چهارسالگي پشت قاش زین نشستم. چیزي نگذشت كه تفنگ خفیف به دستم دادند. تا ده

 شهري به سر نبردم. یك شب هم در شهر و خانة

شهر، بساط شیریني و  گردانفروشان و دورهگذشت. دستایل ما در سال، دو مرتبه از نزدیكي شیراز مي

گرفتم و دلي از عزا گستردند. پول نقد كم بود. من از كسانم پشم و كشك ميحلوا در راه ایل مي

 خورده و گرد و غبار گرفته را هنوز زیر دندان دارم.هاي باد و بارانآن شیریني آوردم. مزةدرمي

پس مادرم را به تهران تبعید كردند تنها شد و زماني كه پدرم و ساز شنیدن اسم شهر قند در دلم آب مي

 فرد خانواده كه خوشحال و شادمان بود من بودم.
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دانستم كه تفنگ نشانند. نميام ميگیرند و پشت میز و نیمكت مدرسهدانستم كه اسب و زینم را مينمي

شد. دار و ندار ما  دهند. پدرم مرد مهمي نبود. اشتباهاً تبعیدگیرند و قلم به دستم ميمشقي قشنگم را مي

 هم اشتباهاً به دست حضرات دولتي و ملتي به یغما رفت.
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 آموزش وپرورش در عشایر ایران

 

 نویسنده: علی سهرابی

 ناشر: نوید شیراز

 ۱۵۱۵چاپ اول: 

 ۵۳۰تعداد صفحات: 

هایی که نویسنده براساس تجارب شخصی خود، که یکی از  معلمان  عشایری بوده و مطالعات و مصاحبه

با محمد بهمن بیگی مدیر کل آموزش عشایری وقت انجام داده، این کتاب را تدوین و منتشر کرده است. 

ها در قالب وشباشد تا این رهای موفق در آموزش عشایر میتأکید عمده در این کتاب بر تشریح روش

اهداف اسالمی به کار گرفته شود و خدمات آموزشی و پرورشی جمهوری اسالمی به عشایر، با تکیه بر 

ها به مرور زمان و در طول تجارب مفید گذشته، توفیق بیشتری کسب نماید. از آنجایی که این روش

ت تاریخ آموزش رسمی ها مستلزم شناختاریخ آموزش رسمی در عشایر شکل گرفته، شناخت این روش

ای از مطالب کتاب به بررسی تاریخ آموزش عشایر کشور اختصاص در عشایر است.  لذا بخش عمده

 یافته است. 

 فهرست برخی عناوین این کتاب:  

 فصل سوم: ًرضا شاه و عشایر 

o  بخش اول: سیاستهای رضاشاه در قبال جامعه عشایری ایران 

o برای عشایر در زمان رضا شاه های فرهنگی :  فعالیتبخش دوم 

o  مدارس دارالتربیه و اهداف آن 

o  دارالتربیه عشایری تهران 

http://qashqaiebook.ir/product/آموزش-و-پرورش-در-عشایر-ایران/
http://qashqaiebook.ir/product/آموزش-و-پرورش-در-عشایر-ایران/
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o  اولین دانش آموزان 

o  اولین سرپرست 

o )چند راپرت )گزارش 

o  دارالتربیه محصلین عشایری لرستان 

o  مدارس ترکمن صحرا 

o  معارف قشقایی 

 

 تا تأسیس مدارس سیار۱۵۰۲فصل چهارم: عشایر از شهریور 

o  ۱۵۰۲بخش اول: نگاهی به اوضاع سیاسی ایران بعد از شهریور 

o  ۱۵۰۲بخش دوم: تحرکات مردم عشایر پس از شهریور 

o های ایجاد مدارس سیار برای مردم عشایر بخش سوم: ایده 

o ۱۵۰۲های آموزشی برای عشایر پس از شهریور های کلی دولت و فعالیتبخش چهارم: سیاست 

o  رح ارائه خدمات به صورت سیار به عشایر و ط ۱۵۰۱کمیسیون اردیبهشت 

o راههای تامین مخارج طرح 

o مجری طرح 

o های عشایری فارس بخش پنجم: دارالتربیه 

o  زمین مدارس دارالتربیه 

o شرح عملیات ساختمانی مدارس دارالتربیه عشایری فارس 

 

 فصل پنجم:  تأسیس مدارس سیار به سبک جدید در عشایر

o  آموزش و پرورش عشایر بخش اول: آشنایی با مؤسس 

o  اقدامات اولیه 

o اولین مدارس چادری 

o  آشنایی با گیگن و اخذ مساعدت از برنامه اصل چهارم ترومن 

o انتخاب اولین معلمان عشایری و آموزش ضمن خدمت معلمان 

o پایان مأموریت گیگن 

o برنامه اصل چهار ترومن در ایران بخش سوم : 

o های فرهنگی اصل چهار در ایرانفعالیت 

 

 فصل ششم: تأسیس تعلیمات عشایری 

o  بخش اول:  مشکالت بر سر نهادینه شدن آموزش در عشایر 

o  بخش دوم:  تصویب طرح تعلیمات عشایری، آغاز نهادینه شدن آموزش در عشایر 

o بخش سوم: تصویب دانشسراهای عشایری، اساسی ترین اقدام 
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o بخش چهارم: تأسیس دانشسرای عشایری فارس و دوره اول 

o ۱۵۵۹ -۱۵۵۱پنجم:  تعلیمات عشایر در سال تحصیلی   بخش 

o  ۱۵۵۹بخش ششم:  تعلیمات عشایر در سال  

o ۱۵۵۹های ارتش از تعلیمات عشایر در سال حمایت  

o  گزارش آماری از دشمن زیارییک 

o ۱۵۵۸:  تعلیمات عشایر در سال بخش هفتم 

o  و طایفه برحسب ایل ۱۵۲۲ -۱۵۵۸آمار دانش آموزان عشایری در سال تحصیلی 

o های فرهنگی ارتش فعالیت 

o  ورود داوطلبان کوهمره به دانشسرا 

o اولین معلمان زن در عشایر 

 فصل هفتم:  دانشسرای عشایری از تثبیت تا انحالل 

o  انحالل دانشسراهای عشایری کشور 

o تحول در ترکیب کادر آموزشی  دانشسرا 

o اولین دبیران عشایری 

o دانشسرای عشایریهای فوق برنامه در فعالیت 

 

 فصل هشتم:  دبیرستان عشایری، مدارس و دانشسرای راهنمایی عشایری

o دبیرستان عشایری 

o  کیفیت تحصیلی در دبیرستان عشایری 

o  یادی از شهدای دبیرستان عشایری 

o  تأسیس دانشسرای راهنمایی تحصیلی 

 

  :  سایر تأسیسات و نهادهای اداره کل آموزش عشایرفصل نهم

 ای دختران )قالی بافی(موزش حرفهمرکز آ -۱

 ای پسرانمرکز آموزش حرفه -۰

 موسسه تربیت مامای عشایر -۵

 مرکز تربیت روستاپزشک و دامپزشک  -۲

 های سیار و واحدهای سینما سیارکتابخانه -۳

 استادیوم ورزشی   -۱

 فروشگاهای سیار عشایری  -۱

 هنرستان صنعتی  -۹
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 مجتمع آب باریک -۸

 ها ارزیابی و قضاوتفصل دهم: 

 فصل یازدهم:  بررسی علل رشد کیفی تحصیالت در مدارس عشایر 

o  ایثار و فداکاری معلمان 

o  نظارت و ارزیابی مستمر از کار معلمان 

o تشکیل اردوهای تربیتی و آموزشی و فواید آن 

o  فضای آموزشی مطلوب 

o ایجاد امکان ترقی معلمان براساس کار و تالش آنان 

o های متناسب و و تنبیه اعمال تشویق 

o  شخصیت مدیر کل 

o های تبلیغاتیایجاد ارتباط و استفاده از شگرد 

 فصل دوازدهم:  ادغام 

o های ادغامعلل و زمینه 

 :  نظری بر آینده آموزش و پرورش  عشایر کوچندهفصل سیزدهم

 فصل  چهاردهم: امور تربیتی

o  پرتویی از طرح تربیتی قران کریم 

o ارزشی آموزش و پرورش  دگرگونی در سیستم 

o مسئله آموزش و برگزاری مسابقات قرآن 

o  آموزش نماز و برگزاری نماز جماعت 

o  آموزش هنر 

o کتاب خانه و کتاب خوانی 

 

 

 

 

 

 

 

 ایمدیر کل افسانه  

http://qashqaiebook.ir/product/مدیر-کل-افسانه-ای/
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 نویسنده:  امراله یوسفی

 ناشر:تخت جمشید

 ۱۵۱۹چاپ اول:  

 ۰۲۲تعدادصفحات: 

هایي از سي و چند سال خاطرات و تجارب معلمي، ي حاضر را بر مبناي گوشهآقاي یوسفي مجموعه

بیگي، بنیانگذار تعلیمات عشایر تنظیم كرده است . این کتاب اش با آقاي بهمنرخدادهاي مستند و مراوده

 شده است. اولین کتابی  است که درباره بهمن بیگی نوشته 

گذار آموزش عشایری ، پایه”محمد بهمن بیگی“مطالب كتاب در توصیف پشتكار و اقدامات تأثیر بخش “

توانید در بخش مربوط به خود بهمن بیگی های او را میكشور است که شرح حال وی و دامنة فعالیت

ن بوده، در نیمة نخست بخوانید. نویسنده  که خود یكی از معلمان عشایری منطقه دشت مغان آذربایجا

سال خدمت آموزشی و تربیتی خودش را در قالب خاطره رقم زده است.  در نیمه دوم كتاب،  2کتاب شرح 

آشنایی صمیمانه داشته و یا در ” بهمن بیگی“های هفت نفر از كسانی فراهم آمده كه با خاطرات و نوشته

ین موضوعات اغلب دربارة عملكرد و نحوة اند. ادوران مدیریت او، به جمع معلمان عشایری پیوسته

هایی از نویسنده، برخورد مدیر كل آموزش عشایری با همکاران خود تردوین شده است. كتاب با عكس

 بهمن بیگی و تصاویری از آموزش عشایری همراه است.

 فهرست مطالب

o به جاي مقدمه 

o ايمدیر كل افسانه 

o آرزوي من 

o رمضان 

http://qashqaiebook.ir/product/مدیر-کل-افسانه-ای/
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o اردوي هفت برم 

o دشت مغان اردوي فرهنگي 

o گالیه 

o ارژنگ 

o بیگي ازنگاه دیگرانبهمن 

o هماي سعادت 

o پاداش آخرسال 

o تعلیمات عشایر از طلوع تا غروب در یك نگاه 

o از زاگرس تا سبالن 

o دشت آزادگان، دشت آزادگي 

o خطرخاطرات بي 

o نقش دختران ایل در آموزش عشایر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزگار مهر

http://qashqaiebook.ir/product/آموزگار-مهر/
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 نویسنده: امراله یوسفی

 ناشر؛قشقایی

 ۱۵۹۹چاپ اول:  

 ۱۱۰تعداد صفحات: 

معلمان عشایری مظلوم ترین و درعین حال پرکارترین، فعال ترین و خالق ترین معلمان کشوربودند و در 

فراوان، چنان انقالبی در آموزش و پرورش عشایر سیار و روستاهای  کنار آن همه مصایب و مشکالت

های زاگرس، ایران به وجود آوردند که بعد از نیم قرن، هنوز آوازه و یادشان در جای جای ایران )دامنه

جلگه خورستان، کویر کرمان، سیستان و تمامی استان فارس و دامنه شمالی سبالن، آذربایجان شرقی و 

های لرستان و کرمانشاه( ورد ها و کوهمحال بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، اردبیل، دشتغربی، چهار

زبان خاص و عام است. به راستی آن عاشقان خدمت از چه نژاد و از تبار کدامین نسل بودند که 

 آوردند؟]نمادهای[ همت و ایثار در برابرشان سر تعظیم فرود می

ها و فضای حاکم بر آموزش عشایر را برای خواننده است تا روشدر این کتاب نویسنده سعی کرده 

وری این نهاد آموزشی روشن شود. بعد از بیگی در ساختن و بهرهتوضیح دهد تا علت موفقیت بهمن

ها و واقعیاتی است دربارة این که این آید که روایتمقدمه که به قلم نویسنده کتاب است، هفده بخش می

ها چه کاری را به عهده گرفته بودند و هایی داشت و هر کدام از این بخشچه بخشنهاد آموزش عشایر 

را « تجلیل از نهاد آموزش عشایر»کردند. شاید بتوان هایی تالش میبرای دستیابی به چه هدف

توان به های کتاب را میهای گوناگون کتاب دانست. از نظر شکلی بخشی بخشی پیوند دهندهدرونمایه

های های نویسنده تقسیم کرد. نویسنده در جا به جای کتاب از گفتهت آموزشی و یادداشتخاطرا

نیز جدول اسامی اولین معلمان عشایری  ۵۱بیگی و یا خاطراتی از او بهره گرفته است. در صفحه بهمن

http://qashqaiebook.ir/product/آموزگار-مهر/
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همن ی از بای است که متناسب با ژانر خاطره است. پشت جلد کتاب، نقل قولآمده است. نثر کتاب نثر ساده

دهد. او به این نقیصه در نظام بیگی آمده است که به خوبی ذهنیت او را درباره آموزش و تعلیم نشان می

که روند ... در حالیکند که افراد با استعداد، کمتر به سمت شغل معلمی میآموزشی ایران اشاره می

بیگی خطاب به معلمان بهمن بازدهی معنوی یک معلم خوب قابل مقایسه با هیچ شغل دیگری نیست.

ها را ساختید. در کنار این در واقع من استعدادها را کشف کردم و شما آن» ... گوید:  عشایری می

 «استعدادها من هم بیکار نبودم. کارهایی شد که شاید هیچ جای دنیا نمی شود.

 اند از: های کتاب عبارتهای فصلبرخی از عنوان 

o تدریس معلم عشایری 

o تلخ و شیرین روز 

o حسرت مدرسه 

o اولین دانشسرای عشایری 

o آموزگار مهر 

o استقبال 

o خاطره معلم راهنما 

o معلم اول ایل 

o در محضر استاد 

o دیدار با معلم محرومان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواد عصای پیریست

http://qashqaiebook.ir/product/سواد-عصای-پیریست/
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 نویسنده:  امرهللا یوسفی

 ناشر:همارا

 ۱۵۸۲چاپ اول:  

 ۱۰۹تعداد صفحات: 

سواد عصای پیری کتابی است دربارة خاطرات و شاهکارهای آموزشی و تربیتی استاد بهمن بیگی در 

ای زیبا از بانوکیانی همسر وفادار استاد بهمن بیگی که زینت بخش کتاب تعلیمات عشایر. بامقدمه

 باشد.می

 

 فهرست کتاب

 مقدمه 

 بخش اول

o لین روز آشنایی با مراد او 

o هفتاد و پنج روز پیاده روی 

o  او زنده است 

o است  سواد عصای پیری 

o رقابت سازنده 

o عکس یادگاری 

o هم خانواده 

o ایدشما خواب دیده 

o ای بر اشک معشوققطره 
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o وداع یکصد هزار نفری با معلم عشایر 

o معلم گمنام و خوش صدا 

o موش و گربه 

 

 بخش دوم

o در آغوش برنویی بردوش و برنویی 

o طالی شهامت 

o به اجاقت قسم 

o بخارای من، ایل من 

o اگر قره قاج نبود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشسرای عشایری از طلوع تا غروب

http://qashqaiebook.ir/product/دانشسرای-عشایری-از-طلوع-تا-غروب/
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 شوریدرهنویسندگان:  امرهللا یوسفی/  محمد نادری 

 ناشر: قشقایی

 ۱۵۸۲چاپ اول:  

 ۰۰1تعداد صفحات: 

های خود استاد محمد بهمن بیگی، برگرفته شده است. چون برای های این مجموعه از کتابتمام نوشته

تعریف آموزش عشایر، هیچ قلم و بیانی رساتر و شیواتر از زبان و قلم خود استاد نیست. همان گونه که 

ما ترویج و توسعه نحوه آموزش تعلیمات عشایر و نقش اساسی این  در مقدمه آمده که: هدف اصلی

 باشد.تعلیمات در ارتقای کیفی آموزش معلمان و دانش آموزان می

وجو و پژوهش در جامعه عشایری و به ویژه آموزش عشایر ایران، این كتاب نگارنده با بررسی، جست

درباره كلیات تاریخ و فرهنگ، نحوه  منظور نخسترا در شش فصل به نگارش درآورده است. بدین

پیدایش دانشسرای آموزش عشایری، تمدن و آموزش و پرورش عشایری و افراد شاغل درآن مطالبی را 

ها و بیان كرده، سپس به بررسی نقش نظامیان در آموزش عشایری پرداخته است. در ادامه نیز، ویژگی

ان شده است. بخش پایانی كتاب به ساختار بی ۱۵۹۹تا  ۱۵۵۰های آموزش عشایری از سال فعالیت

های ( و آموزش و پرورش در استانخانهتشكیالت آموزش و پرورش، در دو بخش حوزه ستادی )وزارت

عشایری و نهایتا تعطیلی  دانشسراهای عشایری اختصاص دارد. الزم به ذکر است که اسامی کلیه فارغ 

 این کتاب به تفکیک  آمده است. دوره دانشسرای عشایری نیز، در ۰۰التحصیالن 
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 اسطوره مدیریت محمد بهمن بیگی

 

 نویسنده:  امراله یوسفی 

 ۱۵۸1چاپ اول: 

 ۱۱۰تعداد صفحات: 

قشقایی و ایالت  و عشایر ایران یعنی این کتاب  مهمترین اثری است که در باب معرفی چهره ماندگار  

زنده یاد  بهمن بیگی تا به امروز به نگارش در آمده است. جناب یوسفی به خوبی و با ارائه مستندات 

کافی و ذکر امثال و حکایات توانسته بعدی مهم از ابعاد گوناگون شخصیتی استاد بهمن بیگی یعنی 

از آنجا که جناب یوسفی بخش اعظم عمر خویش را در  ی اثرش بشناساند ومدیریت او را به خواننده

محضر وی و دوستان و همراهان و نزدیکان با ایشان بوده و توانسته آنچه را که عیناً دیده و شخصاً 

 شنیده در حافظه ذهن خویش بسپارد و در جای خود یعنی در زمان تألیف کتاب استفاده کند.

 فهرست مطالب

o هم مدیر محمدبهمن بیگی هم رهبر بود 

o مدیریت مصالحه 

o هاچالش 

o مشکالت و رهبری مدبرانه مدیریت 

o مدیریت محمدبهمن بیگی 

o  مدیریت الگو بودن 

o مدیریت همراه با زمان 

o کارکنان ممتازتان را از دست ندهید 

o  مدیریت روابط انسانی 

http://qashqaiebook.ir/product/اسطوره-مدیریت-محمد-بهمن-بیگی/
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o هنر ظریف مدیریت 

o پیش به سوی موفقیت 

o  مدیریت همراه با شوخ طبعی 

o هااستاد فرصت 

o اخالق گرایی مدیریت 

o بهمن بیگی خود یک فرشته بود 

o مدیریت بحران 

o آغاز انقالب الفبا 

o اقتدار رهبری در مدیریت 

o ایروش ناب تعلیم و تربیت و مدیریت افسانه 

o بهمن بیگی اهل ریا و تزویر و بزرگ نمایی نبود 

o مدیریت همراه با نوآوری 

o محمدبهمن بیگی و بهداشت جامعه 

o عدالت بهمن بیگی 

o نیاز جامعه اولویت در 

o  محمدبهمن بیگی و اقتصاد جامعه 

o محمدبیگی و امنیت جامعه 

o مدیریت ایجاد انگیزش و ایثار 

o عشق و ایمان در مکتب بهمن بیگی 

o داستان راستان 

o قدرشناسی 

o ای زیبا از بانو سکینه کیانیخاطره 

o منابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آموزشی محمد بهمن بیگی(قصه آفتاب )روش

قصه%20آفتاب%20(روشهای%20آموزشی%20محمد%20بهمن%20بیگی)
قصه%20آفتاب%20(روشهای%20آموزشی%20محمد%20بهمن%20بیگی)
قصه%20آفتاب%20(روشهای%20آموزشی%20محمد%20بهمن%20بیگی)
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 نویسنده: امراله یوسفی

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۹1چاپ اول: 

 ۰1۲تعداد صفحات: 

بیگی و شاهکار  تمام کسانی که در ایران امروز، دستی در تعلیم و تربیت دارند، با نام محمدبهمن

آموزشی او ـ تعلیمات عشایری ـ آشنا هستند. تعلیماتی که محرومین عشایر ایران را به زیر چتر حمایت 

ی خود گرفت و برای آنان دانش، بهداشت، آسایش و رفاه به ارمغان آورد. آقای یوسفی خود در مدرسه

یش را در تعلیم و تربیت عشایر عشایری درس خوانده، در دانشسرای عشایری معلمی آموخته و عمر خو

 های کار تعلیمات عشایر را بازگو کند.هایی از اسرار و شیوهگذرانده و سعی کرده تا دراین کتاب  گوشه

کتاب به سی و هفت بخش تقسیم بندی شده و روی جلد آن با تصویری از محمد بهمن بیگی، یک تخته 

با بخشی از سخنرانی بهمن بیگی مدیر کل وقت  سیاه و تصویر کودکی از ایل قشقایی و پشت جلد آن

به همراه تصویر زیبایی از یک سفید  ۱۵1۸آموزش عشایر برای ترغیب و تشویق عشایرزادگان در سال 

 چادر کالس سیار عشایری منقش شده است.

 

ن تکند که با نوشدهد و اشاره مینویسنده در مقدمه به طور خالصه درباره محتوای کتاب توضیحاتی می

های آموزشی در قالب مسائل ریاضی، ادبی، شعر، نامه، اطالعات عمومی و خاطرات،  بخشی نمونه روش

 کند.های آموزش تعلیمات عشایر را به خوانندگان منتقل میاز چگونگی روش

هایی کوتاه از محمد نادری دره شوری، ابراهیم بابادی از ایل بختیاری، نویسنده، کتاب را با نوشته

آغاز  ۱۵1۸ای از محمد بهمن بیگی به ابراهیم بابادی و سخنرانی او در سال گیر شهبازی، نامهجهان

http://qashqaiebook.ir/product/قصه-آفتاب/
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فت گیرهایش، غیرت و تعصب عشایر را هدف میکند که بهمن بیگی در سخنرانیکند. سپس اضافه میمی

از بدجوری فرزندانم، عزیزانم، امروز در فرودگاه شیر»داشت: و به زیبایی عشایر را به حرکت وا می

خواهم با شما دعوا و درد دل کنم. در فرودگاه به استقبال یکی از بزرگان مملکت رفته تحقیر شدم؛ می

بودم. در حدود یک هزار افسر به استقبال آمده بودند، حتی یک نفر آنها عشایری نبود. دکتر، قاضی، 

روم، همه  دکترها غیر عشایری میتاجر، استاندار، شهردار و فرماندار هم که نداریم. دانشگاه پهلوی 

هستند. من به همت شما، پزشکان حاذق تربیت خواهم کرد. مگر شما استعداد ندارید؟ مگر غیرت و 

هایمان گیرید با من همگام شوید تا فقر  و بیسوادی را ریشه کن نماییم؟ بچهتعصب ندارید؟چرا تصمیم نمی

هایمان دکتر بشوند تا ن باران نگران نباشیم. بچهمهندس شوند و سد بسازند تا دیگر برای نبارید

 [۰۱قصه آفتاب، ص «]مادرانمان از ترس آل و فرزندانمان از بیماریهای گوناگون نمیرند... 

به نظرات صادق وزیری، مهدخت برومند، سیمین دانشور، بزرگ « بهمن بیگی- قصه»نویسنده در بخش 

احمد، ایرج افشار، سیروس پرهام، جهانگیر شهبازی و علوی، ابراهیم گلستان، احمد مدنی، شمس آل 

 پردازد.ی خدمات بهمن بیگی به عشایر میخسرو شاهانی درباره

امراله یوسفی در تدابیر آموزشی از چگونگی تطبیق تعلیمات عشایر با احتیاجات و مقتضیات زندگی ایلی 

 گوید. سخن می

وزش عشایر بوده است. نویسنده به عنوان نمونه های آمنمایشنامه و اجرای آن یکی دیگر از شیوه

 کند.شده، نقل میرا که در گذشته در کالسها بین دانش آموزان اجرا می« دهقان و فردوسی»نمایشنامه

تدریس تعلیمات دینی و دروس قرآنی و دینی که عموماً هر کدام در هفته شش ساعت بوده، از  

دانش آموزان آنان را حفظ و در جلسات و اردوها به اجرا رقفته که های آموزشی به شمار میاولویت

 اند.درمی آورده

در آموزش مسائل ریاضی از حوادث و وقایعی که دانش آموزان در زندگی روزانه خود با آن برخورد 

کرده شده است و معلم با بهره گیری از امکانات طبیعی و عوامل محیطی سعی میاند، استفاده میداشته

 تفریق را به سادگی آموزش دهد.جمع و 

نویسنده در ادامه چگونگی آموزش نمایش سلسله متریک برای آموزش متر و اجزایش، آموزش دروس 

 دهد.علوم و جغرافیا، تاریخ، بهداشت، اطالعات عمومی، نقاشی و خطاطی را در بین عشایر توضیح می

رات و گفت و گو  درباره خدمات محمد بهمن ها، خاطتا انتها به مقاالت، قدرشناسی ۱۰۱کتاب از صفحه 

 بیگی اختصاص یافته است.

نوشته  ۱۵۹1نوشته بهمن بیگی است. این نوشته که در سال « منزلت معلم» یکی از مقاالت با عنوان 

ها را همه ها و ستمشده، همانند بسیاری از آثار دیگر او تأثیرگذار و کوبنده است. او  سرچشمه قساوت

جهان و اولیای جهان باید هوشمندترین » کند: داند و اعالم میو اشتباهات تعلیم و تربیت می از کمبودها

فرزندان خود را برای آموزگاری، دبیری و استادی اطفال خود برگزینند... به هر حال باید دست به دامن 

که این شایستگی را  معلم برگزیده و هوشمند باشیم،او را خشنود و راضی نگاه داریم و از شمار معلمانی

ندارند، بکاهیم و آنان را به کارهای دیگر بگماریم و به خاطر داشته باشیم که در امر تعلیم و تربیت، 

 [۱۵2و ۱۵1ص « ] ارزش کیفیت به مراتب باالتر از کمیت است.
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ل ای از گردنه گیری دزدان و متوقف کردن  خودروی جیپ بهمن بیگی و تحصیدر ادامه نویسنده خاطره

 ها بعد از زبان بهمن بیگی تعریف می کند.فرزند دزدان در سال

از عشایر دشت مغان استان اردبیل است. او که یکی از شاگردان « سهراب آدیگوزلی»مقاله بعدی به قلم 

هایی برای بهمن بیگی نگاشته است. متن نامه هایش را به صورت نامهنویسنده کتاب بوده، نوشته

خالصانه به آموزگاران قشقایی است و از چگونگی آموزش در کالسها سخن گفته  سراسر عشق و ارادت

 شود.می

مقاله بعدی که به قلم علی محمدی نوشته شده، گزارشی از حضور او در نشستی به مناسبت بزرگداشت 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از محمد بهمن بیگی است. نویسنده  مقاله در ادامه به صورت خالصه 

 کند.بیگی را در تعلیمات عشایر بیان میامات مؤثر بهمناقد

آخرین مطلب نوشته شده در کتاب، متن مصاحبه کیهان فرهنگی با بهمن بیگی است. این گفت و گو که 

آن ماهنامه آمده است، با شرح حال کوتاهی از زندگی و خدمات بهمن  ۱۵۹1آذر سال  ۰۵۲در شماره 

ی کارهای او به ند چگونگی کار آموزش عشایر، نظر جالل آل احمد دربارهبیگی آغاز  و با سئواالتی مان

 آخر می رسد.

 یابد.ها و معلمان مدارس عشایری پایان میکتاب با تصاویری از کالس

 

 فهرست مطالب کتاب

o پیشگفتار 

o کالم شاعر 

o مقدمه نویسنده 

o رخصت معلم 

o آنچه را خلقی بر آن است 

o ۱۵1۸ سخنرانی محمد بهمن بیگی درسال 

o  قصه بهمن بیگی 

o تدابیر آموزشی 

o گزارش کار معلمان عشایری 

o های عشایریقسمتی از آیین نامه دبستان 

o های چادر مدرسهویژگی 

o آموزش هنر 

o هاشعرها و سروده 

o  آموزش دین 

o آموزش ریاضی 

o آموزش روز و سال 

o آموزش کسوف و خسوف 

o  آموزش جزر و مد 
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o المللیخط زمان بین 

o حرکت انتقالی زمین 

o آموزش اطالعات عمومی 

o کنفرانس بهداشت 

o  هاترین»آموزش » 

o  آموزش نقاشی و خطاطی 

o آموزش اجزای اجسام 

o جعبه علوم 

o آموزش آیین نگارش 

o قدر استاد 

o های آموزشی اوکمی درباره محمد بهمن بیگی و موفقیت 

o بیستون 

o منزلت معلم 

o سخنرانی آقای بهمن بیگی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

o ماز شکردو رکعت ن 

o ایابر مرد علم و ادب، مدیرکل افسانه 

o بزرگداشت هشتاد و پنجمین سال پربار زندگی بهمن بیگی 

o مصاحبه کیهان فرهنگی با آقای بهمن بیگی 

o تصاویر 
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 دبیرستان عشایری در گذر زمان

 

 :  امراله یوسفینویسنده

 به مناسبت پنچاهمین سال تأسیس دبیرستان عشایری  ۱۵۸1چاپ اول آذر 

 ناشر: قشقایی

 ۰۲۲تعداد صفحات: 

با نگاهی به ظهور و گسترش مدارس سیار عشایری فارس و افزایش چشمگیر فارغ التحصیالن مقطع 

عشایری به عنوان یک ضرورت و رسید تأسیس دبیرستان شبانه روزی ابتدایی و راهنمایی به نظر می

نیاز فوری اجتناب ناپذیر بوده است. اما زمامداران فرهنگی وقت، سواد آموزی فرزندان عشایر را جزو 

دانستند، بلکه حس کنجکاوی، چاره جویی برای معضالت عدیده عشایر و های کاری خود نمیاولویت

د چنین دبیرستانی شد. دبیرستان عشایری  نیم آینده نگری خردمندانه محمد بهمن بیگی بود که سبب تولّ 

قرن پیش برحسب نیاز فرزندان عشایر و با درایت و پشتکار زنده یاد محمد بهمن بیگی به عنوان مأمنی 

پایدار و ثمره بخش، ساخته و پرداخته شد. این مرکز شبانه روزی با وجود افت و خیز بسیار هنوز هم 

 بین مردم عشایر و قشقایی حفظ کرده است. آوازه و جایگاه واالی خود را در 

های آموزشی و موفقیت تقریباً صد درصدی دانش آموزان این دبیرستان در اهداف اولیه برنامه

دانشگاهای معتبر کشور، توسط اغلب کارشناسان تعلیم و تربیت، همواره امری خارق العاده، شگفتی 

 ده است.آفرین و ورای نظام آموزشی کشور توجیه و تفسیر ش

مؤلّف کتاب با بهره گیری از تجارب شخصی، اطالعات و اسناد گردآوری شده و مراوده دوستانه که با 

های هایی از دبیرستان عشایری را از خالل اندوختهشخص بهمن بیگی داشته، تالش کرده است تا ناگفته
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اند، گان  همین دبیرستان بودهای خویش و آثار قلمی تنی چند از دوستانش که بیشتر از دانش آموختحرفه

 بازگو نماید.

 

 فهرست مطالب

o پیش گفتار 

o مقدمه 

o تبعید خانواده 

o تأسیس دبیرستان چهل نفری 

o امکانات فرا آموزشی دبیرستان عشایری 

o های آموزشی و هنر مدیریت بهمن بیگی برنامه 

o ورزش در دبیرستان عشایری 

o  عشایریتأسیس دبیرستان تربیت بدنی و دبیرستان نظام 

o احداث سالن آمفی تئاتر 

o  ذوق و شوق همکاری 

o  اشک شوق من و مادرم 

o خطای سهوی و دفاع جدی 

o دوخاطره از یک معلم موفق 

o روزی که سرنوشت ما رقم خورد 

o کوتاه، اما خواندنی 

o ها بهمن بیگی مشاور تحصیلی و زندگی بچه 

o های فرهنگی هنری(دبیرستان عشایریگلگشت شو )برنامه 

o  گلگشت شواولین 

o حضور ذهن کم نظیر 

o کنکور سراسری ذوق و شوق بهمن بیگی 

o خوب شد که به کانادا نرفتی 

o اسامی شهدای دبیرستان عشایری 

o حضور بهمن بیگی پس از بیست سال در دبیرستان عشایری 

o  دبیرستان عشایری در دوران پس از انقالب اسالمی 

o پرورش عشایر فارس برگشتن دبیرستان عشایری به زیر چتر حمایتی آموزش و 

o  ۱۵1۵تا سال  ۱۵2۰فارغ التحصیالن دبیرستان عشایری از سال 

o ای از مکاتبات با دانشگاهای دنیا نمونه 

o  منابع 

o دبیرستان عشایری به روایت تصویر 
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 عشایر تنها و مدیر الفبا

 

 نوبسنده: عبدالحسین سبحان پور 

 ناشر:انتشارات ایالف

 ۱۵۹1چاپ اول:

 1۲تعداد صفحه:

 موضوع؛جامعه عشایر ایران،سازمان آموزش عشایر ایران،محمد بهمن بیگی

نویسنده در این کتاب به مشکالت جامعه عشایر ایران می پردازد و می کوشد تا راه حل های برای این 

مشکالت ارائه نماید.شاید بتوان گفت موضوع اصلی کتاب بیشتر تاثیر آموزش عشایر ایران بر ساختار 

 ی و خدمات محمد بهمن بیگی به جامعه عشایر است.جامعه عشایر

ساله بوده،با بهره گیری از قدرت تخیل،طنز و شوخی ۱۹نویسنده جوان این کتاب که در آن سالها جوانی 

متناسب با موضوع و متن روان و امروزی سخنان خود را داستان وار بیان می کند و به راحتی خواننده 

 ه می کند.را با خود تا پایان کتاب همرا

در بخش های از کتاب ،نویسنده وقوع انقالب اسالمی و نوع برخورد انجام شده با محمد بهمن بیگی و 

آموزش عشایر را با زبان طنز و طعنه به چالش می کشد موضوعی که در بخش های از کتاب طالی 

 شهامت بهمن بیگی که همان سال چاپ می شود نیز بدان پرداخته می شود.

 بخش های از یک نامه نویسنده به استاد محمد بهمن بیگی به پایان می رسد.کتاب با  
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 نخستین آموزگار ایل

 

 نویسنده: محمد کرم رزمجویی 

 ناشر: کیان نشر

  ۱۵۸۲چاپ اول: 

 ۰۱1تعداد صفحات: 

ها و آرمانهای استاد محمد بهمن بیگی، بنیانگذار آموزش و اندیشهگذرا بهموضوع این کتاب  نگاهی 

های نخستین معلم عشایر کشور را بررسی ها و آرمانباشد. کتاب حاضر، ایدهپرورش عشایر در ایران می

محمد »ها و شرح زندگی و خاطرات ای است از یادبودها، مقالهکرده است. این کتاب مجموعه

ه در بزرگداشت اولین آموزگار ایالت و عشایر ایران تدوین شده است. نویسنده کوشیده ک« بیگیبهمن

های وی را در راه نیل افراد به سوی ها و آرمانبیگی، اندیشهاست عالوه بر شرح زندگی بهمن

اندوزی و سوادآموزی تبیین نماید تا این شخصیت ارجمند فرهنگ و آموزش و پرورش کشور را به علم

 ب بهتر بشناساندمخاط
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 محمد بهمن بیگی، نگاهی گذرا به سرگذشت سردار فرهنگی ایل

 

 نویسنده: سهراب حاتمی بهمن بیگلو

 ناشر:تخت جمشید،قشقایی

 ۱۵۸۱چاپ اول: 

 ۰۹۲تعداد صفحات: 

م باشد، چشمؤلّف در تیره بهمن بهمن بیگلو که بهمن بیگ پدر بزرگ محمد بهمن بیگی بنیانگذار آن می

به جهان گشوده و از همان کودکی با نام و آوازه زندگی خانوادگی بهمن بیگی آشنا شده و با خاندان 

هراب ای، آقای سی و قبیلهای دور و دراز داشته است. گذشته از این پیوند خانوادگبیگی پیوند قبیلهبهمن

آغاز جوانی حاتمی سالهای عمر مفید خود را تقریباً در کنار بهمن بیگی گذرانده است. عالوه براین، در 

عشایری در کوه و دشت به پیکار با اهریمن جهل و بیسوادی درایل پرداخت و در به عنوان آموزگاران 

پس را سپری کرد. از آنشتاز بهار زندگیسربازی پی راه پیشرفت و پیروزی آموزش عشایر چون

و تالطم شده بود و تنها درازی را در سالهای آغازین انقالب که زندگی بهمن بیگی دچار بهران  دورانهم 

های آخر عمر بهمن گذراند، در کنار وی بود. در سالدر تهران دور از چشم اغیار و اهل اغراض می

به همدم و مراقب ویژه داشت، یکی از کسانی که او را تنها نگذاشت، بیگی که به علت شکستگی پا نیاز 

های طوالنی و تاری را در کنارش سحر کرد و پای درد شب عاله بر دیگران، سهراب حاتمی بود که

 هایش نشست و شریک درد واندوهش شد.دل

ه ذکر شد، اقدام به نگارش گرانمایه خود کهای سالیان پر فراز نشیب عمرنویسنده با کمک همین یاد مانده

( به عنوان ۱۵۹۸ـ۱۰۸۸؛ )«بیگیمحّمد بهمن»این کتاب، به شرح سرگذشتنامة  این کتاب نموده است. 

معلّم ایل و عشایر اختصاص دارد و خاطرات ایشان را از زمان تولّد تا تبعید به تهران، دوران تبعید و 

http://qashqaiebook.ir/product/نگاهی-گذرا-به-سرگذشت-سردار-فرهنگی-ایل،/
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های ها، احزاب و جمعیتبیگی با نابرابری تحصیل، روابط خانوادگی ایشان، شرایط و روابط بهمن

اش به منطقة دیگر، تأسیس دانشسرای بیگی از سیاست ایلی و مهاجرت خانوادهگیری بهمنسیاسی، کناره

عشایری و رونق آموزش عشایر، تربیت و تأمین دبیر برای مدارس راهنمایی عشایری، آموزش عشایر 

من بیگی از این رویداد و... بازگو کرده است. این کتاب، با و دختران ایل، ظهور انقالب و استقبال به

آهنگان حقیقت و زنده نگه داشتن یاد و هدف آشنا کردن مخاطب با الگوی انسانیت و معرفت و پیش

 گامان تعلیم و تربیت، تهیه شده است.خاطرة پیش

 فهرست مطالب 

o مقدمه 

o تولد بهمن بیگی تا تبعید به تهران 

o  محمد حسن خان و مختارخان به تهرانهای محمود خانخانوادهتبعید ، 

o دوران تبعید و تحصیل بهمن بیگی 

o داستان مسافرت بهمن بیگی به فارس و دستگیری او به وسیله مأمور امنیه 

o  ادبیات -فوتبال -اقبال  -بازگشت بهمن بیگی به شیراز در سال آخر دبیرستان 

o ود خانتصدیق  بهمن بیگی و نشاط پدرش محم 

o های سیاسی برخورد بهمن بیگی با احزاب و جمعیت 

o ی ایلخانیروابط برادران بهمن بهمن بیگلو با خانواده 

o سقوط رضاشاه و بازگشت ایلخانی زادگان به فارس و تجدید حیات ایل 

o ها و با سران ایل قشقایینقش بهمن بیگی در ارتباط با آلمانی 

o  گرداندرا به تهران باز میتصدیق و تقاضای کسانی که بهمن بیگی 

o بازگشت مجدد بهمن بیگی به ایل و انتخاب زندگی ایلی دایمی 

o ها رابطه بهمن بیگی و خنجی 

o ها ها و نارواییهای بهمن بیگی با نا برابریناسازگاری اندیشه 

o بهمن بیگی در اندیشه بنیاد آموزش عشایر 

o روابط بهمن بیگی با کالنتران ایل و ایلخانی زادگان 

o برد بهمن بیگی اندیشة بنیاد آموزش عشایر را هیچ گاه از یاد نمی 

o های مردمیشروع آموزش عشایر با کمک 

o  و دگرگونی در ایل قشقایی  ۱۵۵۰مرداد  ۰۹کودتای 

o کناره گیری بهمن بیگی از سیاست ایلی و مهاجرت خانواده 

o تأسیس دانشسرای عشایری و رونق آموزش عشایر 

o اِی پسران و قالی بافی دخترانفنی و حرفههای بنیان آموزشگاه 

o مامای عشایری و مبارزه با آل و اجنه 

o های سیار ایلیایجاد فروشگاه 

o تربیت و تأمین دبیر برای مدارس راهنمایی عشایری 

o هافضای آموزش عشایر، جای ناامن کم کاران و سست رای 

o های تربیتی آموزش عشایرشور و شادی و شهامت از ویژگی 

o هزینة سفر خارج سازمان برنامه و بودجه و بهمن بیگی داستان 
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o آموزش عشایر و دختران ایل 

o طبع برتری جوی بهمن بیگی و برتری و برجستگی کارهایش 

o آموزش عشایر و قحطی زدگان خشکسالی 

o  آموزش عشایر و زلزلة قیر و کارزین و افزر 

o پاکدامنی و امانتداری راز عزت و اعتبار بهمن بیگی 

o  های پوچ و بی اساستقلید و تعصبپرهیز از 

o رابطه بهمن بیگی و یاغیان ایل 

o نمایندگی فیروزآباد و رقابت بهمن بیگی با دوست گرانقدرش 

o های آینده ایرانهای بهمن بیگی برای حفظ آموزش عشایر از آسیب  دگرگونیپیش بینی 

o ا آن روبه رو شدظهور انقالب اسالمی  و استقبال بهمن بیگی از انقالب و پیش آمدی که ب 

o  آزردگی بهمن بیگی از سعدی شاعر بزرگ ایران 

o همسفر دایم 

o بدون شهبازی، پیشرفت آموزش عشایر به این راحتی نبود 

o  سالهای اوج افتخار بهمن بیگی و ظهور جمعیت دانش آموختگان دبیرستان عشایری 

o چادر سفید و عاقبت امید 
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 بیگیها و یادها، در قلم و بیان محمد بهمننام

 

 نویسنده:  علی شجاعی از ایل عرب  

 ناشر:نوید شیراز

 ۱۵۸۱چاپ اول: 

 121تعداد صفحات: 

واسطه ایده و خیل دانش آموزانی است که بهنویسنده کتاب که خود از شاگردان مدارس عشایری بوده،از 

ای را نیز خوانده و سپس به مدارج باالی تحصیلی و شغلی رسیده و دورههمت محمد بهمن بیگی درس

عنوان شهردار فسا به خدمت مشغول بوده است. وی هم اکنون رئیس بیمارستان ابن سینای شیراز به 

 است.

های موفق اند، چهرهمند شدهعشایری از نعمت سوادآموزی بهرههزار نفری که در مدارس  2۲۲در میان 

اند؛ از پزشک و قاضی و مهندس و معلم گرفته تا هنرمند و نویسنده که در این کتاب با شماری کم نبوده

 شویم.ها آشنا میاز آن

 شده است: تألیف و تدوین  هفت فصلکتاب حاضر در 

 زندگی بر مدار خدمت  (۱

 ۱ها نام (۰

 ۰ها نام (۵

 طالع پرشفقت (1

 نغزهایی پرمغز (2

 معرفی آموزش عشایر (1

 جاودان خرد  (۱

با عنوان زندگی برمدار خدمت، مروری دارد گذرا بر زندگی محمدبهمن بیگی و همچنین  فصل نخست 

 اش.یادداشت کوتاهی نیز به قلم خود او درباره زندگی

نامها%20و%20یادها،%20در%20قلم%20و%20بیان%20محمد%20بهمنبیگی
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رفته است که رد نام نشانشان در  نویسنده به سراغ افراد شاخصی(، ۱ها )فصل دوم با عنوان نامدر 

ها اشاره داشته است. نویسنده هایی از خاطرات خود به آنهای بهمن بیگی آمده است و در گوشهکتاب

ها جویای حال و احوالشان در این روزگار کوشیده با رفتن به سراغ این افراد و گرفتن یادداشتی از آن

ی خدمت محمدبهمن بیگی در تربیت چندین نسل از جوانان شده و  از این منظر نشان دهنده دستاوردها

 عشایری باشد.

نویسنده سراغ آن بخش از خاطرات بهمن بیگی رفته که به اشخاص  (۰ها )فصل سوم با عنوان نام

هایی که ازجمله بزرگان ادب و هنر این دیار مطرح و معروف تاریخ معاصر اختصاص داشته است. چهره

اند بزرگانی که مهر تأیید بر اهمیت کار ده از خاطرات حاکی از آن است که کم نبودههستند و نقل این گزی

ایرج افشار، جالل آل احمد، باقر پیرنیا، فریدون توللی، علی هایی همچون:  اند. در این بخش از ناماو زده

 .. یاد شده است.اصغر حکمت، صادق هدایت و.

های سیاسی و مذهبی خاطرات استاد بهمن بیگی از چهره با عنوان طالع پر شفقت به نقلفصل چهارم 

پس از انقالب اختصاص دارد. دورانی که او به پیری رسیده و ثمرة خدماتش را بیش از هرزمانی 

 شود.بیند و تحسین میاین رو از سوی برخی سیاست مردان، قدر میمشاهده کرده است و از 

هایی از بهمن بیگی درباره مسائل گوناگون و یا دربارة گویهگزین به فصل پنجم با عنوان نغزهای پرمغز؛

 های شاخص ادبیات و هنر اختصاص دارد.ای از چهرهپاره

آثار و  شناسیبا عنوان معرفی آموزش عشایر، به کتابشناسی آثار بهمن بیگی و همچنین کتابفصل ششم 

 شده اختصاص دارد.مقاالتی که دربارة او نوشته

دربرگیرنده شعری است از شفیعی کدکنی که در وصف بهمن بیگی  وان جاودان خردعنفصل هفتم به

 سروده شده است.

گونه که از نامش پیداست، اثری ست برای بزرگداشت محمد بهمن سرانجام سخن آنکه این کتاب همان

ه و شدشناختهها از اشخاص مشهور تا کمتر ها و دیگر آثار او که در آنها، گفتهبیگی، گلچینی از نوشته

و آمد مداوم خواننده در گذشته و ها و رفت یا حتی ناشناس یاد شده است، اما برآیند همه این یادآوری

ها، آن است که گویای اهمیت کار این مرد درزمینة آموزش مردمان دیار و تبار خود نزد خواننده حال آدم

 اند.گونه که باید  معرفی نشدها هنوز آنهباشد. مردانی که اگرچه پرشمار نیستند، اما برخی از آن
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 های پنهان و راهبردهای مؤّثر آموزشیمکتب بهمن بیگی:  ارزش

 

 نویسنده: علی اکبری

 ناشر: ویژه نگار

  ۱۵۸۱چاپ اول: 

 ۰۱1تعداد صفحات: 

 کتاب: محتوای کلی 

دسترسی عالی مؤلّف به منابع معتبر و ارزشمند و وسواس و دقت وی در نگارش متنی مستند و در عین 

حال جامع و کامل که بتواند مفهوم و منظور را به صورت کامالً علمی و تخصصی برساند، از محاسن 

دیگر در بین سایر رود. به عبارت کتاب مکتب بهمن بیگی تألیف جناب مهندس علی اکبری به شمار می

توان گفت که این کتاب آثار تألیف شده حول محور آموزش و پرورش عشایر و محمدبهمن بیگی می

هایی به نام تاریخ و فرهنگ قشقایی و ای ارزشمند حاوی تاریخ و فرهنگ و معرف ویژگیگنجینه

 نام محمدبهمن بیگی است. شخصیتی به 

شناسی از یک اسطوره تمام و کمال علم و اخالق و فرهنگ و چهره المعارفی غنی در باباثر مذکور دائره

ادب و قلم و هنر است. کتاب مکتب بهمن بیگی پژوهشی کامل و البته نو، خواندنی و پربار نه تنها درباره 

بهمن بیگی و تفکر و آثار اوست، بلکه این اثر وضعی کلی و نمایی روشن اما به اختصار و در عین حال 

دهد. به عبارت دیگر، مل را از وضعیت دیروز و امروز عشایر ایران خاصه فارس ارائه میجامع و کا

 مطالبی نو و دست اول در صفحات گوناگون این اثر درج شده است.

های پیش روی کار وی را نیز مؤلّف در عین حالی که از بهمن بیگی به نیکی و بزرگی یاد کرده، چالش

منصفانه عملکرد او کوشیده است. عنوان دیگری را که برای این اثر  بیان داشته و در نقد و بررسی

توان مد نظر داشت، تاریخچه آموزش و پرورش عشایری است. در کنار آن تاریخ عشایر و ایالت می

http://qashqaiebook.ir/product/مکتب-بهمن-بیگی/
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هایی است که گویای فارس نیز در اثر قابل رؤیت و مطالعه است. استناد مؤلّف به اسناد تاریخی و عکس

 باشد. ای فراوان دربارة استاد فقیدش محمدبهمن بیگی میهها و حدیثحرف

 

 نگاهی به مقدمه کتاب: 

ای علمی از سوی مؤلّف ارجمند ( به شیوه۸تا  ۵صفحه )صفحات  ۱مقدمه کتاب مکتب بهمن بیگی در 

تهیه و تدوین گردیده است. در این مقدمه به وضع کلی و تاریخچة شکل گیری اداره کل آموزش عشایر و 

تردیدی »... سازمان امور عشایر ایران پرداخته شده است. مؤلّف در بخشی از این مقدمه آورده است: 

ای محبوب و ماندگار است که بی هیچ پیشوند و نیست بهمن بیگی نام  و شخصیت بزرگی است. چهره

هاست که حتی یپسوندی )مثل استاد، اسوه، دانشمند، شهید و...( او را بزرگتر نخواهد کرد. همین سادگ

اند و یا با کارش آشنایی ندارند به او عشق می ورزند. شاید سادگی بزرگترین کسانی که او را ندیده

 «زیبایی باشد....

 

 نظری به پیشگفتار کتاب: • 

( مؤلّف گرامی به سیر مراحل ۰۵تا  ۱۱ای کتاب مکتب بهمن بیگی )صفحات در پیشگفتار سیزده صفحه

ویژه در یکی دو سده اخیر و پس از انقالب اسالمی اشاره داشته عشایری ایران به تکامل و ترقی جامعه

و مطالبی را در باب شیوه آموزش و کار تربیتی استاد محمد بهمن بیگی به نگارش درآورده است و نقطه 

پالین هرون، ویلیام تیث، گیگن، دکتر  نظرات بزرگانی از علم را در داخل و خارج از کشور همچون

وئیس بک، دکتر پن، کالرنس هندرشات، آلبرت ممی، ایرل واندرل، پاول بارکر، عباسعلی منیعی، دکتر ل

های کار و تالش مرحوم .. در خصوص مدارس عشایری و برجستگیسکندر امان الهی، عزیز کیاوند و.

 بهمن بیگی درج نموده است.

 

 فهرست عناوین کتاب: 

فصل و تعدادی  ۳پنهان و راهبردهای مؤثر آموزشی اثر تألیفی در های کتاب مکتب بهمن بیگی، ارزش

ضمائم تشکیل گردیده است. هر چند که مقدمه و پیشگفتار اثر از جهت اهمیت و غنای مطالب مندرج در 

 نماید.آن خود فصولی است مجزا که اطالعات دست اولی را تقدیم خواننده اثر می

 

 ران فصل اول با عنوان جامعه عشایری ای 

 فصل دوم با عنوان بهمن بیگی را بهتر بشناسیم 

 های پیش رو فصل سوم بهمن بیگی و چالش

 فصل چهارم آموزش عشایر ایران  

 و فصل پنجم با عنوان بهمن بیگی نوآور بود

 از جمله عناوین فهرست کتاب است.

جایگاه علمی، آثار و بخش ضمائم به موضوعات مناسب برای پژوهش در حوزه کار، زندگی، شخصیت و 

های کلیدی حول افکار محمدبهمن بیگی اختصاص دارد و مؤلّف با دقت و وسواس خاصی به طرح پرسش

مرد عرصه علم و عمل پرداخته است و در ادامه با انتخاب و درج یک داستان از محور آن بزرگ

ندرج در کتاب ایل من بخارای های مندرج در آثار تألیفی بهمن بیگی )داستان گاو زرد ممجموعه داستان

من(، چندنامه محرمانه از عصر پهلوی در مورد محمدبهمن بیگی و اوضاع زندگی عشایر فارس و 
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کتابنامه به همراه تصاویری ناب از مرحوم استاد و شاگردان او به خوبی از عهده تألیفی ارزنده و 

 ما برآمده است.ارزشمند پیرامون یکی از مشاهیر نامی ایران در عصر و زمانه 

 

 فرشتگان نجات )مروری بر خدمات استاد بهمن بیگی و یارانش(

 

 نوبسنده: مراد حاصل نادری دره شوری

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸2سال چاپ: 

 ۰۱2تعداد صفحات: 

 

 بخش اول: خورشید و ماه تعلیمات عشایر

بخش حاصل دیدار و مصاحبه چندین ساعته با شادروان جهانگیر شهبازی معاون آموزشی )وقت(  این

باشد و حاِوی خاطرات شیرین شادروان تعلیمات عشایر و یار شفیق و همیشه همراه استاد بهمن بیگی می

ایل وشهبازی درباره تعلیمات عشایر و خصایل نیک بهمن بیگی و همچنین چگونگِی تحقیق و تفحِص ا

های جناب شهبازی به شاگردان و پیروزی انقالب اسالمی دربارة بهمن بیگی و تعلیمات عشایر و توصیه

دانش آموختگان تعلیمات عشایر است که برای نخستین بار در این کتاب به صورت مستند ارائه شده 

 است.

 

 بخش دوم:  فرشتگان نجات

ی متعدد وی با کسانی است که در روزهای سخت که هااین بخش نیز نتیجه دیدارهای مؤلّف و مصاحبه

آسمان تعلیمات عشایر تیره و تار بود و جان بهمن بیگی در خطر، در کنار استاد ماندند. تنهایش 

 ……نگذاشتند و جانش را نجات دادند. افرادی چون بیژن مرادی، اسماعیل اوحدیان، سکینه کیانی و

 

 بخش سوم:  اندیشه ماندگار
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کتاب در این بخش در مقاالتی تحلیلی و تحقیقِی متعددی در زمینه شیوه کار تعلیمات عشایر و نویسنده 

پردازد و شرایط های انسان دوستانه استاد بهمن بیگی و همکارانش، میتفکرات دور اندیشانه و اندیشه

 کند..حلیل میزمانی و مکانی شروع کار تعلیمات عشایر و خدمات ارزشمند بنیانگذار آن را بررسی و ت

 

 بخش چهارم:  سپاس نامه

، در چندین ”شودخدمت اگر قدر بیند، ماندگار می”نویسنده در این بخش به مصداق گفته خود استاد: 

پردازد. دالیل سپاسگزاری خود و سایر مقاله به ارزش خدمات بی منت و بی ریای استاد و یارانش می

د. سپس به خاطرات دوران شکوفایی تعلیمات عشایر کنارادتمندان مکتب بهمن بیگی را بیان می

های آینده را با تعلیمات پردازد. تالش نویسنده در این بخش این است که نسل جوان کنونی و نسلمی

عشایر و بنیانگذار آن و کسانی که در باسواد کردن فرزندان بی پناه عشایر ایران، از جان مایه گذاشتند و 

 انسان و انسانیت نداشتند، آشنا سازد. هدفی جز خدمت راستین به

های خود استاد پلی های سایر ارادتمندان مکتب بهمن بیگی و در راس همه آنها، کتابکتاب حاضر و کتاب

 های آتی و دوران شکوه تعلیمات عشایر ایران.است امن بین نسل فعلی و نسل

 

 فهرست مطالب کتاب فرشتگان نجات: 

 مقدمه 

 سرآغاز 

 

  :  خورشید و ماه تعلیمات عشایربخش اول

  یک دست صدا ندارد 

  جهانگیر شهبازی 

  جنوِن مقدس 

  تحقیقات سید کاظم موسوی 

 ها ناگفته 

  معلم، تاِج سِر بهمن بیگی بود 

  صبح صادق 

  اصِل چهار ترومن 

 های جهانگیر شهبازی توصیه 

  شمس و موالنای ما 

  ماه به خورشید پیوست 

 

  نجات بخش دوم:  فرشتگان

  بیژن مرادی کشکولی 

  اسماعیل اوحدیان 

  سکینه کیانی 

  آیت اله مهدوی َکنی 
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  بخش سوم:  اندیشه ماندگار

  انجمن ادبی استاد آشفته شهرضا 

  تحلیلی کوتاه در باره تعلیمات عشایر 

  بهمن بیگی کارآفرین بود، او کارمند نبود 

  اندیشه ماندگار 

  مجادله دو دیدگاه 

 ادران و دختران ایل بهمن بیگی و م 

  می خواستم 

  شمِع در تاریکی 

 ها! حاکم دل 

  نگاه از برون و غرِق در درون 

  بهمن بیگی، باسوادی و شجاعت، صلح و انسانیت 

 

 بخش چهارم:  سپاس نامه 

  همایش بزرگداشت استاد محمد بهمن بیگی در طایفه دره شوری 

  روز موعود 

  نامی بلند بر بلندای بام ایران 

  بهمن بیگی، عاشق دانش و زیبایی 

  سپاس نامه یک عشایرزاده 

 ای به دکتر شاپور رمضانی نامه 

 ماند عشق و انسان دوستی محصور نمی 

  طلوع و غروب خورشید هر دو زیبا هستند 

  زادروِز استاد محمد بهمن بیگی 

  تکراِر تاریخ برای من 

  قدرشناسی، تملق، غرض ورزی 

  برزخ 

  کلید مشکالت 

  صد ساله را یک شبه پیمودیم ره 

 یک زوِج فرهنگی در سیستان و بلوچستان 
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 رمز توفیق )راز محبوبیت محمد بهمن بیگی( 

 

 نویسنده: مراد حاصل نادری دره شوری

 ناشر:همارا

 ۱۵۸۵چاپ اول:  

 ۰۹۲تعداد صفحات:  

 

مز ها، کتاب راز آثار قابل توجه و خواندنی در حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت عشایر، خاصه قشقایی یکی

توفیق یا نگاهی به رمز و راز موفقیت و محبوبیت استاد محمد بهمن بیگی، تألیف مراد حاصل نادری دره 

من بیگی است. شوری است. استاد مراد حاصل  نادری دره شوری و خود از دانش آموختگان مکتب به

طرح جلدی زیبا از مائده جلیلی بر رو و پشت جلد کتاب رمز توفیق نقش بسته است. این اثر در دو 

صفحه فهرست عناوین مندرج در کتاب دارد که شامل دو بخش با عناوین مقاالت نگارنده و مقاالت 

 ارادتمندان استاد و پیشکسوتان تعلیمات عشایری ایران است.

 

 کتاب: فهرست عناوین 

o بخت بلند 

o هدف نجات بخش 

o بهمن بیگی درد آشنا بود 

o سازگاری بله سازش کاری هرگز 

o مقاومت بهمن بیگی در مقابل مشکالت 

o شیوة نوین آموزش در تعلیمات عشایر 
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o نقش زنان در تعلیمات عشایر 

o مبارزه با تبعیض در تعلیمات عشایر 

o تحصیالت دانشگاهی و روابط اجتماعی گسترده 

o  عشایر از خدمات بهمن بیگیاستقبال 

o فرصت سازی و استفاده به موقع از آن به نفع تعلیمات عشایر 

o صلح و آرامش و حفظ بی طرفی 

o عمل گرایی و تلفیق علم و عمل 

o بهمن بیگی از پشت میز نشینی و کاغذ بازی بیزار بود 

o تواضع و فروتنی 

o های نیک بهمن بیگیاندیشه 

o  استاد چه خوب شد تنها ماندی 

 

کتاب به قلم  در بخش اول مناسبت درگذشت استاد در آستانه روز معلم از جمله عناوینی مندرجبه  

 نویسنده اثر استاد مراد حاصل نادری دره شوری است. 

اثر هم مقاالت و مطالبی درخصوص استاد بهمن بیگی از یاران و نزدیکان و ارادتمندان  بخش دومدر 

جهانگیر شهبازی، شهناز عشایری، حمزه رزمجویی، فریدون اوست: سکینه کیانی، مسعود تاکی، 

محمدی ده سروی، نوذر فریدونی، غالمحسن نادریان، کرم جعفری باغنویی، امیرقلی نادری دره شوری، 

سید عبدالمناف شاه قاسمی و رجب فرهمندیان از جمله کسانی هستند که در بخش دوم اثر مطالبی را 

 اند.ارائه نموده

 مؤلّف و استاد امراله یوسفی:  سخنان ناشر،

ای را جناب مسعود بهره بر در دو صفحه مطلب به عنوان سخن ناشر در اهمیت استاد بهمن بیگی مقاله

 به نگارش در آورده که گویای اوصاف استاد خویش است. 

استاد امراله یوسفی نویسنده و پژوهشگر حوزه عشایر کشور نیز درخصوص زندگی و زمانه مؤلّف 

امی کتاب رمز توفیق یعنی استاد مراد حاصل نادری دره شوری به زیبایی مطالبی را به نگارش در گر

آورده و در بخش پیشگفتار نیز مراد حاصل نادری دره شوری طی سه صفحه به دالیل نگارش این کتاب 

 و اینکه به جناب بهمن بیگی مدیون بوده پرداخته است.

صاویری از استاد بهمن بیگی و مفاخر عشایر و فهرستی از منابع و پایان بخش این کتاب ارزنده درج ت

مآخذ مورد استفاده در این کتاب است. این اثر گویای خاطرات گفته و نگفته درباره مرحوم بهمن بیگی 

 مدیر کل فقید تعلیمات عشایری و نویسنده نامی معاصر است.
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 سمرقند من، استاد من

 

 قانینویسنده: عبداله نامداری قره 

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸1سال چاپ: 

 ۰۲۹تعداد صفحات: 

 

 های نویسنده از محیط پیرامون خود است که در بعضیاین کتاب حاصل خاطرات، مشاهدات و دریافت

شود. البته قالب اکثر قطعات خاطره است که به صورت داستانی موارد به داستان نویسی نزدیک می

شوند. نویسنده در بیان مقصود خود از شعر، امثال و حکم نیز بهره برده و جهانی کوچک روایت می

محمد رنگارنگ پیش روی خواننده قرار داده است. بیشتر قطعات به نحوی با آموزش عشایر و شخص 

ه نوشته شد« بخارای من، ایل من»بیگی ای به اثر بهمنبهمن بیگی در ارتباط بوده و عنوان نیز با اشاره

 است.

که به دلیل تنوع موضوعات مطرح شده در آن دور از انتظار نیست. در پیشگفتار  کتاب سه مقدمه دارد 

ی آن را به دور از ای نویسندههاشاره دارد و قضاوت« خاطرات ملک منصورخان»قانی به کتاب قره

ها ی انسانبیگی مانند همهکند که گرچه بهمنداند و بیان میانصاف، و توهینی به شعور مردم می

 اندوزی فروکاست. نشاندگی و ثروتتوان به دستاشتباهاتی داشت، اما خدمات او به ایل را نمی

سمرقند زیباترین »داند: جمله را مطابق با احوال او می دهد و  ایننویسنده به استاد خود نام سمرقند می

های دیگر در بخش« تاب عرضه نکرده است.ای که زمین هرگز مشابه آن را به خورشید جهانچهره

ها تقریباً پردازد که در این قسمتی خیام، حسن صباح و سمرقند مینویسنده به بیان خاطراتی درباره
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بخش است و قسمت منابع نیز بخش  ۱۹شود. کتاب دارای ره دیده نمیای بین داستان و خاطفاصله

 دهد.هجدهم را تشکیل می

 

 

 طالیه دار عشق، استاد محمد بهمن بیگی

 

 نویسنده:  سید ابراهیم موسوی

 ناشر:قشقایی

 ۱۵۸1چاپ اول:  

 ۰۵1تعداد صفحات 

 مجموعه شعر به زبان  فارسی
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 تحلیلی جامعه شناختی تأثیر آموزش و پرورش نوین بر تحول و تحرک اجتماعی در ایل قشقایی

 

 نویسنده: دکتر سیدمحمد احمدی 

 ناشر: نوید

 ۱۵۹۱چاپ: 

 ۰۲۲تعداد صفحات: 

 

 مقدمه کتاب

مدتها بود که دوران نوسازی و تحول و تغییر در جامعه ایران آغاز شده بود و دامنة نوسازی توسعه و 

تجدد نه تنها شهرها، بلکه روستاها را نیز در برگرفته بود، ولی جامعة عشایری  مسیر حرکت ابتدایی 

ای از رشد و توسعه درآن  مشهود نبود؛ زیرا عوامل تغییر و تحول که بتواند نهکرد و نشاخود را طی می

 شد. تحرک اجتماعی را در ایل ایجاد نماید، در آن دیده نمی

آگاهی الزم و همگانی، تعلیم و تربیت کافی و کارآمد و علم و تکنولوژی که از عوامل اصلی تغییرات 

یری ایل قشقایی وجود نداشت و جامعه سنتی و بدوی  عشایر روند، درجامعه عشااجتماعی به شمار می

بدون هیچ گونه تحرک اجتماعی و تنوع طبقات اجتماعی در انزوای کامل با طبیعت دست و پنجه نرم 

 درخشید تا آنها را به سمت روشنایی هدایت کند. کرد و هیچ بارقه امیدی در ذهن و قلب عشایر نمیمی

http://qashqaiebook.ir/product/تحلیلی-جامعه-شناختی-از-تاثیر-آموزش-پرو/
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سی نبود که دردمند، همدل و همنوای آنها باشد. حکومت ستم پیشه پهلوی کسی دلسوز عشایر نبود، ک

کرد و حاضر نبود کمتر های مختلف  آنها را سرکوب مینیز همواره با عشایر سرستیز داشت و به بهانه

 ای از تولید ملی را عهده دار بود، فراهم نماید. امکاناتی را برای رفاه این قشر نجیب که بخش عمده

سال پیش جرقه روشنی بخشی در دل تاریکی روشن شد و 2۲ین اوضاع و احوالی بود که بیش از در چن

های  یکی از فرزندان تحصیلکرده و روشن ضمیر عشایر که درد آشنای دیرین آنها بود، رنج و دشواری

جامعه  زندگی آنها  را از کودکی لمس کرده بود، به فکر چاره افتاد و راه حل مشکالت مزمن و تاریخی

 خود را به درستی پیدا کرد و آن چیزی نبود، مگر قیام برای باسواد کردن مردم ایالت و عشایر. 

دادند، با مردانگی لذا حرکت خود را علیرغم  مشکالت فراوان  و موانع زیادی که بر سر راهش قرار می

ال عشق و اشتیاق به و اقتدار وصف ناشدنی آغاز کرد و در مردم عطش و آگاهی و در جوانان و اطف

سواد آموزی ایجاد کرد و سران طوایف و کالنتران دلسوز ایل را به یاری طللبید، مسئوالن محلی و 

ها و اصرارهای زیاد، مساعدت آنها را جلب کرد و کشوری را از هدف خویش آگاه ساخت و با تالش

ند و با این اقدام تحسین برانگیز سرانجام توانست برای اولین بار در ایران مدارس عشایری را تأسیس ک

خود، مشعل علم و دانش را در ایل ظلمت زده عشایر قشقایی روشن نماید و چهره ایل را به طور کلی و 

 محمد بهمن بیگی.کسی نبود جز به نحو باورنکردنی متحول سازد. این فرد 

قافله نوسازی و توسعه ایران اندیشمند فرهیخته و متفکری که طرحی نو درانداخت و مردم ایل خود را با 

همراه ساخت؛ به طوریکه ره صد ساله را یک شبه طی کرد و فرزندان عشایر در مدت کوتاهی مدارج 

 های مختلف تحصیلی سرآمد فارغ التحصیالن شدند. عالی علمی را طی نمودند و در رشته

 اجتماعی  در ایل قشقایی و هدف اصلی این تحقیق ارزیابی کیفیت تأثیر آموزش و پرورش جدید بر تحرک

بررسی تحوالتی است که بر اثر این تحرک در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این ایل ایجاد گردیده 

 است. 

در نظر گرفته و تغییرات  ۱۵۱۰تا  ۱۵۵۰ساله، یعنی از سال 1۲دوره زمانی این تحوالت را، یک دوره 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  اجتماعی در عشایر قشقایی طی مدت مذکور مورد

 این کتاب در شش فصل تدوین شده است:ردیده 

 ها و تعاریف مفاهیم اشاره شده. ها، سئواالت، اهداف، روشبه کلیات تحقیق، ضرورت ر فصل اول کتابد

آن به مبنای نظری تغییرات اجتماعی، تحرک اجتماعی، جامعه شناسی آموزش و پرورش و فصل دوم 

 آن بر جامعه عشایری اختصاص دارد.  تأثیر

کتاب به تاریخ تحوالت آموزش و پرورش در ایران از عهد باستان تا عصر حاضر و تأسیس فصل سوم 

 های آن اختصاص یافته است.مدارس سیار عشایر و پی آمد

ادی صسیمای کلی ایالت قشقایی، موقعیت جغرافیایی تاریخچه پیدایش، تحوالت سیاسی اقت درفصل چهارم

 و فرهنگی این ایل تشریح شده است. 

های سازمان برنامه و بودجه فارس در به تجزیه و تحلیل و اطالعات مربوط به پژوهش فصل پنجم

خصوص عشایر اسکان یافته فارس و همچنین تحقیقات میدانی که روی برخی طوایف قشقایی و جامعه 

 کارمندان این ایل انجام شده، اختصاص یافته است. 
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 ها، نتایج کلی پژوهش و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.به جمع بندی دادهر فصل ششم  د

 

 نامه های ماندگار محمد بهمن بیگي

 

 نویسنده :علی شجاعی

 ناشر :همارا

 ۱۵۸۱چاپ اول :

 ۰۲۲صفحات:تعداد 

 نامه و دست نوشته از  زنده یاد بهمن بیگی است ۱1این کتاب شامل  

این نامه ها كه عمدتا دست نوشته مرحوم بهمن بیگی است، در طول بیش از ربع قرن خدمت وي براي 

 درخواستهاي گوناگون عمدتا آموزش عشایر، نوشته شده اند.

 

راوانی كه دارد مستلزم درک و دریافت دقیق و عمیق بیگی و پي بردن به رمز و رازهای فشناخت بهمن

خصوص عشایر های او در شرایط آن زمان ایران و عشایر، بهها، احساسات و توانمندیها، آرماناز ایده

 جنوب کشور است.

 بیگی در استفاده از هنر ارتباط صحیح، سالم و مؤثر را نشان مي دهند. این نامه ها،  توانمندی بهمن

بیني، نجابت و دوستي، روشنبر خط خوش باید به تعادل، نوعبیگي عالوه هاي بهمنت نامهخصوصیا

هایش كلمات و ها و نامهدست توانسته است در نوشتهعشق به خدمت اشاره كرد زیرا این نویسنده چیره 
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شته به جمالت را ماهرانه به بند كشد و صریح، روان و روشن همان چیزي را كه در ذهن و ضمیر دا

  مناسبت و ضرورت به روي كاغذ آورد و منظور خود را بیان كند.

بیگي است كه دیدن آن حالوت خاصي دارد و خط بهمنهاي منتشر شده در این كتاب به دستبیشتر نامه

ها آورده شده است و خط نامهها در كنار دستشده آنتایپ ها، نمونهبراي سهولت در خواندن نامه

كند مخاطبان در حد ناخت مخاطب نامه كمك شایاني به انتقال مفاهیم و درك موضوع نامه ميازآنجاكه ش

  اند.اختصار معرفي شدهامكان و به 

ها خورد. گاه طنزي ملیح، چاشني بعضي نامهچشم مي بیگي خالقیت بسیاري بههاي بهمن در نامه

كند مثالً در نامه ورد و فكر و دلش را تصاحب ميآوجد مينشیند و او را به شود كه به دل مخاطب ميمي

به دكترسید بصیر هاشمي رئیس كنوني مركز كاشت حلزون شنوایي شیراز كه خود زماني از همین 

كند مشكل فرد بیماري را كه معرفي كرده است حل كند و این درخواست كودكان بوده است درخواست مي 

ایالت بویراحمد خبر  اگر مشكلش را حل نكردي به همه نویسد:صورت مي را با طنزي شیرین بدین

  دهم!مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیگي با شكوهبهمن
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 نویسنده:اله وردی بهمن بیگی

 ناشر:همارا

 ۱۵۸۲:سال چاپ

 ۵۳۰تعداد صفحات:

 

عنوان از  ۱۸در واقع شامل ” داستان تعلیمات عشایر در ایران نوینبیگي با شكوه: بهمن“كتاب 

ثار بیگي از آوردي بهمنبیگي است كه توسط فرزند استاد دكتر هللایاد محمد بهمنهاي دلنشین زندهداستان

  پنج گانه ان فرهیخته زمانه انتخاب و به زبان انگلیسي ترجمه شده است.

ي است كه در انتخاب قطعات صورت گرفته است. چنانكه مي دانیم هاي این كتاب دقتیكي از ویژگي

هاي زنده یاد محمد بهمن بیگي نظم و ترتیب تاریخي ندارد و تقدم و تأخر رویدادها و ها و نوشتهداستان

ب اي انتخاهاي پدر را به گونهبیگي در این است كه نوشتهها تنظیم نشده است. ابتكار دكتر بهمنگزارش

توان آن را به عنوان یك داستان بلند از پیدایش تعلیمات عشایر و زندگي خود كرده است كه مي و تنظیم

اي آموزش استاد محمد بهمن بیگي به شمار آورد. داستاني كه تولد، تحصیالت و زندگي مدیر افسانه

ي شد. داستانكعشایر را از یك سو و رویدادهاي پیدایش تعلیمات عشایري را از دیگر سوي به تصویر مي

خورند كه واقعي كه تخیل نیز در برخي قطعات مانند شیرویه، قلي و ایمور چنان با واقعیت گره مي

 تواند تصاویر ایجاد شده از جامعه عشایر آن زمان را در ذهن خویش تجسم كندخواننده به راحتي مي
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د به و انتشار نموده ان بیوگرافی نویسندگان و شاعران  قشقایی که کتابی چاپ بخش )در این

 ترتیب حروف الفبا آورده شده است(

 

                      بیگی     محمد بهمن

                                               

از تیرة بهمن بیگلوی طایفة عملة  ایدر خانواده ۱۰۸۸بیگی فرزند محمودخان، سال محمد بهمن  

ها و آثار خود وی پیداست، او به هنگام كوچ ایل، در قشقایي دیده به جهان گشود. آن گونه که از یاداشت

فاصلة الر و فیروزآباد در زیر سیاه چادری قدم به عرصة حیالت گذاشته است. او زندگی را با تیر و 

کی او از الرستان در جنوب فارس تا ارتفاعات سمیرم در های کودتفنگ و شیهۀ اسب آغاز کرد. سال

سالگی حتی یک شب را هم در شهر و خانۀ شهری به سر نبرد. اصفهان به قشالق و ییالق گذشت و تا ده

پدر من با »نویسد:  باره مياش )میرزا جواد( سواد آموخت. او در ایندر كودكي نزد منشي خانواده

ري از شهرضاي اصفهان، من و خواهرانم را با خط و ربط مختصري آشنا كرده مهمانداري مرد مهاج

 «بود.

بیگي( به همراه کند و محمودخان كالنتر )پدر محمد بهمنایل قشقایی طغیان مي ۱۵۲۸-۱۵۲۹در سال 

الدوله قشقایي)سردار ایل( كه تحت نظر شود و به صولتبیست نفر دیگر از سران ایل به تهران تبعید می

پیوندد. یک هفته بعد، با فشار عوامل حکومتی، محمد در سن ده سالگي، به همراه قرار داشت، مي

شود و در مدرسة علمیة تهران مشغول تحصیل شده و رتبة مادرش در تهران به جمع تبعیدیان ملحق می

 کند.نخست را کسب مي

د، من بودم...شب و روز درس تنها فرد خانواده که خوشحال و شادمان بو»نویسد:  خود او می

ي ابتدایي شاگرد اول هاکردم... من اولین كودك قشقایي بودم كه در كالسخواندم. دو کالس یکی میمی

شدم... دوران تبعید بسیار سخت گذشت و بیش از یازده سال طول کشید. چیزی نمانده بود که در مي
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بانی مواظب بودند که گدایی هم نکنیم... روزگارمان در ها راه بیفتیم و گدایی کنیم. مأموران شهرکوچه

سالة خود در پایتخت گذشت. دستمان از دار و ندارمان کوتاه بود. در طول اقامت یازدهتهران به سختی می

ای مستقل و دربست اجاره کنیم. چند خانوار پرجمعیت ایلی بودیم و در کنار چندین گاه نتوانستیم خانههیچ

ق هایی که خندنشینان شهر پیوسته بودیم و در سالبردیم. به حاشیهبضاعت شهری به سر میخانوادة کم

ترهای ما شاید گناهکار کردیم... بزرگشمال تهران هنوز پر نشده بود، بیرون دروازه دولت زندگی می

و  که در زمان رضاشاه ها گناهی نداشتیم. گناه ما فقط این بودبودند. آنها یقیناً گناهکار بودند، ولی ما بچه

رنج کوچک من از فقر بود.  های ما بودند...در ایل قشقایی به دنیا آمده بودیم. زمان و مکان تولد ما گناه

 «رنج بزرگم از استتار فقر بود.

شود رساند و ناگزیر میبیگی کالس دهم دبیرستان را در رشتة ریاضی ـ علمی در تهران به پایان میبهمن

 هام را در شیراز ادامه دهد. پس از شروع سال تحصیلی، به دلیل این که پدرش جزو تبعیدیکالس یازده

آورند. باالخره او موفق برند و برای ادامه تحصیل وی مشکالتی به وجود میبوده، به او سوء ظن می

کتر مهدی حمیدی، دهد. در اینجا بود که او با دشود در دبیرستان دیگری در رشتة ادبی ادامة تحصیل می

شود. دکتر حمیدی با پی بردن به استعداد این نوجوان ایلی، او های شیراز آشنا میمعلم انشاء دبیرستان

خواهد که هرچه بیشتر مطالعه کند و به دهد و از او میرا  مورد محبت و تشویق مکرر قرار می

برای ادامة تحصیل در مقطع دانشگاه  نویسندگی بپردازد. بهمن بیگی پس از اخذ دیپلم ادبی، بار دیگر

 شود.روانة تهران می

شود و در سال اول دانشكده، بر دیوان ، وارد دانشكدة حقوق دانشگاه تهران  می۱۵۱۹وی در سال 

نویسد. او پس از چهارسال تالش بی وقفه و اي شورانگیز میدكتر مهدي حمیدي مقدمه« اشك معشوق»

التحصیل ، از دانشگاه تهران در رشتة حقوق فارغ۱۵۰۱نجام در خرداد سال آمیخته با شور و شوق، سرا

 شود.می

سالگی ۰۵را در سن ” عرف و عادت در عشایر فارس“ ، کتاب ۱۵۰۰او برای نخستین بار در سال 

رسد. وی در این کتاب، با برشمردن آداب و سنن عشایر، مسائل به چاپ می ۱۵۰1نویسد که در سال می

دهی ها، مواردی را برای اصالح  امور عشایر و سامانها و مشکالت زندگی آنرفی، زیباییحقوقی و ع

کند. یکی از این پیشنهادات، بردن الفبا بین کوچندگان و روستاهای وضع نا به سامان آنان پیشنهاد می

مستقل، یمه شكي نیست كه وجود این اجتماعات ن»نویسد:  دور افتاده بوده است. او در همین باره می

بدوي و مسلّح براي قدرت مركزي كشور غیر قابل تحمل، موهن و مخل است، ولي به گمان نگارنده 

قدرت مركزي نباید در قبال آن به پرخاش و خشم و ستیزه متوسل شود و باعث ویراني، خونریزي و 

 «ستیزه و جنگ.اند، نه برادركشي گردد. این افراد ساده، بدبخت و گرسنه شایستة تربیت و ترحم

و گروهي از دانشمندان و نویسندگان قرار « سخن»در آن زمان انتشار این كتاب مورد توجه مجلة 

یابد که صادق هدایت، مجتبي مینوي، دكتر خانلري، كریم كشاورز و داود گیرد و اسم و رسمي میمی

گرداند. پس از ا به فرانسه برمینوروزي از جملة این افراد بودند و یكي از مترجمان آثار هدایت نیز آن ر

هاي آن دوران گذراند و فقط در برخي از مجلهها را به سکوت میانتشار کتاب مذکور، او تمام آن سال

به سردبیري جهانگیر تفضلي قلم « ایران ما»نویسد؛ از جمله در نام یا با نام مستعار میمطالبی اغلب بی

 زند.می
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زند و عاشقانه به قلمرو ایل قشقایی که سرزمین اصلی و ر پشت پا میبهمن بیگی  به زرق و برق شه 

 گردد.مادری خود بوده، باز می

ه کند و بپس از بازگشت به ایل، به عنوان دستیار ناصرخان قشقایي )ایلخان جدید( کار خود را آغاز می

عث پیشرفت ایلخان در مواجهه با ي فرانسه، آلماني و انگلیسي، باهادلیل استعداد ذاتی و آشنایی با زبان

ها در جدال بود، در جنگ جهانی گردد. ایل قشقایی که همواره با انگلیسیها و مذاکره با آنان میخارجي

 رفت.بیگی تنها مترجم دستگاه ایلخانی به شمار میها همکاری داشت و بهمندوم با آلمان

تو تصدیق داری، باید به شهر »گویند که و می کنندای شروع به شماتت او میدر این دوران عده

 کشاند.میدار، او را به پایتخت های موهوم ترقی، این واژة دوپهلوی کشوسوسه« بازگردی و ترقی کنی.

کند، اما او به قول خودش از ترقی در دادگستری به او دادیاری در دو شهر ساوه و دزفول را پیشنهاد می

 رود! می های ترقیدنبال دیگر راهپوشد و به عدلیه چشم می

د آورسرانجام پس از تالش فراوان، در گوشة اتاقی پر از كارمندان بانك ملي، صندلي و میزي به دست می

پردازد. اما پس از دو سال ناگهان میز و ترقی را رها می« به حساب جمع و تفریق محاسبات مردم»و 

 کند.کشد و تهران را به سوی ایل ترک میلی دست میکرده و از رتبه و مرتبه و ترقی و تعا

شود که ترک کار کند و به ایل باز گردد و کردن ایل موجب میانگیزة نیرومند درونی و دغدغة باسواد

آنکه رنگ شهر را ببیند، بر پشت زین اسب عرض و طول فارس را زیر پا گذارد و بیش از پنج سال، بی

 ا ـ که یکی در نزدیکی اصفهان و دیگری در خطة الرستان بود ـ بپیماید: مسافت میان ییالق و قشالق ر

در ایل بودم. از غوغای شهر گریخته به دامن کوه و بیابان آویخته بودم؛ ولی بیش از پنج سال تاب و »

 طاقت اقامت در بهشت را نداشتم. باز هوای سفر به سرم زد و فرار را بر قرار اختیار کردم...

ای از این فرارها و قرارهاست. من از فرارهایم خشنودترم و بر این باورم که گهگاه جموعهزندگی من م

دهند و توان ها چنگ و دندان نشان میخواهد. هنگامی که ستمفرار بیش از قرار، دلیری و شهامت می

 «ماند.رویارویی نیست، راهی جز این نمی

کند و عدم آسودگی در ایل او را روانة فرنگ می های زندگی در شهر و احساسچندی بعد تلخی خاطره

شود و ماند. او از آنجا هم خسته ميرسد و سالی را در آنجا میهای فراوان به امریکا میپس از مرارت

شود و به ي استوار، آمادة فرار به سوي ایل ميهاگیرد و به امید ایجاد پلگریبانش را مي« بیماري ایل»

 گردد...زميوطن با

های دیگر نبود. درد نداشت، ولی از با بیماری ایل دست به گریبان بودم. این بیماری از جنس بیماری»

کردند و چون عیبی تر بود. گرفتاری من درونی بود. پزشکان بیرونم را جستجو میهمة دردها سنگین

 «ام را درآوردند.نیافتند لوزة ورم کرده

ام گذاشت که آرام بگیرم... اندیشة تعلیم و تربیت اطفال ایل آسودهنی نمییک نیاز نیرومند درو»

تر من بر تعمیم سواد و دانش بود. سواد را بیش از هر عامل دیگر مایة نجات گذاشت... اعتقاد بزرگنمي

اني كه گرفتار پنداشتم، اما اعتقاد عمومي زمامداران فرهنگي و غیر فرهنگي بر این بود كه ایل تا زممي

تواند به دانش و سواد دست یابد. اسكان ایل را كه امري حركت است و اقامتگاه مشخصي ندارد، نمي

 «پنداشتند.ای آسان بود دشوار ميپیچیده و طوالني بود، آسان و آموزش را كه مسئله
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نيِ سنتي براي بستگان ، نخستین مدرسة سیار عشایري را در سایة چادر میهما۱۵۰۸بیگي در سال بهمن

 آن استقرار و جایيجابه و مدرسه این کند. ادارةو خویشان نزدیك خود  در کنار سیاه چادر پدرش برپا می

 هشت كه دریافتم من»بود.  مفیدي تجربة او براي كار شرایط و زمان نظر آن، از اطراق و ایل كوچ با همراه

 و آموزش وزارت طریق از را فکر این بیگيبهمن« بدهم. درس را آنها توانممي زمستان و تابستان در ماه

 اقتصادی عملیات )هیئت ترومن چهار اصل مدیر . با .شنودمی رد جواب شود، ولیمی گیرپی پرورش

 آموزشي لوازم و چادر كه کنندمی موافقت آنها شود.می مذاكره وارد آن فرهنگي مشاور با سپس و آمریکا(

 .کند تأمین را آنان حقوق و بیابد را معلمان خود بیگيبهمن كه آن شرط نماید، به تهیه چهار اصل را

 به ثمربي سفري از پس و پرورش و آموزش حمایت از بیهوده، نومید هايچانه و چك از رنجور و خسته»

 ملت دامن بهدولت،  جاي بار، به این و بست نقش خیالم در ايتازه نقشة بازگشتم. ایل به كشور از خارج

 چادري سیار يهادبستان نخستین باسواد،نیمه جوانان این همت و خیرخواهان آن یاري به من آوردم. پناه

 «كردم. برپا را

 نفر 117 موافق نظر باالخره و طلبدمي استمداد ایالت متنفذان و بزرگان از و شودمي ملت دامان به دست او

 عشایر مسیر در روستاییان و ایل باسواد افراد بین از معلمان گروه نخستین کند.مي جلب را آنان از

 .شوندمي جذب و شناسایي

 تخصص تربیت و تعلیم خصوص در شدم. فرهنگی متحرک و کوچک دستگاه رقم، مدیر و حکم بدون من»

 و شور ولي نبودند. آشنا تدریس روش و راه با نیز معلمانم بودم. ندیده مقدماتی و عالی دانشسرای نداشتم.

 بشكافد را سخت سنگ تواندمي كه دارد قدرتي شوق و شور که چرا داد؛می را هاکمبود این همة پاسخ شوق

 «.اندازد جریان به روان هايچشمه و

 ویژة اقتصاد و ایران عشایري جامعة به كهآن بدون كشور، سالة هفت عمراني برنامة اولین 1330 سال در

پي با و فداکارانه و سنجیده سخت اقدامي ، در1331سال زمستان شود. همچنین درمي بپردازد، آغاز آن

 تصویب به را عشایر سوادآموزي برنامة شودمی موفق بیگیخود، بهمن مسئوالنة و وقفهبی هايگیري

 مصوبه این اخذ فارس، در استان فرهنگ وقت کل فاطمی، مدیر کریم دکتر برساند. وقت فرهنگ وزارت

 تأسیس مالي سیستم یك» که بود شده تأکید آن چهارم بند در چند دهد، هرمی انجام تقدیری درخور هایکمک

 و آموزش گردانندگان اما «بپردازند. را مدارس معلمان حقوق مخارج عشایر مردم وسیله بدان شود تا

 هشت و بیست کودتای بروز و آیدمی پیش 1332 سال بحران تا کنندمی تعلل قدرآن فارس استان پرورش

 بر مزید هم مصدق جبهۀ در قشقایی خوانین داشتن قرار آنکه اندازد، ضمنمی تعویق به را آن اجرای مرداد

 .شد علت

سیاسي،  تزلزل خاطر عشایري، به مدارس براي روستانشینان( خصوصدیده)به هدور معلمان از بسیاري

خشكسالي رود.ومی چیندبرمی را خود بساط هم «چهار اصل»كردند. می خودداري عشایر براي كردنكار از

 را معلمان هزینة باید عشایر فقط چرا که موضوع این از نارضایتي و عشایر مالي هايها، محدودیت

 شود.می ناممکن كار ادامة و افتدمی تأخیر به معلمان حقوق افزاید.می مشكالت بر کنند، تأمین خودشان

 دیگري از پس یكي موانع، و مشكالت قلّة و دهدمی نتیجه بیگيبهمن فداكاري و تدبیر، پشتکار، دلسوزي

 فرهنگ وقت مدیركل فاطمی کریم دکتر حمایت با شودمی موفق بیگيبهمن 1334 سال در شود.می فتح

 پیشرفت شگرف دادننشان منظور به را فرهنگ وزارت مقامات از گروهی بازدید فارس، ترتیب استان

 بعد كمي و داشت مطلوب تأثیری بازدیدکننده گروه روي بر بازدید این کند. فراهم عشایري مدارس
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 و عضویت به كه شودمی متعهد نیز او و بپردازد را بیگيبهمن معلمان حقوق که کندمی موافقت وزارتخانه

 رتبة زحمت، با و تالش سال دوازده از بیگی پسبهمن سرانجام درآید. پرورش و آموزش رسمي استخدام

 کل اداره به سپس و اداره به عشایر آموزش دایرة مدتی از بعد آید.درمی دولت استخدام به اداری سه

 دامنة بعد به تاریخ این از ماند.می شیراز در همچنان آن مرکزیت شود؛ امامی بدل کشور عشایر آموزش

 کشور سراسر در را ایران عشایر و ایالت قلمرو کل و رودمی فراتر جنوب مناطق از بیگیبهمن کارهای

 گیرد.دربر می

 را ایل مردم به کوچکی خدمت و بود روشن بختم ستارة که این از و بودم کارم سرگرم شوق و شور با من»

 مرا هایزحمت بودند. فداکار آموزگاران و باهوش هابچه کردم.می رضایت بود، احساس ساخته نصیبم

 شدم، بهمی خسته شهر از که همین داشت. تازگی بود. سابقهبی کارم دادند.می پاسخ مردانه و هوشمندانه

 «کردم.می تازه و تر هابچه آزمایش و هادبستان دیدن با را جانم و رفتممی بیابان و کوه

 شود.می تصویب ماده پنج در فرهنگ عالي شوراي جلسة نود وششمینهشتصد و  در عشایر تعلیمات طرح

رسد می تصویب به عشایري دانشسراهاي برنامة و عالي، اساسنامه شوراي جلسة وسومیننهصدوچهل در

آیین و کندمی وضع عشایري يهادبستان براي را خاصي مقررات شیراز فرهنگ شوراي 1335 سال در و

 مدارس تعطیلي و كار به شروع نماید.می منطبق عشایر زندگي شرایط با را هادبستان سراسري نامة

 شناسنامه، اخذ نداشتن گرفتن سال، نادیده چهار مدت به سن ایلي، حذف زندگي شرایط با منطبق عشایري

 امتحان اخذ نوبت دو تعیین و بودند شده باسواد مدرسه از خارج در كه آموزانيدانش از نوبت دو در امتحان

 بود. مقررات این برجستة نكات از عشایري مدارس در سال در

 22 از پس که شودمی تشکیل 1336 سال در عشایری دانشسرای نام با عشایری معلم تربیت مرکز اولین

 شوند.می فعالیت مشغول کشور عشایری مناطق کلیة در که کندمی تربیت معلم ابتدایی   9000 دوره، حدود

 برود دانشسرا به که کندمی تشویق نیز را خود ، دخترهاخانواده و دختران ترغیب برای بیگی سپس بهمن

 شوند.می دانشسرا وارد نیز عشایر دختر 6 بار اولین براي1343 سال نتیجه، در در بپذیرد. را معلمی شغل و

متفاوت،  هايسلیقه وجود خارجي، با و داخلي پرورش و آموزش زعماي و مربیان كلیة»نویسد: مي او

 صحت به وقوف از پس برنامه سازمان زمامداران ستودند. را ما فعالیت نتایج و گشودند ما تحسین به زبان

 «دادند. یاري مرا و گشودند سخاوت دست كار

 به 1346 سال در و شد نفر 18000 بر بالغ بیگی(بهمن )مکتب عشایری آموزاندانش ، جمعیت1345سال در

 بیگیآموز، بهمندانش همه این میان از رسید. واحد 550 به هاآموزشگاه جمع و رسید نفر 24000 از بیش

 تحصیل ادامه توان عشایر اغلب مانند را که عشایر بضاعتکم و بااستعداد آموزدانش 7 توانست تنها

بود،  عجیب آنها پیشرفت بفرستد. دبیرستان به تحصیل ادامة برای و آورد خود خانة به و نداشتند، برگزیند

 دبیرستان کتاب15 ی صفحه در آموز دانش7 این کند.)اسامی خوش دل تعداد همین به خواستنمی او اما

 است(. شده آورده  یوسفی امراله از زمان گذر در عشایری

 از آموزدانش نفر 40 با و شودمی تأسیس شیراز در عشایري روزيشبانه دبیرستان ، اولین1346سال در 

 و هازیرساخت توسعة بعد، با يهاسال در دبیرستان این کند.می آغاز را خود كار مختلف طوایف و ایالت

 مراكز ترینممتاز از یكي به و دهدمی گسترش را خود هايعشایر، فعالیت از بیشتری آموزاندانش جذب

شناسی، الکترونیک، زیستفیزیک، شیمی،  مجهز هایآزمایشگاه با کشور دبیرستانی آموزشي
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 دبییرستانی»شود. بنا به نوشتة خود بهمن بیگی: می تبدیل زبان و اتومکانیک، عکاسی، نقاشی، نجاری

 قسم(. اجاقت به کتاب 176 نداشت. صفحه شیراز دانشگاه حتی را تئاترش آمفی و آزمایشگاه نظیر که بود

 به موفق همگی ایران اسالمی انقالب پیروزی زمان تا دبیرستان این آموزشی دورة 6 آموزاندانش کلیة 

 آموزان دانش  )برای آگاهی از اسامی شوند.می کشور هایدانشگاه وارد آنان از %97 بر بالغ و دیپلم اخذ

به  قبولی درصد همچنین و  150 تا 103 ص از “ زمان گذر در عشایری دبیرستان“ کتاب به دبیرستان این

 مراجعه شود(. 99 ص 

 از دفاع آزاده، پیشتاز و شهید ۱۲۲تقدیم حدود  مقدس، با دفاع های موسوم بهسال دبیرستان در این

 دبیرستان کتاب به شهدا این عکس و نام مشاهده گردد.)برایمی اسالمی میهن خاک و ایران تمامیت

 مراجعه شود(. 200تا 196 ص زمان گذر در عشایری

 عشایر میان در جدید كالس 1211انقالب، از قبل چهارم عمرانی برنامة در بیگیبهمن پشتکار و همت با

سال  در شود.می تشكیل شاهسون و بویراحمد، بختیاري، لرستان، كردستان، ارسباران و فارس، كهگیلویه

 آموزش مركز ، اولین1352سال در گردد.می تأسیس بافي()قالي دختران ايحرفه آموزش ، مركز۱۵2۲

 شیراز، در پاالیشگاه کنار در باریكآب مجتمع گیرد.می شکل صنعتي هنرستان سپس و پسران ايحرفه

 آموزش صنعتي، مركز عشایري، هنرستان دانشسراي شامل که شودمی دایر هكتار 200 وسعت به زمینی

 اولین بود. انبارها مجتمع و مجهز هايراهنمایي، تعمیرگاه ورزشي، مدرسة پسران، استادیوم ايحرفه

 و شودمی تأسیس شیراز در هاسال همین در بهداري وزارت همكاري با عشایري نیز، ماماي تربیت مؤسسة

می تشكیل عشایر ، براي1354سال در شیراز دانشگاه همکاری با هم دامپزشك و روستا پزشك تربیت مركز

 گردد.

 الملليبین مجامع تقدیر و ارزیابي مورد بیگيبهمن آموزشي فنون و كار، ابتکارها ، شیوة1352سال در

 ترك، لر، كرد، بلوچ، عرب كودك هزاران به سوادآموزي راه در پیگیری و كوشش دلیل به او گیرد.می قرار

 معلم تربیت مركز نخستین گذاريبنیان و سیار مدارس به عشایري دختران جذب وتوفیق در تركمن و

افتخار  ویژة نشان برندة الملليبین داوران هیئت انتخاب به و یونسكو جهانی سازمان طرف عشایري، از

 گردد.به وی اهدا می ۱۵2۵شود که در سال می« كروپسكایا» سواديبي با پیكار

شود می پرآوازه چنان چشمگیر، اقداماتش پیشرفت و کارها توسعة و هاموفقیت این کسب از پس بیگیبهمن

بین هایسازمان تحصیلی بورسیة او رود.نمی بار زیر کنند، امامی دعوت وزارت پست تصدی برای را او که

 شناسیروان مؤسسة دهد.می ترجیح دیگری کار هر بر را عشایر فرزندان تعلیم و پذیردنمی هم را المللی

 در عشایری آموزگاران که دهدمی میدانی، گزارش مطالعات و تطبیقی بررسی هاماه از تهران، پس دانشگاه

بهمن که نبود جهتبی باالترند. دانش سپاه و روستایی آموزگاران زیاد، از ایفاصله درسی، با مواد کلیة

 اند.همت و غیرت اهل همکارانش گفت: می همواره بیگی

 المللیبین سازمان همکاری را با سیار سینماي واحدهاي و سیار هاي، کتابخانه۱۵21سال در بیگیبهمن

 يهافروشگاه تأسیس با سپس و کندمی اندازینوجوانان، راه و کودکان فکری پرورش کانون و یونیسف

 دهد.می سامان عشایری مناطق عمق در را خدماتي و آموزشي واحدهاي از كاملي زنجیرة عشایري سیار

 از برخاسته فداكار آموزگار هزاران گذرد.می نفر 500000 مرز از عشایر باسوادان جمع 1356 سال در

پزشك، دندانپزشك، دامپزشك، قاضي،  از اعم متخصص 1000 از بیش و آموزدانش هزار ایالت، صدها
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 همواره بیگيبهمن كه اندغیرتی و همت همان ماحصل افسر و شناس، هنرمند، دبیرمهندس، استاد، جامعه

   گفت.می سخن آن از

ساله، ده حدود طوالني سكوت و سالهچند مخفی نیمه زندگی دوره یك از بعد و اسالمی انقالب وقوع از پس

 نویسدمی را خود آموزشي هايتجربه و گیردمی جان بیگیبهمن در نویسندگي انگیزة و ادبي ذوق دیگر بار

 کند.می منتشر كتاب عنوان چهار درقالب به تدریج و

 نسخه 3000 است، در مستند موضوع نوزده دربردارندة که «من ایل من بخاراي» نام با او اثر اولین

 هایبخش 1386 و 1379، 1374هایسال در آن از پس رسید. بعدي هايچاپ به سرعتبه و منتشرشد

 به»نسخه(،  5000 و موضوع هفده )در «نبود قاج قره اگر» هاینام با را خود آموزشی خاطرات از دیگری

 و موضوع نوزده )در «شهامت طالي» باالخره و نسخه( 5000 و موضوع دو و بیست )در «قسم اجاقت

 عشایر در عادت و عرف» كتاب اند.شده چاپ تجدید نوبت چندین در آنها تمام که کندمی منتشر نسخه( 3000

 3000 در جدیدي مقدمة او، با از مكرر هايدرخواست دلیل بود، به شده نوشته 1322سال در كه نیز «فارس

 شود.می چاپ تجدید نسخه

  

 مناسبت به بارها او مکتب آموختگان شیراز، دانش به بازگشتش و بیگیبهمن رهایی از بعد هایسال طی

 شکوهی با و... مراسم تهران، شیراز، اصفهان، سمیرم جمله از مختلف شهرهای معلم، در روز نکوداشت

 کرد.می گووگفت  و دیدار فرزندانش با و یافتمی حضور هاآن همه در نیز بیگیبهمن و کردندمی برگزار

 مراسم بیگیبهمن کوشش و تالش عمر یک از تجلیل برای خمسه ایالت عشایر 1382 فروردین در

 ماهآبان در همچنین یافت. حضور آن در نیز بیگیبهمن که کردند برپا فسا شهرستان در باشکوهی نکوداشت

 خدمات و نامهزندگی» کتاب و کرده تجلیل تهران در بیگیبهمن از ایران فرهنگی مفاخر و آثار انجمن 1384

 کرد. منتشر را«بیگیبهمن محمد فرهنگی و علمی

 خستگی کوشش و تالش عمر یک از بناینگذار تعلیمات عشایر ایران و معلم بزرگ ایل، سرانجام پس

 فرو جهان از چشم شیراز در 1389 اردیبهشت یازدهم کشور، در این آموزش و فرهنگ عرصه در ناپذیر

 عشایر زهرای بهشت در آخردست روز رایزنی برای انتخاب مناسب ترین مکان، چند از پس بست و

 سپرده شد. روحش شاد. خاک به -گلشن بلوار امیرکبیر آرامگاه -شیراز

 تالیفات وی:  

  قسم اجـاقـت به .۱

 فارس درعشایر عادت و عرف .۰

 شهامت طالی .۵

 نبود قاج قره اگر .1

 من من، ایل بخارای .2
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 دکتر منوچهر کیانی 

 

دکتر منوچهر کیانی نوبسنده، محقق، پژوهشگر، مدیر انتشارات کیان نشر، مسئول موسسه فرهنگی 

در سال  خورشیدی. وی ۱۵۱۸سمند سهند، صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه ائل سؤوز متولد 

عشایر در آمد و در مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان عشایری  روشبه استخدام آموزش و ۱۵۵۹

از  ۱۵2۱دیپلم و در سال  ۱۵1۲شیراز و مرکز تربیت معلم عشایری به تدریس پرداخت. او در سال 

هیدرولوژی  فوق لیسانس با گرایش ۱۵1۱دانشگاه تربیت معلم تهران لیسانس گرفت. همچنین در سال 

را کسب کرد و به دنبال آن از درجة دکتری خود با گرایش فلسفه اتنوگرافی )نژادشناسی( در مرکز آکادمی 

در دانشگاهای مختلف کشور به تدریس و تحقیق و ۱۵12علوم آذربایجان )باکو( دفاع نمود و از سال 

 پژوهش مشغول شد.

 خدمات فرهنگی و هنری

 تألیفات  -الف 

ص، منبع تحقیقاتی  21۲ -۱۵۱۲تحقیقی جامع از زندگی مردم ایل قشقایی( چاپ اول سال سیه چادرها) .۱

 دانشگاهای سراسر کشور 

 صفحه ۰۹۲ -۱۵۱1های مستند چاپ اول  گرایلی)مجموعه داستان .۰

صفحه، رتبه کتاب دوم  ۰۹۲ - ۱۵۱۹کوچ با عشق شقایق )بررسی هنر در عشایر قشقایی چاپ اول  .۵

 ۱۵۱۸در سال  سال کشور

صفحه، برنده دیپلم افتخار و لوح سرو بلورین، ۰1۲ - ۱۵۹۲تاریخ مبارزات مردم ایل قشقایی )چاپ اول  .1

 درجشن فرهنگ فارس 

 صفحه( ۰۱1، ۱۵۹۱ی جنوب، صولت الدوله قشقایی )چاپ اول پرچمدار حماسه .2
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 صفحه ( 1۹۲) ۱۵۰۲نگاهی به ایل قشقایی بعد از شهریور  .1

 ی مردم ایل هاها قصهافسانه .۱

 (۱۵۹۸طب و طبیبان سنتی )مروری بر گذشته بهداشتی ایل چاپ اول  .۹

 روزهای هشتم هفته )در دست چاپ( .۸

 سیاستمداران و هنرمندان ایل )در دست چاپ ( .۱۲

 هاپژوهش -ب  

دانشگاه تربیت معلم تهران، پژوهش برتر و برنده لوح  -۱۵2۵آلودگی هوا و راههای مبارزه با آن سال  (۱

 افتخار 

 چاپ در مجالت داخلی ۱۵۱۱های ایران سال کولی (۰

 با تقاضای سازمان میراث فرهنگی ۱۵۱۵تحلیل و بررسی مسکن عشایر سال  (۵

 دانشگاه تهران ۱۵1۵مبانی اکولوژیکی مراتع در عشایر سال  (1

 سازمان برنامه و بودجه ۱۵12علل مهاجرت روستائیان به شهرها سال  (2

کز تربیت معلم فارس که کتاب درسی دوره دوساله تربیت معلم مر ۱۵2۸های اولیه سال بهداشت و کمک (1

 بود

 دانشگاه شیراز  ۱۵۹۰تحقیقی جهت موزه مردم شناسی سال  (۱

 

 هافیلم نامه -ج

 همسفران طبیعت )که از کانال یک سیمای ایران در ده قسمت پخش شد( -

 موسیقی در ایل بختیاری )صدا و سیمای اصفهان( -

 )صدا و سیمای فارس( هنرهای سنتی ایل قشقایی -

 

 مقاالت داخلی  -د

i. دانشگاه بروجن و دهاقان   - ۱۵۹۲ -هللا جهانگیر خان قشقایی و گذر از نردبان طبیعت حکیم آیت 

ii. کنگره عشایر تهران فرهنگسرای بهمن  - ۱۵1۹ -ها در تاریخ ایران مبارزات سیاسی قشقایی 

iii. رهنگسرای خاورانف -۱۵1۱ -نقش زنان عشایر در تحکیم روابط خانوادگی 

iv. دانشگاه شهید چمران اهواز -۱۵۱۱ -ها در انقالب مشروطیت ایران نفش قشقایی 

v. دانشگاه شهرکرد. ۱۵۹۲ -های فرهنگی گردشگری عشایر ایران توانمندی 

vi.  دانشگاه یاسوج  -۱۵۹۱ -دنا آینه طبیعت است غبارش بزدائید 

 

 هاهای تقدیر و نشانلوح  -ه

 ۱۵11دبیر نمونه دبیرستان عشایری شیراز به خاطر  2نشان درجه  .۱

 تشویق وزیر آموزش و پرورش به خاطر مقام اول شدن دانش آموزانش در امتحانات سراسر کشور  .۰

 دیپلم افتخار و جایزه سرو بلورین به خاطر کتاب تاریخ مبارزات  .۵

 فارس  هایتشویق و لوح کورش از مرکز فارس شناسی به خاطر برپایی نمایشگاه عکس جلوه .1

 تشویق دانشگاه شهید چمران به پاس برپایی یادواره سید محمد ابراهیم ماذون شاعر غزل سرای ایل  .2
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 ۱۵۱۱لوح یادمان مدیر کل ارشاد فارس به خاطر برگزاری اولین جشنواره عشایر در سال  .1

 های نشر لوح سپاس مدیر کل ارشاد اسالمی به خاطر فعالیت .۱

 و پرورش استان و آموزش و پرورش عشایر به پاس خدمات فرهنگی  دهها  تشویق و تقدیر از آموزش .۹

 اداره کل آموزش و پرورش « فرهنگی فرهیخته»لوح  .۸

 لوح هم اندیشی علمی عشایر کشور دانشگاه ارسنجان  .۱۲

 لوح اولین جشنواره فارس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  .۱۱

 لوح اداره کل امور عشایر به پاس خدمات فرهنگی  .۱۰

 یق نامه از پیش و بعد از انقالب از آموزش و پرورش فارس و عشایر تشو 25  .۱۵

 لوح ناشرموفق  از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی .۱1

 لوح خبرنگار موفق از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  .۱2

 ۸۱مفاخر فارس در سال لوح  سیزدهمین  .۱1

 

 

 های فرهنگی دکتر منوچهر کیانی دیگر فعالیت

 در حدود ده هزار عکس و هزار اسالید که از آنها در چاپ کتاب، پوستر، بروشورها استفاده  عکاسی

های عکس به معرض نمایش گذاشته شده است؛ مانند: نمایشگاه موزه شده و چندین بار در نمایشگاه

 طبیعی شیراز، امور عشایر شیراز، امور عشایر بوشهر و سمینارهای عشایری 

 عنوان کتاب ارزشمند به چاپ  1۲ل و صاحب امتیاز کیان نشر، تاکنون حدود به عنوان مدیر مسئو

 رسانده است.

 ای که به کارهای هنری و عشایری داشته به جمع آوری دست ها قبل به دلیل عالقهاز سال -برپایی موزه

 تحویلقلم از صنعت دستی عشایری را تاکنون به میراث فرهنگی فارس  ۰2۲های عشایر پرداخته و آورد

 داده است.

  همکاری با نشریات داخلی و خارجی و ارائة دهها مقاله در کشور، بخصوص در استان فارس و

 کشورهای همجوار 

  منتشر شده است.  ۱۵۸۱تا  ۱۵۹1صاحب امتیاز فصلنامه ائل سؤزو )سخن ایل( که از سال 

 عشایر و برگزاری  مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری سمند سهند که در کارهای فرهنگی و هنری

 سمینارها و نمایشگاها فعالیت مؤثر داشته است.

 

 

 

 

 

 

 ابراهیم فارسیمدان

 



 

 369 

روستای لرکش منطقه پادنا سمیرم استان اصفهان  ۰۰/۵/11ابراهیم فارسیمدان فرزندغالمرضا، متولد

 باشد. رشته تحصیلی ایشان کارشناسی ارشدتاریخ ایران دوره اسالمی است.می

 

 : تألیفات وی

 ایمور در گذر زمان .۱

(پایان نامه فوق ۱۵۰۲رابطه ایل قشقایی با ایالت خمسه از زمان ناصرالدین شاه تا دوره پهلوی اول) .۰

 لیسانس

 در دست چاپ: 

 )روزگارتلخ وشیرین قشقایی و فارسیمدان درمسیرکوچ، درحال مجوزگرفتن(از دنا تا گیسکان،  .۵

 ازشروع اسناد تاکنون)مراحل اتمام و پایانی()تاریخ منطقه پادنا پادنا گذرگاه تاریخ،  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابوالفضل جعفری
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شوری ایل قشقایی به دنیا آمد. وی فارغ در تیره تله بازلو از طایفه دره۱۵1۹ابوالفضل جعفری در سال 

های سمیرم ، دبیر آموزش و پرورش شهرستان۱۵۱۱التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات فارسی به سال 

های آموزش عالی و امور های آزاد و پیام نور سمیرم، داور همایششهرضا و دهاقان، مدرس دانشگاه

های معتبر در های شهرضا، صاحب مقالهپرورشی، پژوهشگر برتر استان اصفهان، دبیر مجمع قشقایی

هاقان و آموزش های برتر کشور از جمله تهران، زنجان لرستان، خراسان، شمالی اردبیل و آزاد ددانشگاه

 و پرورش است.

های استاد جعفری بیشتر پیرامون ادبیات فارسی و ترکی و باالخص مأذون قشقایی به صورت نوشته

سخنرانی پوستر و چاپ در مجالت معتبر کشوری از جمله ترویج زبان و ادب فارسی و ادبیات بومی 

 است.

 

 تألیفات وی: 

 نقد و تحلیل شعر مأذون قشقایی -۱

 مناجات نامه خواجه  عبدهللا انصاری -۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادیب، شاعر و نویسنده()ارسالن میرزایی
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ایل قشقایی، پدرش از تیره گله زن و مادرش از تیره طیبی طایفه  1/1/۱۵21ارسالن میرزایی متولد 

کودکی را در دامان طبیعت و با زندگی ایلیاتی گذرانده است. بر اساس شواهد عمله است. وی دوران 

کند و دوره راهنمایی را در شهیدبهشتی دوران ابتدایی را در شهر کوار سپری می ۱۵1۰موجود، از سال 

 کند.گذارد. دوره متوسطه را نیز در شهرهای قیروکارزین)افزر(و فیروزآباد طی میشیراز پشت سر می

کند. از همان ابتدا روحیه طنز بسیار باالیی داشته و هرچه را آغاز می ۱۵۱۰سرودن شعر را از سال وی 

ستاید. ها را میآمده، به باد انتقاد و طنز می گیرد. خوبیدیده که به مذاقش خوش نمیدر اطرافش می

 ۱۵۱2کند. سال قی میبرد تا نواخوان دل غمدیدة خویش باشد. شعر و موسیقی با هم تالدست بر ساز می

گیرد و بالفاصله در دانشگاه آزاد شهرستان فیروزآباد در رشته ادبیات فارسی از محضر اساتیدی دیپلم می

نظیر دکتر ابراهیم قیصری، دکتر جهانبخش نورزوی، دکترکاووس حسنلی، دکتر افراسیابی، دکترآل 

 برد.ها میعصفور، دکتر محمودی و ... بهره

ستان تقریباً هم سن و سال خودش نظیر محمد جاویدی، صمصام شامحمدی، مسعود صابری، آشنایی با دو

، بهمنیار آقارضایی، محمدشهبازی، کشکولی اله صفریاصغر علی نژاد، محمدرضا و کامبیز نجفی عوض

 قهرمان کهن پور، صمد نصیری، شهرام کمالی، کاوه ایروانی و دیگر هنرمندانی نظیر قاسم طیبی، عبداله

 داند.سلیمانی، جهانگیر رحمانی و دیگران را نقطه عطفی در زندگی خود می

همچنین تلمذ و خوشه چینی از محضر اساتید و بزرگانی نظیر محمودخان اسکندری، حبیب خان گرگین 

پور، محمد نادری دره شوری، تیمورگردانی، طهمورث خان کشکولی، هالکوخان جانی پور، دکتر فرهاد 

سداله مردانی، دکتر منوچهر کیانی، دکتر نادر عبدالهی، محمدرضا شهریاری، علیرضا گرگین پور، ا

شهبازی، منصورشامحمدی، دکترمحسن رجایی پناه، حسین جدی بیات و ... را افتخاری بس بزرگ در 

 شمارد.زندگی خود بر می
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 توانمی« رک و تاریتو»ارسالن روحیه طنز بسیار باالیی دارد که این صفت بارز را در شعر معروفش: 

کند. مشاهده کرد. همین شعر، ارسالن را به تاری اینان جرساالن)مناقشه کننده باخدا( معروف می

های ایل، غم و شادی  را در بیان تاریخ ایل، قهرمانان ایل و سرگذشتهای« اوزاق یول»مجموعه شعر 

شقانه نیز سروده است که خوانندگان های اجتماعی، شعرهای عاسراید. او عالوه بر طنز و جنبهایل می

 اند.ایل قشقایی از آن استقبال و استفاده کرده

رد. ای نیز به ادبیات قشقایی دااین شاعر معاصر قشقایی در کنار اشعار سنتی و ادبیات کالسیک نگاه تازه

 او زبان شعری منحصر به فرد و مخصوص خود دارد.

م تحصیالت در کمیته امداد شهر زرقان مشغول فعالیت اداری بعد از اتما ۱۵۱۸ارسالن میرزایی سال   

در همان شهر انجمن فرهنگی ادبی قشقایی)آفاق(را راه اندازی می کند)که تا کنون نیز  ۹۲شود. سال می

گیرد. اجرای چندین های بسیار گسترده و چشمگیری توسط این انجمن صورت میادامه دارد(. فعالیت

برگزاری کالسهای آموزشی و دعوت از اساتید بزرگ ادبیات ترک نظیر دکتر برنامه فرهنگی ادبی و 

حسین صدیق، محمدرضا کریمی، دکتر قافقازیالی و حضور بزرگان و هنرمندان قشقایی و همچنین کشف 

استعداد شاعران جوانی چون مسلم حسینی، علی فریدونی، اصغرمتحدپور، علی اژدری، قاسم حسینی، 

 ین پارسا و... از جمله فعالیتهای این انجمن بوده است.داریوش بهرامی، حس

های سمیرم ازدواج می کند و مراسم عروسی به صورت کامالً سنتی در یکی از ییالق ۱۵۹۰وی در سال 

 باشد.شود. حاصل این ازدواج پسری بنام رضا و دختری به نام آسنا میبرگزار می

رهای مختلف از جمله تهران، شیراز، بوشهر، تبریز، های فرهنگی داخل کشور در شهحضور در برنامه

المللی شعر و موسیقی جهان ترک در کشورهای های بیندوره حضور در جشنواره ۲اهواز و همچنین 

 باشد.ترکیه و قزاقستان از دیگر فعالیتهای هنری ارسالن میرزایی می

کتاب کودک( دنادان حیدربابایا سالم های اوزاق یول، اوشاقالر آی اوشاقالر )اشعار این شاعر درکتاب

های ایلگر و اوزاق یول )با همکاری های حیدربابایای شهریار در ایل قشقایی( و همچنین آلبوم)نظیره

استاد مسعود نامداری( منتشر شده است. اشعار وی در کتاب ایران تورکلر و ایران تورکلری عاشیق 

ر ترکیه به چاپ رسیده و همچنین شرحی بر کتاب اوزاق محیط لری نوشته دکتر علی قافقازیالی در کشو

 یول)به عنوان تز دانشجویی دانشگاه عثمان قاضی ترکیه( نوشته شده است.

اما ارسالن کارهای دیگری هم انجام داده است؛ از جمله تاپماجاالر) چیستانهای فولکلور قشقایی که در 

دیوان سیز شاعیرالر، فرهنگ اصطالحات چاپ شد(، دیوان کامل اشعار ترکی مأذون،  ۱۵۸۳سال 

قشقایی، مختصری از موسیقی قشقایی، بیر دیلیم آی )گزیده اشعار شاعران جوان قشقایی( دفتر جدید 

شناسی قشقایی و...که بزودی منتشر و در اختیار عالقمندان قرار خواهد اشعار، مقاالتی در حوزه زبان

ی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی نیز عنوان پایان نامه وی در گرفت. بازنمایی زن در ادبیات شفاهی قشقای

ای از این پایان نامه در مجله معتبر گویش باشد که مقالهمقطع کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی می

 شناسی دانشگاه شیراز به چاپ رسیده است. 

 شود. به عنوان کارمند نمونه استان فارس برگزیده می ۸1آقای میرزایی در سال 

 ۸1درنا قشقایی نژاد شهریور                                                                          
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 تألیفات وی: 

 دنادان حیدر بابایه سالم (۱

 اوزاق یول شعر توپلوسی (۰

 اوشاقالر آی اوشاقالر (۵

 قاشقایی تاپماجاالری (1

 

 در دست چاپ

 دیوان کامل اشعار ترکی مأذون (2

 شاعیرالر دیوان سیز  (1

 فرهنگ اصطالحات قشقایی (۱

 مختصری از موسیقی قشقایی  (۹

 بیر دیلیم آی )گزیده اشعار شاعران جوان قشقایی( دفتر جدید اشعار  (۸
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  اسدهللا مردانی 

 

ه.ش. در یک خانواده چادر نشین ایلیاتی از طایفه  ۱۵۵۱سال اسدهللا مردانی رحیمی فرزند شیرزاد در 

رحیمی ایل  قشقایی استان فارس پا به عرصه حیات نهاد. دوران کودکی را در ایل و تحصیالت ابتدایی را 

در مکتبخانه و دبستانهای دولتی عشایری گذراند، دوره متوسطه را تا کالس نهم در شهر شیراز به پایان 

گذراندن دوره دانشسرای عشایری به عنوان معلم در میان ایالت و روستاهای جنوب  رساند و پس از

ایران به تدریس پرداخت. در هنگام تدریس و انجام وظیفه موفق شد مدارک دیپلم ریاضی و سپس 

سال معلمی خود در مقاطع مختلف ابتدایی، راهنمایی  ۵۲لیسانس ادبیات فارسی را کسب کند.  وی پس از 

 بازنشسته شد. ۱۵۱۸ستان در سال و دبیر

تصمیم گرفت لغت نامه ترکی قشقایی را تألیف و تدوین نماید. هرچند که مقدمه کار را  ۱۵1۹وی از سال 

« قاشقایی سؤزلوگو»آغاز کرده بود. کتاب فرهنگ لغات و اصطالحات ترکی قشقایی ۱۵11از سال 

هویت، پایایی و پویایی و نیز نوزایی  صفحه به چاپ رسید. این اثر سترگ، نماد ۹۱۰سرانجام در

 فرهنگی ترکان قاشقایی است.

استاد مردانی رحیمی یکی ازبزرگان فرهنگی علم و ادب زبان ترکی و فارسی است که بیشتر عمر خود را 

 عالوه برانجام وظایف شغلي فرهنگی، در مسیر تحقیق و پژوهش سپری کرده است.

ها، ین پژوهشگر و زبانشناس قاشقایی است که دست به تدوین مثلاستاد اسدهللا مردانی رحیمی، نخست 

های استوار و بلندی ها و فرهنگ لغت ایل  قاشقایی زده است و در راه حفظ هویت این ایل،گامترانه

، «آتاالر سؤزو»های ترکی قشقایی المثلی ضرببرداشته است؛ ایشان پیش از این آثاری چند در زمینه

 خودآموز زبان ترکی»، «نگارش آن زبان ترکی قشقایی و شیوه»، «الرآساناک»قشقایی های ترکی ترانه

هاي فرهنگ نام”آن نگاشته و به چاپ رسانده است. آخرین اثر ایشان کتاب« قشقایی و مبانی دستور

 میباشد.“ اصیل ایراني )شاخه ي تركي قشقایي( همراه با اسامي تركي امروزه و قدیمي

 سالن میرزایی در وصف آقای مردانی است.شعر زیر از ار 

http://qashqaiebook.ir/اسدالله-مردانی/
http://qashqaiebook.ir/اسدالله-مردانی/
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ها و صحیح نوشتن گوید: آقای مردانی نسبت به  من خیلی حق دارند و من بسیاری از لغتارسالن می

 ترکی را از این کتاب یادگرفتم و مدیون ایشان هستم.

 یــازارامســالم سنــه ائــل  کیشی سی                   من سنــه  قـوشمـا                 

 صبـرینـگی بیـر داغ کیمی مـن                  عــزمینـگی  دریـــا یــازارم                

 ریکاب ائتدینگ”پابه“کیتـاب  ائتـدینـگ                  عیشقی  سن دیلیمی                

 سنــی دونیـــا یــازارامائلیمـه جـان خطاب ائتـدینگ                   من                  

 عیشقینگ اوره گ ایسی وئــرر                 جـان گله جــگ ایسی وئـرر                

 الیـــم چیچک ایسـی وئــــرر                    آدینـــگی من تـــا یـــازارام                 

 او قــدیم کی شام ســؤزونـو          ییرلی عـــام سـؤزونــو        سن ده                 

 یـازمیشانگ آتـــام سؤزونـــو                   مـن سنــه آتـــا یــــازارام                 

 گؤردوم ائله جان وئــریــرنگ                    ائلــده اؤله جـان وئـریرنگ               

 ــرنگ                    روحـونـگو عیسا یـــازارامآغــزدا دیله جان وئــری              

 سن اولــوسوم سؤزلــوگـونـو                    ائل، مونوسوم سؤزلـوگونـو              

 یـازارام    رسم و روسوم  سؤزلـوگونــو                   یــازمیشانگ آیـــا،              

 مـردانــی  بیزیم ائـل شاهی،       مــردانـــی                ی -چاغیـردام شاه              

 یـازارام     ثـانـا -یــوز داهـا    اولمــایـا  غــم  پــریشانــی                                  

 ارسـالنینــگ  ســؤزو سننگ                     آغیـر ائلینــگ گــؤزو سننگ             

 سن عیشقیمینگ  اؤزوسننگ                       من سنـــه قـــوشما یـازارام            

 

 تألیفات وی: 

 فارسی -قاشقایی سؤزلوگو، فرهنگ لغت ترکی قشقایی (۱

  زبان ترکی و شیوه نگارش آن (۰

 خود آموز زبان ترکی قشقایی و مبانی دستور آن  (۵

 آتاالر سؤزو )ضرب المثلهای ترکی قشـقایی(  (1

 های ترکی قشقایی(آساناکالر)ترانه (2

 ی ترکی قشقایی( همراه با اسامی ترکی امروزه و قدیمیهای اصیل ایرانی )شاخهفرهنگ نام (1

 ریشه یابی واژگان )ترکی،فارسی،عربی( (۱
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 اسماعیل مردانلو

 تالیفات وی:

 نگاهی به تجربه مدرنیته در ایران

 

 

 

 اشکان اعظمی نژاد

 

 ۱۵۱۲بهمن ۵در

 .د،تیره قره میرشاملو،طایفه فارسیمدان ایل قشقایی به دنیا آمبنکوی اوالد از 

 دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

 وی؛ تالیفات

 فارسی( شعر سپید)کتاب _سیاه۱

 

 

 افروز جهاندیده 
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 عمله ایل قشقایی به دنیا آمد  در تیره جامه زرگی از طایفه  ۱۵۱۰خانم  جهاندیده  در سال 

و  پس از پایان تحصیالت در رشته کارشناسی و زبان و ادبیات فارسی ،متاهل و دارای دوفرزند  وی 

 ساکن شهرستان جهرم می باشد

 

 پیشینه شغلی و ادبی: 

 

  کتاب مجموعه داستان های کوتاه

زنی که صدای انقباض موهایش »

 «را می شنید

o ۱۵۸۱تا سال  ۱۵۸۲تحریریه مجله طنز بعد پنجم از سال  معاون سردبیر و دبیر 

o  فعالیت مستمر ادبی مطبوعاتی و انتشار مطالب طنز مطبوعاتی در مجالت طنز و جدی از جمله

 در ماهنامه طنز خط خطی و رادیوی سراسری صبا 

o :دریافت جوایز مختلف ادبی برای داستان های کوتاه، از جمله 

o ۱۵۸2نک صد کلمه ای نقطه سرخط مقام اول مسابقه ای داستا 

o  ۱۵۸۵مقام چهارم جشنواره داستان کوتاه دریچه سال 

o  ۱۵۸1جز ده نفر برگزیده و شایسته تقدیر در جشنواره داستان کوتاه نارنج سال 

o  ۱۵۸1نفر هفتم جشنواره داستان کوتاه دریچه با محوریت روستا در سال 

o ۱۵۸1نی صادق هدایت در سال راه یافته به مرحله نهایی جشنواره معتبر داستا 

o  ۱۵۸1جز برگزیدگان نهایی نهمین جشنواره طنز سوره مهر سال 
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 داد بهرامیان ه ال

 ،دریبلوک شش فهیطا علمدارلو ی رهیت یخان یجان یبنکو از بنده شاه مرحوم فرزند انیبهرام داد  اله

 در ۱۵۵۹ و ۱۵۵۱ یها سال در.ام شده متولد یا رهیعش خانواده کی در یشمس یهجر۱۵۵۱ سال

 و یشور دره فهیطا از لو راتیخ وضیمالع نام به یلیا داران مکتب توسط یلیا ساخته خود خانه مکتب

 مکتب نیا در که.شدم لیتحص مشغول یششبلوک فهیطا از<< لو لیچورما>>  لو چهارمحال لیاسماع مال

 ای عدد) یعنی یاقیس سبک به هم آن یسینو عدد و دیمج قران از یجزوات و نوشتن و خواندن فقط ها خانه

 یعلم ارزش و.دادند یم آموزش( شد یم برده کار به  ارقام و اجناس محاسبات یبرا میقد در که یعالمت

 .نداشت یگرید

 کل ریمد یگیب بهمن محمد ادی زنده استاد همت با و لهیقب یکدخدا درخواست با ۱۵۵۹ سال ماه خرداد در

 ممعل نیاول ورود با.دیگرد یخان یجان یبنکو فرزندان بینص سعادت ی،سکویریعشا پرورش و آموزش

 ییابتدا دوم کالس به یورود آزمون از پس که یاریز دشمن ارید از یدونیفر یآقا نام به یریعشا یرسم

 .شدم رفتهیپذ

 و چهارم کالس بعد یها سال. گذراندم آباده شهرستان توابع از  بهمن در را سوم کالس ۱۵۵۹ سال مهر

 و ینیچگ یانیکاو اله تیهدا ادی زنده تیریمد به یخان یجان یبنکو یریعشا دبستان در را پنجم

 ار هفتم و ششم یها کالس یسن مشکالت علت به.نمودم یسپر ییقشقا ی عمله لیا از یواحد یعبدالهاد

 پس. شدم رفتهیپذ یریعشا یدانشسرا به ۱۵1۹ سال  مهرماه در سرانجام. دادم ادامه متفرقه صورت به

 بعد اه سال و. دیگرد نییتع لو ایق یعل رهیت به ام یمعلم ابالغ نیاول ، کسالهی فشرده ی دوره گذراندن از

 لو ادیبن یها رهیپارنالو،ت یبنکو ثابت و اریس یریعشا یها دبستان در کارم معمول،محل طبق زین

 به ۱۵2۱ سال ماه ریت.دیگرد نییتع آباد  بلوط لو جعفر و طلحه لو مغان و طلحه لو جعفر و یمیرح

 انیجلد یآموزش پادگان در یا هفته ۱۵ یآموزش ی دوره گذراندن از پس.شدم اعزام  یسرباز خدمت

 به خود التیتحص ،به سیتدر ضمن شدم سیتدر مشغول سال۰ فهیوظ آموزگار عنوان به جانیآذربا

 سال مهرماه از. شدم یادب پلمید مدرک اخذ به موفق۱۵21 درسال و دادم ادامه متفرقه صورت

 ستینوشتن،ل مشغول فراشبند در واقع یششبلوک یندگینما یحسابدار  مسئول عنوان به سال کی۱۵2۸
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 ریعشا  آموزش کل اداره ادغام علت به۱۵1۲ سال مهرماه در.بودم یششبلوک فهیطا آموزگاران یحقوق

 شهرستان پرورش و آموزش اداره به همکاران ار یا عده با فارس،همراه پرورش و آموزش کل اداره به

 سیتدر مشغول یدشت شهرستان یها دبستان در۱۵۱۱ سال مهرماه تا میشد  منتقل<<خورموج>> یدشت

 .بودم

 از شد یم محسوب پرورش و آموزش در خدمت سال نیآخر قتیحق در که۱۵۱۱ سال مهرمال در

 . شدم منتقل رازیش به یدشت شهرستان

 به۱۵۱۹ سال مهرماه در نکهیا تا شدم سیتدر مشغول رازیش۵ هیناح یها دبستان از یکی در سال کی

 عنوان هب هم دوسال پرورش و آموزش ازین به بنا یبازنشستگ از پس البته. آمدم نائل یبارنشستگ افتخار

 عالقه حسب بر آن از پس. بودم سیتدر مشغول رازیش آباد رکن یها دبستان از یکی در سیالتدر حق

 میحر و یششبلوک التیا فرهنگ و خیتار کتاب و نمودم لیا یخیتار اطالعات یآور جمع و قیتحق به اقدام

 .دمیرسان چاپ به جلد دو در را لو

 .نمودم نگاه کی در یخان یجان یبنکو: کتاب چاپ به اقدام سپس

 : عنوان با گرید یکتاب زین اکنون

 .ام نموده چاپ آماده را دوم و اول یجهان جنگ در ییقشقا

 یزوآر دارند تیفعال لیا فرهنگ و خیتار چاپ و قیتحق نهیزم در که یکسان یبرا متعال خداوند از انیدرپا

 ((قیتوف هللا من.))دارم تیموفق و یسالمت

 

  ر    روزگا بشد غفلت به را ما چه

   بود عفو و بخشش ز پروردگار                      

 د،دوبارینا بگذشته عمر تورا

 مارش متیغن باشد که را یهم                     

 (یحش حامد دیس) 

 

 

 تألیفات وی: 

 لو قشقایینگاهی به تاریخ و فرهنگ ایالت شش بلوکی و رحیم (۱

 بنکوی جانی خانی در یک نگاه  (۰

 )در حال چاپ(قشقایی در جنگ جهانی اول و دوم (۵

 

 

 

 

 

 

 هللا وردی بهمن بیگی
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زنده یاد محمد بهمن  به دنیا آمد. ایشان پسر اول و فرزند پنجم ۱۵۲۸دی ۱۲در هللا وردی بهمن بیگی

باشد. وی پس از پایان تحصیالت رشته پزشکی در دانشگاه شیراز، در کشورهای امارات و بیگی می

 انگلیس به عنوان ارتوپد مشغول فعالیت شده است.

 

 تألیفات وی: 

 

 فارسی و انگلیسی بهمن بیگی باشکوه در دوجلد به زبان  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امرهللا یوسفی نویسنده 

http://qashqaiebook.ir/امرالله-یوسفی/
http://qashqaiebook.ir/امرالله-یوسفی/
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، پژوهشگر و از پیشکسوتان تعلیم و تربیت معاصر و از نویسندگان صاحب ذوق ۱۵۵۱وی متولد 

 و تربیت، یعنی زنده یاد و شوری است که در باب معرفی گوهر بی بدیل عرصة تعلیمقشقایی و طایفة دره

ها کرده است. امراله یوسفی خود در ها نوشته و قلم فرساییجاودان نام استاد محمدبهمن بیگی کتاب

ی عشایری درس خوانده، در دانشسرای عشایری معلمی آموخته و تا زمان بازنشستگی وجودش مدرسه

 را وقف خدمت به دانش آموزان عشایری کرده است.

منطقه پیرسرخ در جنوب ممسنی و در زیر ” قیزمزاری“ابتدایی را در دبستان عشایری   او تحصیالت

مقطع سیکل اول را با موفقیت طی کرد.  1۹تا 12چادرهای سپیدرنگ تعلیمات عشابر گذراند و از سال 

اول متوسطه را در دبیرستان ایزدی ممسنی مشغول تحصیل شد و سپس به تشویق برادر معلم و شهید 

دانشسرا پذیرفته شد. وی مانند  ۱1در کنکور دانشسرا شرکت نمود و در دوره ” امان هللا یوسفی“ خود 

اغلب معلمان عشایری تحصیالت خود را همراه با تدریس در مدارس عشایری و به صورت متفرقه 

ت شرکگذراند. معلمان عشایری غالباً در دبیرستان عشایری شیراز به صورت تک نوبتی در آزمون خرداد 

شدند. یوسفی مدرک کاردانی تربیت بدنی را قبل از انقالب در دانشکده کردند و موفق به اخذ دیپلم میمی

 تهران و کارشناسی مدیریت فرهنگی را پس از انقالب در شیراز اخذ نمود.

ساله پس از اتمام دوره دانشسرا، داوطلبانه همراه سایر دوستان هم سن و سال خود راهی  ۱۱یوسفی 

ایل شاهسون شد تا در آذربایجان شرقی و در کنار رود ارس به تدریس نونهاالن آن منطقه بپردازد. این 

 گروه، نخستین گروه معلمان اعزامی از آموزش عشایر به آذربایجان بودند.

سال در دشت مغان مشغول تدریس بود و همه ساله در اردوی بهاره  2وی با عشق و عالقه به مدت   

 شدند. ها مییر، دانش آموزانش جزو برترینآموزش عشا

یوسفی در تمام عمر ثمربخش خود از عرصه ورزش جدا نشده و در کسوت مربی، کارشناس فنی، داور 

های مختلف خدمت کرده است. ایشان نویسنده اولین کتاب)مدیرکل و مدیریت اردوهای ورزشی به ارگان

 هستند. 1۱ای( درباره محمد بهمن بیگی در سال افسانه

نویسد: بیست و اندی سال پیش درجمع پیشکسوتان هنر قشقایی نگاشتم چه او در یک قطعه کوتاه می 

 سرایم: سخت و جانگداز است درجمع یاران هنرمند بی هنر بودن.... اما امروز می
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 چه زیباست ترنم خیال مهرورزی در جمع مستان.. 

 زبردستان...چه زیباست غلتان در کمند سلسله موی 

 چه زیباست محو تماشای نوازش سحرانگیز انگشتان... 

 آنجا که هنر شهین آهنگین دلهاست و شمیم عطر آگین جشنهاست

 و ردای چشم نواز زندگیهاست... 

 اینک دیگر درجمع هنرورزان، نه بی هنرم، نه هنرمند...

 ساقی صراحی در دست محفل دوستانم...

 ه...بهاران عمرم به زردی گرایید

 شمع وجودم بی صدا... 

 بربال و پر پروانه زیبا 

 غلتد و از سوزش وجودم، چین چین به آرامی می

 شود...با پروازی دوردست، آغازگر زندگی دیگری در گلستان دگری می

 ای دوستان زیباتر از خورشید زیبا...

 ی راه...ای واالترین مهمانان یادگار آغاز و ادامه 

 گرم هنرپرور شما...بدانید که نفس 

 تازد... برخرمن آرزوهای دیرینم، چه نسیمانه می

 ام با اوست...دانم یک قدم شیدایی باشما...تمام گامهای مانده از زندگیبه ضرس قاطع می

 به قول سعدی:

 سلسله مـوی دوست حلقــه دام بــالست             هرکه دراین حلقه نیست.فارغ ازین ماجراست   

 تر ازجان ماستبـرود جان مـا در طلب وصل دوست            حیف نباشد که دوست دوست گـر   

 دلشدة پـــای بنـــد گـــردن جان در کمند           زهرة گفتار نـه، کاین چه سبب و آن چر است  

 /  امراله یوسفی شیراز ۸۱اردیبهشت 

 

 تالیفات وی:  

 ایاز کاپیتان کش .۱

 ایمدیرکل افسانه .۰

 آموزگارمهر .۵



 

 383 

 است سواد عصای پیری .1

 عشق غم آلود .2

 دانشسرای عشایری از طلوع تا غروب .1

 اسطوره مدیریت محمد بهمن بیگی .۱

 های آموزشی بهمن بیگیقصه آفتاب، روش .۹

 قشقایی در گذرتاریخ .۸

 ورزش و بازی در ایل قشقایی .۱۲

 اسب اصیل دره شوری .۱۱

 دبیرستان عشایری در گذر زمان .۱۰

زنده نادری دره شوری به دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت  ) کار مشترک باقوم قشقایی .۱۵

 راهنمای توریست(

 گل دره .۱1

 

 افتخارات :

 از طرف موسسه ترویج علم ایران ۸۱جایزه ترویج علم ایران. بنام استادبهمن بیگی...سال

 

 :مقاالت

 .کلیدمشکالت مادرالبالی الفبا خفته است 

 بهمن بیگی سواد را درایران عمومی کرد 

 بهمن بیگی صبح صادق بود. نه فحر کاذب 

 .قشقاییها ازکجا امده اند 

  استادبهمن بیگی هم علم یادداد هم شغل 

 ..استادبهمن بیگی ارشیتکس و مهندس اشتراک زبان فارسی در بین قبایل شد 

 داستادبهمن بیگی. دویست قبیله را باسواد کر 

 حقوق دانش اموز 

 قالی در قشقایی 

 یشبکه های مجاز 

 ی تعلیمات عشایر ایران.....معرف 

 

 فعالیت ها

 

 ۰۲ سال انجمن فوتبال اموزشگاههای فارس 

  شیراز۰۲۱1تهران و  ۰۲۱1مسول فنی مسابقات فوتبال دانش اموزان اسیا. درسالهای 
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 ُبلو کهلو امید مصطفوی

 

 

 :سندهینو زبان از

 هب و دار رسم و اسم لیاص خانواده کی از و فهیطا سرشناس افراد از پدرم شدم، متولد ییقشقا لیا در من

 .بود اجاق صاحب اصطالح

 ار هیعال التیتحص راندم وگذ فارس روآبادیف در را متوسطه و ییراهنما و یریعشا مدارس در را ییابتدا

طی  یحسابدار و تیریمد نهیزم در  سانسیل فوق مقطع تا ممتاز یدانشجو عنوان به تهران دانشگاه در

 . نمودم

 انجمن در تیعضو با  یکار نهیزم در

 اتیه عضو و عامل ریمد عنوان به سال، رانیا یا حرفه یمال رانیمد انجمن ران،یا خبره حسابداران 

 لوازم شرکت خزر، پارس و شهاب پارس شرکت جمله از یادیز  معتبر یشرکتها یمال ریمد و رهیمد

 نگیهولد شرکتو(نمونه کننده صادر و کننده دیتول) کوین یصنعت گروه نگیهولد پارس،شرکت یخانگ

 داشته ام. فعالیت ...و اسنوا

 ،یمال خدمات نهیزم در( تجما)  انیرانیا تیریمد جامع لگرانیتحل شرکت سیتاس  با ۱۵۹2 سال از

 .دادم انجام یتر گسترده تیفعال یافزار نرم یها ستمیس یطراح مشاور و یاتیمال

 . میینما کار جذب را زانیعز از یتعداد میتوانست البرز مهیب فروش یندگینما جادیابا   نطوریهم

    نور امیپ دانشگاه و تهران شاهد دانشگاه در سیتدر

 تورونتو، یها ییقشقا غرفه ییبرپا در مشارکت و ییقشقا مجالت چاپ و نیتدو در مشارکت
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 یاجتماع مقاالت چاپ و کتاب فیتال،یحسابرس و یاقتصاد مقاالت فیتال 

 رمز  ناریسم ییبرپا یهماهنگ، ۱۵۱1 سال  تهران میمق یها ییقشقا بزرگ ییگردهما و ناریسم پاییبر

 است بوده نجانبیا  یها تیفعال از گرید یبراخ ۱۵۹۱ تهران در  تیموفق

 در یگزار هیسرما و اقتصاد نهیزم در لیتحص بر وعالوه نمودم مهاجرت کانادا کشور به ۱۵۸۱ سال در

 کار به مشغول  مستغالت و امالک  فروش و یگذار هیسرما نهیزم در فعال ، هالمارک مکسیر شرکت

 .شدم

 فروشندگان نیبرتر زمره در یاپیپ سال 2 یبرا ۱۵۸۵ سال از شدم موفق  یکوش سخت و تالش با 

 فمختل زیجوا افتیدر محق و رمیگ قرار( کانادا امالک نهیزم در فعال شرکت نیبزرگتر) مکسیر شرکت

 اطفال مارستانیب یسرطان کودکان به را خود آمد در از یبخش ساله هر افتخار با. گردم شرکت نیا از

 .میکن یم اهدا تورونتو

 در کننده شرکت یها ییقشقا تنها عنوان به تورونتو  ماراتن دو در گرمید برادر دو و من۰۲۱1 سال در

 .میگذراند سر پشت تیموفق با که میبود مسابقه نیا

 از یکی در نمایس یکارگردان رشته در اکنون هم دخترم ، هستم خوب فرزند دو یدارا و متاهل نجانبیا 

 در انب دروازه عنوان به هست ستیفوتبال پسرم و باشد یم لیتحص مشغول تورونتو یدانشگاهها نیبهتر

 .کند یم یباز ویآنتار استان خوب یها میت از یکی

 به اقدام اقوام یهمکار با نجانبیا راستا نیا در هست گرانید به کمک من اهداف و ها دغدغه از یکی

 مکک هدف با که بانو زادیپر هیریخ ادیبن عنوان با مینمود مادرم مرحومه ادبودی به هیریخ ادیبن کی جادیا

 .است گرفته صورت  فهیطا ازمندین کودکان به

 باشد فرما حکم آرامش و صلح جهان در که یروز دیام به

 

 تألیفات وی: 

ایالت بلو تا ایالت فارس: پژوهشی پیرامون اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی طایفه بلو کهلو )ایل از 

 قشقایی(

 

 

 

 

 

 

 ایلیاشار گودرزی فرد 
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در اصفهان متولد شد. از کودکی شیفته   ۸/۱۰/۱۵12از ایل قشقایی )تیره جعفربیگلو( در تاریخ 

اساتید گرگین پورها از نزدیک با هنر این استادان آشنا  موسیقی قشقایی بود. به واسطة  دوستی پدرش با

اش به موسیقی از زنده یاد استاد حبیب خان گرگین پور سه تاری هدیه گرفت. شد و به خاطر عالقه

سالگی فراگیری  ۱1ای شد تا قدم در راه یادگیری موسیقی بگذارد. در سن دریافت این سه تار انگیزه

سال به یادگیری ساز  تار و سه تار نزد  استاد هدایت اله  ۵از کرد. او مدت  موسیقی اصیل ایرانی را آغ

سال از محضر استاد هوشنگ ظریف و استاد مسعود رضایی نژاد ۰سیاره پرداخت و پس از آن به مدت 

سالگی در زمینه سنتور بهره  برد  و به طور همزمان فراگیری موسیقی قشقایی)سه تار( را  ۰۱در سن 

 های  آقایان فرود و فرهاد گرگین پور ادامه داد.آقای پیران درخشان و استفاده از راهنماییدر محضر 

 

 ها و سوابق هنری وی: برخی از فعالیت 

 های مختلف موسیقی از جمله پیوند شعر موسیقی دکتر ساسان فاطمی، مستر کالس شرکت در کارگاه

 استاد ارشد طهماسبی.  هاینوازندگی استاد کیوان ساکت و بررسی تصنیف

  ۸۲عضویت در خانه موسیقی ایران در سال . 

  .عضویت در کانون نویسندگان 

 

  تألیفات:

 ۸1در سال ” بخشی از حماسه کور اوغلو به همراه دکتر فرهاد گرگین پور“انتشار کتاب  (1

همراه آقای پیران به  ۸۲در سال ” قطعه موسیقی قشقایی برای تار و سه تار 1۲“انتشار کتاب  (2

 درخشان که اولین نگارش نت در تاریخ موسیقی قشقایی برای تار و سه تار است 

 ، به همراه دکتر فرهاد گرگین پور”غریب و صنم“انتشار کتاب   (3
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 ”دستور )متد( نوازندگی سه تار و تار موسیقی قشقایی“انتشار کتاب   (4

 

 اجراهای موسیقی: 

یشاهنگ )دانش آموختگان موسیقی دانشگاه فرهنگ هنر( به یاد استاد فرامرز شرکت در کنسرت گروه پ -

 . ۱۵۸1پایور در تاالر هنرسرای خورشید اصفهان در سال 

جشنواره موسیقی نواحی ایران در تاالر وحدت و رودکی تهران به همراه ابراهیم کهندل پور و گروه  -

 . ۹۸سازینه به سرپرستی آقای پیمان بزرگ نیا  در سال 

اجرا در مراسم رونمایی از کتابهای غریب صنم و متد آموزش تار و سه تار قشقایی به همراه دکتر  -

 . ۸1فرهاد گرگین و آقای پیران درخشان در سال 

 جشنواره موسیقی نواحی ایران در شهر کرمان به سرپرستی و به همراه گروه سازینه زاگرس.  -

 ۸۰ی زنده به همراه دکتر فرهاد گرگین پور در سال حضور در شبکه استانی فارس و اجرا -

 . ۸۰کنسرت آباده به همراه دکتر فرهاد گرگین پور و طهمورث جهانگیری در سال  -

بزرگداشت استاد محمد بهمن بیگی در کمپ عشایری ُمروک وردشت سمیرم به همراه اعضای گروه  -

 ای. نکیسا؛ پیران درخشان و جواد طالبی گنجه

گردهمایی دانش آموختگان استاد محمد بهمن بیگی و اجرا به همراهی ساالر نادری دره شوری در سال  -

۸2 . 

های تعلیمات عشایر و اجرا به همراهی ساالر نادری دره شوری  سال شرکت در گردهمایی گروه قشقایی -

 در سربست سپیدان. ۸۱

 

 موارد تدریس: 

 تئوری -هارومونیی سلفژ ودورهای ابتدایی و متوسطه -قشقاییتار و سه تار موسیقی  -تار و سه تار 

 موسیقی. 

 همکاری با مؤسسات: صبا و آوای هنر ایل قشقایی
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 بابک طیبی

  

در شیراز در خانواده فرهنگی متولد شد. پدرش محمد حسین طیبی  ۱۵۳۰مرداد ۰۲بابک طیبی در 

پسر کربالیی خدر از اساتید دانشسرای عشایر بوده و مادرش دختر حاج زالی خان طیبی بزرگ طیبی 

در حالی که بابک شش سال بیشتر نداشت از دختر  ۳۹های طایفه دره شوری بود . پدرش درسال 

 ش که مادر بابک باشد جدا شد.عموی

 این جدایی موجب اندوه و عالقه مندی اش به هنر شد.

پدر در زندگی جدید هرشب پای سفره شام حافظ می خواند و موجب عالقه مندی بیشتر او به هنر می 

 گردد.

از اواخر دهه شصت در حوزه ادبیات فارسی شعر گفتن را شروع می کند و آثارش در مطبوعات محلی 

 بعد در مطبوعات کشوری چاپ می شود. و

در آن دوره جز شاعران مطرح استان فارس بوده و در کشور هم مورد توجه دیگر شاعران قرار می 

 گیرد. شعرهای او تجربه ای است در قالب های کالسیک شعر فارسی و با مضامین و زبان نو.

چون ابراهیم گلستان ،سیمین از اواسط دهه هفتاد در شیراز که از دیر باز با حضور کسانی 

دانشور،شهریار مندنی پور،ابوتراب خسروی و دیگران مهد داستان نویسی ایران بوده به داستان 

 نویسی روی می آورد.

 اولین کتابش با عنوان

چاپ شده و جایزه بهترین رمان جشنواره کتاب دفاع مقدس را  ۱۸در سال ” پایی از این دست تماشا“
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 از آن خود می کند.

طیبی در کنار نوشتن با مدیریت دو انجمن داستان حوزه هنری و حافظیه در دهه هشتاد به آموزش 

 جوان ترها می پردازد.

ازپله صدای “رمان دیگری با نام  ۹۳از او در حوزه نقد ادبی نیز آثار متعددی به چاپ رسیده. در سال 

 از او چاپ می شود که دو جایزه از” دف می آید

 رس و کنگره ستیغ سخن نصیب خود می کند.جشن فرهنگ فا

از آثار این نویسنده است که با فروش و استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبرو ” چشم های خردلی“

 می شود.

انار پشت پا، یک قطره دو چشم، برف های داغ، نه مثل غرب نه مثل جنوب و رنج نارنج از دیگر 

 است.کتاب های این نویسنده چهل و پنج ساله 

 چاپ شده. ۸۳آخرین کتابی است که از او در اسفند ” زنده رود در تکریت“

در حال انتشار ” سنگ و درنگ“مجموعه نقدهای طیبی بر چند رمان معاصر فارسی هم با عنوان 

 است.

طیبی چندین دوره دبیر جشنواره ادبی ماه و مهر بود که نویسندگان و شاعران مطرحی چون منصور 

 به جامعه ادبی معرفی کرد.…ضیه جوکار، ندا کاووسی فر وعلیمرادی، مر

را در کارنامه اش …او که داوری جشنواره های مختلف ادبی همچون واو، رها، نارنج، یوسف و

دارد، چند سالی است به مدد فضای مجازی در حوزه ادبیات قشقایی هم در کنار دوستانش کامبیز 

 مطالبی می نگارد.… خسروی، ارسالن میرزایی ونجفی، خسرو ایرجی، محمد هنرمند، رامین 

 او ساکن شیراز و صاحب دختری هفده ساله و پسری شانزده ساله است.

 آذر نود وهفت

 وی: تالیفات

 تماشا دست این از _پایی۱

  آید می دف صدای پله _از۰

 خردلی های _چشم۵

 پا پشت _انار۲

 دوچشم قطره _یک۳

 داغ های _برف۱

 جنوب ثلم ونه غروب مثل _نه۱

  نارنج و _رنج۹

 تکریت در رود _زنده۸
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 : چاپ دست در

 درنگ و سنگ
 

 

 

 بهرام زاهدی دره شوری

 

خورشیدی در ایل قشقایی بعد از به  ۱۵۰۹بهرام زاهدی دره شوری متولد سال  

پایان رساندن تحصیالت مقدماتی و ابتدایی در ایل تحصیالت متوسطه را در منزل 

استاد بهمن بیگی زیر نظر مستقیم ایشان به اتمام رسانده و پس از قبولی کنکور 

سپس در تهران بعنوان دبیر در دانشگاه اصفهان رشته ریاضی خواندند ایشان 

 .ریاضی به تدریس مشغول گردیدند

 

 تالیف نموده اند:  جلد کتاب ریاضی بشرح ذیل ۵۰وی بیش از 

o جبر و آنالیز رشته فنی و مهندسی 

o مثلثات فنی مهندسی 

o ریاضیات جدید فنی مهندسی 

o ریاضیات مکاتبه ای تجربی 
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o  قلمچی ۱ریاضی 

o  قلمچی ۰ریاضی 

o  قلمچی ۵ریاضی 

o قلمچی ۲ ریاضی 

o  قلمچی ۳ریاضی 

o  قلمچی ۱ریاضی عمومی 

o  قلمچی ۰ریاضی عمومی 

o جبر و احتمال 

o ریاضی گسسته 

o ۱حساب و دیفرانسیل 

o ۰حساب و دیفراسیل 

o  ۱ریاضی عمومی 

o ۰ریاضی عمومی 

o هندسه تحلیلی و جبر خطی 

o کنکور ریاضیات گسسته 

o ۱کنکورحساب دیفرانسیل 

o ۰کنکور حساب دیفرانسیل 

o کنکور هندسه 

o  ۱ ریاضیات تجربیکنکور 

o کنکور مثلثات 

o کنکور ریاضی گسسته 

o کنکور جبر و آنالیز 

o کنکور ریاضیات جدید 
 

 

 

 

 

 بهرام قزلباش شاملو
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 یشناس ستیز ریدب راز،یش ۱۵2۲ متولد شاملو قزلباش بهرام

 

 تألیفات وی: 

 ایل قشقایی)زرگران ختایی( جلد اول  -۱

 ایل قشقایی )زرگران ختایی( جلد دوم  -۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بهمن مرادی علمدارلو
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ی در  طایفه ۱۵21خرداد  ۰۲بهمن مرادی علمدارلو با تخلص علم )شاعر و خوشنویس قشقایی( در

دنیا آمد . کیلومتری آبادة فارس به  ۰۲ی علمدارلو  در چشمه بهمن مهگان در فاصله  شش بلوکی تیره

های تحصیالت ابتدایی و متوسطه  را در شهر بهمن و صغاد پشت سر گذاشت و پس از آن در رشته

کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از 

وی مردی ادیب  دانشگاه شهرکرد ادامه تحصیل داد. از کودکی وی عالقه به شعر ترکی داشت. پدر بزرگ

 و دوست داشتنی، مهمان دوست و از بزرگ مردان تیره علمدارلو ساکن  شهر بهمن بود و چنددفتر

 خواند. یادداشت بزرگ، پر از شعر ترکی و از شاهنامه داشت و آن را برای میهمانان و سایرین می

ها را به حافظه داد وآنیکرد و گوش منشست و به شعرها توجه میای میبهمن هم  )نوة وی( در گوشه

ها هم خواند و همکالسیهای ترک زبان میهای خود مخصوصاً بچهسپرد و در مدرسه برای همکالسیمی

 گوید:   بردند. آقای بهمن مرادی میدادند و بهره میبه او و شعر خواندنش عالقه نشان می

نیم و بخوانیم نبود. اولین کتاب شعر در آن سالها هیچ کتاب و منبعی که شعر ترکی را از نزدیک ببی

 های ایل قشقایی از مرحوم نوذر دانشور بود. تورکی که به دستم  افتاد، کتاب نغمه

، ۱۵۱۵اش در سوم دبیرستان سال تحصیلی بهمن اولین شعرش را برای درگذشت ناگهانی همکالسی

 ی مشغول انجام وظیفه است.های پزشکسرود. ایشان در حال حاضر به عنوان  کارشناس فوریت ۱۵۱1

 

 تألیفات وی:  

 کسمه نار آغاجی یام

 

 

 

 دره شوری بیژن فرهنگ
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در  ۱۵۰۰بیژن فرهنگ دره شوری، پژوهشگر و هوادار محیط زیست، بوم شناس و عکاس در سال 

ایل قشقایی دیده به جهان گشود. در آنجا و در دنیای زندگی اکولوژیک گچساران و در طایفه دره شوری 

میان افراد طایفه و نوع تربیت خانواده بود که مدیریت زندگی در طبیعت و احترام به محیط زیست را فرا 

 گرفت.

 

 گوید: آقای دره شوری می

برداری در حد مناسب داشت. میزان این بهره برداری از طبیعتپدرم مانند تمام پدران ایل تأکید بر بهره»

شد. شکار ای به شرایط زیست محیطی حیوانات و طبیعت سبز وارد نمیباید به حدی بود که لطمه

کردیم، ولی در فصل مجاز و در حد مجاز. با تغییر فصل به امید یافتن مکانی مناسب آب و هوایی از می

کردیم، کیلومتری را سفر می 1۲۲وه دنا مسافت بیشتر از سواحل خلیج فارس تا ارتفاعات زاگرس و ک

کردیم و این اصل و روش ها و چرخه زندگی حیوانات وارد نمیای به مراتع و جنگلولی هیچ صدمه

 «زندگی در طایفه بود.

گیری اندیشه احترام به زمین و تمام گونه از روزگار زندگی خود و نوع شکلبیژن فرهنگ دره شوری این

 دهد:گوید وادامه میهای طبیعی خاک سرزمینش میتهداش

کنیم بدهکار زمین حق نداریم با زمین رفتار ناشایست داشته باشیم. وقتی از آب و خاک استفاده می»

احترامی کند، رفتار زاده زمین است و زمین چون مادر او است. فردی که به زمین بیهستیم. انسان

نشینی در ایران سابقه چند حرمتی کرده است. کوچبه مادر خود بی ناشایست او در حد فردی است که

شود که ما این ساکنان همیشه در ای از طبیعت یافت نمیهزار ساله دارد. در این چند هزارسال هیچ نقطه

اند چگونه نبض نفس زمین طبیعت آن را ویران کرده باشیم، موجب تخریب آن شده باشیم، به ما آموخته

دانیم، تقدسی از جنس معنویت که داریم و آن را مقدس میگه داریم. ما حرمت زمین را پاس میرا زنده ن

 «دهد.نشین را شکل میروح و زندگی کوچ
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این چهرة هنرمند وتالشگر، دوران دبستان را در زادگاهش زیرنظر میرزامحمود گذراند. سپس مدتی 

اد و بعد از آن به همراه برادرانش به دبیرستان دبیرستان هراتی شهرستان گچساران ادامه تحصیل د در

ابوذر )شاپور سابق( شهرستان شیراز که مدیر وقت آن آقای دستغیب بود رفت و از آنجا دیپلم گرفت. 

تغییررشته داد و سرانجام  ۱۵1۰دررشته پزشکی دانشگاه شیراز پذیرفته شد، اما در سال  ۱۵1۱سال 

ی  فارغ التحصیل شد. دوران  خدمت سربازی را درشهرهای در رشته مهندسی کشاورز ۱۵1۱در سال 

های زیست محیطی پرداخت و چون با کرج، جیرفت و شهر بابک)کرمان( سپری کرد. پس از آن به فعالیت

سال تمام در سازمان حفاظت محیط زیست ماندگار شد. تجربه ایلیاتی ۰۱اش هم سازگاری داشت، روحیه

شقایی، عالقه به طبیعت، کوهستان و جانوران عواملی بودند که او را در بودن، به دنیا آمدن در ایل ق

 نزدیک شدن وحفاظت از محیط زیست یاری کردند. 

پوشند، مراسم جشن و عروسی ها زندگی رنگی دارند، لباسهای رنگی میوی معتقد است که قشقایی

زنند. زمانی که حیوانات گان دست نمیروند. اما هرگز به قتل عام حیوانات و پرندگیرند و به شکار میمی

روند. حتی زمان تخم گذاری ها به شکار نمیخورند، قشقاییهای آنها شیر میباردار هستند و یا بچه

 شود. پرندگان نیز این موضوع رعایت می

شوری از شکارچیان شناخته شده بودند. آنان برای خود با این حال برادر و دوتن از پسرعموهای دره

ساله بود،  ۱۰یا  ۱۲کردند. بیژن زمانی که نون خاصی در شکار داشتند و هیچ زمانی از آن تخطی نمیقا

آنان بود. او « کوله کش»کرد و درواقع وسایل شکار برادر و پسرعموهایش را برای شکار جمع می

پست  ر بود. هیچکوله کشی افتخار کمی نبود. شاید بزرگترین مقام که تاکنون داشتم، همین کا»گوید: می

 « و موقعیت شغلی مثل کوله کشی تا اآلن مرا خوشحال نکرده است.

بعد از استخدام در سازمان محیط زیست، ازدواج کرد. همسر او)پروین دره  ۱۵2۲بیژن دره شوری سال 

شوری( نیز که همیشه سنگ صبور او بوده است، در زمینه بافت گلیم و فرش فعالیت داشته و در دوران 

ریت همسر او در سمت مدیر محیط زیست جزیزه قشم  به آموزش گلیم به دختران و زنان قشمی می مدی

 بود. ایران از مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست ۱۵۱۱تا  ۱۵۳۲شوری از سال پرداخت. دره

با کمک دکتر هرینتون کارشناس آمریکایی محیط زیست، کتاب  ۱۵2۵بیژن فرهنگ دره شوری، در سال

گونه پستاندارشناسایی شده  ۹۲یا  ۱۲راهنمای پستانداران ایران را منتشر کرد. قبل از چاپ این کتاب 

تنها دو یا سه  ۱۵۹۵تا سال ۱۵2۵گونه رسید. از سال ۱1۹بود، اما با انتشار آن، انواع پستانداران به 

ان از کامل بودن کار آنان گونه افزوده شده است که این خود نش ۱1۹گونه پستاندار جدید شناسایی و به 

 دارد. ۱۵2۵در سال

 

  کارشناس و راهنما فیلم مستند زمستان در چهارراه 

 

عنوان کارشناس و راهنما با تیم مستندساز همراه شوری در زمان ساخت این مستند، بهبیژن فرهنگ دره

 بوده است.

( توسط کالین ویالک شمسی ۱۵۳۱میالدی ) ۱۸۱۹زمستان در چهارراه، مستندی است که در سال  

 ها ساخته شد.وحش ایران و زمستان گذرانی گونهکارگردان انگلیسی درباره حیات

 

  دره شوری»شناسایی و معّرفی آهوی» 
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گوید: نخستین سازمان گیرد، میبیژن فرهنگ دره شوری با غمی در صدا که از افسوسی بزرگ نشأت می

کردیم، اما امروز کشورهای عربی و دیگر همسایگان که  محیط زیست در خاورمیانه را در ایران تأسیس

ای را داشتند و نه ارزشی برای این منبع بزرگ الهی قائل بودند، از ما آن روزها نه فرهنگ چنین اندیشه

جلوتر گام برداشتند.   بارها و بارها ما اعضای سازمان محیط زیست، ایران را دور زده و نقاطش را 

گشتیم و هر گوشه را که از دست ادیم. به دورترین مناطق سفر کردیم، میمورد شناسایی قرار د

های پرندگان، پستانداران، انواع کردیم. شناسایی گونهمتجاوزان در امان مانده بود، پارک ملی اعالم می

هایی که از بندی کردیم وکتب هر بخش چاپ و منتشر شد. کتابمراتع و... همه و همه را بررسی و دسته

های ایران )اثر مشترک با وازریک ن زمان تاکنون در مسیر این حرکت نوشتم، پارک ملی بمو، پروانهآ

نظری(، پستانداران ایران )اثر مشترک با فرد آرلند هرینتون(، پناهگاه حیات وحش بختگان، شناسنامه 

عددی های متکتابچهپارک ملی گلستان، طبیعت ایران )اثر مشترک با نصرالـه کسرائیان(، طبیعت قشم و 

ها برای نگهداری از داشته و کشف آنچه داشتیم و باشد. این تالششده ایران... میدرباره مناطق حفاظت

از بودنش اطالع نداشتیم بود و میان همین تحقیقات بود که آهویی زیبا شناسایی شد. آهویی که در پس 

 ام روی آن گذاشته شد.ماجرایی نام من و طایفه

(  Farurها در جزیره فارور )بود که این آهو شناسایی شد، به دنبال مرگ و میر آهو ۱۵1۰سال »

همراه تیمی عازم محل شدیم. علت مرگ و میر نباریدن باران در زمستان و عدم دسترسی آهوها به 

آوری کردیم. جمجمه از این آهوها را جمع 2۲علوفه سبز آبدار تشخیص داده شد. در طول این بررسی 

های جان باخته این حیوان گشتم تصورم  این بود که تفاوتی بین گونهیان اجساد حیران و غمزده که میم

 زیبا وجود دارد، ولی همراهانم اعتقادی به این امر نداشتند.

محیط زیست  ها در اختیار دانشکدههای علمی نمونهو پس از انتقال اجساد به تهران برای انجام بررسی 

فتند و تعدادی نیز به کشور استرالیا منتقل شدند تا کارشناسان آن کشور نیز تحقیقات کرج قرار گر

ای متفاوت تخصصی خود را روی اجساد انجام دهند. نتیجه تحقیقات به کشف آهویی منجر شد که نمونه

م نا های دیگر بود، نمونه منحصر به جزیره فارور، آهویی که بسیار شبیه جبیر است. آهوی جدیداز آهو

روزی اساتید دانشگاه تهران و استرالیا آمدند و گفتند قصد دارند نام این آهو را به نام من نداشت. 

گفتند و من به چشمان آهو که شنیدن این جمالت حسی داشت که توصیف شدنی نبود. آنها میبگذارند. 

ام را من بلکه نام طایفهبه غزالی که نه فقط نام  اندیشیدم.معروف است میشوری آهوی درهاکنون به 

 داشت.زنده نگه می

رأس تجاوز نموده به پاس  2۲۲براساس آخرین آمار در حال حاضر تعداد این آهوها در جزیره فارور از 

ایرانی به طبیعت و حیات وحش  قدردانی از خدمات ارزنده آقای بیژن فرهنگ دره شوری محقق برجسته

 گردید كشور این آهو به نام ایشان نامگذاری

 Gazelle dareshouriiنام علمی:  

   Mountain gazelleنام انگلیسی:   

 نام فارسی:  آهوی کوهی دره شوری

 

 خاورمیانه ژئوپارک تأسیس اولین  

 پشت پوزه عقابی از خطر انقراضنجات نسل الک  
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قشم را بر عهده گرفته و  مسئولیت اداره محیط زیست منطقه آزاد جزیره ۱۵۱۸شوری، در سال دره

پشت پوزه عقابی را در این جزیره از خاورمیانه نسل الک ژئوپارک عالوه بر تأسیس اولین

آثار این نجات داد. گشایش نخستین ژئوپارک خاورمیانه در جزیره قشم ازماندگارترین  انقراض خطر

 کوشنده محیط زیست ایران است.

با ابتکار بیژن فرهنگ دره  روستای شیب درازی در سواحل های پوزه عقابحفاظت از تخم الک پشت 

شوری مدیر سابق محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم  با هدف کمک به ماندگار شدن نسل این 

های پوزه عقابی با همکاری طرح حفاظت از الک پشت ۹۱جانوران برای نخستین بار در کشور از سال 

JEF/SGP ت محیط زیست جهانی( در جزیره قشم آغاز شد. آقای های کوچک تسهیال)برنامه کمک

 گوید:شوری در مورد این فعالیت خود میدره

یک روز من تصادفاً چند میهمان از دانشگاه شیراز داشتم و در حال معرفی جزیره به آنان بودم. یک 

د. هر جایی که های مختلف جزیره ببرراننده با یک ماشین شیک فرستاده بودند تا مهمانان را به قسمت

 خوریم!گفت یک هفته است داریم نیمرو میمی ایستادیم تا جزیره را به میهمانان نشان بدهم، راننده می

ند آیها از آب بیرون میگویی؟ راننده گفت:  الک پشتبه او گفتم ماجرای نیمرو خوردن چیست که مدام می

خوریم. پرسیدم کجا؟ راننده گفت در ساحل جنوبی گذارند و ما یک هفته است که داریم نیمرو میو تخم می

و دیگر فرصت نشد که بیشتر توضیح بدهد. عصر همان روز میهمانان را به فرودگاه بردم و رفتم به 

اند. ای هم پیاده ایستادههای گران قیمت و عدهساحل جنوبی و دیدم که در آنجا مردم با موتور و ماشین

ت؟ گفتند که هر زودتر از دیگران الک پشت را ببیند و آن الک پشت تخم جلوتر رفتم و گفتم داستان چیس

ها هر بار حدود یکصد تا یکصد و پنجاه تا تخم ها از آن وی خواهند شد. الک پشتگذاری کند، تخم

ی من است که از این روند کردند. احساس کردم که وظیفهها را جمع میگذاشتند و مردم نیز تخممی

آمد که دانشجو باشند. اما من دست تنها بودم. چند جوان در آن اطراف بودند، به نظر می جلوگیری کنم،

کنید؟ گفتند ما هم در جستجوی الک پشت هستیم! به یکی از آنها از آنها پرسیدم شما در اینجا چکار می

ند اها را خوردهخواهم جلوی این کار را بگیرم! گفت این مردم نسل در نسل تخم این الک پشتگفتم من می

و این کار شما مانند این است که به مردم اینجا بگویید که ماهی نخورند. به یکی از آنها که موتور 

توانی رییس شورا را به اینجا بیاوری؟ گفت بله و رفت و رییس شورا را آورد و با سیکلت داشت گفتم می

کار سختی است، کار یکی دو ماه نیست،  او صحبت کردم و کل ماجرا را توضیح دادم. رییس شورا گفت: 

دانم. گفت شما اصالً چه کاره هستی و چرا این کار، آن ی اینها را میخواهد! گفتم همهاین کار پول می

های وحشی هستم. رییس شورا پاسخ داد: واقعاً من هم گفتم که من رییس این گونه  قدر برایت مهم است؟

خواهید توانم. گفت به مردم چه میوز در اینجا بمانی؟ گفتم بله میتوانی یکی دو ماه شبانه رشما می

شوند و بعد از گذشت حدود ها بعد از آن که به دنیا آمدند وارد آب میبگویید؟ به او گفتم این الک پشت

! گردندباز می  -اندای که در آن به دنیا آمدهمنطقه -سال بالغ شده و برای تخمگذاری به همین منطقه  ۰۲

شان گرم هستند و با وجود این، بوی سرزمین ۰۲الی  ۱۹آیند حدود ها وقتی که به دنیا میاین الک پشت

توانند به این منطقه برگردند. رییس شورا ها میماند و بعد از سالشان باقی میدر مغز چند میلی گرمی

ی این روستا هستند و شما هم ها همه اهالگویی؟ به او گفتم این الک پشتمتعجب شد و گفت:  جدی می

رییس شورا هستی! در نهایت قبول کرد و رفت به دنبال سایر اعضای شورا؛ اعضای شورا آمدند و با هم 

گفتند یکی دو شب دیدند و با خود میآمدند و مرا میصحبت کرده و کار را شروع کردیم. مردم شبانه می

 رود!شود و میکه بماند خسته می
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و در این حین چند  خوابیدمربع الی نیم ساعت میگذشت و در این مدت گاهی حدود یک حدود یک هفته 

کردند. شبکه تلویزیونی بی بی سی زودتر از تلویزیون ایران متوجه ماجرا شدند و برای نفر هم کمک می

آنجا تهیه گزارش و مصاحبه به منطقه آمدند و یکباره معروف و مهم شدیم و تعداد زیادی توریست به 

کردند. یکی از ها همکاری میی جا و مکان به توریستآمدند. مردم هم به تدریج با پخت و پز غذا و ارائه

الک پشت بزرگ  ۰مسئولین که انسان بسیار شریفی نیز بود از تهران به آنجا آمد و در همین زمان 

را به ساحل رساند و در  شصت، هفتاد کیلویی از دریا بیرون آمدند و یکی از آنها با بدبختی خودش

ها شروع کرد به تخم گذاری. آن شخص که از تهران آمده بود،به من گفت لطفاً به این موجودات ماسه

 مظلوم تا حد توان کمک کنید و من نیز در پاسخ گفتم به روی چشم.

به امور خواهم گفت فردا به حسابداری برو و من به محض رسیدن به تهران به او گفتم مقداری پول می

گویم تا پول بدهند. من رفتم و دیدم چک آماده بود دو برابر مبلغی که درخواست کرده بودم! مالی می

کردند حقوق دادم، سرویس بهداشتی و کسانی که همکاری میوضعیتمان به لحاظ مالی، عالی شد. به 

شدند که ما به کمک  یکسال که گذشت، از سازمان ملل خبردار منبع آب ساختم، توری و وسایل دیگر.

به جزیره آمدند و گفتند که هرچه صورتحساب و فاکتور  سازمان مللدهیم، از مردم این کار را انجام می

دهد. منتها گفتند هزینه اش را سازمان ملل می %2۲اید، به ما بدهید، دراین مورد دارید و هزینه نموده

اید، پس یک منبع در آمدزا دیگر برایشان درست رفتهکه شما منبع غذایی مردم تخم الک پشت را از آنها گ

د شود. اما آنها گفتند بایآید و باعث درآمد میکنید تا حداقل جبران شود. به آنها گفتم که بعداً توریست می

آمدند از صنایع دستی و ها که به جزیره میبه فکر یک درآمد ثابت و قطعی برای مردم باشید. توریست

ها گفتیم سوزن دوزی و گلدوزی انجام دهند و کردند. ما به خانمم محلی استقبال میهای مردگلدوزی

 های آموزشی برایشان ترتیب داد.همسرم در این باره کالس

هزار تومان بود، اّما درآمد   ۸۲، ۹۲آن موقع  درآمد هر ماهیگیر به طور متوسط در جزیره ماهیانه 

ها را درصد هزینه 2۲رسید. ما از سال دوم که ار تومان هم میهز ۰۲۲ماهیانه به ها از گلدوزی خانم

را راه انداختیم؛ به طوری هم صنایع دستی کرد، هم آبرو و حیثیتمان باال رفت و سازمان ملل پرداخت می

که درآمد یک دختر خانواده از پدر آن خانواده بیشتر و روابط همه مردم هم با ما صمیمانه شد و باالخره 

خودمان از جمله آقای اینانلو از رادیو و تلویزیون به جزیره آمدند، اما من به آنها با حالت خنده دوستان 

 اند.گفتم که بی بی سی  قبل از شما آمده

در حضور پیشکسوتان  ۸1بهمن  ۱های بیژن فرهنگ دره شوری در روز های باال عیناً صحبتنوشته

محمدعلی اشتریان به رشته تحریر در آمده است. این  محیط زیست ایران در شهر شیراز است که توسط

شود. به هرحال، های حفاظتی کشور مطرح میبه عنوان یکی از موفق ترین طرح ۹۲طرح در سال 

به عضویت شبکه جهانی  ۱۵۹۳آید که از سال ژئوپارک قشم نخستین ژئوپارک خاورمیانه به شمار می

طرح برتر بنیاد  ۱۲به عنوان یکی از ۹۹ت و در سال های تحت حمایت یونسکو درآمده اسژئوپارک

 توسعه و محیط زیست آسیایی اقیانوسیه در ژاپن شناخته شده است.

نیز با حمایت برنامه تسهیالت محیط زیست جهانی و همکاری سازمان میراث  ۱۵۸۲در بهمن ماه سال 

ها در قشم به عنوان اثر هکتاری تخم گذاری الک پشت ۱۲فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ساحل 

 طبیعی به ثبت رسید.

 هایایجاد شغلها به رشد و شکوفایی اقتصاد منطقه با آموزش مردم باعث  عالوه بر نجات این الک پشت

های اقامتی، هایی نظیر بوم گردی، صنایع دستی، اجاره خانهگردید. شغلشیب دراز جدید در روستای 

و... باعث افزایش  درآمد مردم این منطقه گردید. در های کوچک انگرداندن گردشگران با قایق، رستور
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های مختلف به ویژه در حوزه صیانت توان از وی به عنوان معمار محیط زیستی قشم در بخشحقیقت می

 های پوزه عقابی نام برد. پشتاز تخم گذاری الک

ها به شکل منقار از ال به الی مرجانهای دریایی( ها برای بیرون کشیدن غذا )اسفنجپوزة این الک پشت

اند و میانگین وزن هر الک عقاب درآمده و از همین رو به الک پشت پوزه عقابی یا منقار کوتاه معروف

 رسد.سانتي متر می ۱۲کیلوگرم است و طول آن نیز به  1۲پشت بالغ حدود 

یست کشورمان و بنیانگذار برای گرامیداشت خدمات ماندگار پیشکسوت حفاظت از تنوع ز ۸۳در سال 

مدیریت محیط زیست و ژئوپارک قشم ، صندوقی جهت  حفاظت از تنوع زیستی با هدف حمایت از محققان 

و متخصصان حوزه حفاظت از تنوع زیستی فعالیت خود را در منطقه آزاد قشم آغاز نموده و نام این 

 انتخاب شده است. ”هشوری برای خاور میانصندوق حفاظت از تنوع زیستی دره“صندوق 

  

 ژئو سایت دره شوری 

های آقای بیژن فرهنگ در حفظ ها در ژئو پارک قشم به پاس تالشهشت ژئو سایت همچنین یکی از

 نام گرفته است.« دره شور»محیط زیست و تنوع زیستی این منطقه  به نام  

 جنگل کاری بلوط محوطه خیریه بیمارستان ابن سینا 

شوری خرید بذرهای بلوط و بادام از عشایر قشقایی استان فارس و کاشت جالب دره یکی دیگر از کارهای

های غربی شهر جدید صدرای شیراز و محوطه بیمارستان پیوند اعضا ابن سینا آن در فصل پاییز در دامنه

 «است.

  

  ۱۵۹۱شخص اول محیط زیست در سال 

خورشیدی به پاس تالش  ۱۵۹۱در سال  سومین جایزه ساالنه حمایت از حیواناتخروس سپید نشان 

اهداء گردید . بنیاد نجات « مهندس بیژن فرهنگ دره شوری»برای حفظ محیط زیست و تنوع زیستی به 

 پاسارگاد دالیل انتخاب دره شوری برای این عنوان را به شرح زیر برشمرده است: 

 ایران.بیش از چهل سال تالش بی وقفه در حفظ محیط زیست و میراث طبیعی  -

 تأسیس اولین ژئوپارک خاورمیانه در قشم -

 های عقابی در ایرانحفظ نسل در حال انقراض الک پشت -

 های مرجانی مصنوعیانجام طرح صخره -

 ها از ده به سی گونهحفظ خزندگان جزیزه قشم و باال بردن تعداد آن -

 ون کارشناس محیط زیست(تألیف کتاب راهنمای پستانداران ایران )به همراهی دکتر هرینت -

 ی پستاندارگونه تیره ۱1۹شناسایی  -

تألیف بروشورهای مختلف در مورد مناطق حفاظت شده ایران؛ از جمله پارک ملی گلستان، پارک ملی  -

  ی حفاظت شده بختگان، و جزایر فارورگدو، منطقه

حفظ محیط زیست جزیره و ارتقاء ها برای و... باالخره کمک به آگاهی و شناخت مردم قشم، و بسیج آن -

 ها.وضعیت معیشتی آن

در بیانیه این بنیاد همچنین اشاره شده است که:  آقای بیژن فرهنگ دره شوری، در وضعیتی که محیط 

هاست که به تنهایی و اغلب با دست خالی و تنها با زیست ایران در بدترین شرایط خود قرار دارد، سال

خود او در آگاه کردنشان نسبت به اهمیت شناخت محیط زیست معلم و راهنمایشان  پشتیبانی مردمی که
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بوده،بیش از یک سازمان حفظ محیط زیست برای ایران کار کرده است. بدون تردید محیط زیست ایران، 

 ی این حافظ محیط زیست بزرگ سرزمین مان است.وقفههای بیبه ویژه جزیره قشم مدیون تالش

 

 

 : تألیفات وی

 مرتع داری در قشقایی)در دست چاپ( (۱

 ۱۵۹۵ های ایران )اثر مشترک با وازریک نظری(پروانه (۰

 ۱۵2۵راهنمای  پستانداران ایران )اثر مشترک با فرد آرلند هرینتون کارشناس محیط زیست( (۵

 ۱۵۹2  طبیعت ایران )اثر مشترک با نصراله کسرائیان( (1

 ۱۵۹۹طبیعت قشم  (2

 شده مناطق حفاظت های متعددی دربارهو کتابچه

   پناهگاه حیات وحش بختگان (1

 ۱۵۱۱پارک ملی بمو (۱

  شناسنامه پارک ملی گلستان (۹

  جزایر فارور (۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروین دره شوری   
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شوری ایل قشقایی، همسر بیژن فرهنگ دره شوری هستند. ازطایفه دره ۱۵۵۰شوری متولد پروین دره

که با کمک همسر خود آقای بیژن فرهنگ دره شوری در ایجاد هایی ایشان درجزیره قشم به پاس فعالیت

اولین ژئوپارک خاورمیانه قشم به ویژه آموزش صنایع دستی ازجمله آموزش بافندگی به اهالی این 

جزیره  انجام داده، از شهرت خاصی برخوردار هستند و هرساله به منظور تجلیل از وی، بدون اطالع 

 شوند.  ن جزیره دعوت میقبلی، از طرف مردم قشم به ای

 تألیفات وی:  

 بازتاب طبیعت زاگرس در هنر بافندگی ایل قشقایی .۱

 های قشقایی بازتاب طبیعت زاگرس در نگاره .۰

 

 

 پروین بهمنی

 

 ۱۵۰۹متولد 

عمر خود را در راه حفظ، احیا و اشاعه موسیقی قشقایی  یکی از بانوان فعال و فرهنگی قشقایی است که

و  نواحی ایران صرف کرده تا به گفتة خودش شاید بتواند گامی کوچک در این راه بردارد و این گنجینه 

 عظیم را برای آیندگان به یادگار بگذارد.

 یستادگی و حمایتها حامی موسیقی قشقایی و حتی موسیقی ایرانی بوده و سمبل شجاعت و ابهمنی سال

 از موسیقی نواحی است.

http://qashqaiebook.ir/پروین-بهمنی/
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خانم بهمنی، کودکی را در میان ایل گذراند. پس از تحصیالت متوسطه وارد تربیت معلم عشایری شیراز 

سال  به عنوان آموزگار در مناطق مختلف عشایری استان فارس خدمت کرد. پدرش، غالمرضا ۱1شد و 

 صاحب سبک بود. بهمنی بهمن بیگلو، از موسیقی دانان قشقایی و

ها را در گوشش وی زمزمه می کرد، به اش، الالییخانم بهمنی به اعتقاد خودش، از زمانی که دایه

 موسیقی  قشقایی عالقمند شد و پدر هنرمندش نیز مشوق او بود. از محضر اساتیدی مانند: 

ه خوان معروف محمد حسین کیانی) آواز خان به نام ایل قشقایی(، محمد قلی خورشیدی )شاهنام 

هادی نکیسا، استاد حبیب هللا گرگین پور)مشهورترین موسیقیدانان قشقایی(، محمد رضا درویشی، ایل(، 

فیض برد. او هنگامه اخوان، مرتضی شریف، نورعلی خان برومند، پرویز مشکاتیان محمد رضا شجریان 

از سه دهه است که زندگی خود را همچنین فرزندان خود را با موسیقی قشقایی و سنتی آشنا نمود و بیش 

 وقف پژوهش و احیاء موسیقی سنتی و اصیل ایل قشقایی نموده است.

پروین بهمنی همکاری بلند مدت پژوهشی با استاد محمد رضا درویشی و دیگر پژوهشگران ملی و 

المللی همچون پرفسور علی کافکاسیالی و دانشگاه آتاتورک و مؤسسه فرهنگی گونش وقفی و بین

 همچنین مراکز فولکلور کشورهای ترک زبان دیگر داشته است. 

خانم بهمنی، رسما کار بنیادین خود را از هجدهمین جشنواره بین المللی فجر در حوزه هنرو فرهنگ آغاز 

ای، دعوت گردید و های متعدد بین المللی، ملی و منطقهبه دفعات در جشنواره ۱۵۱۲کرد. از سال 

، گروه موسیقی قشقایی حاوا را با هدف ۱۵۹۲ا اجرا و یا مدیریت نمود. در سال های مختلفی ربرنامه

حفظ و اشاعه موسیقی اصیل قشقایی تشکیل  و به ثبت مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در آورد و سرپرستی آن را به عهده گرفت. )حاوا نام یک زن خواننده نامی در ایل قشقایی وخواننده 

های بسیار زیادی در تاالرهای معتبر جیران بوده است(. این گروه تاکنون کنسرت،روف جیرانترانه مع

های مانند تاالر حافظ پایتخت از جمله تاالرهای وحدت، اندیشه، ارسباران، میالد... و دیگر شهرستان

و  ستان، اماراتشیراز و همچنین کشورهای دیگر نظیر آلمان، دانمارک، قزاقستان، ایتالیا، ترکیه، تاجیک

های  فرهنگی هنری  داخلی و خارجی داشته است. خانم بهمنی به جمع آوری اشعار ایل نیز همت فستیوال

قطعه دو بیتی با زبان ترکی را  به فارسی برگردانده و به حوزه هنری  ۱۳۲۲گماشته است. وی بالغ بر 

حاصل تحقیق خود را در مورد شعر  تحویل داده است. او روی اشعار تمرکز خاص داشته و تالش نموده

هایش را به رایگان در اختیار دانشجویان، عالقمندان و و موسیقی قشقایی به رشته تحریر درآورد و یافته

 پژوهشگران قرار دهد.

های گمنام و مستعد او همچنین، در ساماندهی و معرفی هنرمندان ایل، بسیار تالش بسیار کرده و چهره

ی و با جامعه هنری کشور معرفی کرده است. در این راه حتی آپارتمان کوچک خود را قشقایی  را شناسای

 درتهران اختیار هنرمندان قشقایی گذاشته است. 

توان به کسب دکترای افتخاری درجه یک هنری در رشته از سوابق هنری پروین بهمنی)بهمن بیگی( می

بانوی  ۱اد موسیقی مقامی کشور، جزء است ۵۱موسیقی، عضو مؤسسه پیشکسوتان هنر ایران، جزء 

پیشکسوت موسیقی ایران، بانوی برگزیده فرهنگی ترکان جهان، جزء یکی از مشاهیر و مفاخر فرهنگی 

دانشگاه احمد یاساوی  -اللملی فرهنگ و ادبیات و موسیقی کشورهای ترکترکان جهان)در فستیوال بین

شگده ادبیات کاظیم کارابیکدیر ترکیه، عضو مشاهیر و قزاقستان(، مدرک افتخار دانشگاه آتاتورک و دان

ها، احیاگر موسیقی از بین رفته عاشیقلر ها و الالییمفاخر کشور)میراث فرهنگی کشور(، احیاگر مادرانه
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قشقایی، سرپرست گروه موسیقی برگزیده شبهای استانها، جزء هنرمندان برگزیده کشوری در جشنواره 

ز(، سرپرست گروه قشقایی در چند جشنواره موسیقی مقامی ایران و روز جهانی گردشگری )اهوا

موسیقی بانوان، موسیقی کاراواها و آواهای باستانی، بزرگداشت استاد جنگوک در دانشگاه شهید 

های عاشورایی، احیاگر رپرتوار از بین موسیقی عاشقی های نمایشی، آیینبهشتی، جشنواره فجر، آیین

 د. قشقایی و... اشاره کر

های؛ پژوهشگر برتر موسیقی )گرگان( و انجمن موسیقی ایران )در کرمان(، همچنین تجلیل شده با عنوان

تنها پژوهشگر بانو موسیقی بومی ایران )شهرداری تهران(، موسیقیدان و پژوهشگر برگزیده استان 

ارت فرهنگ و هنری در رشته پژوهش هنر )وزر ۰فارس )فرهنگستان هنر(، دارای فوق لیسانس درجه 

ارشاد اسالمی(، دارای دکترای افتخار فرهنگ و هنر از دانشگاه آتاتورک، مدرک افتخار مؤسسه فرهنگی 

هنری گونش ترکیه، پژوهشگر و موسیقی دان برگزیده و تجلیل شده توسط میرحسین موسوی )رئیس 

 فرهنگستان هنر وقت(.

ادبیات و موسیقی در ترکیه )همکاری با وی عضو هیئت مؤلّف شش کتاب در رابطه با فرهنگ و 

های ایرانی )وازیگاه(، عضو هیئت مؤلّف پروفسور کافکاسیالی(، عضو هیئت مؤلّف دایره المعارف بازی

دانشنامه موسیقی نواحی ایران )همکاری با جهانگیر نصر اشرفی(، همکاری در دایره المعارف سازهای 

محمد رضا درویشی(، نگارش منظومه داستانی اصلی و کرم، ای ایران )همکاری با زهی و سازهای کوبه

زندگینامه هنرمندان قشقایی، زنان نامدار قشقایی و انتشار سه سی دی پژوهشی به همراه کتابچه از 

 -موسیقی عاشیقلر قشقایی )حوزه هنری(، انتشار سی دی پژوهشی آوازهای قشقایی)محمد حسین کیانی

انتشارات پیام  -م موسیقی خدایا من غریب )موسیقی قشقایی و شیرازیانتشارات ماهور(، انتشار آلبو

کاست(، آلبوم به یاد فرود )در شرف انجام توسط انجمن موسیقی ایران(، آواز در موسیقی فیلم سه زن به 

کارگردانی منیژه حکمت، آواز و نظارت موسیقی در مستند درناالر و فیلم عروسکی آل و مستند داستانی 

، فرهنگیار چندین برنامه تلویزیونی و رادیویی، اولین زن از موسیقی و حضور در …تا صبح و پابرهنه 

برنامه با کاروان شعر و موسیقی شبکه دو، همکاری پژوهشی با مجله تصویری کارگاه هنر )شبکه چهار 

ستان شبکه ها(، میهمان برنامه هزارداسیما(، سه قسمت برنامه یک ساعته در شبکه چهار )برنامه نغمه

ها برنامه رادیویی، صدها عنوان مقاله نسیم به عنوان مفاخر ایران در کنار برنامه استاد بهمن بیگی، ده

ها و آواهای ها مادرانههای داستانی قشقایی، دبیر بخش الالیی، احیا و ضبط الالیی….در مطبوعات و 

ن المللی تهران(، اجرای دها کنسرت و کار زنان ایران در جشنواره صدای عشایر ایران )نمایشگاه بی

های نمایشی پانزدهم و کنفرانس در ، لوح جشنواره آیین…همکاری با بخشهای فرهنگی چند سفارت و 

های نمایشی به دبیری حمیدرضا اردالن، همکاری با دیگر گروهها از جمله گروه رستاک و جشنواره آیین

نوان هنرمند برتر ایل قشقایی )شهرستان شهرضا توسط گروه موسیقی سازینه نواحی ایران،تجلیل به ع

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، شهرداری، شورای شهر و مؤسسه حکیم جهانگیرخان قشقایی(، تجلیل 

 می باشد.… پژوهشی دامون شش بلوکی در شهر کتاب فرشته و  در آیین رونمایی چهار سی دی

 ۰۹۲نی در ترکیه و در دانشگاه گیرسون ترکیه با حضور همچنین باید خاطر نشان کرد: یک فستیوال جها

موسیقیدان و استاد دانشگاه به نام پروین بهمنی نامگذاری شده است. عالوه براین، از آخرین افتخارات 

بانو بهمنی که اخیراً کسب کرده می توان به، تندیس آینه داران موسیقی ایران، تندیس هنرمندان برتر 

دانشگاه کارس، تندیس جشنواره موسیقی نواحی سرنای وحدت، جشنواره ملی  سمیرم، دیپلم افتخار
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موسیقی مقامی ایران در شیراز، هنرمندان پیشکسوت فارس و عضویت در مجمع هنرمندان طراز اول 

 اشاره کرد.… ۸1پبشکسوت ایران در اردیبهشت 

 

 تألیفات  وی: 

 اصلی و کرم (۱

 های در دست چاپ: کتاب

 دانان قشقایی موسیقی و موسیقی (۰

 حکیمه بانوی ایل، زربانو (۵

 ) زنان نامدار قشقایی(

 با همکاری محمد رضا درویشی المعارف سازهای بادی در بخش قشقاییدایره (1

 

 هایی که  دررابطه با فرهنگ و ادبیات و موسیقی است و ایشان عضو هئیت مؤلّفان هستند: کتاب

 

 ایران تورکلری (2

 یران جغرافیای محیط عاشقی ترکان ا (1

 )عاشق محیط لری و حکایت لری( (۱

 ایران  با همکاری محمد جهانگیر نصر اشرفی)شش جلد( المعارف موسیقی  نواحی دایره (۹

 ای ایران با همکاری محمد رضا درویشیدایره المعارف سازهای زهی و سازهای کوبه (۸

 

افتخاری از وزارت فرهنگ و وگو با پروین بهمنی و دامون ششبلوکی بعد از گرفتن مدرِک دکترای گفت  

 : ۱۵۸1ارشاد اسالمی، تیر 

صدایی بود. بوی دایه و خواند؛ او زن بسیار خوشام همیشه برایم الالیی میدر دوران کودکی دایه»

مند همان زمان بود که به موسیقی عالقه صدای دایه در زندگی من تأثیر خیلی زیادی گذاشته است. از

مند بود. بعد از آن که ایل قشقایی ای خوبی داشت و بسیار به موسیقی عالقهشدم، از آن طرف پدرم صد

کناِر شهر فیروزآباد « شتجاید»جا نشین کردند، او یک باغ و یک خانة بزرگ در روستایی به نام را یک

آنجا  یهای محلکردند، بنا کرد و به خیلی از موزیسینداناِن توانمند آنجا زندگی میفارس که اکثر موسیقی

کرد. آن زمان مثل حاال نبود که مردم با هم تعارف داشته باشند، زنگ و داد و کمکشان میامکانات می

خوردند. شدند و اگر لقمه نانی داشتند، با هم میها همه دور هم جمع میآیفونی نبود. بعد از کار، غروب

« فرهنگسرای»انان بود و به اصطالح دخانة ما هم پر از رفت و آمد ]و مکانی برای گردهمایی[ موسیقی

پلکیدم. شاید خیلی هم هنر نکردم که موسیقی کار ها میروستایمان. من هم بچه بودم و دور و بر آن

 ها مهم است.کردم، موسیقی برای همة قشقایی

خواندم. عموی مادربزرگم کرد و من هم میها پدرم تشویقم میترتر که شدم، رفتم قاطی بزرگبزرگ

هم در آواز « منصورخان بهمنی»تار قشقایی بود. از بهترین نوازندگاِن سه« پورخان گرگینحبیب»
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سبک بود و از اقواِم ما، استاد محمد قلی خورشیدی هم از اساتید بسیار بزرگ قشقایی بودند، همة صاحب

خواند. وقتی و یکی می زدکردم، یکی داشت  ساز میها چشمم را که باز میها دور و برم بودند. صبحاین

شدم. فقط کافی بود که یک تصنیف یا آواز را ها میخواند، غرق این داستانرا می« کوراوغلو»کسی 

های سنتی، موسیقی دانید در فرهنگخواندم. میخطا میکسی بخواند، برای بار دوم خودم از حفظ و بی

مند موسیقی و ادب بود و خیلی تشویقم قههایی دارد؛ اما من دختر خوشبختی بودم، پدرم عالمحدودیت

های دیگر بازی ها بود. بچههمان زندگی میان ایلیاتی کرد. یک خوشبختی دیگر هم داشتم که گفتم؛می

 کردم قطعات موسیقی را یاد بگیرم.کردند؛ اما برای من موسیقی مهم بود. سعی میمی

شناسید، وجود ندارد. معلِم من  شکلی که شما میاصالً در قشقایی کالس و آموزشگاه موسیقی به این 

 خواندند.شدند  و آواز میها جمع میهمین هنرمندانی بودند که شب

منسوب به محمدحسین کیانی را از خودش یاد گرفتم. از استاد محمد قلی خورشیدی، « کرم»مقام 

ضا خان به نام پدر خودم بود. من رقس(ِ غالم«)قصد»های قشقایی به نام موسیقی یاد گرفتم. یکی از مقام

کردم. در دوران مدرسه شاگرد بیژن شنیدم، کامال حفظ میمثل ضبط صوت بودم، اگر تصنیفی را می

سمندر و عباس عفیفی شدم و با موسیقی شیرازی آشنا شدم. قشقایی همسایه بویراحمد است و با 

عد از ازدواجم پیش یکی از شاگردان تاج موسیقی آنجا هم آشنا شدم. برای موسیقی ردیف دستگاهی هم ب

دادم، مدام های محمود کریمی را همیشه گوش میاصفهانی به نام استاد شریف رفتم؛ اما قبل از آن، آلبوم

 کردم.یک ضبط صوت باالی سرم بود و آوازهای او را گوش می

چهار  –پور که سه گرگینزدند. فرود ها هم نی میزد. بعضیتار میگاهی. استاد نکیسا ویولون و سه

ها را)ویولون و سه تار( هم بومی خودشان ها این ساززد. قشقاییتر بود، آکاردئون میسالی از من بزرگ

 کرده بودند. چگور دیگر از بین رفته بود.

دانان موسیقی سنتی دوستی نزدیکی داشت. من به از موسیقی« خان برومندنورعلی»پدربزرگم با 

را  گفت پروینخان نابینا بود و بچه نداشت. به پدرم میدادم. نورعلیسیقی قشقایی یاد میخان مونورعلی

پروین « خاننورعلی»آورمش شیراز. اسم زن به من بده ببرم، هر وقت دلتان تنگ شد با هواپیما می

اسمت را هم  گویم پروین؛گویم پری به تو میگفت تو بیا برویم خانة ما، من به پروین خودم میبود. می

کنم. مادربزرگم نگذاشت. آقای شجریان و مشکاتیان برای تفریح و برای شنیدن موسیقی عو ض نمی

 آمدند.قشقایی به ایل می

طور؛ اما آقای لطفی خیلی ملودی ضبط کردند و قطعاتی هم با الهام از آن نوشتند. آقای علیزاده هم همین

آمد ود و بعد از جدایی این دو، با مشکاتیان بیشتر رفت دوستی بیشتر ما با شجریان و مشکاتیان بو

 آمدند.کردیم. آقای شکارچی و حسن کامکار هم میمی

کنم. پرسید: چرا؟ گفتم: چون شما استاد بار پیشنهاد کار داد؛ گفتم من با شمار کار نمیآقای مشکاتیان یک

م آقای ذوالفنون گفت برویم و خارج از گویید باید من گوش کنم. یک بار ههستید و بعد هر چه شما می

 کشور کنسرت بدهیم. گفتم خب چند ماه باید تمرین کنیم؟

گفت چند ماه که فرصت نداریم. گفتم شما موسیقی قشقایی بلد نیستید و باید چند ماه تمرین کنیم و نرفتم. 

خوانی بودم. در ابتدایی دانید بچه درس سه ماه بعد از آن فوت کردند. می –البته بعد پشیمان شدم. دو 

کردم و هم اجرای موسیقی. انشایم تر بازی میتر داشتیم که هم در آن تئابعداز کالس درس  یک آمفی تئا
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ام از خودم دو سال هم خیلی خوب بود. کالس هفتم که بودم، سه بار انشایم به ساواک رفت. شناسنامه

خواستند و از او کوچک بودم و پدرم را می تر است و برای همین نسبت به کالس هفتم خیلیبزرگ

 گیرد؟پرسیدند که از چه کسی الهام میمی

بود، من از کوروش و داریوش و عظمت ایران گفته بودم و آخر « دوستیمیهن»موضوع یک انشایمان 

ساواک به همین جمله « ها مسکن گزیدیم.ما حالت جغدی را داریم که بر سر ویرانی»نوشته بودم که: 

یر داده بود و منظورم این است که کشور خراب است. یک انشای دیگر هم در بارة صندلی داشتیم؛ گ

ای نوشته بودم که زیر های دیگر از میخ و چکش و مراحل ساخت آن نوشته بودند؛ من از صندلیبچه

و با هم درگیر  آید؛ اما زن پارسا بودهاشان خوشش میدادگاه جنایی بود. او از زِن همسایهپای یک رییس

شود. رییس دادگاه جنایی این صندلی را به خانة زن خورد و کشته میشوند، سر زن روی صندلی میمی

ای صندلی! به صدا آی و بگو »کند. آخر آن نوشته بودم:  برد و شوهرش را به جرم قتل محاکمه میمی

. موضوع یک انشای دیگرمان هم کردام به کارهایی بود که شاهپور غالمرضا میاشاره« قاتل کیست؟

بود. در آن انشا مثال مادرم از پدرم جدا شده و با کِس دیگری ازدواج کرده بود. به مادرم نامه « چرا»

نهایت نامة من زمانی به دست ای داشت؟ در نوشته بودم که چرا این کار را کرده؟ مگر پدرم چه بدی

ام با آوردند. خیلی هم پرسوز و گذاز نوشته بودم. خالهون میرسید که تابوتی او را از خانه بیرمادرم می

باورش شده بود که خواهرش «. خودت بمیری»من همکالس بود، به اینجا که رسیدم، جیغ زد و گفت: 

 ام.را کشته

این کتاب را »گفت: بار شنیدم که مادربزرگم به مادرم میخواندم. کالس دوم ابتدایی، یککتاب زیاد می

جواد فاضل بود. من کتاب را دزدیدم و رفتم ته باغ و از « شعله»منظورش کتاب « ها بخوانند.دختر نباید

های جواد فاضل را صبح تا شب خواندم. هر چه صدایم کردند، بروم ناهار بخورم نرفتم. تمام رمان

 خواندم.

البته « گردیم.له برمیشعبا شعله آمدیم و بی»اش این بود: ماجرایش عشق و عاشقی بود. آخرین جمله

 چیز مهمی نبود و تأثیر منفی هم رویم نگذاشت. این اولین کتابی بود که خواندم.

دانم کار درستی بود یا نه؟ های صمد را دادم تا بخواند. نمیسوم ابتدایی که بود، قصه -پسرم -« دامون»

 مثل صمد رفتار کنی. دادم بایدگفتم از این کتاب چه برداشتی کردی؟ بعد توضیح میبعد می

همان کودکی با اینکه پدرم  ها آشنا شود. درآباد تا با زندگی آنهای شهر و حلبیبردم به حومهاو را می

 زدم.رفتم با رعایا حرف میبود؛ اما می« خان»

گ سازد تا جنبود. بتهوون یک سرود برای ناپلئون می« دیزه»اما یک کتاب که خیلی رویم تأثیر گذاشت 

ها و کند و بتهوون جلوی تمام سربازرا تمام کند؛ اما او بعد از مدتی دوباره جنگی دیگر شروع می

 دان نباید ترسوجا یاد گرفتم که یک موسیقیگیرم. همانگوید من سرودم را پس میهای ناپلئون میژنرال

 ستم.من پیرو او ه« گیرممن سرودم را پس می»باشد. کسی که به ناپلئون بگوید: 

ها زدم. بعضی وقتخواندم. موالنا و حافظ را خیلی دوست داشتم. اصال با حافظ حرف میشعر هم زیاد می

بار رفتم حافظیه تا با او درد و دل کنم؛ آنقدر گریه کردم که سنگ قبر خیس کردم؛ یکبرایش گریه می

تمام شد، سرم را که بلند کردم  امآوردم، وقتی گریههایم را سر خاک حافظ در میشده بود. همیشه کفش

 «اند و دورتا دورم کفش بود.هایشان را درآوردهشان کفشاند حافظیه و همهدیدم یک عالمه جمعیت آمده
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بیگی، پسر عموی من است. او من و دخترش را تشویق بعد از دبیرستان تربیت معلم خواندم. محمد بهمن

لید از ما این شغل را انتخاب کنند، وگرنه من دوست داشتم کرد که معلم شویم تا دختران دیگر هم به تق

 حقوق بخوانم.

گوید: زنان در دوره اول کند و میدامون ششبلوکی فرزند خانم بهمنی هم، گفتة مادرش را تأیید می

گی از بیای، برای تحصیالت محدودیت داشتند. آقای بهمندلیل شرایط ایلی و قبیلهدانشسرای عشایری به

های عالی دانشسرا شرکت کنند، چون مدارس عشایری بسیار خودش و مادرم خواست که در دورهدختر 

کردند. مادرم بیشتر در حوزه آباده و فیروزآباد که عشایر ساکن زیاد ها هم با ایل کوچ میبودند و معلم

 کرد.دارد، تدریس می

 افزاید:پروین در ادامه می

ساله بودم. همسرم شغلش فنی بود. موسیقی  ۰۱ازدواج کردم،   ۲۸مدتی معلم ادبیات بودم. در سال »

ها خواند؛ اما ارتباط زیادی با موزیسینای آواز هم میکرد؛ اما به آن عالقه داشت. غیرحرفهکار نمی

سال، سالی کشاورزی کردم. چندین هکتار زمین  ۱-۱ها که مجبور شدم معلمی را کنار بگذارم، داشت. بعد

بردم.کشاورزی عشق دوم خواندم و لذت دنیا را میجا آوازم را میکردم و همانرگر، کشت میرا با یک کا

رفتم سِر زمین. خودم من بعد از موسیقی است و برای همین آنجا هم موفق شدم. با ماشین لندرور می

م. آمدو میرفتم گشتم. پسر کوچکم دو ساله بود، با او میرفتم و شب برمیرانندگی می کردم. صبح می

همه چیز کشاورزی را یاد گرفته بودم، مثال اینکه چطور با موتور، آب از چاه بکشم. روغن موتور را هم 

خواهد تو زود بیایی. خودم صبح زود گفتم نمیکردم. کارگرم تازه ازدواج کرده بود، میخودم عوض می

ا برسد. تعداد زیادی کودک هم در آن هها تا آب به آنگذاشتم روی زمینکردم و میموتور را روشن می

کردم تا صنایع دستی تولید کنند. های روستایی را تشویق میرساندم. زنها میروستا بود. کتاب به بچه

ها را کردم. صداهای خیلی خوبی هم بینشان بود. خیلی از نغمههایشان را تشویق به خواندن میحتی خیلی

 کردم.جا ضبط میهمان

های خودش را هم داشت؛ اما من وسیقی تصویری رویایی است. یک رویای تمام. سختیکشاورزی و م

هایم با هم آبله مرغان گرفتند. در عقب را باز کرده عاشق کشاورزی بودم. تابستان یک سال تمام بچه

دم کرها رسیدگی میجا به بچهسطح شود و همانها همبودم و رختخواب چیده بودم پشِت ماشین با صندلی

گذاشتم زیر یک درخت های ده آبله مرغان نگیرند. ماشین را میدادم تا بچهو کمپوت و دارویشان را می

 زیِر سایه.

. آمدندگشتم، تازه کشاورزان دیگر میکردم. وقتی داشتم برمیشدم و موتور را روشن میصبح زود پا می

ن کود فسفات خیلی کم بود. من رفته بودم ادارة آید آن زماها بود. یادم میتر از آنیعنی کارم خیلی جلو

ها برسم. گفتند ماشیِن کود هایم شهر هستند و باید به آنتر بدهید، بچهکشاورزی. گفتم کود من را زود

همان خانمی نیستید که خودش  باره آقایی آمد و گفت شماایم. یکها را تقسیم نکردهآمده؛ اما هنوز کود

 کند؟می روی مزرعة خودش کار

. رسیدیمخواهیم؛ ما دستمان باز نیست؛ اما باید به شما میچرا هستم. گفت ما خیلی از شما عذر می گفتم

م هایدیدند من خودم کارها وقتی میگفت. زنگفتم چرا؟ گفت شما زنان را به این کار واداشتید. راست می

آوردند، اما کردن چغندر، کارگر از دهات مجاور میکم کارشان را شروع کردند، مثال برای َپرکنم، کمرا می

کیسه کود سیاه جایزه دادند. این کود برای  ۳۲کردند. خالصه به من بعد از مدتی خود زنان این کار را می
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زدند و ماندند، یخ میها روی زمین میمن حکم طال داشت. فصل برداشت هوا سرد بود، مثال اگر چغندر

دادند. به هر حال چهار سالی هم آن شکلی گذشت تا اینکه پدر ا را اول به من میهمردم روستا کامیون

 دامون، تصمیم گرفت زمین را بفروشد.

 کارد بهدانید آدمی وقتی یک گلی جایی میام بود. میهمان بود. آن زمین مثل بچه امترین بخش زندگیبد

ر نظر بگیرید. آنجا فقط برای من زمین کشاورزی بندد. حاال شما آن مزرعه به آن بزرگی را دآن دل می

هایشان را رفتم روستاهای اطراف و موسیقیدادم. میام را هم انجام میجا کارهای پژوهشینبود، همان

 کردم.جمع می

ی ها آسیبهای بچهدوباره سرم را با موسیقی گرم کردم. یک ضبط صوت داشتم که برای اینکه از شیطنت

 کردم و دوباره به آشپزخانهافتاد، سریع ضبط میگذاشته بودمش و هر آهنگی که یادم می نبیند، پشت مبل

بود که استارت کار رسمی پژوهشی را زدم و با آقای  ۱۲کردم. اواخر دهة هایم را میرفتم و کارمی

کار خیلی « محمدرضا درویشی»دانید های زیادی کردیم. میدرویشی در حوزة موسیقی قشقایی همکاری

سالة بسیار عمیقی با او دارم. با او رفتیم دهات و موسیقی  ۵۲کرده، او من را شناساند. من دوستی 

 قشقایی را از مرگ نجات دادیم.

هایی را که مانده حفظ کرد. من به پژوهش عالقه دارم، چون باید این موسیقی را احیا و آخرین ملودی

رفتند. برای همین من کارهای قشقایی داشتند از بین می هایها مثل موسیقی عاشیقخیلی از این نغمه

ها هم به شکل صحیح زبانان هم یاد دادم. برای اینکه مقامپژوهشی کردم و این موسیقی را به فارسی

 هایش همه قشقایی بودند.را تشکیل دادم که نوازنده« حاوا»انجام شود؛ گروه 

هاست که کارهایی که مادرم انجام داد، احیای موسیقی عاشیقترین عقیده من، یکی از مهم  دامون: به

هایی از آن هایی از این موسیقی را پیدا، ثبت و ضبط کرد و بخشکامال از بین رفته بود. مادرم بازمانده

عاشیق اسماعیل را پیدا کردند و او را به  ۱۵۱۵هم منتشر شد. او با کمک آقای درویشی در سال 

های نغمه»مهم فوت کرد. تا کنون سه آلبوم  این عاشیق ۱۵۱۲آوردند. در سال « وازآیینه و آ»جشنواره 

توسط مؤسسه « عاشوقلر موقامالری»و « کوراوغلو حکایتی»توسط حوزه هنری و « عاشقی قشقایی

عاشوقلر »ماهور منتشر شده است. سال گذشته هم در جشنواره موسیقی اقوام و نواحی، آلبوم 

 وان اثر پژوهشی برگزیده معرفی شد.عنبه« موقامالری

ها شنیدم که این موسیقی کهنه ها از خود قشقاییمردم مدتی از موسیقی محلیشان دور شده بودند؛ من بار

های های جدید که به شکل مفتضح از برخی کانالها هم تقصیری ندارند؛ این موسیقیاست، خب آن

تر برد؛ در چنین شرایطی کار ما سختما را از بین میشود، موسیقی اصیل و محلی ای پخش میماهواره

مان را که سینه به سینه به دسِت ما رسیده، حفظ کنیم، شاید ما چهار نفر است و باید بتوانیم موسیقی

ماندة این موسیقی مردیم، خب نباید این موسیقی با ما از بین برود. من سعی کردم تا جایی این کار را باقی

ها توجه مردم به این موسیقی از چند سال پیش دوباره همان فعالیت وشبختانه به خاطرانجام دهم و خ

 شروع شده است.

ها کرد و خیلیآنجلسی رشِد زیادی در دورانی که توجه به موسیقی ملی و نواحی کم بود؛ موسیقی لس

هایش فارسی ؛ فقط زباِن خوانندهطور نیستهمان است. در حالی که اصالً این کردند موسیقی ایرانفکر 

ها هم اوایل اهمیتی گشتم که جوانان را متوجه این موضوع کنم. آنای میاست؛ همیشه دنبال بهانه

 ها و تقدیرهاییها و آلبومدادند تا باالخره تا چند ساِل پیش که متوجه این موسیقی شدند. خب کنسرتنمی
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زنند؛ ها زیاد به من تلفن میها تازگیین موسیقی کرده. قشقاییها را متوجه ااند، خیلیکه از من کرده

د از دیدندانستند. میاند. گناهی هم نداشتند، چیزی از این موسیقی نمیانگار تازه این موسیقی را فهمیده

کنند یا استادان دانشگاه درباره من و این موسیقی حرف کشورهای دیگر برای اجرا از من دعوت می

ها با وقتروم. خیلیخب جذب شدند؛ ضمن اینکه من هم همیشه با لباس محلی خودم همه جا میزنند، می

آید. االن تنبلی کردم گذارم روی بالش، فکری جدید به ذهنم میگویم بس است؛ اما تا سرم را میخودم می

ی خص قشقایدانان قشقایی مانده است. کتاب زنان شاو هنوز بخش کوچکی از کتاب موسیقی و موسیقی

 را هم باید بدهم چاپ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیران درخشان
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و در آباده فارس به دنیا آمد. وی  در ایل قشقایی طایفه ششبلوکی ۱۵۳۸آقای پیران درخشان در سال 

ها در محضر استاد بزرگ از کودکی با تشویق پدر به فراگیری موسیقی همت گماشت و سه تار را سال

ایل حبیب خان گرگین پور فراگرفت. حبیب خان آنچه که از زیر و بم موسیقی قشقایی و با سختی و 

هایی را که از د و هر آنچه ازمقامها و قطعهنظیرش گردآوری کرده بوممارست و به مدد استعداد بی

اش منتقل بزرگان قبل از خودش نظیر داوود و نکیسا آموخته بود، به این شاگرد بااستعداد و یگانه

 کرد.

ها هنوز هم نزد استاد ویولن و کمانچه را در مکتب استاد بزرگ فرود گرگین پور آموخت و بعد از سال

ها با باشد. در برخی از کنسرتور مشغول فراگیری موسیقی و ادبیات میبزرگ ایل دکتر فرهاد گرگین پ

ها تحمل خانواده هنرمند گرگین پور همکاری فعال و نزدیک داشته است. آقای درخشان پس از سال

سختی آموزش موسیقی به این نتیجه رسید که در حد توان خویش، نت موسیقی قشقایی را به نگارش 

هایی از نواهای توجه به این نکته با همکاری آقای ایلیاشار گودرزی فرد بخشدرآورد. هم اکنون با 

موسیقی ایل قشقایی را برای ساز سه تار به تحریر درآورده و در اختیار هنر دوستان عزیز قرار داده 

 است.

 

  وی: تألیفات

 تار سه برای قشقایی موسیقی قطعه شصت

 

http://qashqaiebook.ir/
http://qashqaiebook.ir/


 

 411 

 

 پیران قشالقی رحیمی

 

 :تالیفات وی

 متفاوت به تاریخ ماد و هخامنشیان نگاهی
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http://qashqaiebook.ir/تیمور-گردانی/
http://qashqaiebook.ir/تیمور-گردانی/


 

 412 

 

ی ابیوردی از طایفه کشکولی بزرگ از  ایل قشقایی است. وی تیمور گردانی فرزند حاج قنبر از تیره

ی متوسطه، در اداره آموزش عشایری به در دوره می باشد. ایشان بعد ازتحصیالت ۱۵۰۵متولد سال 

شود. وی از دوران نوجوانی با شور و شوق به سرودن شعر پرداخته و بیشتِر عنوان معلم استخدام می

هایی را که در رفتار مردم ها و ناراحتیشعرهایش درقالب طنز سروده شده  است. ایشان محرومیت

 ها را در قالب شعر سروده است.ها و ناراحتیین عقدهدیده، بیشتر به صورت اشعار طنز، امی

ایشان که یکی از خدمتگزاران فرهنگ و ادبیات ایل قشقایی بود، در میان ناباوری دوستان و آشنایانش  

در حالی که آخرین شعرش را که در بارة یارانه بوده و در جمع مردم مشتاق در باشگاه فرهنگیان شیراز 

ن ناشی از تشویق مردم وجودش را فرا گرفته بوده، ناگهان دچار ایست قلبی کرده و هیجاقرائت می

رخ داد و دوست   ۹۸بهمن ماه  ۰۰بندد.  این اتفاق، شامگاه روز جمعه شود و چشم از جهان فرو میمی

را ” یاالن“دارانش را غرق ماتم و اندوه کرد. بنا به شاهدان عینی، در این نشست اول  شعر طنز 

شود که شعر دیگری بخواند. گیرد و با اسرار حاضران قرار میکه مورد استقبال مردم قرار می خواندمی

 شتابد.  آمیزد و این شاعر مردمی به دیار باقی میدر پایان قرائت شعر دوم، اشک و خنده مردم در هم می

 

 : تألیفات وی

  کنمشیرم را حاللت نمی .۱

 قره کیشی .۰

 فوجوق .۵

 مدرسه پیر شوک .1

 هفت برم، قهوه خانه حسنقلی و طنز ترکی عروسی .2

 یارپاق .1
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 جعفر عیوضی یادکوری

 

در روستای باباکالن از توابع گچساران به دنیا آمده است. به لحاظ تقسیمات  ۱۵21جعفر در سال 

باشد. فارغ التحصیل رشته اجتماعی ایل قشقایی، عضوی از طایفه کشکولی بزرگ، تیره یادکوری می

در شرکت پتروشیمی نوری مشغول به کار  ۱۵۹۱مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز و از سال کارشناسی 

تاکنون به عنوان رئیس خدمات کامپیوتر این شرکت مشغول فعالیت است. پس از  ۸۰است. وی از سال 

 اند.عسلویه، اکنون به اتفاق خانواده  در شهرک پردیس جم ساکن شده-سال تردد در مسیر شیراز ۱۵

های اصلی او بت و ضبط آثار ادبی و فولکلور قشقایی و معرفی آن به سایر فرهنگها همواره از دغدغهث

بوده است. به اعتقاد عیوضی، همه نثرهای تولید شده قشقایی تاکنون به استثنای چند کتاب، به زبان 

دگان اینگونه آثار برای خوانناند. طبیعتاً اند و صرفاً اشعار کمی  به زبان نثر ترکی نوشته شدهفارسی بوده

فارس زبان مناسب است و کمک می کند به میزان محدودی با شعر قشقایی آشنا شوند. لیکن این رویکرد 

کند؛ چرا که هر زبانی برای زنده ماندن عالوه بر آفرینش به توسعه ادبیات  نثر قشقایی کمک چندان نمی

 را هم به صورت نثر ساده و روان تولید کند.  شعر و کالم موزون باید بتواند مطالب عامه فهم

در واقع انگیزه اصلی ایشان پاسخ به این نیاز بوده است.)به عبارت دیگر خلق اثری تک زبانه که در آن 

عالوه بر شعر، متن نیز با زبان ترکی نوشته شده باشد.( ایشان کتاب اشعار میرزا مأذون قشقایی را با 

قشقایی شعری از آثار معروف شهباز شهبازی و کتاب سیری در بوستان های استفاده از نسخه کتاب

از آثار  محمد نادری دره شوری را برای شناساندن این شاعر به دیگر کشورهای ترک زبان،   ۱قشقایی

 با الفبای التین گرد آورده است ۱۵۸1درسال 
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 تألیفات وی: 

 اشعار میرزامأذون قشقایی با الفبای التین 

 

 

 جمال خجسته شورباخورلو

 

نوة شاعر معروف طایفه شش بلوکی، مال خورشید  ۱۵2۵مهندس جمال خجسته فرزند سیف اله، متولد 

، تالتحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز است که با سَمت  کارشناس مکانیک سیاالخجسته، فارغ

باشد. وی در حال حاضر در فوالد کرمان به انجام وظیفه مشغول استخدام  شرکت ملی فوالد ایران می

است. فردی بسیار کوشا در اعتالی فرهنگ و ادب قشقایی، به ویژه حفظ و پایداری زبان مادری و 

 د.شاعری توانا  در سرودن غزل به زبان ترکی قشقایی است و دستی هم در ستار نوازی دار

  

 

 تألیفات وی:

 دوغرو سؤزلر -۱

 گؤنگول سؤزو -۰
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 جمشید خدابنده

از ایل قشقایی طایفه شش بلوکی، تیره قره پسرلو به  ۱۵2۱جمشید خدابنده فرزند استاد قربانعلی در سال 

 دنیا آمد. 

و پدر او از  کردند. مادر وی از طایفه فارسیمدان تیره شیبانیاجداد وی در طایفه علمدارلو زندگی می

طایفه ششبلوکی است. نیاکانش که به استاد طایفه مشهور بودند. تمام عمر خود را صرف خدمت به این 

سلمان »اند. آنان به خاطر کاردانی، پاکی و صداقت و رازداری، از طرف مردم طایفه به طایفه کرده

باشد. به همین اکرم )ص( میاند که از القاب سلمان فارسی یار با وفای پیامبر شهرت یافته« صاف

 اند.ها قائل بودهای به آنمنظور، مردم طایفه احترام ویژه

 

 تألیفات وی: 

 شیدای زمانه )مجموعه شعر ترکی قشقایی(
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 چگینی جهانبخش نوروزی 

 

 

 تالیفات وی؛

 احوال شریف؟

 (خاطراتی از معلم بزرگ ایل محمد بهمن بیگی(
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 جهانگیرصادقی دهدار

 

 

 آقای دهدار می نویسد؛

در یک  ۱۵۳۲اینجانب  جهانگیر صادقی دهدار نام مستعار جهانشاه فرزند کرامت ) شهریار( در سال  

ایل کوهمره سرخی و از مادری از تیره ی بهاء  -خانواده ی ایلیاتی ، از پدری از عشایر طایفه ی دهدار 

 قشقایی پا به عرصه ی حیات نهادم . عمله-طایفه ی گله زن  -الدینی 

دوران کودکی و نوجوانی در مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی در منطقه ی شوراب کوهمره سرخی و 

دوران متوسطه که به ناچار در هنرستان شبانه روزی شهرستان سپیدان در رشته ساختمان مشغول به 

که با تطبیق دروس و تغییر رشته به دبیرستانهای  تحصیل شدم و عالقه مفرطی که به رشته ادبیات داشتم

 شیراز و فیروزآباد روی آورم....

با گرایش به این رشته فعالیتهای ذوقی خود را ، از جمله مقاله نویسی ، سرودن شعر سپید و تحقیقات در 

ت نظم و باب ایالت فارس شروع نمودم و از اینکه هر ایل و قومی دارای موسیقی ، آواز خوانی و ادبیا

نثر می باشد اما از سوی گذشتگان توجهی درخور به ادبیات و موسیقی ایل کوهمره نگردیده بود بر آن 

شدم که با ابداع سبکی خاص جهت سرودن شعر به لهجه ی  اصیل کوهمره ای با تهیه و تدوین لغت نامه 

حاضر دچار جرح و ای در حول گویش مردم کوهمره شوم چون این لهجه ی اصیل و کهن با تحوالت 

 تعدیل گشته است ....
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دیگر آنکه با روی آوردن به کتابهایی که در باب ایالت فارس نوشته شده بود در ابتدا باعث رغبت 

 جهت تحقیقات مفصلی در باب ایل قشقایی و طایفه گله زن گردید . ۱۵۹۳دوچندان حقیر در سال 

پیشین متحمل ضررهای جانی و مالی بیش از سایر زیرا این طایفه در مبارزات خود بر علیه حکومتهای 

طوایف و ایالت جنوب شده بود و تعدادی از رهبران قیامهای عشایری ضد،حکومتهای پیشین از جمله 

حکومت پهلوی از این طایفه برخواسته بود اما در تواریخ مبارزات عشایر جنوب آنچنان شاید و باید از 

شایانی نگردیده بود ، که این بی توجهی مرا ترغیب نمود که با  مبارزات سلحشوران این طایفه اشارات

قلم ناچیز خود دستی به کاغذ برده و چهره ای از هیبت و شکوه این طایفه مبارزگر ، در تناسب قدرت 

خود با حکام وقت را به رشته تحریر در آورم تا شاید توانسته باشم چون بنده ای شرمسار، گوشه ای از 

 این طایفه و ایل قشقایی را در دسترس دوستداران اهل ادب و قلم بگذارم.وقایع تاریخی 

از سوی دیگر تشویق و ترغیب دوستان باعث گردیدکه عالوه بر فعالیت پژوهشی ، لغت نامه ای در 

از امپراتوری » موضوع زبان و گویش مردم کوهمره گردآوری نموده که انشاءهللا بعد از پایان رسانیدن  

 و در دسترس خوانندگان  به چاپ مجموعه ی بعدی خواهیم اندیشید.....« ن تا دیار قشقایی اویغورستا

  

 تالیفات  وی:

ها از امپراتوری اویغورستان تا دیار قشقایی: پژوهشی پیرامون اوضاع اجتماعی، اقتصادی، گله زن

 زن فرهنگی و سیاسی طایفه گله
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 جهانگیر محمدی پور

 

در ایل قشقایی و در منطقه ی ماهور میالتی بدنیا امد. وی فرزند  ۱۵۵۸جهانگیر محمدی پور در سال 

طایفه دره شوری می باشد پدر جد او حدود دویست سال پیش از طایفه دده که  از تیره کزنلو براتعلی

تیره کزنلو می پیوندند لذا در تیره کزنلو انها را به عنوان بنکوی دده که ای می   ای جدا شده وبه

نفر از خواهر و برادرانش در  ۳شناسند . خانواده ی وی عموما معلم بوده بطوری که قبل از انقالب 

آن زمان یک رکورد محسوب می شد . در واقع آنها اولین   معلم عشایری در امده اند که درکسوت 

معلمان تیره کزنلو بوده و در خصوص با سواد کردن بچه های تیره کزنلو نقش اصلی را داشته اند . 

مادر او از سادات شاهرود بندی طایفه دره شوری است . وی دارای مدرک تحصیلی لیسانس عمران و 

فوق لیسانس آبیاری وزهکشی هست.در دوران دانشجویی از مقاله نویسان دانشگاه بوده و در زمینه 

مسائل اجتماعی؛سیاسی، مناسبتها و یادبودها به ارائه مقاالت متعدد می پرداخت. بعد از دوران 

 دانشجوئی وبا توجه به عالقه ای که به کارهای سازندگی داشت وارد کارهای اجرایی در جهاد

سازندگی فارس شده وپس از چند سال فعالیت به شرکت جهاد نصر فارس مامورگردید و بیش از سی 

سال از عمر خود را درکارهای عمرانی ازقبیل راهسازی ، آبیاری ، سایت سازی و سد سازی ودر 

……. سمت های مختلف مانند دفترفنی، مدیریت اجرایی ،رییس کارگاه، مدیر پروژه،مدیرعامل و

مود. در دوران کارهای اجرایی با توجه به مشغله کاری زیاد و طبیعت کار، نوشته ها و صرف ن
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جزوات او بیشتر در ارتباط با مسائل تخصصی بود. بعد از بازنشستگی از وزارت جهاد کشاورزی ، 

دوباره به نویسندگی روی آورده و اولین کتابش را تحت عنوان )) شجره نامه بنکوی دده که ای 

 به چاپ رساند ۸۱کزنلو (( در سال  ازتیره

  

 وی: تالیفات

 کزنلو ازتیره ای که دده بنکوی نامه شجره

 

 

 

 حسن مرادی

 

 

 :تالیفات وی

 )خاطرات و دیدگاه ها (۱جلوه هایی از سرنوشت

 (نگرشی به رویدادهای تاریخی ایل قشقایی)۰جلوه هایی از سرنوشت
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 حسنعلی قزلباش

 

در حوالی جره کازرون به نام رود ۱۵۲۰حسنعلی )حسین ( قزلباش فرزند حاجی خان زرگر متولد 

خانه شور،دوران ابتدایی را در مدارس علیکردی و زرگر گذرانده و دوران راهنمایی و دبیرستان را 

 ری )چهل نفری (سپری نمود .در دبیرستان عشای

پس از اخذ دیپلم در رشته اقتصاد اجتماعی ،به خدمت مقدس سربازی اعزام شد.تابستان را در گرمای 

جزایر خلیج فارس و زمستان در کوه های سربه فلک کشیده کامیاران که میان کرمانشاه و سسندج 

 ۱۵۱۲دوران جنگ به دفاع از میهن برخاست و پس از اتمام دوره سربازی در فروردین  قرار دارد.در

ازدواج نمود که ثمر آن یک فرزند پسر و دو دختر می باشد و در همان سال در رشته دبیری دینی و 

 عربی به تربیت معلم شهید مطهری پذیرفته گردید .

ن فراشبند و خان خمیس سفلی و همچنین دهرم و نوجی ذذدر مدارس ۱۵۹۹تا سال  ۱۵۱۹از سال 

 مدرسه راهنمایی شهید بهشتی عشایری شیراز به تدریس پرداخت.

تاکنون مشغول تحقیق و تالیف کتاب می باشد که کتاب شجره نامه ای )طایفه( سقلمچی  ۱۵۸۰از سال 

 چاپ شده ،و اکنون در مرحله تجدید چاپ می باشد.

 

 تالیفات وی:

 امروز تا دیروز از ها _سقلمچی۱

http://qashqaiebook.ir/حسنعلی-قزلباش/
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صفحه توسط انتشارات قشقایی منتشر شده و به تاریخ و فرهنگ طایفه  ۰۹1)این کتاب که در 

 پردازد.(فارس می” کوهمره سرخی“گانه از طوایف پنج” ُسقُلمه چی“

 

 قشقایی خانی صفی طایفه از کردی علی تیره _۰

 
 زرگر)در دست چاپ(-۵

 

 

 حسین جدی بایات 

 

در منطقه سیاخ دارنگون فارس از طایفه بایات  ایل قشقایی به  ۱۵۵۹شهریور ماه  ۵۲حسین جدی در 

های بسیار، در منطقه سیاخ دارنگون و شهر کوار و شیراز به دنیا آمد.  دوران تحصیل را با تحمل سختی

ی عالقه موفق به اخد دیپلم اقتصاد اجتماعی شد. از پایان دوره ابتدای  ۱۵2۹پایان برد  و در خرداد ماه 

ی پدرش اعم از اشعار میرزا های اصیل ترکی قشقایی داشت. کتابهای دست نوشتهزیادی به فراگیری واژه

قانلو و محمد ابراهیم بیگ را مأذون، یوسفعلی بیگ، مهرخاور، همراه  دانشور، علی شایلو، خسرو قره

برای دفاع از میهن اسالمی و  ۱۵2۹کرد. در بهمن ماه خواند و بازنویسی میبه خوبی برای پدرش می

پس از عقب نشینی عراق از  ۱۵2۸آغاز جنگ تحمیلی به خدمت سربازی اعزام گردید و در مهرماه 

روز پس ۱نفر سرباز داوطلب به این شهر وارد شد و در نبردهای خیابانی و تن به تن  ۱۲۹خرمشهر، با 

خرمشهر به منطقه بریم آبادان رسید و از سقوط خرمشهر به دست دشمن بعثی عراق، از زیر پل شکسته 

ماه دردفاع از خلیج فارس و 1ی جوشن به مدت سپس در بوشهر درقسمت ترابری و دفاع هوایی ناوچه

در دانشگاه افسری  ۱۵1۵های البکر و االمیه عراق افتخار رزم داشت. او در سال حمله به اسکله
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نیز در  ۱۵11تا ۱۵11ی درآمد. درسالهای پذیرفته شد و به استخدام نیروی ارتش جمهوری اسالم

سال خدمت  ۰1مناطق عملیاتی و رزمی آذربایجان غربی به دفاع از میهن اسالمی خود پرداخت و پس از 

 باافتخار و تشویق رهبری، بازنشسته شد. 

آغاز  هاها و ایلهای پیران طایفههای اصیل و شنیدهوی مطالعات خود را از گردآوری اشعار ترکی و واژه

ی بشری دز آسیا و کتابهای جامعه شناسی، های اولیههای تاریخی دقیق تمدنکرد و دامنة آن را تا بررسی

به  ۱۵1۵ها گسترش داد تا اینکه درسال ها و مجلهها و مقاله روزنامهروان شناسی، جغرافیا، سفرنامه

یافت و بیشتر جلدهای این ماهنامه  ترکی چاپ تهران( دست -ی وارلیق )ماهنامه فارسی یک جلد ماهنامه

نوشته دکتر جواد هیئت را « های ترکی جهانتاریخ زبان و لهجه»را به دست آورد. بعدها کتاب ارزشمند

بار مورد مطالعه دقیق قرار داد. سپس اقدام به مسافرتهای پژوهشی در دیار  2۲یافت و بیش از 

ش دانگه فارس،بختیاری و بویراحمد و بیشتر نقاط ها از اصفهان تا هفتگل و بروجن و سرحد شقشقایی

ها و تحقیقات میدانی را قشالقی بختیاری و خوزستان  و بوشهر و فارس کرد. جدی، نتیجه این پژوهش

 منتشر نمود.« های قشقایی ایرانایل -پیوستگی قومی و تاریخی اوغوز»درکتابی به نام 

 تألیفات وی: 

 قشقایی( -های قشقایی ایران قبیله )قاییایل -زپیوستگی قومی و تاریخی:  اوغو 
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 خسرو احتشامي 

 

ها گان سمیرم سفلي )هونجان( والدت یافت. احتشامیدر هونه ۱۵۰2اسفند  ۱2خسرو احتشامي در 

در آن  اي از خوانین طایفه كشكولي كوچك از ایل قشقایي بودند كه در حدود پانصد سال پیشخانواده

گان و سپس در دبیرستان ادب اصفهان به تحصیل منطقه اسكان یافتند. وي در دبستان احتشام هونه

به قصد  ۱۵2۲دیپلم گرفت پس از گذراندن دورة خدمت سربازي در سال  ۱۵1۱پرداخت و در سال 

به  ۱۵2۵تحصیل عازم هندوستان شد و در پوناكالج واقع در شهر پونا به تحصیل مشغول شد. در سال 

ایران بازگشت و همان سال ازدواج كرد. سپس تحصیالت خود را در دانشگاه اصفهان ادامه داد و در 

التحصیل شد. احتشامي از هفده سالگي با شعر انس گرفت و از در رشته تاریخ فارغ ۱۵21شهریور 

نخستین  ۱۵11جست. در سال هاي ادبي اصفهان شركت ميبراي خواندن اشعار خود در انجمن ۱۵12

سرودة وي در مجله روشنفكر تهران به چاپ رسید. او از همان ایام با برخي از نشریات تهران مانند 

یكي از آثار منظوم او به نام افسانة اصفهان آبي  ۱۵۱۹سپید و سیاه، همكاري خود را آغاز كرد. در سال 

اي به آن تعلق گرفت. این جایزهدر اصفهان از سوي اداره كل ارشاد اسالمي بهترین اثر معرفي شد و 

 تن از معاریف اصفهان است.  ۱۰۲كتاب مثنوي بلندي دربارة 

هاي او در زمینة نقد و بررسي اشعار صائب تبریزی و خواجوي كرماني و همچنین برخي از نوشته

 هاي مختلفشناخت و بررسي هنرهاي اسالمي ـ ایراني است. احتشامي مقاالت فراواني نیز در زمینه

 ادبي، در نشریات بنیاد، آینده، هستي، كلك، بخارا، گلرخ و فصلنامة اصفهان به چاپ رسانده است.

 

 تألیفات وی: 

 

 (  ۱۵۱۲از مضراب تا محراب )  -۱

 (۱۵۱۱ـ افسانه اصفهان آبي )۰

 ( ۱۵۱۵ـ امشب صداي تیشه )۵

 (۱۵۱۱هاي چوبي )ـ باغ1

 (۱۵1۹ـ در كوچه باغ زلف ) 2
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بارفتن )مجموعه غزل به لهجه اصفهانی( همراه با گفتاری در نگارش شعر به لهجه بارون و  -1

 (۱۵۸2اصفهانی) 

 (۱۵۸2عاشق منم یا قناری)  -۱

 (۱۵۸۲فانوس نارنج) -۹

 (۱۵۸1های کهن سال)عاشقانه -۸

های هنری و صناعتی در متون و ادبیات عصر صفوی/ سیاوش نگاری واژهمجری معانی: تعریف  -۱۲

 (۱۵۸۲می)احتشا

 (۱۵۹۹ها )چراغان شب باران )مجموعه شعر(:  نو سروده -۱۱

 (۱۵۸1هللا فضایلی در گنجینه موزه هنرهای معاصر اصفهان)دار خط: گزیده آثار استاد حبیبآینه  -۱۰

 ۱۵۸۲مهتاب در قلمرو شب  -۱۵

 ۱۵۸۰هشتاد و هشت شعر رضوی -۱2

 ۱۵۹۸التماس  -۱1

 ۱۵۹۸های شیرین دلشوره -۱۱

 ۱۵۹1یاقوت و انارستان  -۱۹

 ۱۵۹۱خامه خورشید -۱۸

 ۱۵۹۵حماسه در حریر  -۰۲

 ۱۵۹۵زین نقره واژگون  -۰۱

 ۱۵۹۲غزل بانو -۰۰
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  داریوش خان بهادری

 

 

هنگامه  و فرخ بی بی)دختر صولت الدوله( است. در وی فرزند سهراب خان بهادری)فرزند بهادرالسلطنه(

سران ۱۵۰۲در تهران به دنیا آمد. با سقوط رضا شاه در شهریور ۱۵۱۹رضا شاهی در سال  سخت تبعید

گذراند و در قشقایی به ایل باز می گردند و داریوش خان دوران مدرسه را در شیراز و فیروزآباد می

 شود.گزیند و وارد دبیرستان نمازی شیراز میمقطع متوسطه رشته ادبی را بر می

های بعد از کودتای بیست و هشت مرداد و اختناق بعد از آن که برادران است با سال این ایام مصادف

ها تحت نظارت و مدیریت نیروهای نظامی و انتظامی پهلوی اداره قشقایی تبعید شده است و قشقایی

و  بازماندگان خانواده ایلخانی در ایران ها به ویژههمه قشقایی فشار بر   سیاست حاکمیت، شوند. می

ای است. آن دوران که همزمان با اوج گیری فعالیتهای نهضت مقاومت ملی بود، وی به اتفاق عده فارس

پردازد. این های خود با راه اندازی تشکل دانش آموزی، به فعالیت علیه رژیم وقت میاز همکالسی

زدند. به همین ست مید از طریق توزیع نشریات و اعالمیه به مبارزه و افشاگری علیه رژیم  ها گروه

دستگیر و پس از بازجویی و تشکیل پرونده در شهربانی و ساواک،از ادامه تحصیل در   دلیل،  وی

شود که وی با رعایت شود. اما بعد از دو هفته موافقت میشیراز محروم شده و به بوشهر تبعید می

که در آباده به تحصیل ادامه دهد. شرایطی از جمله تحت نظارت مستقیم مأموران ساواک نه در شیراز، بل

 ماند.های سیاسی از ادامه تحصیل در آباده نیز باز میبعداً به دلیل ادامه فعالیت

ها و بخشد و همین امر موجب بروز ناراضایتیها شدت میشاه فشار خود را بر قشقایی ۱۵1۲در دهه 

نیز به اتفاق برادرانش  یوش خان دار گردد. در همین ایام است که هایی در منطقه فارس میشورش

کوهمره  و معارض دولت، مدتی در مناطقی از  منوچهر خان و بهمن خان، با جمع آوری تعدادی ناراضی

http://qashqaiebook.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C/
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که در برابر نظامیان ایستادگی کنند. این گروه مدتی یاغی  آیددرصدد بر می سرخی و خنج  و دهرم 

 گردند. مان نامه می دهند و از کوهستان بر میبدون برخورد نظامی جدی، به ایشان ا شوند، امامی

زند. رژیم وارد ایران می شود و به جنگ پارتیزانی با نظام دست می مخفیانه   بهمن خان در همان سال

ماند، خانواده سهراب خان را به هر نحو ممکن که از دست وی عاصی شده و از دستگیری وی عاجز می

همه اهل بیت سهراب خان ) فرخ بی بی و همه پسران و  اینکه زیر فشار و اذیت قرار می دهد تا 

گیرند. های امن ساواک تحت نظر قرار میشوند و در یکی از خانهدختران( به زور به تهران منتقل می

های انفرادی دژبان هوابرد شیراز که در ماه در یکی از سلول۱داریوش خان نیز دستگیر و به مدت 

 برد.یر رسمی و شکنجه گاه سری بوده، در زندان به سر میحقیقت یک بازداشتگاه غ

م تسلی  شود .بهمن، این شورشی جوان با وعدة عفو رژیمقیام بهمن خان به پایان خود نزدیک می  کم کم

شود. اما چندی بعد رژیم ُخلف وعده کرده شود. داریوش خان نیز از زندان آزاد و به تهران منتقل میمی

اش به شرط عدم مسافرت به کند. از این تاریخ وی و خانوادهغ تخت شیراز تیرباران میو بهمن را در با

 شوند.مجبور به اقامت در تهران می ۱۵2۱جنوب کشور)اصفهان، فارس و خوزستان( تا سال 

با وجود اینکه وی بعدها در دوران تبعید به صورت داوطلب آزاد موفق به اخذ مدرک دیپلم گردید، اما به 

های مزبور و تشکیل پرونده در ساواک، نتوانست به دانشگاه راه یابد. با وجود این، وی ل فعالیتدلی

 فردی آگاه به مسائل تاریخی است و تاکنون از خواندن و نوشتن و پژوهش باز نایستاده است.

 

 تألیفات ایشان: 

 سیر تحوالت تاریخی ایل قشقایی  -１
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 داود بالیده

 

 

در دامان کوه سرخ چهار مال از توابع بخش خشت و کمارج و  ۱۵۳۰داوود بالیده در شب یلدای سال 

شوری حاجی های طایفه درهای از طایفه دره شوری چشم به جهان گشود. یکی از تیرهدر خانواده

بالیده در همین تیره به دنیا آمده است. تحصیالت ابتدایی را در چنارشاهیجان گذراند و لو است که َدوَ 

پس از تحصیالت متوسطه به عنوان دبیر ریاضی مشغول کارشد. وی با همکاری همسرش خانم 

های قشقایی را با به طرح و ایدة المثلهای درسی، کتاب ضربفرحناز ترک قشقایی عالوه بر کتاب

ها پس از ترجمه از ترکی به فارسی با حروف المثلرشتة تحریر درآورده است. این ضرب متفاوت به

ها به لالمثهای کتاب، تنظیم ضربتر شود. از دیگر ویژگیالتین نیز نوشته شده است تا تلفظ آن آسان

 ترتیب حروف الفباست.

 ( شیراز مدارس فن و هحرف قشقایی)دبیر ترک فرحناز خانم مهربانش و دلسوز همسر تشویق با و

 است نموده ذیل  های کتاب چاپ به اقدام

 

 قشقایی ایل ترکی المثلهای ضرب 

o تمرین( )کتاب راهنمایی اول فن و حرفه 

 تمرین( )کتاب راهنمایی دوم  فن و حرفه 

http://qashqaiebook.ir/داوود-بالیده/
http://qashqaiebook.ir/داوود-بالیده/
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 تمرین( )کتاب راهنمایی سوم  فن و حرفه 

 پودمانی (۵) ریاضی درسی کمک 

 

 ؛چاپآثار در حال آماده سازی و زیر 

o ترکی اشعار مجموعه 

o میسوزد که شمعی مادر  

o شکست جوانی در 

o ایل یادگار پدر 
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  داود حسن آقایی

 

ایل  از ی کشکولی بزرگداود حسن آقایی کشکولی فرزند حاج فرج هللا خان از خوانین و کالنتران طایفه

باشد که تحصیالت ابتدایی را در ایل و هجری شمسی می ۱۵۰۵اسفند سال  ۰۵د قشقایی است. وی متول

ی آموزش عشایر استخدام شده است. وی از ابتدای ی متوسطه را نیز در شیراز گذرانده و در ادارهدوره

انی ذوق سرودن شعر و جوانی اهل مطالعه و علم و ادب بوده و با سری پر شور و شوق، از همان جو

نوشتن مقاله و کتاب داشته است. او اشعار ترکی  و فارسی بسیار با مضامین مختلف سروده است. به 

عنوان نمونه مصرع اول  شعر زیر را حسن آقایی کشکولی از شاعر ترک قفقازی به عاریت گرفته و 

 غزلی زیبا سروده است:

 

 

 

 محّبت

 «اولمیان بیلمز محّبت بیر بال شیِء دور، گرفتار»

 محّبت بیر کهن می دور، بو می دن ایچمین بیلمز
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 محّبت خانمان سوز دور، بو شمع عالم افروز دور

 محّبت تیر جان سوز دور، بو تیردن اؤلمین بیلمز

 

 محبت بیر قشنگ گؤل دور، محبت بیر گران غل دور

 محّبت بیر اوزاغ یول دور، بو یولدان ِگدمین بیلمز

 

 ن یاشالر، داشار، افسانه لر باشالرمحّبتدن جوشا

 گؤرؤر شمشیر کمان قاشالر، کمنده دوشمین بیلمز

 

  مّحبت بیر یانان اوت دور، َچکر شعله، یانور عالم

 محّبتدن یانور عالم، بو اوتدا یانمیان بیلمز

 

 محّبت موج دریا دی، ائدر غرق سائل و شاهی

 ائدمز شاعر اشتباهی، بو چایدان گئچمین بیلمز

 

 حّبتدن دئین شاعر گرفتار محبت دورم

 محبت سوز هجرانی بو دردی چکمین بیلمز

 

  محبتدن دئین راوی اوال طبال، چاال طبلی

 یقِلسه عالم و آدم بو طبلی چالمیان بیلمز

 

  محّبتدن دئیر داود، چاال چنگی نوای عود

 نگاردان دویمیان محمود، گؤزندن سؤزمین بیلمز

 

 ۱۵۳۱تیرماه                                                           

 تألیفات وی: 

 ظلمت  (۱

 یاساق سودا  (۰

 درآن سحرگاه چه گذشت (۵
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 راضیه کاظمی کرانی)شاعر معاصر ایل قشقایي(  

 

عمله تیره  طایفة -در روستاي صحراي باغ از توابع شهر الر ۱۵1۱اسفند  ۰1راضیه كاظمي كراني 

سالگي با انشانویسي و داستان نویسي آغاز كرد. از  ۱۲به دنیا آمد. نوشتن را از  -كراني ایل قشقایي

شروع به خواندن كتابهاي تركي كرد و الفباي التین زبان تركي را نیز فرا گرفت. وي سرودن  ۱۵۹۲سال 

ایشان اشعاري نیز به زبان فارسي آغاز كرده است.  ۱۵۹1اشعار تركي را به طور جدي از تابستان سال 

 اند.سروده

 

 تألیفات وی: 

 شعر( -)کودکقوشالرا داش آتان اوغالن 

 )۱۵۸۱)قشقایی متللری
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 زهرا طاهری فرد

 

از ایل قشقایی در شیراز به دنیا آمد.  در طایفه فارسیمدان، تیرة کرانلو ۱۵۱۱خانم طاهری در سال 

وی تحصیالت مقدماتی و عالیه را تا مقطع کارشناسی ریاضی کاربردی درشیراز به پایان رساند. او از 

 باشد.تا کنون در همین رشته مشغول تدریس می ۱۵۸۲سال 

ین دغدغه با های او بوده و ازنده نگه داشتن نام و فرهنگ و آداب رسوم قشقایی همواره از دغدغه

 ۱۵۹۸های آموزش زبان ترکی قشقایی استاد محمد نادری دره شوری که در سالهای شرکت در کالس

های فرهنگی و هنری در زمینه قشقایی و گردید، بیشتر شد و در همین راستا در همه فعالیتبرگزار می

ته و خود از مجریان و با عضویت در انجمن جمعیت جوانان قشقایی و اجاق در شیراز دستی توانا داش

 های فرهنگی بوده و هست.عوامل اجرایی این فعالیت

 ها:برخی از این فعالیت

_ برگزاری تولد و بزرگداشت شاعر بزرگ قشقایی ارسالن میرزایی با همکاری جمعیت جوانان ۱

 )مدیر برنامه( ۱/۱/۱۵۸۳قشقایی سال 

ال در س رحیمی  ده قشقایی اسدهللا مردانی_ برگزاری تولد و بزرگداشت محقق و پژوشگر و نویسن۰

 )به عنوان یکی از عوامل اجرایی( ۸۱

از طرف جمعیت  ۱۲/۳/۸۳)این مراسم درتاریخ  ۸۳_کسب تندیس برترین دختر قشقایی در سال ۵
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نفر از برترین بانوان  ۱۲جوانان قشقایی به مناسب والدت حضرت معصومه برگزار گردید و به 

 ، فرهنگی، هنری جوایزی اهدا گردید(.قشقایی در عرصه علمی

 

_ برپایی نمایشگاه صنایع دستی، محصوالت فرهنگی و سیاه چادر قشقایی برای شناسایی فرهنگ و ۲

در دونوبت متوالی در پارک بعثت و پارک خلدبرین  ۸۲آداب و رسوم این قوم به دیگران در سال 

 شیراز

ها از به کیفیت هرچه بهتر شدن این کنسرت های مختلف برای کمک_ عوامل اجرایی در کنسرت۳

 جمله کنسرت افسانه جهانگیری، سعید گرگین پور در شیراز

 

 وی: تالیفات

 بدن( )اعضای قشقایی ترکی واژگان تصویری موزشآ

 نوجوانان و کودکان ویژه

 در دست چاپ:

 روزمره( )مکالمات قشقایی ترکی واژگان تصویری آموزش

 خانواده( )اعضای قشقایی ترکی واژگان تصویری آموزش

 قشقایی)حیوانات( ترکی واژگان تصویری آموزش

 ها(رنگ و قشقایی)اعداد ترکی واژگان تصویری آموزش

 ها(قشقایی)میوه ترکی واژگان تصویری آموزش
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 سارا )صغری( مرادی کشکولی تخلص به ) قیزیل( 

 

در روستای باباکالن از توابع گچساران به دنیا آمد.  از تیره سهمدینی طایفه کشکولی ۱۵1۵درسال 

تحصیالت ابتدایی را در روستای زادگاه خویش و راهنمایی و متوسطه را در مدرسه شبانه روزی مالک 

اشتر شیراز گذارند. سپس با قبولی در رشته تربیت معلم، به حرفه معلمی روی آورد. وی به موازات 

را در رشته حقوق و فوق لیسانس را  در رشته آب و هوا به  خدمت در آموزش و پروش، لیسانس

 کارنامه تحصیالت خود افزود.

مهر خاور، ماه مغرب کتابی است در حوزه ادبیات و فولکلور کهن ایل قشقایی که مرادی برای اولین بار 

 مود. زیر نظر مرحوم محمد نادری دره شوری نسبت به گردآوری و  چاپ این گنجینه فرهنگی اقدام ن

در زمینه شغلی نیز چند عنوان کتاب  کمک درسی در رشته مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه از 

 تألیفات ایشان می باشد...

 

 تألیفات وی: 

 مهر خاور، ماه مغرب

 متوسطه اول دوره اجتماعی مطالعات رشته در درسی کمک کتاب عنوان چند و 
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 سهراب حاتمی بهمن بیگلو

 

 می نویسد؛ حاتمی بهمن بیگلوسهراب 

 

سال هایی که من از سر گذرانده ام سال هایی بود که طعمی از آن نچشیدم و سال هایی که تلخ بود و هم 

 شیرین تا چه پیش آید پس از این.

 

 

 عمرومی آپاردی شیطان بیر ثلثِ       ِطفلِدم نادان     عمرومنان  بیر ثلثِ 

 وغرودان قاالنی فالگیر آپاردی اُ          ُبوسدی آخ امان گبیرثلِث غوجالو

 》ماذون《                                                                   

 سهراب حاتمی بهمن بیگی

 ۱۵۸۹تیرماه 
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 به نام خدا

ه  .۱۵۰۹تیره بهمن بیگلو،درون یک چادر سیاه موئین،در پاییز سال  ،من در ایل قشقایی، طایفه عمله

 ش. در دشت لُوزیه ، در کنار خنج الرستان به دنیا آمدم. 

پدرم ، نام سهراب را از شاهنامه برایم انتخاب کرد . خانوادی ما نه از فرادستان زورمند بودند نه از 

بضه تفنگ ، به زندگی ساده ی ق. گلّه ی گوسفند ، شماری شتر و اسب و استر، دو  فرودستان در بند

 ایلی ما ، آب و رنگ می داد . 

داشت. ایل  هدرم اهل  سیاست نبود . ریش سفیدی گروه کوچکی از خویشان و کسان خود را به عهدپ

تند. از بد حادثه ، به دام سیاست خانی ایل و کالنتر طایفه او را می شناختند و مسئول امور فامیل می دانس

دو قدرت رقیب ایلی گرفتار آمد. ناچار جز جانبداری یکی از قدرتها راهی نداشت . اما شانس  به او روی 

 ن نداد.اخوش نش

.ش. رخ داد. جبهه ی مورد عالقه ای او شکست خورد . غبار خذالن و ۱۵۵۰مرداد سال ۰۹کودتای 

 ما را مه الود و مبهم نمود.  خزان این رویداد ، فضایی زندگی 

رهبران ایل قشقایی ، که همسنگر وهم رزم مصدق بودند ، به اروپا تبعید شدند بالفاصله ستون خلع 

سالح، به فرماندهی سرهنگ مهدی پور ،وارد منطقه ی طایفه ای عمله گردید. .تفنگ هایی پدرم ، به 

 رفت . ایل خلع سالح شد .  یغما

و چون گروه بندی ها و بند و بست های اوضاع جدید ایل آماج  آسیب و آزار فروان پدرم ناآشنا به چند 

د ،یور سو، چشمه اینچه در قدرت نو پای ایل قرار گرفت ـ پیالق  زیبایی  پدر اجدادی قره داغ قَ  نحریفا

 قُوّری چمن در چند کیلومتری سمیرم را از دست داد. ،میقد

ی وآسایش از روزگار ما دامن برچید و ماهتاب شهد شادی از شب ما ردر این دوران ، افتاب ارامش و 

 پوشاند و گل های امید آرزومان ،در پرده ی پریشانی  و پراکندگی پنهان ماند. 

انداری فارس منصوب گشت و در تسید مهدی فرخ یکی از دشنمان دیرین خانواده ای ایخانی، به اس

شمشیر را از رو بست و با نیروی امنیه حکومت نظامی به پاره کردن و کینه خواهی از مردم ایل انتقام ا

 لباس محلی شال و قبا و کاله دو گوشی مخصوص قشقایی ها و خلع سالح و سرکوب ایل پرداخت. 

پدرم  با وجود  ان  اوضاع پر تالطم و تلخ ، از درس خواندن ما  غافل نماند. در یکی از روزهای بهار 

 ی ،در کنار خانه ای ما سر براورد. هـ.ش چادر کوچک۱۵۵۲

جوان و ناشناس چشم ها را خیره کرد . دیری نپایید که معلوم شد پدرم معلم آورده است .  یزن و مرد

 یک بزغاله  ساالنه ای هر معلم ، مقرر شد .  ،وزمسالی هزار تومان پول  هر دانش ا
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ب معلم نشستیم و مشغول تحصیل شدیم . من و برادرم  وهشت ُنه نفر از خویشان  و بستگان ، در مکت

روش جدید که در دبستان های دولتی کشور رواج داشت ،  معلم ما ، مدرک ششم ابتدای داشت . با

سرود . در  تدریس می کرد. با خط زیبایی می نوشت . شعرهای شیوا و شیرین و روانی به فارسی می

نه ای خانه کوچک خود را می ر دو شتر ،بارو بُ نقاشی  مهارت داشت . با معلومات و خوش سواد بود . ب

 بست ،خود و عروسش هم هر یک بر اسبی سوار میشدند و همراه ایل کوچ می کردند. 

اری هنوز در زالل خاطرم ، ان لحظه ای شیرین و شاد، موج می زند و چون سو سو ستاره ای در 

 آسمان ذهنم می تابد و خاموش می گردد. آن لحظه آن روز 

هاری خرم و خوش کنار چشمه ای جوشان و زالل در چادری سیاه  با دلی ، مملو از امید و صفا، در در ب

باده ای فارس . اولین نشانه ای آکی یچمن پر گل و گیاه خسروشیرین ـ ییالق مشهور خان قشقایی در نزد

 حیات را ، در ذهنم نگاشت.

داد. ))الف(( مظهر راستی و پایداری  مایه ازادی و  اولین حرف زیبایی زندگی ))الف((را به من یاد

 اسودگی  وسیله رهایی از بند بندگی و بردگی.

ان نشانه و نخستین کلمه را ))آب(( را به من اموخت و با آن به زندگی ام ، جالل  کنارسپس))ب(( را در 

 و جلوه بخشید.

از آغاز تحصیل ما نگذشته بود که معلم آب مایه ای روشنی  و روانی ، پاکی و پیراستگی . هنوز سالی 

ما رفت. مدتی معلم نداشتیم. افراد با سواد در ایل  بسیار کم بود از هر هزار نفر هم یکی با سواد نبود . 

. کالس یازدهم بود . هنوز دیپلم  آوردپس از مدتی پدرم  یکی از محصالن دبیرستان فیروزاباد را به خانه 

ا پرورده شهر بود بیش از چند ماه مدال تشویقی داشت امته ای بود چندین نگرفته بود ورزشکار بر جس

 .نتوانست در ایل دوام بیاورد . کیفش را برداشت و رفت.

 ورد. آ،در ساختار فرمانداری ایل قشقایی دگرگونی ژف به وجود  ادمرد۰۹کودتای 

تیار داشت منقرض شد. حکومت خانواده کهن سال ایلخانی که نسل های پیایی. فرمانروای ایل را در اخ

 نظامی ها در دست گرفتند . مخالفان پدر در اوضاع جدید، میدان یافتند  و پیروز شدند .  ،ایل را

بی و زندگی پدر را  انداخت اضمحالل را به  درگیری های دراز مدت پدر با رقیبان قدرتمند خانواده ما

و ناچار من را، برای  مخارج معلم سرخانه برنیامد  ه ی تامیناز عهد  ی کهیرنگ و رونق نمود  تا جا

روز خنج فرستاد. خنج فقط یک مدرسه ای ابتدای من روز و شهرستان اآرفتن به مدرسه به قصبه ی 

 پسرانه داشت .از تحصیل دختران ان روز خبری نبود .

به دوره ای دبیرستان  ساله ای ابتدای  را در سه سال ، به پایان بردم. اما بیش  از یک سال نتوانستم

خانواده  ادامه دهم، درس و مدرسه را رها کردم و به ایل بازگشتم . چند سالی هم در کارهای ایلی، به

 یاری کردم . 

در این زمان از عمر بنیاد تعلیمات عشایر، به دست زنده یاد بهمن بیگی . چند سالی می گذشت.اما به 

ه ای بهمن بیگلو زاد بوم خود بهمن بیگی هنوز پیشرفت علل چندی در منطقه ای ما به ویژه درتیر

 ۳۳انچنانی نداشت . 
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ه.ش.در کنکور دوره ای یازدهم دانشسرای عشایر شیراز ، پذیرفته شدم . اموزش ۱۵۲۱مهر ماه سال 

دواینده قدرت می گرفت .پیروزی های اموزش  ه ریشعشایری سال های میانی عمرش را می گذراند. 

اموزی مردم ایل روز به روز ، بیشتر اوج می گرفت . اما هنوز زیر نظر اداره اموزش عشایر  در سواد 

 رئیس پرورش استان فارس به صورت دایره تعلیمات عشایر، فعالیت می کرد.بهمن بیگی به عنوان 

 نبوهی از مشکالت و موانع ، روبه رو بود. اتعلیمات عشایر، با 

ین بادت مدیر کل های خود س.گاه لیاقت و شهامت او موجب ح امکانات بسیار محدودی در اختیار داشت

کردند تا ی می گشت وآن ها نه تنها یاری خود را از وی دریغ می داشتند ، بلکه بارش را سنگین م

 حرکت او را کند نمایند. 

د، عاون ، کارمنمس ،ئی. یک تنه ، کار ر داو یک تن بود اما چون کوه بود، تنها بود ولی یک انبوه بو

ل قشالق ها و ییالق های ایالت توکوه و ک نکارشناس، بازرس را ، انجام می داد. پائی در دشت و دم

سی می کرد. اختالفات و مشکالت را از سر راه بر رداشت . از مدارس بازدید می کرد . کار معلمان را بر

دانشسرای عشایری، سر می داشت، پای دیگرش در شهر بود و درگیر کار های اداری و رسیدگی به 

 عشایر .  تعلیماتصلی بنیاد و اساس اچشمه 

بهمن بیگی همین که از سفر های پر درد سر اما مفید و بارور بازدید از مدراس به شیراز برمی گشت بی 

درنگ ، خود را  به دانشسرا می رساند. همه را درسالن گرد می اورد ، با زبان گرم ونرم و قلم شیرین و 

 ارمعلمان را شرح می داد .شیوایش ک

کاران و م معلمان موفق و غیرتمند ستایش می شدند و عنوان قهرمان های از خود گذشته می گرفتند و ک

مد هم تحقیر و سرزنش می شدند . دبیران توانا و دلسوز با دانش و عالقه مند دانشسرای عشایری، آناکار

 در موفقیت تعلیمات عشایر نقش بسزای داشتند. 

 مموختن مفاهیم علوآس دانشسرا در سال ها ئیمنوچهر حبشی یکی از دبیران عالیقدر ان زمان  و ری قاآ

نچنان مهارت ما را باال برد که رقتی کار معلمی را شروع کردیم. هنوز به نیمه سال آو روش تدریس الفبا 

موخته  بر نوع کلمه ای آتحصیلی نرسیده دانش اموزان شیش هفت ساله ای پایه اول دبستان با اصوات 

قای سید مصطفی قبله تدریس آچند بخشی را به راحتی با خط بسیار زیبا می نوشتند . دبیر ریاضی 

ریاضی را با روشی بسیار جذاب و جالب به ما یاد داد اقایی جهانبخش نوروزی از اموزگاران عشایری 

ن زمان با زبان آدانشگاه شیراز است  دانشکده ادبیات م دوره های اول که امروز یکی از استادان بنا

اال بسیار ب یمتین و لهجه شیرین توانایی مارا در خواندن متون نظم و نثر و درک و دریافت ادبیات فارس

 برد . 

وزشی ما را برای یک هفته با متعلیمات عشایر در عمر خود برای اولین بار ، دوره یازدهم  دوره ا

))َبله َبرٌم(( در دشمن زیاری ممسنی ، به اردوی تربیتی برد خانم یو ارتشی ، به محل رکامیون های 

 صوفی ، زن دانشمند ، مدیر کل وقت تربیت معلم  ایران ،در این اردو حضور داشت. 

انش اموزان تمام مدارس منطقه ای دشمن زیاری یکی از موفق ترین مناطق تعلیمات عشایر مورد د

 ی ما بسیار موثر و مفید واقع شد . سنجش قرار گرفت  واین کار در فراگیر

واز طرفی کار بهمن بیگی ، منافع و موقعیت  خوشی نداشتند ل مردم ایل ، اصوال از سلسله ای پهلوی د

 تهدید می کرد.  مطبقاتی بسیاری از فرادستان ایل را، به طور غیر مستقی
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مردم ساده اندیش و زودباور و احساساتی  از این رو مخالفان هم ، بیکار نشسته بودند. در فضایی فکری

 ـ

ایل به طور پنهان اما ریشه دار، بذر بد بینی . نسبت به تعلیمات عشایر کاشته می شد. در اثر این 

تعلیمات ، در نهانخانه ذهن  نوعی تردید و تزلزل ، در باره ی کار بهمن بیگی احساس می کردم  اما در 

ن که جوان و خام بودم از رفتار و گفتار بهمن بیگی به آسرا با این دوره ای یک ساله اموزشی دانش

 کار وی پی بردم و نگاهم نسبت به ایشان دگرگون گردید.فاساس بینش و ا

تاریخ می دانست  و پیوسته در سخنانش تکرار میکرد :))اگرنگاهی به  ونبهمن بیگی مردم ایل را مغب

 اران ما چه ستمی بزرگ،رفته است  !پدبر  بیندازیم ،خواهیم دید که  تگذشته ایال

تاریخ میهن ، رنج ها  و بارها بردوش گذشتگان ما بوده است . جنگ ها و جان باختن ها از  یدر درازا

له ی ما بودند . یوظایف مقرر نیاکان ما به شمار می رفت . سرداران و ساالران سپاه ایران ،از قوم و قب

 و سررا سپر انگلیس را در جنوب به دریا ریختند . جان را سنگر نیاکان ما  دهلی را فتح کردند . قشون

ساختند و از مرز های میهن پاسداری کردند. در برابر دشمنان  ایستادند  اما امروز  ستاره ها ، درجه ها 

ه عمر خود ، برق شمشیر به چشمشان نخورددرو بچه بزاز ها است که  ، بر دوش و بازوی بچه بقال ها

 اروت به مشامشان نرسیده است . است و بوی ب

، بر مسند قضاوت و ریاست می نشینند ، اب و ملک ها را  رانندانروز با ناز و نخوت، بر ما فرمان می 

به نام خود ثبت و سند می نمایند . اما تهی دستان ایل را که تنها برای سیر کردن شکم ، طعمه ای از 

محاکمه می نمایند و به زندان می اندازند . مورد توهین و ی  بوده اند ، به اتهام دزدی و غارت . یجا

ب و خاک می دانند . به نابودی و نیستی ما آجود مارا مایه ننگ و نکبت  این و تحقیر قرار می دهند. و

 می اندیشند . 

به پیروزی رسیده را به دست ناز  یدان هایما بجنگیم  و جان دهیم. اما مد چرا بای درد ما چیست ؟

نشاط و بزم ، بهره ی رقیبان  ،سایش آن ماست و عیش و آچرا رنج و زحمت از  ده ها بسپاریم؟رپرو

ین است . اکنون درمان دردست ارا نمی دانیم . درد ما  الفبا ،سواد نداریم، زیرا کوریم واز ما بهتران؟

 شماست . غیرت و همیت خود را به کار ببندید.....((

 بیگی انجام گرفت.  نموزگاران به وسیله خود بهمآدی نپست بدوره ای دانشسرا پایان یافت ،

 طقه ای پرت، در طایفه جامه بزرگی در بخش جویم الرستان تعیین شد. قمحل کار من در ن

توانستند از  اموزگاران عشایری بیشتر از خانواده های کم در امد ایل بودند ، برای تامین هزینه ها نمی

 کنند . طریق خانواده ، پول فراهم 

موزگاران عشایر پول آباسود سی درصد به   ،چند نفر از ترک های شیراز نشین با دریافت  وکالت حقوق

دریافت حقوق از حقوق انان  ی قرض می دادند و ماهی ده تومان هم بابت و کالت خود یعنی حق الزحمه

 بر می داشتند.

کالت برگزیدم و پولی گرفتم  تا بعد از شش من هم یکی از همین اشخاص را که کارمند شهربانی بود به و

 ماه هنگام پرداخت حقوق، طلب خود را بردارد .
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و کیف و لباس تهیه کردم . وسایل مدرسه ، یک چادر دو تخته زیلو چراغ توری  اسباب سفر ، رختخواب

 موزان ازآنفتی ، تخته سیاه ، گچ تحریر جعبه علوم ، صندلی ارج، کره جغرافیا ، کتاب و دفتر دانش 

اداره ای اموزش و پرورش گرفتم و راهی محل کار شدم .با اتوبوس به جهرم رفتم  و پس از یک روز 

پس از  روزتوقف با کامیون کمپرسی قراضه ای ، به خورده دره مرکز تیره ی جامه بزرگی رسیدم .یک 

 د میخ چادر و دیرک و دولو برای تخته سیاه فراهم شد. وور

 غاز نمودم .آو کار معلمی را  بر افراشتمشکل نشان درخشان اموزش عشایر را چادر سفید گنبدی 

از ایل خمسه همسایه ای  ای  ُکلمبه هایرصاز تیره جامه بزرگی و با آموز در حدود چهل نفر دانش 

مدند بیشتر دانش اموزان پایه اول بودند . در هر کدام از پایه های دیگر آجامه بزرگی ها در مدرسه گرد 

 وز داشتم که در روستاهای اطراف، به مدرسه رفته بودند . آمیکی دو دانش 

 در میان انبوه مشکالت و سختی ها بیش از همه مساله ای قوت و غذا بود . 

بادی ها و شهرک ها فاصله بسیار دور بود. ساعت ها راه آوجود نداشت . با  یدر ایل مغازه و فرشگاه

موزان  خورد و خوراک آبرسم . در ان زمان متداول بود که اولیایی دانش پیمودم تا به راه ماشین رو  می

ورند . مردم ایل از گرفتن بهای غذا ننگ داشتند . کالنتران و کدخدایان ، ریش سفیدان آمعلمان را فراهم 

 نان پذیرای می کردند.آمحل معلمان را به خانه خود می پذیرفتند و از 

رو خوش نشان می داد و در خانه ای کالنتران و کالنتر زادگان خوشگذران و  گاهی شانس به معلمی

از غذاهای مطبوع و دستپخت بی بی ها و گلین های کد بانو  ثروتمند ، غرق ناز و نعمت می شد و

 محظوظ می گشت . 

ش  عار جامه بزرگی ها مردمی مهربان خوش برخورد و دست و دلباز بودند اما من از ان گونه امرار معا

داشتم . من در تمام دوران اموزگاری در عشایر ، تنها همان یک سال را ناچار شدم که به ان شیوه 

 پذیرای مردم را بپذیرم اما سال های بعد دیگر مزاحم مردم نشدم . 

و خویشان  خانه شدم  ، غم ها و غصه ها درد دوری از  همین که بامداد پگاه، وارد کالس درس می

 غذا  از صفحه خیالم محو می گشت .  آب ود. فکر شام ناهار و فراموش می ش

م و عزید و مهنگ سخنان دالویر بهمن بیگی مدام پرده گوشم را می نواخت و شور و شوق و عشق و اآ

 گردید . ی سان مآو  هلورد .،سختی ها سآ. روحم را به پرواز در می می دمید اراده

هیچ خیالی اجازه پرواز در ذهنم نداشت  ی پرنده،روم جز کار و تالش  خواهم کجا می می دانستم چه می

 . 

ساله ترک زبان با گچ  شش ،هفت وقتی که کلمه های چند بخشی با دستان کوچک و ظریف کودک 

بست وقتی که این کودکان صفحه ی تخته سیاه را با  تراشیده بر صفحه سیاه تخته به زیبایی نقش می

پنچ و شش رقمی پر می کردند و به سرعت اعجاز انگیز حاصل جمع را می  ستون چند ردیف اعداد

را می گفتند . اعداد چند رقمی را با  آن هانوشتند و بی درنگ ، مراتب اعداد را مقایسه کرده تفاوت 

مایش به اثبات می رساندند با آزنکات علوم را با . همان سرعت و دقت ضرب می کردند تفریق می نمودند

و وقار شعرهای فارسی را شیرین تر از فارسی تباران می خواندند پایتخت بیشتر کشور های جهان  تانی

را نام می بردند . اختراعات و اکتشافات بشر را با مخترعین و مکتشفین بر می شمردند . چشم هر بیننده 
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دران این دانش اموزان قند در دل پدران و ما ومی ماند  ای  از این همه پیشرفت در این مدت کوتاه خیره

ب می شد و من خود را فاتح شکستن سدهاس شدیدی می دانستم که در راه رسیدن بشر به تکامل و آ

 تعالی کشیده شده است .

ه.ش با پیروزی به پایان رسید و من با دیداری کوتاه از خانواده عازم ۱۵۲۹سال تحصیلی در خرداد

ت دست و پا گیر اموزش عشایر مسئله نظام وظیفه  خدمت سربازی شدم. در ان زمان یکی از مشکال

شرط داشتن پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه وجود نداشت . آنان اموزگاران بود . زیرا در استخدام 

غازین دانشسرا بیشتر افراد مسن بودند که مشکل نظام وظیفه نداشتند اما در سال آداوطلبین دوره های 

وزش میر داوطلبین داشسرای عشایری بیشتر جوانان فارغ التحصیل خود اموزش عشاآهای میانی عمر 

 عشایر بودند که خدمت سربازی انجام نداده بودند و این برای بهمن بیگی مشکل افرید .

موزگاران مشمول نظام وظیفه پس از آبسیار  موفق شد از دولت اجازه بگیرد تا  تالشبهمن بیگی با  

سربازی، به محل خدمت خود در عشایر برگردند و خدمت خود را با کار  ماهه دوره ی سه  یکگذراندن 

 موزش عشایر انجام دهند . آدر 

موزشی در آ. اما این دوره مقرار گرفتعلمان مازان شانس یاری کرد من نیز جز اولین دوره ای این سرب

بوده است با امکانات  ن اسطبل ارتشآبهبهان که پیش از  آموزشیتابستان داغ و سوزان در پادگان 

 ب ، در واقع جهنمی از جهنم ها بود که من در عمر خو گذرانده ام .آبسیار محدود به ویژه کمبود شدید 

محل کارم در سال تحصیلی جدید ، در طایفه بهمن بیگلو بنکوی خودمان و خانه خودمان معین شد که  ماا

 ور بود . آبسیار شادی 

مد که معلوم شد هنوز اثار و عواقب کینه و آلو ،ماجرای جدیدی پیش با ورود من به تیره بهمن بیگ

کدورت ها ی اختالفات درون طایفه ای پس از کودتا از بین نرفته است . درگیرودار ان سال ها ، عدة ای 

 ند.ورده آ دراز متنفذین تیره بهمن بیگلو ییالق پدر را به تصرف خود 

ن آجبران ناپذیر با تصرف قشالق بزرگی تا حدودی زخم و ضربت  ن خسارتآا پدرم توانست در برابر ما

 شکست را التیام بخشد . 

ما  ی ن قشالق را هم از دست خانوادهآاکنون یکی از متنفذان تازه به میدان رسیده در صدد بود که 

 بیرون بیاورد. پدرم تسلیم نشد ایستادگی کرد با وجود تهی دستی و تنهایی پیروز شد.

ماجرا چنین شد که وجود من در تیره بهمن بیگلو با ان که کمترین دخالتی در درگیری های پدر  اما حاصل

ن که با تالش و تجربه بیش از سال گذشته کارم در مدرسه عالی و درخشان بود آبا مخالفان نداشتم و با 

به ۲۸ـ۳۲ال تحصیلی ، مورد اعتراض مخالفان و بهانه جویان قرار بگیرد. ناچار با صالح دید اداره در س

 تیره ساروئی منتقل شدم .

در این زمان دایره تعلیمات عشایر در گوشه ای از اداره کل اموزش و پرورش فارس ، به اداره کل 

  بیشقرار گرفت . آن عشایر ارتقا یافت و زنده یاد بهمن بیگی به عنوان مقام مدیر کل در راس  آموزش

تیره ای ساروئی رفته بود، اما هیچ کدام توفیقی در کارنامه این به  یاز من دو سه اموزگار عشایر

مدرسه نداشتند . در همان سال تحصیلی چند روز پیش از صدور ابالغ من یکی از اموزگاران جدید اال 

خورد و به عنوان پاداش دوسال من  م داشته  بودند . اکنون قرعه فال به نام اعزاجا  آنستخدام را ، به 
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صادقانه و تالش و توفیق فوق العاده ، این نعمت نصیب من گردید و معلم قبلی به خانه خودش خدمت 

 برگشت. 

دیار شدم به سیف اباد روستای کنار جاده ساروئی ها رسیدم و منزل کد خدا  آنوبنه را بستم عازم ر با

 شدم .ه فرهادی، از خویشاوندان مادری ،پیاد شاهرضا

سایل مدرسه را به محل ببرند وسایل را وتا  آمدند وزان ساروئی باچند االغ ، فردا دو پسرک از دانش ام

بستم و چراغ توری را دست گرفتم تا سالم به مقصد برسانم و به سوی محل حرکت کردم ها  بر پشت االغ

تا  د ردان طایفه همه روی چاه های اب جمع بودنمن جا رسیدم . آ. فاصله زیاد نبود پس از ساعتی به 

 را ا دیوانات خوح

خانه کدخدا برود اما کسی پیدا نشد سرانجام  ه ب بدهند نمی دانستم باید کجا بروم . رسم بود معلم بآ

ن طرف تر بود راهنمایی کرد و آن میان برخاست و من را به چادرش که یک تیر پرتاب، آمردی از 

زمان انجمن محل و خانه  آن مرد عضو انجمن محل بود بدهد . این آبخودش ماند تا گوسفندانش را 

 ل شده بود . یف از اصول انقالب سفید شاه همه جا تشکنصاا

قبال ستاب ایل صاحب خانه به اآدهمین که به چادر ها نزدیک شدم انبوهی سگ به ما هجوم اوردند . در 

 رد.ب مهمان می رفت سگ ها را ساکت می کرد و مهمان را به درون چادر می

 زن صاحب خانه با عصبانیت بر سر پسرک همراهم فریاد کشید که چرا معلم را به اینجا اورده ای ؟ 

من چراغ توری را به جایی چوبدست ، وسیله ی دفاع قرار دادم . اما دسته چراغ کنده شد و در دستم 

و خود را به درون چادر  خانه اعتنا نکردم صاحبماند و خود چراغ به کناری پرت گردید. .به فریاد 

 .سگ ها نجات دادم رساندم و از حمله

 گرم و تماشایی بود . از همان لحظه نخست راز توفیق اموزگاران پیش از خود را دریافتم. استقبال

زن صاحب خانه انسانی ساده و با صداقت و خوش قلب و مهربان بود اما بنا به عللی از قبیل اختالفات 

 م در خانه اش نگران و ناراحت بود. محلی از حضور فامیلی و کشمکش های

فاصله سی کیلومتری به راه ربی درنگ پیاده به سوی خانه مان د.با دیدن این اوضاع به فکر چاره افتادم

وردم و با فراهم کردن مکان و منزل برای خود قسمت آن جا آاز کسان دلسوزم را به  یکی افتادم منزل 

دشان درک می شد راروئی ها مردمی خوش قلب و مهربان بودند اگر زبان دمهمی از مشکالت حل شد .س

بسیار صمیمی و سازگار بودند .جز زبان ترکی معمول،یک زبان رمز ویژه ای ،در مواقع لزوم برای 

پنهانکاری به کار می بردند که تنها برای افراد قیبله قابل فهم بود که ترکیبی از واژه های عربی و فارسی 

 وردی بود . از قبیل لحم)گوشت( رز )برنج(خشب)چوب(شیرین پره)قند(گدر)االغ(.آمن در 

با عزمی استوار و دلی امیدوار کار در این دبستان را اغاز کردم .بدون اغراق شبانه روزی ده تا دوازده 

های  ساعت کار می کردم .شب ها در روشنای چرا نفتی به پایه های باال درس می دادم و روز ها با پایه

انتظار بود . دو ماه از سال  ازپایین کار میکردم . بچه های خوش استعدادی داشتند . پیشرفت بیش 

گذشت بود که کارم گل کرد . مدرسه به گلستانی معطر تبدیل شد. به ویژه در خواندن نظم و نثر فارسی ، 

گار شدند. هر گاه مرا می دید بهمن بیگی ماند یادبا لهجه شیرین و شیواه و ساده و روان ساروئی ها در 
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می فرمود :))اخرندانستم تو خودت هم میتوانی مثل بچه های ساروئی ، فارسی را به ان زیبایی بخوانی 

))! 

ماه بود با شور و هیجان گرم کار بودم . از میان کوه ُکتل هایی ناهموار ))گال رعصر یکی از روز های اذ

 یماتی پیدا شد . کاظمی راهنمایی تعل آقایُگل((سرو گوش 

تصاویر زیبایی درس علوم )قلب، گوش، چشم، پوست، دستگاه گوارش(با خط زیبا بر روی تخته سیاه 

 ویخته از دیواره چادر همه از پیشرفت و پیروزی خبر می داد.آتابلو های کوچک کنفرانس 

د. کودکی با بیت )َوه کوه ، به غوغا واداشت. کف زدند. هورا کشیدن آنموزان را در آورود کاظمی دانش 

 شد که یاد ما کردی( عجبچه خوب امدی صفا کردی /چه 

خیر مقدم گفت . دانش اموزان در تمان دروس هنر نمایی میکردند. کاظمی سالهای  با این مدرسه  اشنا 

 ، انگشت به دهان ماند .آنانگیز  حیرتبود از دگر گونی 

ن مدرسه ای نا به سامان آن مدت کم با آاین پیشرفت در با کارم. در سال های گذشته اشنایی کامل داشت 

 و تعطیلی های دراز مدت دور از انتظار مینمود. 

کجا؟ حاتمی کجا  یکاظمی به هیجان امد سر از پا نمی شناخت . با صدای رسا ، به شعار پرداخت:))گال گل

و دقت در حل مسائل ریاضی ؟ گال گل کجا؟ این تصاویر زیبا کجا؟ این قرائت فارسی کجا ؟ این سرعت 

 کجا؟((

پیشانیم را بوسید تبریک گفت شب با هم به راز و نیاز  ودرد و دل پرداختیم  به همه ای جریانات درون 

و خانواده ای ما اگاه بود . از سختی ها نالیدم دلداری داد. امیدوارم که :))بگذرد این روزگار تلخ  طایفه 

 تر از زهر ((

می کرد خشک سال و بی بارانی هم سر بار همه بدبختی ها گردید . رفت و امد  به قحطی و سختی بیداد 

وردن خوراکی و سایر نیاز ها  بسیار دشواربود . تا راه ماشین رو دو ساعت فاصله بود. آابادی و فراهم 

 بود ـ عصر ها اتوبوس قراضه ای از قیر به خنج می رفت و صبح بر می کمعبور و مرور ماشین بسیار 

بار به یکی از اهالی  یکبادی بود . آوردن وسایل از جاده تا محل مدرسه سخت تر از رفتن به آگشت . 

که به شهرک خنج می رفت پول دادم تا برایم مواد خوراکی بخرد  در بازگشت دو کیلوئی شلغم اورد که 

 خرید نو بری بود . 

گودال ه قطره قطره از صخره ای ب آببود در دل دره ای  تا بارش باران اب اشامیدنی اهالی از یک چکاب

چکید و در هر ساعت یک مشک اب جمع می شد شب و روز در ان جا به نوبت می  سنگی کوچکی می

 ب فراهم اورند. آنشستند تا برای یکی دو روز خود 

زی ارزش و مجلس شورای ملی را به پشی دولتمردم قبیله که مقررات و قانون های مصوب و معتبر 

 را رعایت مینوبت ها  نمی گذاشتند . بنا به ضرورت و اجبار طبیعت در این جا ، در نهایت نظم و ترتیب 

 کردند  واحدی به نوبت کسی تعرض نمی کرد . 
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درشت  آموزی ب اشامیدنی تمام شد با دانش آب رنج می بردم . شبی آیه ای یمن بیشتر از هر چیز از ته

و پنهان  و پاورچین خود را به چکاب رساندیم خلوت بود همه نوبت داران برای   اندام مشکی برداشتیم

صرف شام به خانه رفته بودند . در چشم به هم زدن مشک را پر کردیم و به سفیده کش کوه زدیم  

 واری راه  ریزش سنگ سرو صدا به راه انداخت گرگعلی جوان چابک و نیرومندی کهمتاریکی شب ناه

سر نوبت امده بود چکاب را خالی دید و با شنیدن سرو صدا به دنبال ما افتاد . با چماقی در دست ، راه 

را بر ما بست ناچار اشنایی دادم تا از مجازات او معاف شویم . همین که من را شناخت با خشم و خروش 

 زده ایم  فریاد بر اورد :))ادم درست و دزدی ؟!((معلوم شد به نوبت گرگعلی شبیخون

 گرگعلی چه باور ساده لوحانه ای نسبت به ادم دولت داشت !؟وچه دزدی بزرگی که به من نسبت داد !

در انتظار باران ،روز ها را گذراندیم وماه ها سپری کردیم اما از زحمت و نکبت چکاب رهایی نیافتیم . 

اند و پراکنده گرداند . کم کم ه ، اهالی را به  نقاط دور چراگاه ها در بلندی کوهها کشفقحطی علو

به تعطیلی تهدید می کرد.بعضی از مدرسه ها اطراف تعطیل و نیمه تعطیل شدند. خطر  خشکسالی مدرسه

 به بیخ گوش رسید. ناچار راهی شیراز شدم و خود را به حالل مشکالت و یاور گرفتاران رساندم 

 شهر برای قحطی زدگان کمک گرفت. بهمن بیگی با استمداد از روحانیون شیراز از ثروتمندان 

از جمله حاج عرب زاده صاحب کارخانه ارد سنبله شیراز مقدار زیادی ارد در اختیار او گذاشت . من با 

ردها را در مدرسه ای سپاهی دانش روستایی کهنویه در کنار جاده به آد به محل برگشتم آرچهل کیسه 

 موزان ان را ،به محل حمل نمایم.آمک اولیایی دانش امانت گذاشتم و خود به مدرسه برگشتم تا به ک

ب و علوفه ای دام آره ای یا قله کوهی گرفتار تامین داحدی برای کمک پیدا نشد . هر کس در عمق 

هایش بود. ناچار پس از چند روز با یکی دونفر از دانش اموزان و تعدادی االغ به کهنویه رفتیم تا ارد را 

د ها را به قول سپاه دانش دزد برده بود . من رنج فراوان از آرتاخیر  دو کیسه از بیاوریم . در روز های 

داده  آبرا هرگز فراموش نمی کنم . دشت جنگویه را برای زراعت  زندگی کشیده ام اما اندوه ان روز

مرد  به زمین می خوردند و در گل فرو می رفتند. اگر  الیاس مردنی بودند . در هر قدم االغ های الغر 

مرد مردانه به یاری ما برخاست و در قسمت های از راه  آنغیرتمتد جنگویی نبود کار ما زار بود . 

 ،کیسه 

 گذراند .  آبها را به دوش گرفته و از 

دها بین دانش اموزان ، مدرسه ب طور موقت از خطر تعطیلی نجات یافت اما روز به روز آردپبا تقسیم 

 شد . باز غیبت دانش اموزان شروع شد.  تر می موضع مردم وخی

 ستین بهمن بیگی بر می امد.آبه تنگا افتادیم . در سخت ترین روزگار ،دست یاری از 

کاظمی با دست پر رسید  کنسروهای لوبیا و عدس و مقداری نان ساندویچی  به دادمان رسید. بر خالف 

 دم مدارس دیگر این بار اذوقه را به دانش اموزان تحویل ندا

د ها را به آرموزان  تجربه اندوختم همین که با اعضای خانواده آد و تحویل ان به دانش  آرزیرا از تقسیم 

 مصرف رساندند ، مدرسه را ترک گفتند .

مدرسه نمودم . هر روز  وابسته  را در مدرسه انبار کردم  و با این کار دانش اموزان را کنسروها آری 

رو در دیگی گرم می کردم و بین دانش اموزان تقسیم می نمودم تا در مدرسه هنگام ناهار چند قوطی کنس
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وردم . این برنامه ، مدرسه را از خطر آبخورند نا گفته نماند در این مدت شکم خود را هم از عزا در می 

 تعطیلی نجات داد.

نشد .سال را با نان، لطمه ای وارد آمدند. به درس و پیشرفت آدانش اموزان مرتب و منظم به مدرسه 

موزش عشایر بود کاظمی از غرور آپیروزی و سر بلندی به پایان اوردم مدرسه یکی از مدارس نمونه 

 سود و خود را در این سر بلندی سهیم می دانست.  سر به اسمان می

حال به خود وعده می دادم که در سال جدید ، به جایی بهتری منتقل شوم و رنج ها و تلخیهای ان سال 

ن قرار گرفت که در آبر  بسیاه را تالفی میکنم . اما بافته های خیالم پوچ بود . اراده ی مدیر کل محبو

همان مدرسه بمانم و کار را ادامه دهم. من را به دفترش خواند و با ان سخنان  دلنشینش استدالل کرد که 

 نآیابند و در کنکور ه ن عشایری رازحمت پارسال نباید به هدر برود . این کالس پنجم ها باید به دبیرستا

پذیرفته شوند.این تیره  باید از این وضع، نجات یابد یک سال در چشم به هم زدنی می گذرد. اما افتخار 

 خدمت به مظلومان تاریخ ، برای همیشه پایدار خواهد ماند. 

 پوست معاش کردیهر چه از سختی های سال گذشته گفتم،اثر نبخشید فرمود :))سال گذشت  با گوشت و 

و ساختی امسال از استخوان هایت مایه بگذار و بساز و بمان و این کار را ارجمند و عظیم را ضایع 

 مکن((

جز اطاعت چاره ای نبود فقط این اجازه را داد که مدرسه را هر جا مصلحت بدانم و اسایش فراهم باشد 

 تشکیل بدهم باز بار بستم و به سوی بهشت کذا غریمت کردم 

پاییز نکبت بار بود مراتع محل عریان از علوفه بود. از حیوانات گرسنگی کشیده جز پوستی بر استخوان 

 نمانده بود. مردم محل ،نومید و نگران ،بر برهوتی خشک می جنبیدند. 

وردم شندر غاز حقوقی بدستم می رسید. دست و بالم باز تر از پار بود. آخدمت سربازی را به پایان 

 فتم . مدرسه را ، در کنار روستایی تشکیل دهم که کنار راه بود .تصمیم گر

ب اشامیدنی دسترسی داشتم خوراک خود و دانش آن جا به آو چند کیلو متری با اهالی فاصله داشت. در 

رضایت ندادند. در ان زمان  مراولیایی دانش اموزان به این ا ماسان تر از محل تامین می شد . اآ آموزان

دولت اعتماد نداشتند. خوشبختانه  آدممردم ایل حقوق بگیر دولت را ))ادم دولت((می نامیدند و به  بیشتر

و بدگمانی را از دلشان زدوده بود ، به  اعتمادیفروغ کارم  و راه و رفتارم در سال گذشته رنگ بی 

 سخنانم باور داشتند .

ب اشامیدنی تامین نمایند سرانجام آند برایم و متعهد شدند یاری و همکاری کند مهربانی کردن آمدندهمه 

راضی شدند به محل بروم یکی دو هفته اول، به وعده ها، وفا کردند. اما کم کم خسته شدند  .بعضی بد 

بودم ،  یسازگاراهل  ب شور مخلوط می کردند که قابل مصرف نبود. آب چکاب را با آجنسی می کردند 

 ن ها می ساختم.آبا 

زدن سیاهی ها را مد روزی هنگام ظهر پاره ای ابر سیاه پدید امد و چشم به همآن به رحم سماآتا این که 

زالل باران لبریز  آباز دل زدود و رگبار تندی سیالبی به راه انداخت و اب انبار خشک کنار مدرسه را از 

 نمود .

 رام به کار ادامه دادم .آ و ودهآساز چکاب لعنتی نجات یافتم . با خیال  
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هشت نفر از دانش اموزان این مدرسه ، کالس پنجم بودند تمام هم و غم بهمن بیگی متوجه موفقیت این 

عده در کنکور دبیرستان عشایری بود. این دبیرستان به سبب پذیرش چهل نفر در سال اول بین مردم ایل 

ن بود . از میان جهز ترین دبیرستان های ایراتبه ))چهل نفری ((شهرت یافت . یکی از موفق ترین و

شدگان  پذیرفته کنکور می گرفت ۱۳بی بضاعت کالس پنجم دارای معدل باال تر از  مستعد و موزانآدانش 

دوره ی راهنمایی و دبیرستان را با هزینه ی دولت به صورت شبانه روزی به پایان می بردند. ورود به 

بین ۱۵۳۱تا۱۵۳۱ر رسمی از سال ماآاین دبیرستان ، ورود به دانشگاه را تضمین می کرد . طبق 

های سراسر کشور در رشته های  هنفر به دانشگا۵۱۱نفر فارغ التحصیل دبیرستان عشایری ۵۹۸

یافتند  که امروز از عزت و اعتبار فراوان  هحقوق و غیره را،مهندسی،دندانپزشکی،دامپزشکی،پزشکی

ن سال هفته ای  سه آ. درست بر خالف سال گذشته زمستان م شدندعزابر خوردارند . دو نفر هم به لندن ا

چهار روز باران بود . از کوه وکمر اب زالل باران جاری بود . بهاری زود رس و پر طراوت همه جا را 

 فرید .آاز گل و گیاه پوشاند  و بهشتی بر زمین 

وافزر را با خاک یکسان کرد زین  رمتاسفانه دهم فروردین زلزله  ای هولناک و ویرانگر منطقه قیر و کا

سیب دیدن و جان آسی کلیومتری فاصله داشتیم عده ای از اموزگاران در این حادثه  ،. از مرکز زلزله

 باختند.

بهمن بیگی با تشکیالت گسترده و مجهز به یاری زلزله زدگان افزر شتافت و در این مدت دوباره از 

مادگی بودند به ویژه در خواندن فارسی آروس در اوج وزان در تمام دآممدرسه من بازدید کرد. دانش 

 بهمن بیگی را به شگفتی وا داشتند. 

به اولیایی دانش اموزان کالس پنچم سفارش کرد تا بعد از تعطیلی خرداد ماه فرزندان خود را در اختیار 

راز یلومتری شیمن بگذارند  تا به ییالق برم و تا زمان برگزاری کنکور دبیرستان به دشت موک پنجاه ک

بروم و در کنار چشمه و استخر معروف موک در سایه ی درختان تنومند ))بن((به تدریس پرداختم اری 

ن سال من دوازده ماه کار کردم جز مدت کوتای که به اتهام ارتباط با دانشجویان مبارزه دانشگاه شیراز آ

خر،اجرای آسین جیم بودم . تا لحظه ی به وسیله ماموران ساواک،منزل و مدرسه ام تفتیش شد و گرفتار 

 ودم. ارشان بننان در دبیرستان عشایری تا خداحافظی ، درکآکنکور مصاحبه ی پذیرفته شدگان و ثبت نام 

بهمن بیگی پس از این پیروزی من را به سالن مجلل دبیرستان عشایری برد. با سخنرانی مفصل به 

قهرمانان زیادی پرورده است . اما قهرمانی به این دیوانگی تشویقم پرداخت و فرمود :))تعلیمات عشایر 

 نداشتیم.((با انتقال به خانه ی خودمان پاداش داد. 

مادگی در کنکور دانشسرای عشایر  در دبیرستان عشایری تبدیل آسال های بعد مدرسه من به اموزشگاه 

 شد. 

یگی معرفی کرده بود . بدین مناسبت قای بهمن بآموزشگاه رایگان و حتی پذیرایی از کسانی که خود آ

 معرفی معلم ساز به یکی از دوستان معروفش ،زنده یاد بهمن بیگی در نامه ای ، بنده را به عنوان معلم

 کرده بود. 

ه.ش. طی ابالغ اداره کل اموزش عشایر موظف شدم به قسمتی از مدارس طایفه ۱۵۳۵در مهر ماه سال 

عالمردست به عنوان راهنمایی تعلیماتی سرکشی و نظارت و رسیدگی ی عمله و روستا هایی تابع خنج و 

 نمایم مدت چهار سال به این کار ادامه دادم. 
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ه.ش. به دانشگاه تربیت معلم تهران راه یافتم و در رشته زبان و ادبیات فارسی به ۱۵۳۱مهره ماه سال 

بان آ. پس از واقعه سیزدهم تحصیل پرداختم.دوران تحصیل ما با ظهور انقالب ایران روبه رو شد 

ه برگشتم .اما پس از اتمامی دانشگاه ها و مدارس ایران تعطیل شد پس از پیروزی انقالب به دانشگ۳۱

 ی انقالب فرهنگی دانشگاه ها تعطیل گردید. ارگذراندن یکی دو ترم دوباره جهت اج

شد بیشتر روستا  معینخالوها  مهرماه هزارسیصد و پنجاه و نه محل کارم در منطقه گل دار روستای چاه

از کالس های  یکیهای گله دار تحت پوشش اداره کل اموزش عشایر بود با دستور اداره کل عشایر در 

موزان روستاهای اطراف بنیاد یک مدرسه آدبستان ابتدای روستایی چاه خالوها با گرداوری دانش 

تدریس می کردم تا این که یکی از دانشجویان  راهنمایی را پی ریختم . تا مدتی به تنهایی تمام دروس را

 و قوایم ل افتاد و دواتزلزرا به کمک فرستادند. بعد از بهمن بیگی مدیریت اداره کل اموزش عشایر به 

که تمام وقت کار می کردم ، از اضافه کاری که  آننداشت .دایم مدیر کل عوض می شد . در ان دو سال با 

بندی ها ی سال های بعد مغبون گشتم .  امتیازهم برای من صادر نشد و در خبری نشد حتی ابالغ مدیریت 

لندرور  ،زش عشایر در اداره کل اموزش و پرورش فارش ادغام شد و صدها اتومیبیل جیپآموسر انجام 

مبوالنس و تانکر و دنیایی از امکانات دیگر مثل گوشت قربانی بین آو جیپ تویوتاو کامیون و اتوبوس 

 و پرورش موزش آموزش و پرورش تقسیم گردید. پس از ادغام اموزش عشایر من به اداره ادارات ا

 اباد پیوستم و مدت دو سال هم در مدارس راهنمایی زنجیران و میمند کار کردم. فیروز

 ه.ش ازدواج کردم ناگفته نماند پس از تعطیلی انقالب فرهنگی و بازگشایی مجدد دانشگاه۱۵۱۰در سال 

ها ثبت نام من در دانشگاه ممنوع شد و در لیست اخراجی های دانشگاه قرار گرفتم. اما خوشبختانه اداره 

رام شد و کم کم حدت و شدت و تندروی آضاع اوموزش و پرورش از این موضوع مطلع نشد تا این که  آ

مهر ماه سال ورم. آها کاهش یافت و من توانستم از گزینش دانشگاه اجازه ی ثبت نام به دست 

ی کارشناسی ادبیات را پس از هشت  ه.ش دوره۱۵۱۳ه.ش دو باره به دانشگاه بازگشتم و سال ۱۵۱۵

باد برگشتم پس از چهار سال کار در تربیت آو پرورش شهرستان فیروز آموزش وردم و به آسال به پایان 

ل ساج تقال گرفتم . مدت پنموزش و پرورش اوز و خنج الرستان انآبه ،معلم و دبیرستان های فیروزاباد

 هم در 

 و آموزشن جا بنا به ضرورتی به آدبیرستان های دختران و پسرانه خنج به تدریس ادبیات پرداختم از 

با دلی پردرد و زار و دیده ای پر اشک و خونبار غزل  ه.ش۱۵۱۱کوار رفتم سرانجام در سال   پرورش

 و از معشوق محبوب از کالس درس،مجهور گردیدم . قول شاعر گرامی رنجی  از معبود را خواندم یجدای

 ))سوختم اما نبودم شمع سان یک جامقیم /چون چراغ کاروان هرشب به جایی سوختم((

پس از جدایی از دلخوشی دنیایم کالس درس در کنار یاران غمخوار خاموشم ،گوشه گرفتم حسرت حاصل 

زوهای پرپر گشته ، مرا به فضایی زندگی در ایل وروزگار جوانی آراز دوران ها می گذشت و اندوه 

 برگرداند و به نوشتن  ماجراهایی چندی از ان ایام پرداختم . 

ه.ش. کتاب ))شب های ایل((مجموعه ای داستانک ، از گذشته ایل به چاپ رساندم . پس ۱۵۹۵در سال  

ه.ش.اماده ی چاپ کردم که ،به اخذ مجوز ۱۵۹۸از ان کتاب ))روز و روزگارانی با ایل ((را در سال 

 ارشاد توفیق نیافتم . ی  چاپ از اداره
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 رزیه.ش. کتاب ))نگاهی گذرا به سر گذشت سردار فرهنگی ایل ، زنده یاد بهمن بیگی((را ۱۵۸۱در سال 

 راستم . آچاپ 

 رسانده ام . درضمن مقاالت گوناگون ، در باره ی ایل و مناسبت های دیگر ، در نشریات ، به چاپ

از کالس درس ،دل نوشته ای است که امیدوارم ، همراه  یعالوه بر این نوشته ها ، غزل غمنامه جدای

 این مطالب ،به چاپ برسد 

          

 سهراب حاتمی بهمن بیگی۱۵۸۹کوار _تیر ماه

 

 

 

 غزل خدا حافظی از کالس درس

 

 به نام خدا و به نام زیباترین زیبایان

 معبود محبوب من: معشوق من ؛ای

و تو حصار جدایی می افکند وشب هجران من من  اکنون چگونه باور کنم که دست بی امان تقدیر . میان 

 گردد؟  غاز میآوتو 

 خود را رها می کنی ؟  نثارکنم که تو عاشق پاکباز و جان  باروچگونه 

 زیسته: عاشقی که عمری به تو دل بسته و روزگاری به امید وصل تو

ی که بهار پر طراوت جوانی وشور شرار زندگانی اش را در پای تو ریخته و جان برکف و رها به عاشق

 ویخته،آزلف تو 

و نه گرمایی  نعی از موانع جهان نتوانسته او را از یاد تو باز دارد نه برف و بوارن زمستان هاماهیچ 

نه سور  ،و غم رورصعب العبور نه س ب و دور نه کوه های بلندوآسوزان تابستان ها نه بیابان های بی 

 و ماتم . 

پیوند خورده و پیمان بسته و جام وجودم پیوسته از شراب شوق  ،تار و پود هستی ام با زنجیر زلف تو

 دیدار تو لبریز گشته . 

 ،لود دناآسر بلند و برف  ستیغ دشت های خشک و سوزان الرستان تا  پهن از کناره های داغ خلیج  تا 

دل و زبان همراه هر گونه رنج  سر تا سر پهنه ی فارس و گوشه گوشه ی خاک وطن صاف و صادق با

در  ،دلی به گستره ی یک اقیانوس عشق و تلخی و درد و سختی را با جان پذیرفته و بدون ذره ای ریا با

 غایب نشدم .  کنار تو بوده و هرگز از حضور تو
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جور و دراز ، یار و همراه تو بودم وچه شب های سرد و سیاه رنی چه روز های تار و تلخ تر از  شب ها

 تم و از فروغ دیدگانت نیرو و نور گرفتم . فغوش مهر توخآکه در  ،تر از روزگار بد

 ن سرو خرامان نرود((آرود/هرگز از یاد من ننقش تو از لوح دل و جان  م))هرگز

ن جز امید وصالت میل نکردم و آشیرینی از شیرین هایی ری به هیچ زیبایی از زیبایان جهان و به هیچ آ

 نظر نینداختم فقط پروانه ی شمع تو بودم و مجنون لیالی رخ تو .

تو خنده بودی بر لبان زندگیم، تو ، وفایتجور و جفای تو همان قدر شیرین و با حالوت بود که مهر و 

  امروزاز تار دلم بر می خاست اما افسوس که  رزویم گفت وگوی با تو نغمه ای بود کهآناز بودی در نگاه 

یکی  وتورزو بود،حیف است که گرد فراموشی بگیرد . من آگیرد . عشق تو نقش صدها  شی میموخا

 ،بی فروع رخ تو روز من همچون شام بی ماه و اختراست و بی گل رویت ،تنی سبودیم دو حلقه ی نا گس

  بار و بر است . بهار عمرم همانند باغی بی روح خزان بی

 ردم . تو سر کشیدی و منآوبستم. تو ناز نمودی  و من نیاز بمن و تو گستی و من پیوستم  تو شکستی 

حال که موهای مشکنیم را به کافور بدل کردی ، به بهانه  ،ست عهد شکسته پیمانسخرای آ ،وردمآنماز 

 .از من جدایی گرفتی، ای سرشار از تهی

 ه نمودی !تاعشق دراز من را کو ی قصه ،ز منخرای عشوه گر نقش باآ 

 یین محبت و قاموس عشق ، زمان و مکان هم جایی دارد !؟آمگر در

 مگر عقل و استدالل هم ، پایگاهی می یابد !؟

 مگر عشق هم پیری می پذیرد !؟

 مگر مجنون هم بازنشسته می شود  و عشق او به لیالیش خاموش می گردد!؟

 اند که بیش از سی سال ، نمی توان عشق ورزید؟ در کدامین صحیفه،نگاشته

 یین عمر عشق ، سی سال است ؟آدر کدام 

 شک و عشق را هم می توان در بند کرد ؟امگر 

 اکنون ای معبود من!

 ی مقدس ترین مکان دنیا!ا

  ای مسند پیامبران! 

  ای تختگاه افالطون و ارسطو!

 نمود بی و گل هستی ام را پژمرده و پر پر کردی.را،سرد و خاکستری ودم با جدایی ات، شرار و ج

 ای جان جهان !

 ای قله ی شرافت و انسانیت! 

 ای کالس درس؛ 
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ی بدرود با تو را بر سر زبان بیاورم و ناله ام را در  هرگز از یاد تو باز نخواهم ماند. محال است که کلمه

 وش نمایم . منای خا

 

 به قول سعدی بزرگ :

 که تا سحر چند است /مگر کسی که به زندان عشق در بند است (( دان))شب فراق که د

 به مناسبت اولین بهار بازنشستگی۱۵۱۱سهراب حاتمی بهمن بیگلو اردیبهشت-کورا

 برگرفته از کتاب نامه های ماندگار بهمن بیگی

 

 برادر و نور چشم عزیزم ،مهندس کاویانی 

 

شعر مادری که تو گفته ای از بهترین  شما روشن نشد! پس از قرائت شعر مادر، دیگر چشم ما به دیدار

 اشعاری است که درباره مادر سروده شده است.

؛ ولی نمی  دانم خودت را چرا نمی بینم ...غرض از نگارش این پیغام های محبت آمیزت را می شنوم 

 چند سطر:

،راهنمایی یر بود و سپسآقای سهراب حاتمی از عزیزترین برادران و نور چشمان من است. معلمی کم نظ

 کم نظیر بود. خدماتش به بچه های عشایر فراموش نشدنی است.

 و گرفتاری ها غیر قابل وصف است.وفا ووغیرتمندی او در بحران ها 

کمال مهربانی، گره از آن دوست و برادر عزیزم انتظار دارم که درباره ی حل مشکالت آقای حاتمی 

 . منتظر دیدار شماگشایی و محبت را بفرمایید

 محمد بهمن بیگی

 ۱۵۱۱تیر۱۲

 

 

 تألیفات وی: 

 محمد بهمن بیگی، نگاهی گذرا به سرگذشت سردار فرهنگی ایل .۱

 های ایلشب .۰
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 شوکت رضایی 

 

 

ایل قشقایی به دنیا آمد، نوه مشهدی کهیار رحیملی و  در طایفه رحیملی ۱۵۵۲مرداد  ۱شوکت رضایی در

نام پدرش آقایار و مادر کوکب می باشد. و جد پدری و مادریشان به صفر بئی کشکولی می رسد. در ایل 

 او را شاه سلطان می شناسند

ور، دایشان با اینکه مدرسه و مکتب نرفته اند و تحصیالت عالیه ندارند و فقط در یک امتحان در گذشته 

 کالس سواد به وی اعطا گردیده. ۳مدرک 

و برای این خاطر دست به قلم و نویسندگی می شوند که چون عاشق ایل خود بوده اند و در آن زمان ، 

به زبان ترکی قشقایی به ندرت یافت می شد و رفته رفته باعث … درایل قشقایی، کتاب و شعر داستان و

قال زبان مادری به فرزندانشان ،زبانشان تحت تاثیر زبان بیگانه می شد که مخصوصا مادران ایلی در انت

قرار گیرد و رفته رفته زبان مادری ازبین برود و از طرفی عالقه مند بودند که کودکان ایل به زبان 

خودشان بخوانند و بنویسند و این انگیزه و هدف باعث شد که دست به قلم برده و به فکر باشند و 

را مخصوصا برای ایل خود و زبان خود آغاز نمایند تا برای نسل آینده مطلبی و  نوشتن و نویسندگی

 کتابی به یادگار باشد.

 و با این انگیزه و هدف تا به االن موفق به نگارش سه کتاب به نام های

 آیی قولو،

 آی گولم و سای گولم

http://qashqaiebook.ir/شوکت-رضایی/
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 و

 آغ بلوت

 شده اند

 می باشد… که کتاب اول آیی قولو ، متل و

 آی گولوم و سای گولوم در رابطه با موضوع شمارش اعداد برای کودکان می باشد و کتاب دوم

 و کتاب آغ بولوت با موضوع شعرش برای سنین بزرگ سال می باشد.

کتاب در دست چاپ دارند ولی چون مشکالت خانوادگی برایشان پیش می آید و فرزندشان ۰۲تقریبا حدود 

 ا نگردیده اندبیمار می شوند تاکنون موفق به چاپ آنه

 

 تألیفات وی: 

 آی گولوم سای گولوم)کتاب کودک(-۱

 آیی قولو -۰

 آغ بولوت -۵
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 اشعارشعرای قشقایی()نخستین گردآورنده  شهباز شهبازی  

 

ای عشایری در منطقه قشالقی )سیف آباد هجری شمسی در خانواده ۱۵۲۸شهباز شهبازی در پاییز سال 

در  ۱۵۵۲ی بوربور ایل قشقائی متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی را  تا سال از توابع خنج( در طایفه

ای که به خدمت و ساختار با تالش و عالقه ایل گذراند و پس از آن ساکن شهرستان فیروزآباد شد. ابتدا

اجتماعی و سیاسی شهر داشت، به عضویت انجمن شهر درآمد و پس از چندی با رای اکثریت مردم از 

ی انتخابیه فیروزآباد نماینده مجلس شد و از همان دوران جوانی با عالقه وافری که به شعر و حوزه

یل شروع به جمع آوری اشعار معدود شاعران ایل قشقایی ادبیات داشت، با تشویق دوستان و بزرگان ا

هایش با موفق به چاپ گردآوردی ۱۵1۱نمود و بیش از سی سال  در این راه قلم زد. وی در دی ماه 

 در شصت سالگی دار فانی را وداع گفت ۱۵1۸عنوان )کتاب قشقایی شعری( گردید  و در دی ماه 

 تألیفات وی: 

 (قشقایی یشعرا )آثارقشقایی شعری 
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 شهریار خلیلی

 

، در ایل قشقایی، طایفه شش بلوکی تیرة  علمدارلو دیده به جهان گشود. از ۱۵۲۲شهریار خلیلی در سال 

اینکه خداوند  های جنگ و اوایل جنگ تحمیلی با توجه به ضرورت تبلیغات فرهنگی و هنری در زمینه

ترکی نیز قریحه شعر را به ایشان عطا کرده بود، شروع به سرودن شعر نمود. اشعار وی  به زبان 

های مذهبی، فرهنگی و های: قوشما، گرایلی و شعر نو است. وی در زمینهباشد و در قالبقشقایی می

 اجتماعی  شعر سروده که در دو جلد به چاپ رسیده است.

 

 تألیفات وی: 

 ۰و یاز  ۱یاز  
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 صادق یعقوبی

 

 

  از بزرگ یخشک،کشکول کنار  نینش ییقشقا یروستا  در۱۵۱۲ درسال یعقوبی صادق

 و یمقدمات التیتحص نمودن یط از پس و. آمد ایدن به فارس  کازرون در واقع  یبلورد رهیت

 وتریکامپ و حقوق رشته در  یلیالتحص فارغ به موفق رازیش در خود، زادگاه در متوسطه

 . دیگرد

 به شروع یفرهنگ و یمذهب یتهایفعال و ییقشقا یترک یمداح عرصه در ۸1 سال از  و

 .نمود تیفعال

 یترک یها نوحه) یمذهب اشعار سرودن به شروع  و شد شعر عرصه وارد ۸2 سال از و

 .کرد مناسب سبک با همراه(  ییقشقا

 و نود سال محرم در و آورد جمع را سالها نیا طول در شده سروده اشعار نیا یتمام و

 و ذوق و یشخص  اعتقاد و عالقه و موضوع نیا به مربوط موجود خأل به توجه با هشت

 جامعه مبرم ازین و یمذهب یها مساله در تیفعال  به عالقه و تیب اهل به عشق و شوق

 .نمود آن چاپ به میکتاب،تصم نیا به ییقشقا

 

 : یو فاتیتال
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 (ییقشقا یترک یها نوحه مجموعه) اشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وغانلیصمد م
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 در را ییراهنما و ییابتدا دوران. آمد ایبدن رمیسم یالقیی منطقه در۱۵1۸ سال در یملیرح یموغانل صمد

  یاه مقام کسب با یروز شبانه رستانیدب  در را رستانیدب دوران و گذاشت سر پشت  رمیسم خود زادگاه

 .گذراند رازیش  کیآببار  در ، کشور در هم مرحله کی و استان و شهر در اول

 و ها، جشنواره در ییقشقا  فرهنگ جیترو نهیزم در یفرهنگ یتهایفعال به شروع یسالگ۱1 سن از 

 .نمود ییقشقا یها کنسرت

 یریادگی نهیزم در یفرهنگ یتهایفعال به شروع اصفهان استان در  دوسال مدت به یسالگ۱۱ ودر 

 فوق مدرک اخذ به موفق کیمکان رشته در زدی شهر در و نمود ییقشقا یترک زبان کردن وصحبت

 یفرهنگ مراکز در نیح نیا در و شد سیتدر مشغول کازرون دانشگاه در دوسال از بعد و شد سانسیل

 چون؛استاد یبزرگ استادان کنار در ،ییقشقا جوانان تینهادجمع ، ییفشقا هنر و فرهنگ خانه ،مثل

 یبرا ۰۲۱۱، سال در و ، نمود تیفعال...  و فرهنگ آرمان ،ییرزایم ارسالن ،یصفر ،استاد یمردان

  کیمکان رشته در تنها نه که ، شد هیترک کشور عازم کیمکان رشته در دکترا مدرک اخذ و لیتحص ادامه

  را خود کودک کتاب ، ۰۲۱۹ سال ودر ، کرد لیتحص شرفتهیپ پلمید سطح تا یترک زبان رشته در بلکه ،

 یعرب یالفبا سه با ییقشقا ترک رتیباغ و شجاع فرزند مفهوم با یکتاب" پاشا قورخماز" عنوان با

  یاستانبول و یجانیآزربا

 .کرد کسب را سوم مقام هیترک در یا مسابقه  در کتاب نیا که ، نوشت را 

 

 

 تالیفات وی؛
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 پاشا قورخماز

 و یجانیآزربا یعرب یالفبا سه با ییقشقا ترک رتیباغ و شجاع فرزند مفهوم با یکتاب) کتاب کودک ،

 ( یاستانبول

 

 

 عبدالحسین شهبازی ایگدر)امیرحسین( 

 

از طایفه ایگدر ایل قشقایی، مقیم زنگویه از  ۱۵۵۲عبدالحسین شهبازی فرزند مرحوم ریحان متولد سال  

هنگامی که کالس پنجم ابتدایی بود، یکی از معلمان توابع شهرستان خنج می باشد. در ایام نوجوانی 

های ایل قشقایی و... ( قرائت های نغمهعشایری شعر طنزی را از زنده یاد نوذر دانشور) مؤلّف کتاب

شود به شعر عالقه زیاد پیدا کند. کند که بعدها سبب میای ایجاد میکند. این شعر در وجود او جرقهمی

زمان قدیم ادامه داد و بعد از آن به امورکشاورزی و دامداری پرداخت.  وی تحصیالتش را تا ششم

باشد را آغاز سالگی سرودن شعر به زبان مادری خویش را که همان ترکی قشقایی می ۱۱شهبازی از 

 های اجتماعی، انتقادی و به ویژه طنز طبع آزمایی نموده است. کرد. او در زمینه

 

 تألیفات وی: 

 هجرانی( ئیل هجرانی)ائل
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 صفرلو پور عوض عبدالرحمن

 

 

 ۱۵۱۹ بهمن متولد

 یششبلوک ی فهیطا ییقشقا لیا
 
 تالیفات وی: 

 (ویه )شعرزا
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 عبدالعظیم رحیمی آردکپان

 

درطایفه  عمله تیره آردکپان  به دنیا آمد. او با  ۱۵۵1عبدالعظیم رحیمی نام پدر محمدحسین در سال 

به علم و تحصیل داشت، دوران تحصیالت ابتدایی را با کمک خویشان و خانواده   ای کهعشق و عالقه

بدون شرکت در مدارس رسمی آن دوران گذراند. او که فاقد کارنامه بود، با همت یکی از معلمین 

عشایری )محمدحسین رحیمی ساکن زنجیران( مورد ارزیابی تحصیلی قرار گرفت. پس از اطمینان از 

، مدارک پنج پایه ابتدایی را برایش صادر و به حوزه امتحان نهایی پنجم معرفی کرد. وضع تحصیلی وی

او با معدل بسیار خوب قبول شد و در دانشسرا ثبت نام کرد.  وی پس از آزمون و قبولی به عنوان 

 رسماً آموزگار شد و سه سال غافل از ادامه تحصیل شد. ۱۵2۰در سال ۱۱آموزگار دوره 

با راهنمایی دوستان از ادامه تحصیل مطلع شد و تحصیالت متوسطه را ادامه داد. درسال پس از سه سال 

کرد و هم مدرک دیپلم اقتصاد را گرفت. باالخره با مدرک فوق دیپلم هم در دانشگاه آزاد تحصیل می 11

ن سال تدریس در رشتة ریاضی با عنوا ۱2پس از ۱۵۹۰حسابداری )به خاطر عالقه به ریاضی( درسال 

 شیراز بازنشسته شد.  ۰دبیر ریاضی راهنمایی ناحیه 

 

 تألیفات وی: 

 برگردان رباعیات عمر خیام به ترکی قشقایی .۱

 حافظ اوخو تورکی دیله .۰

 بیت از شعر پروین به ترکی قشقایی( ۰۱۲غملی آنام پروین)ترجمه  .۵
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 شیروانی لکعرفان 

 

 می گوید؛ عرفان شیروانی لک

های من، وجود پدر و دنیا آمدم. با اولین گریهدر شهر گچساران به ۱۵۱۸شهریور سال  ۵در روز 

 شان، پسر بود!که حاصل اولین عشق زندگیویژه اینناپذیر فراگرفت؛ بهمادرم را شوقی وصف

ه پسر که صرفاً بزرگ تیره لک( و شاید بیشتر از اینهر دو ریشه در فرهنگ ایلیاتی داشتند)کشکولی ب

که من در سن پیری عصای دستشان باشم، بیشتر دلشادشان کرده بودن من افتخار کنند، امید به این

 بود!

هرچه در دلشان بود، بماَند. امیدشان نقش برآب شد و دنیایشان، برعکس. گرفتن دست من و عصا 

 شدن، قسمت پدر و مادرم شد!

 کرد.کشیدم، اما کسی موضوع را درک نمیکردم و جیغ میفروغ چشمانم گریه میها از تاریکی بیمدت

تا اینکه یک روز مادرم در حین بازی با من چشمش به چشمم افتاد و به من نگاه عمیقی کرد و 

ه در ایستد. خالصجا نمیقرار است و یککردنم عادی نیست. سیاهی چشمانم بیمتوجه شد که نگاه

چیز عوض شد. امیدها بریده شد و اشک، مانند بارانی پزشک بردند و همههمان روز من را به چشم

تواند هر فردی را ریخت. در اینجا فقط قطرات اشک است که میآسا از چشمان همراهانم فرومیسیل

 طور مستقیم اعالم کرد.آرام کند. نابینایی من را پزشک شهر گچساران به

ز پدرم تصمیم گرفت که من را به شیراز ببرد. روزگار سختی بود، راه طوالنی و پرپیچ خم همان رو
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گچساران تا شیراز به اشک پدر و مادرم آغشته شد. به شیراز رفتیم و ابتدا من را به زیارتگاه 

ی روز به مطب دو نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکابن موسی)ع( )شاهچراغ( بردند. فردای آناحمد

درصد  ۱۲ام گفتند که بینایی چشمانم تنها ها بعد از معاینهشیراز در درمانگاه شهید مطهری رفتیم. آن

 است!

بعد از دو سال، نزد دکتر خدادوست رفتم و در نهایت ایشان هم حرف پزشکان قبلی را تکرار کرد و 

 گفت هیچ راِه درمانی ندارد.

 خواهیدانم گذاشتند که این نیز دردی دیگر بود. اگر میدرصد چشمم، عینکی بر چشم ۱۲به خاطر دید 

 تان بگردید!دقیقه چشمانتان را ببندید و به دنبال وسایل روزمره ۱۲حال من را درک کنید به مدت 

ه ها بگذشت تا اینکه من را در سه و نیم سالگی به مهدکودک بهزیستی بردند. بچهزمان به سرعت می

نشستم و غول بودند اما من روی یک صندلی سیمانی که جلو مهد بود میشادی و نشاط و بازی مش

شد و خوردم. اختیار دست خودم نبود و اشکِ حسرت از دیدگانم جاری میها را میحسرت بازی بچه

کردم؛ اما موضوع کنی، دیر آمدن مادرم را بهانه میکردند که چرا گریه میها سؤال میگاهی که بچه

 ری بود.چیز دیگ

ی ی تحصیل و آموختن خط بریل )خط مخصوص نابینایان( به مدرسهمدتی گذشت و من را برای ادامه

که صبح اول وقت قبل از شروع مدرسه به دِر ورودی مدرسه رسیدیم و شوریده در شیراز بردند. وقتی

که باید آغوش گرم مادر و فهمیدم که باید در اینجا بمانم تا خط را یاد بگیرم برایم خیلی سخت بود؛ چرا

 آشنایی نداشتم.ماندم که با آن کردم و در جایی میاش را ترک مینشین الالییصدای دل

 

جلو دِر مدرسه منتظر بودیم که کودکی نابینا از سرویس مدرسه پیاده شد. پایش به سکوی کنار 

رت شد. من تنها صدای بچه را ی دیگری پاخیابان گیر کرد و محکم به زمین خورد و کیفش به گوشه

کرد و چندباری صدا زد: کیفم کجاست. مادرم که این صحنه را دید گفت: شنیدم که کیفش را پیدا نمی

خواهد به دادش برسد. همین شد که من ام را تنها بگذارم. اگر زمین بخورد چه کسی میمن چطور بچه

 آن مدرسه بروم.را دوباره به گچساران برگرداندند و نگذاشتند به 

آشنا شدم. وی من را تشویق به « نژادفرهاد نفیس»سالگی با معلم دلسوزی به نام آقای  ۱در سن 

آورد تا بریل را در می های رادیولوژی، خطآموختن خط بریل کرد. برایم کار سختی بود. او روی عکس

باشد، اما مادرم به خاطر من یک  من بتوانم یاد بگیرم. در خانه کسی را نداشتیم که به این خط وارد

 سال وقت گذاشت تا خط بریل را خوب یاد بگیرد تا بتواند با من کار کند.

 فلزی بر من بعضی مواقع از بریل نفرت داشتم؛ به خاطر اینکه بچه بودم و توان فشار دادن این قلمِ 

روی کاغذ سفید را نداشتم تا آن را برجسته کنم. همیشه الی انگشتانم زخم بود و درد داشتم. آرزو 

دست بگیریم و یا با گچ به پای تخته بروم تا از این بهها قلمشد من هم مانند بچهکاش میکردم ایمی
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 مشّقِت لوح و قلم بریل راحت شوم.

آور بود به فکر یاد گرفتن کار با دستگاه پرکینز افتادم. اما دستگاه عذاب های قلم بریل برایمچون زخم

ام بگویم؛ دانستم چطور به خانوادهپرکینِز خارجی گران بود و ما هم توان خریدش را نداشتیم. نمی

 ها هم عذاب بکشند.خواستم آنچون با این وضعیتی که ما داشتیم، نمی

با دستگاه پرکینز مدرسه، یواش « ها مرادی و علیزادهخانم»نژاد و مدتی گذشت و توسط آقای نفیس

ا برای ریواش تمرین کردم تا اینکه پدرم یک دستگاه پرکینز امانتی برایم آورد. دستگاه خراب بود و آن

های زیر دستگاه موجود نبودند. تعمیر به تهران فرستادیم. موقعی که دستگاه از تهران رسید، پیچ

ده است. ها را ندیها نیست. گفتند: کسی که دستگاه را تعمیر کرده نابیناست و پیچچرا پیچ سؤال کردیم

توانم کار با تواند دستگاه تعمیر کند پس من هم میهمان روز فهمیدم وقتی کسی که نابیناست می

یاد  ورت عالیپرکینز را به خوبی یاد بگیریم. درنتیجه تالش کردم و در مدت کوتاهی کار با آن را به ص

 گرفتم.

بعد از آن به فکر یاد گرفتن زبان انگلیسی افتادم. به چند آموزشگاه مراجعه کردم اما جواب خوبی 

نوشتند، اما من کتابم را خواندند و میها میرفتم. بچه« ی سپهراندیشانزبانکده»ندادند تا اینکه به 

کردم و هم به نوار کردند و من هم تکرار مییم تلفظ مینوشتند و در خانه برادادم زیر کلمات را میمی

پاس کردم و فقط یک ترم  ۱۲۲ترم زبان را با امتیاز  ۸دادم و با همین حالت و تالش زیاد، گوش می

 شد. ۱۲۲امتیازم زیر 

ستم نها باال رفت و من هم دیگر نتوای زبانکدهرفت تا اینکه هزینهکار آموختن زبان به خوبی پیش می

 ی خودم مشغول تحصیل شدم.ادامه بدهم و از صندلی و میز زبانکده خداحافظی کردم و در مدرسه

خوردم، تا ی من بود و به زمین میهای شهر سهمیهچولهوضع بدتر شد و هر روز یکی دو تا از چاله

وتی شتند تا تفافروغم گذااینکه یک عصای سفید به دستم دادند و یک عینک سیاه به روی چشمان بی

ی تحصیل، دیگر بودم، اما برای ادامه ۰ی یاسمن بین من و اطرافیان باشد. تا پنجم ابتدایی در مدرسه

ای برای نابینایان وجود نداشت. فکر کردیم به شیراز برویم اما برای رفتن به آنجا هم مشکل مدرسه

 د.کری زندگی بر دوشش سنگینی میزینهی شدید بود و هداشتیم؛ چون پدرم از لحاظ مالی در مضیقه

کشیدند و کاردستی ها نقاشی میبه کانون پرورش فکری و فرهنگی کودکان و نوجوانان رفتم. بچه

خندیدم اما در باطن سیلی مهیب و خروشان در دلم بود؛ ها میکردند اما من در ظاهر با بچهدرست می

 ام دهم.توانستم انجکاری را نمیچراکه من هیچ

نویسی نداشتم که کسی برایم ی مهارت نگارش و داستانبه نویسندگی عالقه داشتم. کتابی در زمینه

ای با خط گفتم و یا روی برگهصورت تخیلی میبخواند و چیزی از آن متوجه شوم. فقط چیزهایی به

آن را به نابینایان کردم تا اینکه به کتابخانه شیراز مراجعه کردم که بخشی از بریل، برجسته می

 اختصاص داده بودند.
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دل بود. که خودش روشن« آقای بیات»کالم شدم. شخصی بود به نام با مسئول قسمت نابینایان هم

احوالم را پرسید و سه تا نوار کاست شعر و داستان کودکانه و سه جلد کتاب داستان به همراه لیستی 

کنم به ه کتاب خواستی، من رایگان برای شما ارسال میهای موجود را به من داد و گفت: هرچاز کتاب

ها به همین منوال گذشت تا اینکه شرطی که بعد از مطالعه به کتابخانه برگردانید. قبول کردیم و مدت

آشنا شدم که کارشناس ادبیات کانون بود. « آقای مرتضی خلیلی»کم در کانون با شخصی به نام کم

 مند شوم.ه نویسندگی عالقههای او باعث شد که بتشویق

حل بهتری پیدا کنم به آنجا رفتم ولی قبل از آمدن به کانون چیزهایی نوشته بودم اما به خاطر اینکه راه

دستی هم محروم هستم! با آقای خلیلی شروع به ای نیست و از نقاشی، کاردستی و فوتبالدیدم چاره

 نویسی کردم.تمرین داستان

ها در خانه ماندم کرد تا اینکه مدتها طبعم را راضی نمین ماندم و این آمد و رفتمدت دو سال در کانو

 ی فرهنگی شهید آوینی گچساران رفتم.ی نمونهو در نهایت به مدرسه

ها آشنا بودم و نه آموزان جدید که نه من با خط نوشتاری آنی جدید با معلمان و دانشیک مدرسه

آموزان، احترام مرا داشتند ی معلمان و دانشی خوبی بود و همه! اما مدرسهها با خط نوشتاری منآن

 کردند.ها به من کمک میو در یادگیری درس

ها به رقابت چی گچساران رفتم و با بچهشد و در همان سال به کانون قلم ۲۵/۱۸معدلم در آن سال 

اکنون نیز گاهی اوقات به اول کشور شدم. هم هرتببود و دو بار هم  ۱۲۲۲ام باالی نشستم. تراز علمی

 روم.کانون فکری شماره یک گچساران می

جیک پرندگان نداشتم، رو به موسیقی آوردم و به جز صدای جیکدر روزهای تنهایی چون همدمی

آموختن ساز ویلن پرداختم. من موسیقی را از کودکی دوست داشتم. یادم هست یک قوطی پالستیکی 

کردند. بعد از مدتی یکی از فامیل که زدم که همه اعتراض میقدر روی آن میبا دو تا چوب، آنداشتم 

چوبی روی آن زدم و سازی داشت، یک قلک پول برای من درست کرد. من هم با تکهکارگاه آلومینیوم

ا پیدا م رتر است! با خودم گفتم: پس سازتر و نازکدیدم این صدایش از قوطی پالستیکی خیلی قشنگ

مشغولی و شادی من یک تکه بود. آن موقع دلکردم و هر روز کارم کوبیدن روی فلز آلومینیومی 

بود که با آن سرگرم بودم؛ چرا که از زیبایی ظاهری و گل و گیاه پالستیک و یک قطعه فلز آلومینیومی 

 خبری نبود.
ی خود را با صدای سیم ساِز ویلن یک اتفاق ساده باعث شد که من به موسیقی رو بیاورم و تنهای

های موسیقی ی گروهای گذاشته بودند که همهآرامش دهم. یک روز در پارک نفت گچساران جشنواره
 …ها، لُرهای بختیاری، لُرهای نورآباد ممسنی، یاسوج ودر آنجا بودند. گروه قشقایی

مرکز کردم. یک صدای دلنشین به دلم ها شروع شد دقیق روی صداها تمن هم رفتم و موقعی که برنامه
ست؟ گفتند: این ویلن است و ساز سختی است. به من گفتند چسبید. سریع سؤال کردم این چه سازی

توانید این ساز را یاد بگیرید؛ چون ما که چشم داریم با این ساز مشکل داریم، تو چگونه که شما نمی
 خواهی آن را یاد بگیری؟می
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آشنا شدم که ویلن را آموزش « مسعود افشاری»نام دوستان پدرم با جوانی بهدر نهایت از طریق 
ها را ها برآمدم و کتابداد. دو تا کتاب ویلن را گرفتم و شروع به کار کردم. خوشبختانه از پِس آنمی

ل شدم و گیرم خوشحاهای کتاب را تمام کردم و چون دیدم خوب یاد میکم آهنگبه پایان رساندم. بعد کم
 باعث شد که بیشتر تمرین کنم.

آقای افشاری خیلی زحمت کشید تا از طریق گوش و المسه، این ساز را به من یاد داد و خودم این 
 دریغ وی کمال تشکر و قدردانی را دارم.جا از زحمات بیدانم و در همینآموزش را شاهکار می

 

به تدریس ویلن کردم. در ضمن در حین  سالگی هنرجو گرفتم و با چهارهنرجو شروع ۱۲در سن 
ی ی خوبهای آموزشی کامپیوتر را گذراندم و با رتبهای هم رفتم و کالسحرفهآموزش موسیقی، به فنی
 مدرک کامپیوتر را گرفتم.

ها رفتم و این امر باعث شد که بتوانم بدون هیچ استرسی در جشناز زمان کودکی من پشت تریبون می
جرای برنامه موسیقی ویا سخنرانی بپردازم. در نهایت بعد از چند سال از طریق پدرم و اجتماعات به ا

که در انجمن فیلم و عکس اداره ارشاد گچساران به عنوان معاونت آموزش « آقای مهرداد بیضایی»با 
های اداری با صدا سیمای استان و تولید مشغول به فعالیت بود آشنا شدم. ایشان در کنار فعالیت

کیلویه و بویراحمد )شبکه دنا( هم در زمینه کارهای رادیویی همکاری داشت. به همین خاطر من که
ی خانواده ی کودکان و برنامههم جذب کارهای نمایشی رادیو شدم و مدتی در زمینه نویسندگی و قصه

 با گروه رادیومشغول فعالیت شدم.… و همچنین طنز، صداپیشگی و
کار کنم. جویای استاد صورت علمیو به این فکر افتادم که موسیقی را بهاین کار مدتی ادامه داشت 

 ، قراِر دیدار گذاشتم.«دکتر کاوه کشاورز»نام شدم تا اینکه با یکی از استادان موسیقی، به
ی شرایط جسمانی من که که نابینا او مدیر آموزشگاه موسیقی چنگ بود و بعد از صحبت و مشاهده

ای و انتظار داری که استادت من باشم اما من به خاطر انم که این همه راه را آمدهدبودم، گفتند: می
دهم توانم اما قول میدهم فعالً نمیاینکه کارهای استاد تجویدی در دستانم مانده و دارم آنها را انجام می

تو آموزش  بعد از چهار ماه در همین اتاق از شما امتحان بگیرم و سپس بهترین کسی که بتواند به
 دهد را معرفی کنم.

را به من معرفی کرد و حدود دو جلسه به آن آموزشگاه « آقای کیوان محمدپور»بعد از آن مدت، وی 
خورد و به دلیل نبود اتوبوس در آن ساعات از های کالس من به آخر وقت عصر میرفتم. ساعت

 خل شهر و در یک زمان صبحرا رها کنم و در داترمینال شیراز به گچساران، مجبور شدم آن
پور، کالس موسیقی کالسیک را بگیرم. تاکنون هم در این آموزشگاه موسیقی پیش آقای کیوان محمد

 باشم.کالسیک می
گرفت. وی بسیار با اخالق و خوشرو بار بود که هنرجوی نابینا میی جالب اینکه این استاد اولیننکته

 کرد.ضبط می جزء برای منبهها را جزءبود و کتاب
که نابینا بود و ُنت « هللا اسدیآقای امان»بعد از زمان آموزشگاه موسیقی، دوباره یک کالسی هم با 

 کرد گذراندم و مدتی هم از ایشان در این زمینه بهره گرفتم.صورت بریل تدریس میموسیقی را به
کرد. چون راه که استاد دانشگاه بود و در تهران تدریس می« آقای داود جعفری»دوستی داشتم به نام 

های صوتی مرا یاری طوالنی بود و مشکل رفتن به تهران داشتیم، از طریق تلفن و یا ارائه کتاب
های نوشتهدل»نام سالگی تألیف دو جلد کتاب به ۱۲کرد و حاصل تالش و کوشش من در سن می

 است که دو بار چاپ شده است.« های کودکان و نوجوانانداستان»و « عرفان
سومین کتابم است « ماجراهای هیرادشهر )نجات شاهزاده(»کتابی که اکنون در دست شماست، با نام 

 سالگی نوشتم. ۱۱که در سن 
پذیر مادر دلسوز نای زندگی من. در نهایت، قلم و زبان من پاسخگوی زحمات خستگیاین بود خالصه

عنوان والدین بر عهده دارند برای من زحمت و پدر بزرگوارم نیست. آنان که فراتر از مسئولیتی که به
 کشیدند و تشویق و ترغیب و حمایت آنان موجب گردید که نگارش این کتاب را به اتمام برسانم.

 را خواستارم.برایشان از خداوند متعال سالمتی شادکامی 
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 لكوانیعرفان شیر
 ۱۵۸۱پاییز 

 
 وی: تالیفات

 
 عرفان های _دلنوشته۱
 ننوجوا و کودک کوتاه  های _داستان۰

 هشاهزاد نجات شهر رادیه یماجراها_۵

 وید ارژنگ انتقام شهر رادیه یماجراها_۲

 

 زنده یاد عزیزهللا عطایی کشکولی

 

تیره اخچلو طایفه کشکولی در  ۱۵۲۹عزیزاله عطائی کشکولی معروف به میرزا عزیزاله متولد سال 

توان های قدیم مشغول تحصیل شد. از معلمان وی میکوچک به دنیا آمد. وی در نزد معلمین مکتب خانه

 اله( نجفی کشکولی نام برد که همیشه میرزا عزیزاله برای وی احترام خاصی قائل بود. مالسیفور )سیف

داد. از ها درس میبزرگان طوایف در منزل آن اله عطایی پس از علم آموزی، به فرزندانمیرزا عزیز

 کرد.جمله مدتی در منزل حسن خان نجفی  بزرگ طایفه شبانکاره تدریس می

 کند که فرموده است: یکی از معلمین و راهنمایان تعلیمات عشایری از زبان مرحوم بهمن بیگی نقل می

بقیه چادرها برپا شده است. سؤال کردم  خان نجفی رفتم. دیدم چادر سفیدی کمی دورتر ازبه منزل حسن

دهد. از آنجا بود که فکر ایجاد ها درس میگفتند: آن چادر معلم میرزا عزیز اله است و وی به بچه

 مدارس سیار عشایری به ذهنم خطور کرد. 

 باشد. در زمان انقالب و جریاندر هر حال میرزا عزیزاله جز اولین معلمین مکتب بهمن بیگی بزرگ می

ایل قشقایی که جریان آن از انتخابات فیروز آباد شروع شد و پس از دستگیری  ۳۸-۳۹سالهای 

خسروخان قشقایی شدت گرفت، عزیزاله عطایی کشکولی و برادرش حاج نصیب اله نیز جزو هواداران 

ی ن سپرخوانین قشقایی بودند و در اردوی خان اقامت داشتند. مدتی بعد دستگیرشدند و سالها را در زندا

شود که وی را به کردند.  عزیزاله عطایی به شهر جیرفت تبعید شد. او در زمان تبعید با کسی آشنا می

هاشمی تلفنی هللابرد و مادر آیتهللا رفسنجانی در یکی از شهرهای استان کرمان میمنزل مادر مرحوم آیت

زمان بود، عزیزاله عطایی آزاد و با پسرش صحبت کرده و نهایتا به دستور ایشان که رئیس مجلس آن 

 کند. ساله مجداً به امر آموزش فرزندان کشور مبادرت می ۸ای حدود پس از وقفه

او از ذوق شعری بسیاری قوی برخوردار بود و در مورد مسائل تاریخی و ایلی نیز مطالعات زیادی داشت 

های ایشان به موعه دست نوشتهکه در اشعار وی به خوبی قابل درک است. متأسفانه پس از فوتش مج

دلیل سهل انگاری خانواده و عدم مراقبت صحیح به صورت ناقص در دسترس ماند که مجموعه اشعار 

 وی توسط شارخ عطایی کشکولی فرزند برادرش تحت عنوان عطایی دیوانی به چاپ رسید. 
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سمیرم، کازرون، پل خان و. . های عزیزاله عطایی در زمان حیات خود با افراد سالخورده ایل که در جنگ

هایی از ای گردآوری نموده است که تحت عنوان تکهای مجموعهاند، به صورت مصاحبه. حضور داشته

 شود. تاریخ ایل توسط شارخ عطایی برای چاپ آماده می

عزیزاله عطایی در خصوص مسائل اردو نیز چون شخصاً حضور داشته، مطالبی نگاشته است که در حال 

 ر شاید امکان چاپ وجود نداشته باشد. حاض

در شهر شیراز بر اثر بیماری ریوی حیات خویش را به درود گفت. روحش شاد و  ۱۵۹۱وی در سال 

 یادش گرامی. 

 

  :شارخ عطایی کشکولی 

در روستای جایدشت به  ۱۵1۱شارخ عطایی کشکولی فرزند حاج نصیب اله عطایی کشکولی متولد سال 

به 1۲بستان و راهنمایی را در مدارس عشایری روستای جایدشت آموخت و در سال دنیا آمد. دوران د

دلیل مسائل خوانین قشقایی و همراهی پدرش با خسروخان قشقایی به صورت اجباری در شهر شیراز 

 اقامت نمود. 

از  وی دوران دبیرستان را در شیراز گذراند و پس از انجام خدمت سربازی در ارومیه چند سال به خارج

کشور عزیمت کرد و پس از چندی برای ادامة تحصیل به ایران بازگشت و در  دانشگاه شیراز در رشته 

(دانشجوی دکترای حقوق و مشغول کار وکالت و ۱۵۸۱حقوق مشغول تحصیل شد. وی در حال حاضر )

 باشد. تحصیل می

در دور دوم شورای  وی از فعالین عرصه سیاست بوده و عضو جبهه مشارکت شهر شیراز هستند که

اسالمی شهر شیراز توسط مردم به خصوص مردم قشقایی به شورای شهر راه یافت. وی  مدتی نیز در 

 دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی مشغول تدریس بود.

باشد. به لحاظ ارادتی که به پدرش حاج تاکنون در تهران مشغول امر وکالت می ۱۵۹۹او از سال 

های آنان را جمع آوری کرده و قصد دارد مویش میرزا عزیزاله دارد، دستنوشتهاله عطایی و عنصیب

 همه آنها را به چاپ برساند. 

شایان ذکر است که آشنایی دیرینه وی با دکتر محسن رجایی پناه و صمیمیتی که بین این دو حاکم است، 

مستمر داشته باشند؛ تا آنجا که کتاب  سبب شده است که در زمینه چاپ کتب مذکور، با هم، هم اندیشی

هم به جهت محتوی غنی کتاب و هم به سبب دقت نظر « عطایی دیوانی»نخست مرحوم عطایی به نام

رجایی پناه)به عنوان ویراستار( در امر رعایت رسم الخط امروزین ترکی قشقایی، اثر یاد شده به یکی از 

 هره شود.    زیباترین و پر طرفدارترین کتاب شعر قشقایی ش

 

 تألیفات وی: 

 عطایی دیوانی)گردآوری و چاپ(
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 علی اصغر صیاد لک

 

 

 

در ایل قشقایی در منطقه عشایری  ۱۵۳۳درسال  ” علی قشقایی“علی اصغر صیاد لک معروف به 

 شوری چشم به جهان گشود.درهمهکوی فیروزآباد  از تیره لک، طایفه 

از سنین کودکی در منطقه کودیان شیراز نزد فامیل پدری ساکن شد و در آنجا مشغول به تحصیل گردید.   

 وی تحصیالت دانشگاهی خودش را در رشته کارشناسی تاریخ به پایان برد. 

کیهان “ز جمله های فرهنگی خود را در مطبوعات آن زمان اعلی اصغر از سنین نوجوانی فعالیت

و دیگر مطبوعات آغاز ” خبر جنوب“، ”اطالعات هفتگی“، سروش نوجوان، ”سوره نوجوان“، ”هابچه

 کرد. 

 های فرهنگی وی: فعالیت 

در صفحه فرهنگ مردم و گزارش و ” اطالعات هفتگی“ها متعدد در فعالیت در مطبوعات و نوشته -۱

 ایل قشقایی. داستان کوتاه مربوط به آداب و رسوم و زندگی

 مربوط به تاریخ و فرهنگ ایل قشقایی.” خبر جنوب“های مختلف در روزنامه نوشته -۰

های تهران، شیراز، برپایی نمایشگاهای کتاب به عضویت و نمایندگی انتشارات قشقایی در شهر -۵

 اهواز، بوشهر و تبریز.

دستی، کتب و آداب و رسوم ایل  برپایی نمایشگاهای فرهنگی در امور گردشگری جهت معرفی صنایع-۲

 قشقایی.

http://qashqaiebook.ir/علی-اصغر-صیاد-لک/
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های انگلیسی و ترکی استانبولی، راهنمایی گردشگران را در منطقه ایل با توجه به تسلط به زبان - ۳

 عشایری را نیز برعهده داشته است. -قشقایی و معرفی تاریخ، فرهنگ و جغرافیای ایل و زندگی روستایی

 

 : تألیفات وی

 سی(لرینگ شجره)تورک شجره قوم ترک (۱

 قوم زند لک در ایل قشقایی (۰

 

 

 علی اکبر حسنی طیبی

 

در ایل قشقایی  ۱۵۱۱ی قشقایی، در سالی عملهفرزند مهدیقلی از تیره طیبی طایفه علی اکبر حسنی

را در شهر فیروزآباد  ی خدمتش در ایل قشقایی آموزگار عشایری بود وبقیه سال  ۱2متولد شد و حدود 

 گذراند.

 تألیفات وی: 

 ارمغان ایل قشقایی 
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 علی اکبر طاهری 

 

درایل  قشقایی طایفه دره شوری، تیره جانبازلو، در  ۱۵11دکتر علی اکبر طاهری در پانزدهم اسفند 

وردشت سمیرم  دیده به جهان گشود. تحصیالت  مقدماتی را تا دوم راهنمایی  در همین شهر پشت  سر 

را در شهرستان  کازرون در رشته دیپلم اقتصاد به پایان رساند  و سپس  گذاشت و تحصیالت متوسطه

بالفاصله در مقطع کارشناسی در رشته کودکان استثنایی در دانشگاه شیراز پذیرفته شد. پس از آن 

 تحصیالت فوق لیسانس و دکترا را  در رشتة علوم سیاسی در دانشگاه آزاد شهرضا به پایان برد.

 ای علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری دکتر علی اکبر طاهری هبرخی ار فعالیت

 علمی پژوهشی: 

o های کهن قشقایی(های شیرین ایل)متلی کتاب قصهنویسنده 

o گذاری افراد در ایل قشقاییی نامتحقیق در زمینه 

o )تألیف جایگاه دین در مبارزات سیاسی ایل قشقایی در پهلوی اول )پایان نامه 

o های ایل قشقایی()متل، ضرب المثل، آداب و رسوم و حکایتجمع آوری 

o )مدیر مسئول مجالت) صفا، بایرام و جهانگیر 

o ها و  وبالگها، کتابها، سایتچاپ مقاالت فراوان در مجالت، روزنامه 

o های طایفه دره شوری جهت چاپ کتابتحقیق در زمینه تیره 

 

 فرهنگی و اجتماعی: 

o سال  1شی  شورای اسالمی شهر صدرا در دوره سوم شورا به مدت مسئول کمیسیون فرهنگی ورز 

o  سال 1سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای شیراز به مدت 

o عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهرستان شیراز 
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o های مختلف در سطح منطقه، استان و کشور به عنوان مسئول،  مربی، حضور در جشنواره و همایش

 مجری و. . . 

o واره بزرگ شهدای دبیرستان عشایری شهید بهشتی شیراز )منجر به مشخص شدن تعداد دبیر یاد

 شهید و کسب مقام اول  در سطح کشور از نظر تعداد شهید(۸۵

o های مختلف عشایریبرپایی نمایشگاه 

o های )هنری، اجتماعی  و فرهنگی(مشاور ادارات و نهادها در زمینه 

o  اهم۵۵حضور در جنگ ایران و عراق به مدت 

o  جنگ ایران و عراق%۰2جانباز 

o مجموعه داری وسایل  و ابزار قدیمی عشایر قشقایی 

o های مختلف آموزشگاهیهای برتر کشوری و استانی به عنوان مسئول و مربی در رشتهکسب مقام 

o حضور در مجامع مختلف به عنوان شاعر 

o عضو سرآمدان و نخبگان ایثارگر و شاهد کشور 

o  تا کنون ۱۹مربیان مدارس از سال مسول انجمن اولیاء  و 

o نام گذاری خیابان و مرکز آموزشگاه تیز هوشان عشایر به نام جهانگیر خان قشقایی در شهر صدرا 

 

 فعالیت ورزشی: 

o عضو تیم جوانان فوتبال هالل احمر شهر نورآباد ممسنی 

o عضو تیم والیبال نشسته دانشگاه شیراز 

o های بسیار در طول فعالیت در مدارس محل فعالیت )کسب مقام های فوتسال و والیبال مراکزعضو تیم

 عشایر استان فارس(

o های ورزشی شهر صدراهمکار باشگاه 

o مسئول کمیته فرهنگی ورزشی شورای شهر صدرا 

o نویسنه مطالب و مقاالت ورزشی در جراید 

 

 فعالیت اجرایی: 

o حسابدار شرکت تعاونی عشایری بخش بابا منیر  شهرستان ممسنی 

o دیر آموزگار مقطع ابتدایی مدارس عشایر فارس به مدت پنج سالم 

o  مشاور، مدیر دروس، دبیر و معاون مراکز شبانه روزی )راهنمایی، دبیرستان و تیز هوشان ( درشهر

 شیراز

o )عضو شورای اسالمی شهر صدرا )دور سوم 

o )سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهرستان شیراز )دوره  سوم 

o  های مختلفهای اجرایی، سرپرست اردوها و تشکلکمیتهمسئول 

 سیاسی؛

o مشاور فرهنگی شورای شهر شیراز 

o عضو انجمن اسالمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز 
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o فعال در جبهه اصالح طلبان از بدو فعالیت  اصالح طلبان تا کنون 

o مسئول کمیته سیاسی اصالح طلبان  شیراز 

o تاکنون ۱۵ی به طور مستمر از سال های سیاسحضور در فعالیت 

 هنری؛

o نویسنده و کارگردان تئاتر 

o فعال در تئاتر دانشجویی 

o مربی و سرپرست تئاتر دانش آموزی بیش از دو دهه 

o مربی و سرپرست سرود دانش آموزی بیش از دو دهه 

o کسب  بیشترین عناوین برتر در مسابقات سرود و تئاتر در سطح منطقه و استان 

o  ها به عنوان عضو اجرایی و یا جهت اجرای سرود، تئاتر، شعرخوانی و ها و همایشجشنوارهشرکت در

 مجری

o کسب مقام اول کشور در رشته  تئاتر در مقطع راهنمایی 

o تأسیس و سرپرستی  گروه موسیقی بایرام 

 و فعالیت نزدیک به یک دهه  با اجراء در جشنوارهای مختلف و صدای سیمای مرکز فارس

 

 تألیفات وی: 

 های شیرین ایلقصه -۱

 در دست چاپ: 

 جایگاه دین در مبارزات ایل قشقایی در پهلوی اول.  .۱

 چند قدم در جبهه .۰
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 علی سهرابی

 

از طایفه دره شوری از ایل قشقایی  اینوادهدر چادر سیاه خا ۱۵۵۵علی سهرابی در اولین روز سال 

را در مدارس چادری که به همراه ایل حرکت می کرد گذراند و  چشم به جهان گشود.  تحصیالت ابتدایی

چون امکان ادامه تحصیل دبیرستان در ایل نبود، به شهر آمد و ضمن کارگری تا یازدهم ریاضی را به 

وارد دانشسرای عشایری شد و پس از گذراندن  ۱۵۳۲صورت شبانه ادامه تحصیل داد.   سپس در سال 

 در مدارس کوچندگان تدریس کرد. دوره تربیت معلمی، سه سال

های سهرابی با همکاری انقالبیون اصفهان در تشکیل کمیته و سپاه شهرضا و سمیرم  در سال

پذیرفته شد.  ۱۹۱مشارکت فعال داشت.  در همان سال در کنکور شرکت نمود و با رتبه ۱۵۳۹و۱۵۳۱

 ها به نامدوره شبانه دانشگاه ملی که بعدکرد، به ناچار در به دلیل اینکه معلم بود و باید تدریس هم می

دانشگاه  شهید بهشتی نامگذاری شد، نام نویسی کرد. ضمن تدریس در جنوب تهران و تحصیل، در 

 ۳۸ها در تابستان مواقع لزوم با دانشجویان خط امام نیز، همکاری نزدیک داشت. پس از تعطیلی دانشگاه

های انقالبی به عنوان مسئول امور تربیتی مکاری با نهادبه منطقه  شهرضا و سمیرم  برگشت و ضمن ه

آموزش و پرورش عشایری طوایف دره شوری و فارسیمدان در شهرضا مشغول به کار شد.  در تابستان 

موفق به اخذ لیسانس حقوق  ۱۵۱۳در آموزش و پرورش فارس مشغول تدریس گردید و در سال  ۱۵۱۱

برگشت و ضمن خدمت به فرزندان با استعداد و محروم عشایر، از دانشگاه شد. سپس به آموزش عشایر 

 هایکتاب آموزش وپرورش در عشایر ایران را نیز تألیف نمود که به عقیده صاحب نظران یکی از کتاب

 باشد.مرجع در این زمینه می

ضمنا در همین ایام مجدداً در رشته حقوق عمومی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز پذیرفته شد.  

داوطلب   ۱۵۱۲کرد. در سال سال در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شیراز تدریس می ۳حدود 

سال تالش، ابتدا به ۲نمایندگی مجلس در شهرستان شیراز شد و به نمایندگی مجلس نایل آمد. پس از 

پیش از موعد خود را  ۱۵۹۱آموزش پرورش بازگشت و سپس به شرکت ملی نفت منتقل شد. سال 

ها چند سالی به تحصیل به صورت پروازی در دوره دکتری حقوق عمومی بازنشسته نمود. در همین سال

 نماید.  میدرخارج از کشور پرداخت و اینک در کسوت وکالت دادگستری انجام وظیفه 
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 تألیفات وی: 

 (۱۵۱۵آموزش و پرورش در عشایر ایران ) (۱

 (۱۵۱۳قران کریم ) های  تدریس تجویدآشنایی با اصول و روش (۰

 (۱۵۹۱شوق پروانه) (۵

 (۱۵۹۱رباعیات صفا ) (1

 (۱۵۸۲های نمایش بیهقی )باز آفرینی جنبه (2
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 علی قشقایی فرد)اکسیر(

 

از زبان خود علی آمده است که: با نام اصلی اکسیر به معنی کیمیا بیستم فروردین سی وهشت خورشیدی 

 ام راام. اکسیر به غلط اکثیر نوشته شده و شناسنامهدر قره چادری به دنیا آمده ی خنج الرستاندرحومه

مزین کرده بود. اول ابتدایی که بودم بازرس مدارس عشایری ضمن تعریف از زیبایی وپرمعنی بودن و 

تان یرسی این دوگانگي بودم تا در دوران دبام خبرداد. سالها دیوانهتلفظ صحیح و اشتباه بودن شناسنامه

خودم تصمیم گرفتم ازخیر این اسم زیبای دردسر ساز بگذرم و نام اولین امام را که انتخابش بی دردسر 

 بود، برای خودم برگزینم. اگرچه نام شاهرخ را خیلی دوست داشتم که مدتها هم به آن معروف شدم.

دانم چرا به حمادی ایگدر تغییر نمي بوده است.  باز فرهیدانم به چه دلیلی ام را نميفامیلی اولیه خانواده 

دانم چرا فرهی ثبت شده و زیبا و پرمعنی به حمادی تبدیل شده بود. این فامیلی یافته بود. هنوز هم نمي

ام کرده بود. بزرگتر دادم، کالفههم مثل آن نام به خاطر توضیحاتی که باید به پرسندگان نام و شهرتم می

ا به قشقایی تعویض کردم که یک پسوند فرد از ثبت احوال اضافه شد که شدم در اوائل انقالب آن ر

 ام از اکثیر حمادی ایگدر تبدیل شد به علی قشقایی فرد.پس نام و نام خانوادگیکامالزورکی و ناخواسته.  

ی ایگدر فارس بنکوی حاتملو هستند که خانوارهایشان ی میرزاخانلو بزرگترین تیرهی ایگدر تیرهطایفه 

ی ام. ابتدایباشند. من در شیراز ساکن شدهخنج وحومه تا شیراز ورزقان ودشت بکان اقلید پراکنده می از

ی ایگدر گذراندم و اولین معلمم ازخاندان معظم گرگین پور وجناب امراله را  مدارس عشایری سیار طایفه

های ایل های نغمهحب کتابگرگین پور بودند. معلم سال دومم شادروان نوذر دانشور غزلسرای ایل و صا

و بوستان قشقایی بودند. سال سوم روانشاد اسفندیار بهی. سال چهارم شهید فتاح رضایی و سال پنجم 

 جناب جواد سرافرازی بودند.
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ی راهنمایی دانیال خنج گذراندم. جناب زینل اتباعی. غالمرضا حافظی ی راهنمایی را در مدرسهدوره 

ام بودند. دبیرستان را درشیراز و از این رهگذر ی راهنماییید بزرگوار دورهعبدهللا قهرمانی از اسات

های کشاورزی را در مرکز آموزش کشاورزی فارس گذراندم که درحال حاضر ی دامپروری از شاخهرشته

نام دانشگاه علمی کاربردی کشاورزی پاسارگاد وسعادت شهر به خود گرفته است. سپس در دانشگاه 

یخ خواندم و بیش از سه سال دبیر دبیرستانها ی الرستان و مخصوصاً خنج بودم....  پس از شیراز. تار

آن به عنوان کارشناس اقتصادی اجتماعی وارد خدمت اداره کل منابع طبیعی شدم که خیلی اتفاقی با پست 

های مختلف: کارشناسی، روابط عمومی، رییس پست شهرستان ومعاونت فنی آشنا شدم و درسمت

معاون توسعه و مهندسی پست فارس و هرمزگان خدمت کردم. دربازگشت از هرمزگان رییس اداره و

پست پیشتاز استان فارس شدم و باعنوان کارشناس ارشد و کارشناس خبره و کارشناس مسئول سی سال 

 تمام خدمت کردم و در بیست و دو بهمن نودوشش به افتخار بازنشستگی نائل آمدم.

 تألیفات وی: 

 آقساق جیران .۱

 قارقا قوناق لوگو .۰

 گلبهار .۵

 

 

 

 

 علی کاظمی کرانی

 تالیفات وی:

 دومانلی دنیا 
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  عوض هللا صفری کشکولی با تخلص کوچنده

 

ی تورکان را به قلم مطالبهیکی از شاعران ملی معاصر تورکان، شاعری است که سرگذشت، حقوق و 

ترین ستاره آسمان حق و مطالبه و شعر و درخشان«وی»زند... مسلماً آورده و با صدای بلند فریاد می

قشقایی است که  متأسفانه در جامعه ادبی ایران و حتی در بین جامعه تورکان ایران نیز گمنام  قوم ادب 

 رفی نشده است.طور که شایسته مقامش بوده معمانده و آنباقی

کوچنده در شعرهایش شناساندن فرهنگ و هویت ملی قومی تورکان و بخصوص تورکان جنوب و مرکز 

ترین مسائل ملیت خود بیان ترین و حیاتیعنوان مهم را به جهانیان، آزادی و استقالل فرهنگی را به

ه اشعار وی بسیار رسا و بلند مای دارد و فریاد پایمال شدن زبان مادری تورکان در ایران در درونمی

است. شاعر مردمی بودن، شاعر  شدن و به نام و عشق ملت شعر گفتن نه ساده است  و نه  نصیب هر 

 شمارند.اند، انگشتخویش قومشود. شاعرانی که زبان دردهای شاعری می

ایران در  تنها از این طیف است، بلکه در میان تورکان مرکز و جنوبعوض هللا صفری کشکولی نه

تواند در شمار شاعران و هنرمندان ملی قرار گیرد. برترین رتبه جای دارد و در میان تورکان جهان می

ی دردهای ایلش، زبانش و ملتش! طبع و قلمش الحق و ذره احساس لطیف او مرهم  و ندایی است بر ذره

جای اشعارش موج در جای آلودشی حق است! فریاد حق جویانه و خشماالنصاف که شمشیر نگارنده

های بزرگی در ادبیات تورک بخصوص تورکان زند. مجموعه اشعارش را که اکنون دیوان و گنجینهمی

ها نامید. عوض هللا صفری کشکولی را باید صاحب ”بیتدیوان شاه“جنوب و مرکز ایران  است، باید 

دانست. عوض هللا صفری کشکولی چندین سبک و قالب در اشعار معاصر قشقایی و حتی تورکان جهان 

 گذارد.فهمد و در این راه نیز کاستی باقی نمیخوبی قدرت نظم و کالم اشعار در موسیقی را نیز میبه

 زندگی  وی:

http://qashqaiebook.ir/عوضالله-صفری-کشکولی/
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در قشالق منطقه هنگام از توابع شهرستان قیر و کارزین به دنیا آمد.  ۱۵۲۹ماه سال کوچنده در فروردین

قه که مربوط به طایفه  کشکولی از ایل  قشقایی بود مشغول به وی دریکی از مدارس عشایری منط

ی راهنمایی را در مدرسه ابوعسگر هنگام ادامه داد  و سال آخر این مقطع را به تحصیل شد. دوره

ساله بود، وارد جبهه جنگ شد! بعد از یک سال در که سیزدهویک درحالیجایدشت آمد. در سال شصت

ها معلم  شهرستان فیروزآباد به تحصیل خود ادامه داد! در همین سالتی تربیتجبهه! در دانشسرای مقدما

ی محمدحسن رکن زاده” یالملل نوشتهگوید کتاب  فارس و جنگ بینشروع به مطالعه کرد! وی می

جای تفنگ و گلوله و آورد، اما این بار بهاش رو دوباره برای مبارزه به جوش خون ایلیاتی” آدمیت

شکافت و پرده از حقایق برداشت. تنه موانع را جنگ، تفنگ حقیقت، قلم را به دست گرفت و یک یجبهه

اشعار وی گویا پیش از اینکه شعر باشد ـ تاریخ، برگردان تاریخ، مطالبه خواهی، فرهنگ، ادبیات 

ا کتاب باست! نام نخستین مکتوب وی نیز بس هنرمندانه و فلسفی است ـ تولدی در آتش ـ! در این ….و

صورت داستانی  و البته یک یک شیوه معمول یک وقایع تاریخی یعنی سرگذشت بهمن خان قشقایی را به

 ”خواستم پهلوان شومهنوز استخوان نترکانده می“نثر موزون بیان کرده است! برخالف گفته خویش که 

 نی چون اسدهللا مردانیمشی که از بزرگارسد! وی با آموزش و خطاو خیلی زود به جایگاه باالیی می

رساند و پا به گیرد، معلومات خود را در این زمینه به نهایت میاش فرامیدر زبان مادری  رحیمی

وار در فضای راکد یابد. وی  با سرعتی باورنکردنی و معجزهسرعت رشد مینهد! و بهسرزمین شعر می

. شعر تورکان جنوب و مرکز ایران آوردشعر  و موسیقی قوم قشقایی انقالبی شگرف به وجود می

شود. ای بزرگی بر تحول موسیقی نیز میکشد  و این  مقدمه)قشقایی( را از وضعیت سنتی آن بیرون می

 نهد. نام می« آغجا قوشما»و شعر سپید تورکی را « یئنگی قوشما»او شعر نو را 

همچون سهندیه استاد شهریار یک  عنوان اولین شعر نو قشقایی را بایدبه” ائل پیغامی“. قطعه شعر 

یسی هجایی )اههای دهشاهکار ادبی در ادبیات تورکی قلمداد کرد، وی عالوه بر این دو قالب، قالب

یسی دیوانی( را به ادبیات  تورکان وارد و با هجایی )اهیسی آساناک( و سیزدههجایی )اهقوشما(، شش

قدر مناسب، دقیق و هوشمندانه است که در اثبات ها اینگذاریکند. این نامگذاری میهای مناسب نامواژه

کند. هرچند عوض حساب آورد کفایت میترین شاعران  جهان تورک بهاین ادعا که  وی را باید از بزرگ

های تحلیلی تاریخی چون تامغا، تورکان اوغوز، نقش زن در شروع به نوشتن  کتاب کشکولی  هللا صفری

شده( پرداخت، اما چاپ مجموعه شعر ارزشمند آماده چاپ( و سامی کالنتر هنرمند )چاپی قشقایی )جامعه

کند. عنوان یک شاعر معرفی میها  او را بهها و گردهماییو فریاد شعرهایش در جشنواره” یتیم یال“

ز هللا یعنی  قرآن کریم را  نیگذارد تا وی کالمطبع شعر عوض هللا صفری کشکولی پا به عرش می

 صورت موزون و عین مضمون به تورکی قشقایی برگرداند.به

شود نام دخترش را آسنا احوال حاضر نمیحاصل ازدواج وی  یک فرزند دختر است. ازآنجاکه اداره ثبت

نهد و بارها و بارها در اشعارش وی بگذارد، نام تورکی دیگری که دارای مجوز است یعنی سونا نام می

 دهد: لت و ایل خود نصیحت و پند میرا نیز به دفاع از م

 ی وی به دخترش سونا: های از نامهتکه

ای که چشم به جهان ام. از آن لحظهدلیل برای تو انتخاب نکردهسونا جان دخترم: من این نام زیبا را بی

تا  ی ظهر روز نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهاردقیقه ۰۹گشودی یعنی}ساعت دوازده و 

ای که در نوع خود زیبا و اصیل است. حال و آینده همواره بر آنم که تو را سونا بار بیاورم. همان پرندهبه

ای با تاج سبز که نشان خدا خواهی وخداشناسی است و این جز با شناخت خودت ممکن نیست. اگر پرنده
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است وبه قول شادروان مأذون  خود را شناختی خدای را خواهی شناخت. همان که از تو به تو نزدیکتر

هانسی یاندا؟ پس خویشتن خویش را در یاب تا خدای عارف قشقایی: او منه مندن یخین تر،  من آنگالمام

را بیابی. دخترم بدان که تو انسان هستی و کرامت انسانی باالتر از آن است که جز به بلندمرتبه ترین 

واهی شناخت که بدانی برگ و بار کدامین شاخه و درخت موجود هستی توجه داشته باشد. آنگاه خود را خ

هستی و آن شاخه از کدام درخت تناور رسته است. تنها برگ نباش، همواره خود را متکی به یک درخت 

تناور بدان. اگر خود را در این ترکیب سرسام آور تنها یک برگ دانستی بدانکه خزان حوادث تورا از 

ر زمینت خواهد افکند و رهگذران برسرت پای خواهند گذاشت. تورا من درخت جدا و زرد و بی خاصیت ب

ای که طوق سفید گردنش نشان مودت و دوستی است. پس همواره دوست بدار ام همان پرندهسونا نامیده

رسد و برای کسب روزی جز ای که آزارش به هیچ موجودی نمیتا دوستت بدارند. تو سونا هستی، پرنده

جنگد. پس سعی کن تا سونا باشی. من تورا سونا نام ی نیست وباهیچ موجود دیگر نمیبرتالش خود متک

شود. پس تو هم با همانندان ای که جز با سوناهای دیگر باهیچ مرغی هم پروازنمیام، همان پرندهنهاده

انند. من دفهمند و قدر تورا میشناسند و میخود دوستی و الفت داشته باش: چونکه از هر نظر تورا می

هراسد و در میان آبهای مواج راه خود را ای که از موجهای توفنده نمیام. همان پرندهتورا سونا نامیده

ای که سمت پروازش به اوج است و به راحتی در تیررس ام، همان پرندهیابد. من تو را سونا نام نهادهمی

موجها نهراسند و به راحتی درتیررس آموزد تا از هایش نیز میزند و به جوجههر صیادی پر نمی

هرصیادی پر نزنند و با مرغان دیگر هم پرواز نشوند و برای کسب روزی آزار موجودات دیگر را 

نجویند. دخترم! تو سونا هستی همان سونایی که درفصل یخبندان و تنگی معاش اگر غذایی بیابد با 

های بی سرپرست سوناهای دیگر را در وگاه جوجه کند تا آنها نیز گرسنه نمانندسوناهای دیگر تقسیم می

گیرد تا سونا بار بیایند. امیدوارم که تو هم سونا بار بیایی و همانگونه که آن زیر بال خود می

شاعرآذربایجانی تورا دختر ایل نامید واقعاً دختر ایل باشی که یکی از خصوصیات دختر دلسوزبودن است. 

اهر فرهنگی قشقایی تنها به لباس و زبان آن بسنده نکنی که قشقایی پس برای ایل دل بسوزان. از مظ

شود. یک فرهنگ تمام هاست. قشقایی یک عّزت است که نصیب هر کسی نمیبسی باالتر از این مقوله

مانند از اعماق تاریخ برای تو به ارث مانده است. از تو میخواهم عیار و بکر است که همانند گوهری بی

اشی وهم دختر ایل و آن لیاقت را داشته باشی تا از میراث بی بدیل اسالف خود حراست که هم سونا ب

نمایی. آنگاه دیگر تنها نیستی، بلکه تمام دختران ایل خواهران تو و تمام پسران ایل برادران تو خواهند 

 بی قید و بود. با وجود آنکه دختر ایل هستی، سعی کن عشقت نسبت به ایل مادرانه باشد که عشق مادر

 ورزد.شرط است و  پدرت هم به ایل قشقایی مادرانه عشق می

اش را نداند و برای  حفظ  آن تالش نکند عوض هللا صفری کشکولی  با این دید که هرکسی زبان مادری

اش بیهوده است، قدم به سفری طوالنی  و پر پیچ و خم نهاده است و با شعوری بلند و همت و زندگی

شغول خدمت گشته. وی  آگاهانه تمام بنیادها و ساختارها را درکالم موزون قشقایی  به غیرتی عالی م

کشد و نه تنها قلم اعتراضی ملت تورکان جنوب و مرکز ایران است، بلکه زبان و صدای دل این چالش می

 نیز هست. ملت
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 : در دست چاپ

 قرآن موزون (1

 تورکان اوغوز (۱

 نقش زنان در قشقایی (۹

 

 

 

 

 دوغانلو عیسی رحمانی

 تالیفات وی:

 کوموجا پاشا)شاهزاده کوچولو(

 

 

 

 

 

 

 

 

 غالمرضا میرزایی دره شوری 

http://qashqaiebook.ir/product/کوموجا-پاشا/


 

 482 

 

در بروجن زاده شد. وی از  ۱۵۲۱غالمرضا میرزایی فرزند طلم خان)به ترکی تئلیم خان( قشقایی در سال 

شاگردان ممتاز مقطع متوسطه بود که پس از پایان این مقطع در رشته اقتصاد دبیرستان شهید بهشتی 

از های شیردانشگاهشیراز )دبیرستان نخبگان عشایری کشور( تحصیالت عالیه خود را در رشتة تاریخ 

)کارشناسی( و فردوسی مشهد )کارشناسی ارشد( به پایان رساند. او از با استعدادترین دانشجویان بود به 

ها و قاجاریه بعدها به صورت کتاب به چاپ نامه کارشناسی ارشد وی با عنوان بختیاریطوری که پایان

 رسید.

ی و آشنایی با نخبگان سیاسی کشور گردید. از های سیاسی وی از سنین جوانی باعث همکارمسئولیت

توان نگارش بخش مشروطه کتاب تاریخ معاصرایران سال سوم دبیرستان زیر نظر دکتر نتایج بارز آن می

علی اکبر والیتی و کارشناس کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست 

می ایران و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و... حسن روحانی رئیس جمهور فعلی جمهوری اسال

 اشاره نمود.

 

 های اجرایی: مسئولیت

 نماینده مردم شهرستان بروجن در هفتمین دوره مجلس شورای اسالمی 

 فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی بروجن 

 کارشناس کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 

  رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلسعضویت در هئیت 

 ریزی و کمیته درآمدهای استان چهارمحال و بختیاری به مدت نماینده ناظر مجلس در شورای برنامه

 سال۲

 مدرس دانشگاه 

 )عضو هئیت مدیره انتشارات علمی فرهنگی کشور )فرانکلین سابق 

 عضو هئیت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

  مجمع تشخیص مصلحت نظامکارشناس کمیسیون موارد خاص 



 

 483 

 رئیس بخش افکار سنجی مرکز تحقیقات نمسا 

  ایفای عملکرد سازنده دربازپس گیری بخشی از اراضی اشغالی کشور در جنگ با فرماندهی نیروهای
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فارغ التحصیل مهندسی برق قدرت  1۹بهمن  ۵فرود اژدری از طایفه کشکولی بزرگ تیره ابیوردی متولد

از دانشگاه شیراز است. وی در سن پانزده سالگی با خواندن اشعار شاعران کالسیک ترک اولین شعرش 

،سرود اما با الهام از شاعرانی چون مأذون  سرود. قبل از آن شعر به زبان فارسی می را به زبان ترکی

قشقایی، یوسفعلی بیگ و ارسالن میرزایی اولین کتاب شعرش را با عنوان گلمیشیدیم گورمگه، در سن 

 و منتشر کرد. این کتاب  برای وی سودای کودکی بود نوپا  سالگی با مقدمة استاد ارسالن میرزایی۰۱

...! اّما آشنایی او با کامبیز نجفی اندیشه وافکار او را داشتای نزدیک قدم برمیکنجکاو که به دنبال آینده

را نو کرد و به شعر از نگاهی دیگر نگریست   و کتاب سینیق اولدوز وی، توسط کارگاه شعر دفک 

منتشر شده در شعر قشقایی به  رونمایی و نقد شد. این کتاب از نگاه منتقدان. اولین کتاب نئوکالسیک

رود.  به زودی اثر دیگری از این شاعر جوان با موضوع  شعر کودک به زبان ترکی قشقایی شمار می

 انتشار خواهد یافت.
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در ایل قشقایی، طایفه شش بلوکی، تیره دوقوزلو به دنیا ۱۵۳۹تیرماه  ۱۲فرود جهانگیری در تاریخ 

های رسآمد. در دامن مادری هنرمند و هنر دوست بالید و زیر سایه پدری راست گفتار و نیک سرشت د

اولیه زندگی را آموخت. فرود جهانگیری مقطع تحصیلی ابتدایی را در مدارس عشایری گذراند و برای 

در رشته  ۸۱با رتبه برتر  ۱۱ادامه تحصیل در مقاطع متوسطه و دبیرستان، راهی شیراز شد. در سال 

ر دانشگاه در زمینه مدیریت صنعتی وارد دانشگاه خلیج فارس گردید. او همزمان با تحصیل دتحصیلی 

های درونی خود نیز به طور جدی به مطالعات ادبی و ارتباطات با دنیای هنر شعر و عالیق و خواسته

ا ای نسبتهای اجتماعی و رسانهموسیقی پرداخت. فرود جهانگیری در خالل سالهای تحصیلی خود فعالیت

های تخصصی ل آن تشکیل انجمنگسترده و جدی در زمینه فرهنگ و هنر ایل قشقایی داشت که حاص

ادبی، انجمن فرهنگی اجتماعی قشقایی، چاپ و توزیع مجله ماهانه آیایدون با سمت سردبیری این مجله 

توان های روز کشوری و استانی میهای متعدد، نگاشتن و ارائه مقاالت مختلف در روزنامهدر نسخه

درک تحصیلی، جذب بازار کار شده و در سال اشاره نمود. بعد از پایان تحصیالت دانشگاهی و اخذ م

با خانم زهرا غنی ازدواج نمودند که حاصل این زندگی مشترک فرزندی به نام آلما است که در  ۱۵۹۱

 تولد یافت و چراغی برای قلب فروزان فرود گشت.  ۹۸سال 

ندگی پاک و فرود جهانگیری به اذعان خودش الهامات شعری و قریحه هنری خود را مدیون طبیعت و ز

داند و معتقد است در این راستا و با شکل زندگی ایلی، معنای واقعی حیات، رشد، ساده و پرهیبت ایلی می

مهربانی و خشونت طبیعت، لطافت و سرسختی آن، سخت کوشی و امید و بالندگی را آموخته است که به 

 توان رد تمام آن را در اشعارش مشاهده نمود. وضوح می

فرود در دوره حیات شعری خود از بسیاری از شاعران ترک و فارس آموخته و سرلوحه زندگی هنری 

توان به مأذون اشاره نمود کا به گفته خود چراغی را در دهلیز قلب خویش نموده است که از میان آن می

توان اشاره یاو آویخته و روشنگر راه شعر و شاعری او گشته است. در این مورد به نقل از ایشان م

گشته و در میان کالم پر نغز و شان مینمود که در دوران طفولیت پیری کهنسال و ادیب گاهی مهمان خانه

نموده و آورده است که قلب تشنه این کودک مشتاق را سیراب میزبایش ابیاتی از مأذون را به زبان می
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ا در کنکاش آن با شاعری شیرین سخن و بندد و بعدهاین نام )مأذون( در لوح ذهن کنجکاو او نقش می

یابد. فرود همواره نجوای شعر را شود و دیوان اشعار مأذون را میهم زبان و هم دل با خویش آشنا می

شنیده است و با شعر و شاعری زیسته است. زبانش پر از ابیات و تمثیل است و در درون خود می

 کالمش آغشته به اشعار. 

به طور جدی شروع به سرودن شعر نموده و در اثنای  ۱2ایل قشقایی از سال  توان گفت این شاعرمی

این سالها و دو دهه شاعری خویش همواره یکی از فعالین عرصه شعر و شاعری و از برگزار کنندگان و 

 اند. های تخصصی شعر قشقایی بودههدایت کنندگان انجمن

نمود ” یاشیل آلما“اولین مجموعه شعری خود با نام اقدام به چاپ و انتشار  ۸1فرود جهانگیری در سال 

و در میان دوست داران فرهنگ و هنر ایل توزیع گردید که با استقبال گرم جامعه قشقایی و طرفداران این 

 شاعر مواجه شد. 

های کوتاه در دست تدوین و آماده سازی دارند که به همچنین کتابی جدید با موضوع مجموعه داستان

 ای نزدیک چاپ و عرضه خواهد نمود.ند در آیندهیاری خداو

فرود جهانگیری هم اکنون مدیر انتشارات یاشیل آلما بوده و در زمینه چاپ و توزیع کتابهای ادبی و 

فرهنگی ایل قشقایی نیز فعالیت دارند. ایشان از طیف کسانی هستند که همواره به ایل و فرهنگ و هنر آن 

 اند. های فرهنگی و اجتماعی ایل به ایفای نقش پرداختهو در همه عرصهو ارزشهای ایلی عشق ورزیده 

های قشقایی شرکت کرده است و مورد شناخت فرود جهانگیری در بسیاری از شب شعرها و گردهمایی

 اشاره” آنا“توان به شعر باشد. از اشعار معروف و زیبای او میمردم در عرصه ادبیات ترکی قشقایی می

پر احساس و لطیف در ارا در قلب و زبان مردم ایل جا دارد و بسیاری او را با این شعرنمود که آشک

 دانند. وصف مادر می

اشعار این شاعر با مضامین عمومی، اجتماعی، عشق به ایل و وطن، ستایش تاریخ پرشکوه قشقایی، 

عار ایشان باید کتاب های انتظار است که جهت آشنایی با اشعشق و هیجانات جوانی، هجران و زیبایی

 یاشیل آلمای او را خواند و به سبک و سیاق ایشان بیشتر پی برد. 

فرود جهانگیری دارای بیانی ساده و صمیمی در شعر و با عبارات و کلمات اصیل و ریشه دار، زبانی 

 و گیرا و پراحساس دارد که با مخاطب ارتباطی صمیمی و تنگاتنگ برقرار نموده و تأثیر کالمش قوی

 تامل برانگیز است. 

 

 تألیفات وی: 

 یاشیل آلما

 

 

 زنده یاد فرهاد گرگین پور
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حبیب خان گرگین پور، و خواهر زاده محمد  -دکتر فرهاد گرگین پور فرزند استاد به نام موسیقی قشقایی

شیراز متولد شده است. محال هست که نام فرهاد گرگین پور باشد، در ۱۵۰۱بهمن بیگی است که به سال 

و در بیشتر  ( نگوییم. بیوگرافی این دو برادر  که از کودکی با هم بزرگ شده۱۵۰1اما از فرود )متولد 

 اند، تفاوت چندان ندارد.ها باهم بودهها و کنسرتبرنامه

 قشقایی آنالین؛ از قول ساالر نادری دره شوری: 

دگی را در ایل و روستا آغاز کرد، گاه در ایل و گاه در روستا. به هنگام ییالق در قلعه مختارخان در زن

سالگی  ۳نزدیکی سمیرم و به هنگام قشالق، در روستای سیف آباد در نزدیکی شهر خنج تا حدود 

یی چون . به خاطرعدم توانایی حضور در مدارس معمولی و با وجود مدارس نوین در شهرهازیستمی

اصفهان، پس از یک بار حضور در این مدارس، به دلیل عدم تمایل پدر و مادرش، به طور موقت تحصیل 

 به آموختن موسیقی در شیراز روی آورد.۱۵۵۳در مدارس را رها کرد و در حدود سال 

رش یاد های ایل و تشویق پدها و چنگیها، و سپس از عاشیقموسیقی را در ابتدا با نی لبک از ساربان

، ”شناور”گرفت. در همان سال برای نخستین بار با ساز آکاردئون آشنا شد و از محضر استادانی همچون

 ، و سلمان پور استفاده کرد.”امیر عضدی“، ”علم اوهانیان“ “

هایی ، با اجرای برنامه۱۵۵۹، ۱۵۵۱های فرهاد گرگین پور فعالیت هنری را برای اولین بار در سال

ر رادیو کودک مرکز فارس آغاز نمود. به دلیل تمایل شدیدی که به علم آموزی داشت، در همراه فرود د

همان روستای سیف آباد در نزدیکی خنج و روستای زنجیران در نزدیکی فیروزآباد، وارد مدارس 

عمومی شد و در عرض دو سال مقطع ابتدایی را در همان جا به پایان رساند. با توجه به مسائل و 

به تهران مهاجرت کرد و دوران  ۱۵1۰اقتصادی آن زمان به همراه خانواده، در سال  -اجتماعی مشکالت

انوشیروان “دبیرستان را در این شهر گذراند. در تهران،از محضر استادان به نام موسیقی همچون 

ایان به بهره برد و به همراه نادر گلچین در برنامه نابین”دودانگه“و استادی نابینا به نام ”روحانی
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هایی ، به اجرای برنامه۱۵۲۵، ۱۵۲۰سرپرستی آقای دودانگه در تلویزیون ملی ایران، در سال 

 پرداختند.

های مرضیه و پوران را تهیه و تنظیم نمود که از رادیو ایران سالگی، وی برخی از آهنگ ۱۹در سن 

 پخش شد. 

کارشناسی را در دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد دکتر گرگین پور، بعد از اتمام دوران دبیرستان، مقطع 

و دورة دکتری را در دانشگاه تهران و در رشته زبان و ادبیات فارسی به پایان رساند که  در مسیر 

به عنوان  ۱۵۳۵تحصیل، پدر و مادر وی، عاشقانه او را یاری و همراهی کردند. گرگین پور  در سال 

او به  ۱۵۳۱به تدریس شد. سه سال بعد،  یعنی در سال  معلم در وزارت آموزش و پروزش مشغول

های آباده به عنوان معلم انجام وظیفه در دبیرستان ۱۵۹۵آموزش و پروش آباده منتقل شد و تا سال 

فرهنگی، عالوه بر فعالیت  -کرد. در همین سال از آموزش و پرورش بازنشسته شد. این چهره هنریمی

سال تدریس در دانشگاه به عنوان استاد ادبیات و زبان  ۰۲یک به در آموزش و پرورش، پس از نزد

 از ادامه تدریس محروم شد.  ۱۵۸۱هایی در سال فارسی در دانشگاه طی بخشنامه

دکتر گرگین پور  در موسیقی از تجارب استادانی نظیر بدیعی، علی اصغر بهاری، تجویدی، انوشیروان 

بهره برد و عاشقانه در راه اعتالی فرهنگ موسیقی اصیل  روحانی، استاد دودانگه، محمدرضا لطفی،

های قشقایی پرداخت که در حال قشقایی زحمات زیادی را متحمل شد و به تدوین و گردآوری آهنگ

های خود و با  شرکت در ها و پژوهشفراموش شدن از ذهن و یاد مردم بود. وی  باکمک اندوخته

های مختلف رادیو و تلویزیون، بدون هیچ سیقی و اجرای برنامههای موها و کارگاهها و کالسکنسرت

 توقع و هدف مادی به ترویج موسیقی قشقایی و سنتی همت گماشت.

 ۰۱توانست تشخیص دهد. تا سن او از کودکی دید کامل نداشت و اشیا و اشخاص را به طور دقیق نمی

ا به تدریج از میزان دید وی کاسته شد تا خواند و می نوشت؛ امدید، مطلب  میسالگی به کمک عینک می

 سالگی بینایی خود را به طور کامل از دست داد. ۳۲این که در سن 

وی به همراه برادر بزرگوارش فرود گرگین پور آثار بسیار ارزندة هنری از خود بر جای گذاشته که 

شهرهای مختلف ایران  هایی بزرگ و باشکوه درشایستة توجه و قدردانی است. وی همچنین در  کنسرت

از جمله شهرهای شیراز، آباده، اهواز، گچساران، تهران و  گرگان و...  شرکت و برنامه اجرا کرده که 

 مورد استقبال گستردة مردم قرار گرفته است. 

باشد،  های صوتی ایشان که منبع بسیار خوبی برای آموزش و یادگیری  موسیقی میاز آثار آلبوم 

 های زیر را نام برد: آلبومتوان می

  هجران 

 )غریب و صنم )روایت داستان غریب و صنم به زبان موسیقی 

 )کوراوغلو)روایت داستان کوراوغلو به زبان موسیقی 

 آلبوم موسیقی قشقایی به درخواست انجمن موسیقی نواحی ایران 

 

  های ایشان: تألیفات و ترجمه
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 یده ای از اشعار میرزا مأذون(است )گز/ هنگام جداییآیرولوق چاقی دور (۱

 )بخشی از مجموعه حماسی کوراوغلو(کوراوغلو  (۰

 غریب و صنم (۵

 (۱۵2۰)پایان نامه دانشگاه به زبان ترکی و ترجمه فارسی بهمن پنج داستان قشقایی (1

های قشقایی، از جمله: عاشق حمزه، عاشق احمد، عاشق مصاحبه  دکتر فرهاد گرگین پور با عاشق

 و عاشق صیاد. اسماعیل جعفری

 آخرین سخنرانی (2

ای و فرهاد گرگین پور )سرگذشت یک استاد دانشگاه در مؤلّف: رندی پوش، مترجم: حسن خواجه

 آمریکا(

 ۱۵۸۰چاپ اول: 

 

  ستایش شعر حافظ به روایت حافظ (1

 ، انتشارات تخت جمشید ۱۵۸۵چاپ اول:  

 

هجری  ۱۵۵۰ه. ق. تا سال  ۱1فارس از قرن  )مختصری از اوضاع و احوال اقلیماز قاآنی تا توللی  (۱

 شمسی(

نویسنده  در این کتاب به  معرفی شاعران و نویسندگان بزرگ خطة فارس در این دوره از ادبیات ایران 

 پرداخته است.
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 فرهاد هاشم پور

 

( از یک خانواده عشایری منطقه افزر از توابع ۱۵۳۳در مرداد ماه سال )” فرهاد هاشم پور“

شهرستان قیروکارزین ازایل بزرگ قشقایی، طایفه عمله و تیره جعفربگلو پا به عرصه وجود گذاشت. 

د نام نام او را فرهاد انتخاب کردند. همچنین فرها” مهرداد“شاید به جهت نام برادر بزرگترش به نام 

شد. او در کنارهمین خانواده  های مشهوردر آن زمان نقل می یکی از مشهورترین عاشقان قصه

ای بزرگ شد و به تحصیل پرداخت. دوران تحصیالت ابتدایی خود را در  عشایری و با زندگی عشیره

ان چنین دور شد با موفقیت به اتمام رساند. هم مدارس عشایری که به صورت دو نوبته اداره می

تحصیالت راهنمایی خود را نیز با طی مسیر طوالنی فاصله منزل تا مدرسه راهنمایی را با تحمل 

سال بیشتر نداشت و در شرایط سخت  ۱۱درحالی که  ۱۵۱۱مشکالت زیاد به پایان رسانید. در سال 

 زندگی عشایری بود مادرش را از دست داد و از نعمت و محبت مادر محروم شد. فرهاد در کنار

خواهران و برادرش در کنار تحصیل، در ایام تعطیلی و فراغت به خانواده خود در امور دام داری، 

کرد. پس از پایان دوره تحصیالت راهنمایی در آزمون دانشسرا و هنرستان فنی شرکت و  همکاری می

در هر دو پذیرفته شد اما به لحاظ عالقه به شغل معلمی دانشسرا را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد. او 

شرایط سخت روحی و جدایی از خانواده در یک محیط شبانه روزی را تحمل نمود و موفق به اخذ 

پلم دانشسرا گردید. به علت نبودن ردیف استخدامی دو سال را اجبارا در خانه ماند و به کار دی
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کشاورزی پرداخت. عشق و شور و شوق تدریس به کودکان ایل او را برآن داشت تا خدمتش را در 

به آرزوی دیرینه کودکی خود  ۱۵۱۱میان دانش اموزان جامعه عشایری انتخاب نماید. آری در سال 

موزش و پرورش عشایر سیار شد و به آت یافت و همانند بسیاری از معلمان تعلیمات عشایر وارد دس

تربیت دانش آموزان عشایری پرداخت. او سال ها درمیان مردم عشایر زندگی کرد و در چادر سفید 

مدرسه در دو نوبت صبح و عصر تدریس کرد. با وجود صعب العبور بودن مسیر مدرسه تا دانشگاه 

ه تحصیل در دانشگاه در رشته ادبیات پرداخت. همزمان با تدریس، موفق به اتمام دوره کارشناسی ب

ادبیات شد. او در این مقطع کم کم به فکر نوشتن افتاد و ذوق خود را آزمایش کرد. دیدارش با استاد 

شقایی، او را به محمد بهمن بیگی انگیزه و ذوق ادبی او را بیدار کرد. مطالعه آثار بزرگ مرد ادبی ق

سمت مسیر نویسندگی سوق داد. جمالت محمد بهمن بیگی عمیقا ایشان را تحت تاثیر قرار می دهد 

خصوصا آن جایی که می گوید: )کلید مشکالت ما در البالی الفبا خفته است. من شما را به یک قیام 

 دعوت می کنم. قیام برای با سواد کردن مردم ایالت(.

در جامعه عشایری با سرودن شعری از خدمت در عشایرخداحافظی نموده و به  پس از ده سال خدمت

 منطقه اوز الرستان نقل مکان می کند.

                  پادشه ما را برد ای دوستان من می روم

                                       دارم الفت با عشایر ای رفیقان می روم

 هجران می رومدورمانده ازتبارم قصد       

                                    گرچه رفتم من زاینجا این دلم آرام نیست

 دارم انسی با والیت سوی کنعان می روم    

                                  از سیه چادر جدا و از دبستان هم جدا

  دل پر از اندوه وچشمی مثل باران می روم      

                                   یک فاصله قسمت نمود روزگار از بازیش

     خود پسندیدم به جنگ بنی سوادان می روم         

                                        کوههای شهر مانند ایلیاتی های ناب

    من ندارم چاره ای سوی بیابان می روم             

                             ن خدمت کنمهرچه ماندم در عشایر بیش از ای

      کار من پایان نشد حاال پشیمان می روم                 

                                    باچه سختی آمدم در گوشه ای از ایلمان

         از سیه چادر گذشتم بین چه آسان می روم              

                                      پر از صفا بود و خلوص جای جای ایلمان
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                               گشتم از دریا به سوی چشمه ساران می روم                        

                        من معلم بودم و ازشغل خود بس مفتخر

                            مان می رومگرچه پیدانیست سر، سوی سا                        

                         هرکجا باشم به یاد ایلم و درس وکتاب

                        قصد من دوری زجهل است تیر باران می روم                    

                       ای رفیقان گرچه این فرهاد جرمی کردورفت

                           با دلی پرعزم سوی یک دبستان می روم                             

                          انتظارم از رفیقانم خدایی بخشش است

                             پادشه مارا برد ای دوستان من می روم                              

 

  ۱۵۹۱به امید موفقیت آموزگاران ایلی _ شهریور ماه 

پس از هفت سال خدمت در عرصه تعلیم و تربیت به شهرستان فیروزآباد منتقل می گردد. انگیزه سرو 

های خود باعث می شود تا رشته ادبیات کودک را انتخاب نموده و ادامه تحصیل  سامان دادن به نوشته

انشگاه می شود وبه تحصیل در ارشد ادبیات کودک می پردازد. او وارد د ۱۵۸۳دهد. فرهاد در سال 

را انتخاب کرده ” اسیر” بارها در شعر فارسی و ترکی نیز طبع خود را آزموده و در شعرش تخلص 

های خود است. دنیا او را به اسارت می گیرد و  است. او معتقد است انسان همواره اسیر هوا و هوس

وح و جسم و فکر خود تالش نماید. اسیر باید تالش نماید تا برای خود انسان باید برای آزادی ر

هایش می داند تا با علم و  گرفتاری درست نکند. انتخاب این رشته را کمکی برای چکش کاری نوشته

 های نظم و نثر خلق کند. های خود را در قالب آگاهی بیشتر بتواند ایده

های  دیگر او در انتخاب رشته دانشگاهی خود فقر در تالیف و خلق قصه های انگیزهاز مهم ترین 

بومی و عشایری و احساس نیاز جامعه عشایری برای نگارش می داند. او معتقد است هرگز 

ها جامه عمل  های کودکان عشایری در قصه نویسندگان جامعه عشایری نتوانسته اند به خواسته

اند برای کودکان مناسب نمی باشد و این ضعفی بزرگ است. او  بپوشند و نویسندگان آن چه نگاشته

های جدید گل، باعث زیبایی باغ می  معتقد است ایران ما یه مثایه باغی پر از گل است که کاشتن نهال

 هایی که در آن قهرمانانش بچه گردد و حضور هر فرهنگ، جای هیچ فرهنگی را تنگ نمی کند. قصه

 های قومی را برای بچه غنای بیشتری به این باغ می بخشد. باید قصه های عشایری را نشان دهد،

 های ایران زمین نقل کرد تا همه فرزندان وطن به هم افتخار کنند.

با تصاویر زیبایی از زندگی ” کالنتر کرامت و داروغه هیبت” فرهاد اولین کتاب کودک خود را به نام 

هایی نیز از این کارشناس ارشد ادبیات کودک در  کتاب ایلی عشایر قشقایی انتخاب و نشر کرده است.
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 حال آماده سازی برای نشر می باشد.

 منبع: نقل از خود نویسنده
 

 فریدون فرهنگ دره شوری 

 

روستای پیر سرخ ماهور ممسنی در  ۱۵۰۳فرزند مرحوم زکی خان دره شوری در اوایل فروردین سال 

متولد و دوران کودکی و تحصیالت ابتدایی خود را در میان عشایر به سر برد سپس برای گرفتن مدرک 

پایان نامه تحصیالت ابتدایی به اصفهان رفته در دبستان هراتی کالس ششم ابتدایی را کسب و متعاقب 

به پایان رساندن دوره سال دوم دبیرستان را در آن سه سال دوره اول دبیرستان را در دبیرستان هراتی 

دبیرستان شاهپور شیراز با مدیریت مرحوم قاسم دستغیب که ستون اصلی آموزش و پرورش آن زمان 

 در کنکور دانشگاه پهلوی شیراز پذیرفته شد ۱۵۲۳شیراز بود  به پایان رساند. در همان سال 

سربازی را  ۳۵ن فارغ التحصیل گردید تا سال با درجه فوق لیسانس از رشته عمرا ۳۱و در سال 

سپری نمود و در سازمان برنامه و بودجه فارس به کار مشغول شد .از همان سال باحفظ سمت در 

مقام استانداری  فارس در امور عشایری گردید که طی چند سال استانداری فارس معاونت عمرانی قائم

 اداره امور عشایری استان را به وجود آورد .

این اداره در زمینه ارائه خدمات دامپزشکی در تامین علوفه و آب در خشکسالی ها، آموزش بافت 

مرکز بود پیر سرخ ،گورد  اسپید،  ۱۲صنایع دستی فعالیت داشت تعداد این مراکز در سطح استان 

، زآبادبابامنیر و میشان  ممسنی دادین، سرمشهد و نودان کازرون خانیگ فراشبند خنج و هنگام فیرو

 شد.شهر الر و دبیران داراب را شامل می

http://qashqaiebook.ir/فریدون-فرهنگ-دره-شوری/
http://qashqaiebook.ir/فریدون-فرهنگ-دره-شوری/
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کار دولتی را رها نموده به کشاورزی و صادرات میوه روی می آورند، و تا سال  ۱۰ایشان در سال 

در این زمینه فعال بوده اند . در آن سال شرکت ساختمانی تاسیس نموده و عموما پیمانکاری و  ۱۹

الیت خود را ادامه نمودند، که طی این سالها ده ها مرکز گاهی نیز  در ساخت و ساز بخش خصوصی فع

 آموزشی کتابخانه، مرکز بهداشتی،ساخته اند.

او با یکی از دختران مرحوم جعفر قلی خان دره شوری ازدواج کرده دارای دو پسر و یک دختر می 

تاه متعددی که باشد که هر سه تحصیالت عالی خود را پشت سر گذاشته اند ایشان عالوه بر مقاالت کو

در مجالت و نشریات کشور و به خصوص در مجله ائل سوزو )سخن ایل( به مدیریت دکتر کیانی 

نگاشته  دو کتاب به نام های کوچ و مادر ایل  نیز منتشر  نموده که حاکی از وقایع جاری اطراف خود 

ان و مادران ایل در ایل و خاطرات زندگی  و مشکالت در درون این جمعیت و به خصوص مشکالت زن

 می باشد.

در حال حاضر او همانند سالیان گذشته در انجام کارهای ساختمانی، نگارش و گاهی نیز کوه و بیابان 

 گردی فعال می باشد و هفتاد  سه سالگی را شروع کهولت  نمی داند

 

 تألیفات وی: 

 کوچ .۱

 مادر ایل .۰
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 فضل اله علی نژاد 

 

در ایل قشقایی دیده به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی خود را همراه  ۱۵1۱در سال  نژادعلی

 کوچ ایل و در دامن سبز طبیعت و خانواده خود سپری کرد.

که نخستین آموزگار عشایری )بهمن بیگی( چادر سفید خود را درمیان سیه چادرهای تیره  ۱۵1۱سال 

وق فراوان وارد مدرسه شد تا علوم ابتدایی را در مدارس ممتاز نژاد با ذوق و شبلوردی برافراشت، علی

 کرد فرا گیرد.عشایری که به همت آقای محمد بهمن بیگی روزبه روز توسعه پیدا می

وی سپس با موفقیت وارد دبیرستان شبانه روزی عشایری شیراز شد که محل پرورش نخبگان و 

سال اول دبیرستان بود که انقالب اسالمی به رهبری  های درخشان عشایر بود. او دانش آموزاستعداد

حضرت امام خمینی به وقوع  پیوست. وی فرصت را مغتنم شمرده و جز نخستین کسانی بود که نسبت به 

های بعد به تأسیس انجمن اسالمی و اشاعه فرهنگ انقالبی تالش بسیار به عمل آورد. وی درسال

های مرتبط با دفاع مقدس از جمله مد و در برخی عرصهعضویت بسیج  سپاه پاسداران عشایر درآ

 های قابل ستایش از خود نشان داد و به درجة جانبازی نیز نائل آمد.عملیات بدر و پاتک فاو، رشادت

آقای علی نژاد تحصیالت دانشگاهی خود را در رسته پیرا پزشکی دانشگاهای تهران و اصفهان به پایان 

های وی در بخشاسالمی را در نجف آباد اصفهان درحین کار ادامه داد .  و دکترای تخصصی معارفبرد 

های مختلف از جمله شهرضا،مشغول ارائه خدمت به بیماران بوده است. و دیالیز شهر  cu ، Icuویژه 

وی با پشتکار فراوان که داشت، در حین کار نیز در رشته الهیات و معارف اسالمی )شاخه عرفان 

 ها و ندای درونی خود پاسخ دهد.ه اخذ کارشناسی ارشد گردید تا به بخشی از خواستهاسالمی( موفق ب

وی  سه دوره نیز، عضو فعال شورای شهرضا )یک دوره هم رئیس شورای شهر( بود که در این زمینه  

 از هیچ تالشی فرو گذار نکرد. وی دو دوره هم کاندیدای مجلس شورای اسالمی شده است.  
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  تألیفات وی:
 سیر حکمت و عرفان در آداب و رسوم ایل فشقایی 

 

 

 نویسنده، محقق، تاریخ نگار و استاد دانشگاه( کاوه بیات)

 

ی دختری صولت الدوله قشقایی) فرزند ناصرخان دکتر بیات خواهر زاده مرحوم خسرو خان قشقایی، نوه

 هستند.( بی بیات و ملکی بی

محمد مصدق است. پدربزرگ ایشون سهام السلطان نخست وزیر سابق ایران و مادر  دائی پدر ایشان دکتر

باشد. بیات، همسر نازلی بی بی صولت قشقایی هم بزرگ پدری ایشان نوه مستقیم فتحعلی شاه قاجار می

 هست. 

ریزی چاپ گذرانده است.  تهران، تحصیالتش  را در رشته مدیریت و برنامه ۱۵۵۵کاوه بیات متولد 

ای کوتاه نیز وارد رشته تاریخ شد، اما مسیر فعالیت او تغییر کرد و پس از آن تاریخ را اگرچه وی دوره

از نگاه تفننی و غیرآکادمیک دنبال کرد. وی مقاالتی در فصلنامه گفتگو و پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی دارد.

انه و قفقاز در شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب های تاریخ معاصر ایران، آسیای میبیات دبیر مجموعه

 )انتشارات شیرازه (است. 

شد و کنقد می ها را بهترین کتابنگار ایران معاصر است که تازهروزترین تاریخترین و بهبیات پرمطالعه

های ها، جنبشرود. در حوزه تاریخ نظامی، شورششمار میساز در این حوزه بهاز استادان جریان
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های بسیاری دارد. از آنچه  در تاریخ محلی به آن نگاریهای مختلف ایران تکمردمی و در بخش

داند در اختیار دیگران چه را که میشناسی استخراج کرد و آنشناسی و جامعهتوان مردمپردازد، میمی

تاریخ ایران معاصر کرده پردازد. بیات خود را وقف هایش را میکند و زکات دانستهقرار داده یا منتشر می

 است.

واسطه اعتمادی که به وی دارند، اسناد، مدارک و کنند که بههای بزرگی در ایران زندگی میخانواده

ارومیه در محاربه »هایی مانند دهند و حاصل این اعتماد کتابهای خطی را در اختیار او  قرار مینسخه

 است....« آقا سوز: از مقدمه نصارا تا بلوای اسماعیلعالم

 های دکتر کاوه بیات: الف( تألیفات  و ترجمه 

 خاطرات ملک منصور خان قشقایی (۱

 (۱۵۸۱ملک منصور خان قشقایی، کاوه بیات )به اهتمام(، منصور نصیری طیبی )به اهتمام()چاپ اول 

 (۱۵۹۸کاوه بیات)چاپ اول / ها، قشقایی و جنگ دوم جهانینبرد سمیرم:  انگلیسی (۰

 (۱۵1۸)چاپ اول ۱۵۲۱-۱۵۲۸عشایری فارس شورش  (۵

 - ۱۵۰1)ایران،  های عوامل آلمان بر اساس اسناد محرمانه بریتانیاای از فعالیتستون پنجم:  گوشه (1

 (۱۵۸۱کاوه بیات )مترجم()چاپ اول (۱۵۰۲

 ۱۸۱1 -۱۸۱۱سفرنامه بهمئی:  گزارشی از تحوالت کهگیلویه و بختیاری در جنگ اول جهانی  (2

 (۱۵۸۵ام چارلز نوئل، کاوه بیات )مترجم()چاپ اول ادوارد ویلی

 (۱۵۸۰، ترجمه ویرایش)چاپ اولهاای از اسناد و گزارشکهگیلویه و بویراحمد، مجموعه (1

، چارلز الکساندر گالت و دیگران به ترجمه و کوشش کاوه بیات و محمود طاهر ایل بختیاری (۱

 (۱۵۹۱احمدی،)چاپ اول 

 آدام زامویسکی، کاوه بیات )مترجم(برای چیرگی بر اروپا،  :  تالش نافرجام لنین۱۸۰۲ورشو  (۹

 (۱۵۸۲)چاپ اول  (۸

شمسی،  ۱۵۲۲ - ۱۰۸۹از مقدمه نصارا تا بلوای اسماعیل آقا  ارومیه در محاربه عالمسوز: (۱۲

 (۱۵۹۸رحمت هللا معتمدی، کاوه بیات )به اهتمام()چاپ اول

های آذربایجان، ارمنستان و و جمهوری ای ایرانتوفان بر فراز قفقاز:  نگاهی به مناسبات منطقه (۱۱

 /کاوه بیات۱۸۰۱ -۱۸۱۱گرجستان در دوره نخست استقالل 

 ۱۰۱۸ - ۱۵۲۰روابط ایران و ترکیه از سقوط دولت عثمانی تا برآمدن نظام جمهوری ) (۱۰

 (۱۵۸1کاوه بیات)چاپ اول شمسی(

کاوه بیات )به اهتمام(،  ایران و انگلیس ۱۸۱۸آمال ایرانیان: از کنفرانس صلح پاریس تا قرارداد  (۱۵

 رضا آذری شهرضایی )به اهتمام(

 (۱۵۱۸)چاپ اول  کاوه بیات )مترجم( نفت ایران جنگ سرد و بحران آذربایجان (۱1

جیمز بیل، ویلیام راجر لویس، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مصدق، نفت ناسیونالیسم ایرانی،  (۱2

 (۱۵1۹مهدوی و کاوه بیات )چاپ اول 

ادوارد کالین، ا. ارلوف، آ. چرکاسوف، پاول توملتی، کاوه / استقالل جنگ چچن:  بهای سنگین (۱1

 بیات )مترجم(

 (۱۵۱1افسانه منفرد و کاوه بیات، ترجمه)چاپ اول  چچنها در گذر تاریخ،  (۱۱
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/کاوه بیات، ایرج افشار، اصغر مهدوی، های رشت و اسناد نهضت جنگلبرگهای جنگل:  نامه (۱۹

 صومه رحیم زادهمحمدرسول دریاگشت، احمد مهراد، مع

تا  ۱۵۰۵هایی از کنسولگری آمریکا در تبریز دی کردها و فرقه دموکرات آذربایجان:  گزارش (۱۸

 (۱۵۹۸/کاوه بیات )مترجم()چاپ اول۱۵۰2اسفند 

 م ۱۸۱۲ - ۱۸۰1ها و سقوط خانات خیوه خوارزم سرخ:  جنیدخان، بلشویک (۰۲

 )مترجم(دوب یاروشوسکی، ان شیهی، میرحسین یکرنگیان، کاوه بیات 

 /کاوه بیات۱۵۲۲، بهمن کودتای الهوتی تبریز (۰۱

کاوه بیات )به اهتمام(، کامبیز رزم آرا )به اهتمام(چاپ اول عملیات اورامان حاجعلی رزم آرا،  (۰۰

۱۵۹۱ 

 کاوه بیات پان ترکیسم و ایران (۰۵

 ( ۱۵1۹، اسناد وزارت داخله، سازمان اسناد ملی، )چاپ اولایران و جنگ جهانی اول (۰1

کاوه بیات، مریم حبیبی)چاپ / نظامی ایران و فرانسه در فاصله دو جنگ اول و دوم جهانیروابط  (۰2

 (۱۵۹۱اول 

 )ترجمه(اه ا شس در دوره رضیلگران و انی ایاسیط سخ رواباریت (۰1

/گلندا فریزر، کاوه ۱۸۵۵ - ۱۸۱۱انقالب و ضد انقالب در آسیای میانه:  شورش باسماچیان،  (۰۱

 بیات )مترجم(

کاوه بیات، شاپور سیفی / آزاد –سراسری  ۱۵۹۲-۹۱زمونهای کاردانی پیوسته دروس پایه آ (۰۹

 )گردآورنده(، زهرا توفیقی )گردآورنده(، نورمحمد عابدین پور )گردآورنده(

مروری بر تاریخ چچنستان: روایتی از سیمای طبیعی، فرهنگ، سیاست و تصوف ستیهنده کوه  (۰۸

 منفرد /کاوه بیات، افسانهنشینان قفقاز

 (کاوه بیات۱۵۰۲)زمستان شورش خراسان و صولت السلطنه هزاره  (۵۲

 کاوه بیات )به اهتمام(، کامبیز رزم آرا )به اهتمام(/خاطرات و اسناد سپهبد حاجعلی رزم آرا (۵۱

: زندگی نامه و آریان، به گرد یک درفش:  پیش درآمدی بر اندیشه نژادگرایی در ایران معاصر (۵۰

 (۱۵۸۵کاوه بیات )به اهتمام()چاپ اول وین باوندگزیده آثار آریاپارت، شر

ایران فرزند: خاطرات امیرشاپور زندنیا )ناسیونالیسم انقالبی از حزب سومکا تا ماجرای تیمور  (۵۵

 بختیار(

 (۱۵۸2کاوه بیات )به اهتمام()چاپ اول (۵1

 دنیس رایت، کریم امامی )مترجم(، کاوه بیات )ویراستار( ها،ایرانیان در میان انگلیسی (۵2

 ۱۵۵۵، شوال های ارومیه: اسناد و مکاتبات محمدصادق میرزا معزالدوله از حکومت ارومیهنامه (۵1

 تا ...کاوه بیات )به اهتمام(

عبدالحسین شیبانی، به کوشش برلن، کمیته میلیون خاطرات مهاجرت: از دولت موقت کرمانشاه تا  (۵۱

 (۱۵۱۹ایرج افشار و کاوه بیات، )چاپ اول 

 (۱۵۱2)چاپ اول، ۱۵۲2لهاک خان ساالر جنگ خراسان، تیرماه  قیام نافرجام:  شورش (۵۹

 (۱۵۱۰بحران قره باغ، )چاپ اول 

به کوشش کاوه ، ۱۵۰1 -۱۰۸۸خاطرات دوران سپری شده: خاطرات و اسناد یوسف افتخاری  (۵۸

 (۱۵۱۲بیات و مجید تفرشی، )چاپ اول 

 ش کاوه بیات، به کوش۱۵۲۱و  ۱۵۲۵، بختیعملیات لرستان، اسناد سرتیپ محمد شاه (1۲
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 (۱۵۱۱، به کوشش کاوه بیات، ) چاپ اول قفقاز در تاریخ معاصر (1۱

 (۱۵۸۵، ژاک کایالوف، ) چاپ اول  ۱۸۱۹مه  ۰۵نبرد سردارآباد، ارمنستان،  (1۰

ترجمه کاوه بیات و رامین مروری بر اندیشه و آثار آرتور کوستلر، ولف می ز، جوکی و کمیسار،  (1۵

 (۱۵۱1کریمیان، )چاپ اول 

 (۱۵۱۰، سی. اچ. الیس، )چاپ اول  ۱۸۱۸-۱۸۱۹می بریتانیا در شمال خرسان، دخالت نظا (11

 ۱۵۹۳، گلندا فریزر، پردیس دانش، ۱۸۱۱–۱۸۵۵انقالب و ضدانقالب در آسیای میانه  (12

، ریچارد ۱۵۰۲در آخرین روزهای رضا شاه:  تهاجم روس و انگلیس به ایران در شهریور  (11

 (۱۵۱۲و کاوه بیات، )چاپ اول  استوارت، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی

 (۱۵۱۲الکساندر بنیگسن و مری براکس آب، )چاپ اولمسلمانان شوروی:  گذشته، حال و آینده،  (1۱

 (۱۵۱۲فیتس روی مک لین، )چاپ اول شیخ شامل داغستانی،  (1۹

اسناد مطبوعات:   تهران، سازمان اسناد ملی ایرانفعالیتهای کمونیستی در دوره رضا شاه،  (1۸

 (۱۵۱۰ه. ش، تهران سازمان اسناد ملی ایران، )چاپ اول ۱۰۹۱-۱۵۰۲

 

 ج( مقاالت دکتر کاوه بیات: 

 مروری کوتاه بر گذشته و حال ایل قشقایی 

 ای انگلیس در جنوب ایرانسیاست قبیله 

 تاریخ معاصر فارس 

 اقوام ایرانی و مسئله وجود خارجی آنها 

 ایران حق و ناحق مسائل قومی در 

 شبح اصالحات 

 طمع خام/ سوابق تاریخی و فرهنگی مسأله قفقاز 

 دوران دست نشاندگی 

 های نوفرهنگستان اول و دشواریهای وضع و ترویج واژه 

 فرهنگستان و تغییر اسامی جغرافیایی در ایران 

 طغیان بر ضد تاریخ 

 رویدادهای مهم در تاریخ چاپ 

 کیوان قزوینی و صوفیانه 

 وسنامه )از خاطرات ریچارد فرای درباره خرید نسخه ساختگی کاپوسنامه(، ترجمه کاوه اندرزنامه / کاپ

 بیات

 تبریز مه آلود 

 وجود پربرکتی که جایگزین نخواهد داشت 

 مرداد خاموش 

 ! ... همان حضرات 

 ( ۱۵۱۸ -۱۵۹۸رحیم رضازاده ملک) 

 ( ۱۰۸۸ -۱۵۹۸عنایت هللا رضا) 

  اسطوره سازی یا 
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 زاده های هنینگ و تقینامه 

 دریای کاسپی 

 نهضت ملی:  نگاهی دیگر و مکرر 

 بحران مستدام 

 دین و دولت در سال عسرت 

 سالهای بحرانی 

 جنگی دیگر 

 زندگی سیاسی علی شایگان 

  ،خ۱۸۱۹ - ۱۸۰۱نگاهی به مناسبات ایران و جمهوری اول ارمنستان 

 استالین و فرمان تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان 

 هویت ملی و تاریخ نگاری 

 جمهوری اسالمی و مسأله آذربایجان 

 تاریخ نگاری جنگ 

 جنگ ایران و عراق 

 ای جدیدقفقاز در آستانه تجربه 

 جنگ گرجستان و تأثیر آن در بازگشت روسیه جدید به روسیه کهن 

 پروگرام مشروطه 

 کسروی و بحران آذربایجان 

 صدور انقالب 

  است« هوی»، «های»ایران شمالی آیا جواب 

  فرهنگ عمومیاصالح طلبی و 

 همه ایرانیان برای ایران 

 خواهندها چه میچچن 

 سنت و سیاست 

 خاستگاه واقعی فرقه دموکرات آذربایجان 

 هابرای پشت سرگذاشتن گذشته 

  (۱۵۲۹در کنار، یا بر کنار از کارگران ایران:  )آبادان، اردیبهشت 

 های اولیه در شناسایی بحث قومیتگام 

 اره دوره پهلویتاریخ نگاری مکتب پهلوی درب 

 کتاب کردستان 

 استالین و فرمان تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان 

 اسرائیل و کردستان عراق 

 از کابل تا گروزنی و بالعکس 

 کردستان عراق 

 هاحقوق فراموش شده چچن 

 بن بست پهلوی 

 کشف افغانستان 
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 ایران و مسئله قراباغ 

 به کابل همی بوم و بر داشتم 

 یادگرایی یا بی بنیانی ساختاریآسیای میانه رودرروی بن 

 انتخابات بحرین 

 ایرج افشار و ایران شناسی او 

 های نظامی از نگاهی دیگها و تحلیلگزارش 

 آمریکا و مسئله بی طرفی ایران 

 در استقبال  از بحران 

 ترور حجاریان نقطه عطفی در تاریخ اصالح طلبی ایران 

  ،شمسی ۱۵۲۱ - ۱۵۲۰از مجلس چهارم تا مجلس پنجم 

 سیاست دفاعی ایران:  از سراب تا واقعیت 

 تاریخ نگاری جنگ 

 بازگشت پیشه وری 

 فروهرها 

 در جستجوی مسئله فلسطین 

 اراده معطوف به کودتا 

  ایران« سیاست شرقی»رضاشاه، تیمورتاش و 

  روابط خارجی ایران دوره پهلوی اول• تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم 

  و نقد کتاب:  خلیج فارسبررسی 

 معین التجار بوشهری و لشکر کشی او به ممسنی 

  ۱۰۸۸گزیده روزشمار کودتای 

 اسناد آرشیوهای عثمانی، قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم:  آرشیوهای استانبول 

 اهمیت تاریخی نشریات محرمانه وزارت خارجه بریتانیا 

  شمسی ۱۵۱1لشگر کشی بهمئی 

 ت متحده آمریکاقوام السلطنه و ایاال 

 ۱۹۲۹ - ۱۸۲۵ال:  ونیاسرنته انم در سسیسارکل مامکت 

 تحول دیدگاه تاریخی ایرانیان نسبت به مسائل قومی 

 1917-1921تحوالت انقالبی آسیای مرکزی و تأثیر آن بر مرزهای شمال شرقی ایران 

 روابط خارجی ایران دوره قاجاریه 

 کردستان در چشم انداز ایران 

  اقوام در ایران 

  ۱۵۵۰مرداد  ۰۹کالبد شکافی توطئه، کودتای نظامی 

 بریتانیا و مناقشه مرزی ایران و ترکیه، یک سیاست فرضی 

 سیاست و جنایت در تهران 
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 کورش ایمانی ایمانلو

 

آقداش در منطقه ییالقی  ۱۵۲۳کورش ایمانی ایمانلو از تیره ایمانلو طایفه دره شوری ایل قشقایی، سال 

سمیرم به دنیا آمد. ایشان  تحصیالت ابتدایی تا متوسطه را در  مدارس عشایری بهمن بیگی گذراند و پس 

از آن شغل شریف  معلمی را انتخاب کرد. وی هم مثل سایر همکارانش پس از سه دهه تدریس  در سال 

جموعه شعر در  بازنشسته شد. او در حال حاضر در حال تدوین دو کتاب یکی به عنوان م ۱۵۸۲

رباعی و صد قوشما و کتاب دیگری، به صورت مجموعه نثر با ۱۳۲۲های مختلف از جمله: قالب

مندان باشد که در شرف چاپ است و به زودی در دسترس عالقهموضوعات ایلی، تاریخی  و تخیلی  می

 قرار خواهد گرفت.

 

 تألیفات وی: 

 بلندای عشق )مجموعه شعر( (۱

 آقداش )مجموعه شعر( (۰

 فریاد حجابدار)مجموعه داستان( (۵
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 زنده یاد کیامرث کیانی )نویسنده و بنیانگذار آموزش و پرورش  شهرستان قیر(  

 

برادر بزرگ  دکتر منوچهر کیانی از طایفه عمله تیره بهمن بیگلو از ایل  ۱۵۲1متولد  کیامرث کیانی 

کیلومتری جنوب شرقی شهر تاریخی  ۱2قشقایی هستند که هنگام حرکت ایل از قشالق به ییالق در 

اند. وی تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در فیروزآباد و شیراز گذراند. سپس به فیروز آباد متولد شده

کارزین کرد.  سال، صادقانه در منطقه محروم قیر و ۱۱استخدام آموزش و پرورش درآمد. کیانی به مدت 

با همکاری خیرین و بزرگان محل، مبادرت ضرغام قشقایی، در این مدت عالوه بر مسئولیت در مدرسه 

بنیانگذار باب دبستان در روستاهای محروم آن منطقه نمود و به همین دلیل، به عنوان  ۹به تأسیس 

شده است. او در ادامة خدمت در شهرستان فیروزآباد، عالوه بر تدریس  شناختهآموزش و پرورش قیر 

 های آن منطقه، به عنوان معاونت و سرپرستی آموزش و پرورش، چندین سال فعالیت نمود.در دبیرستان

های آخر خدمت را در آموزش و پرورش عشایری گذراندند و با بنیانگذار آموزش عشایر ایشان سال

بهمن بیگی( در به بار نشستن درخت تعلیمات عشایر ایفای نقش کردند. نامبرده در  ایران )آقای محمد

های ارزشمند. فرزندانی شایسته و نیکو تربیت زندگی شخصی خود نیز  عالوه بر متانت، زحمت و فعالیت

نموده است که همگی دارای تحصیالت عالی دانشگاهی هستند که در ایران و بسیاری از کشورها با 

در  جمعه  کنند. ایشان های علمی، آموزشی، پزشکی و... به هم نوعان خود خدمت میتن تخصصداش

 در شیراز  به دیار باقی شتافت.   ۱۵۸۲اسفند  ۰۹

 

http://qashqaiebook.ir/کیامرث-کیانی/
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 تألیفات وی: 

 ( ۱۵۱۸فرازو نشیب ) چاپ اول  خدمت .۱

 (۱۵۹۹از چالقفا تا چاه کاظما )چاپ اول  .۰

 

 احمدیمحسن 

 

 تالیفات وی: 

 سردلبران
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 دکتر محسن رجایی پناه )شاعر،نویسنده،جامعه شناس(

 

، مدرس دانشگاه، جامعه شناس، روزنامه نگار، گزارشگر و کارشناس صدا وسیما، ۱۵۵۰متولد 

موفق و برجستة استاد محمد بهمن بیگی  نویسنده، شاعر و ویراستاری از ایل قشقایی و از شاگردان

 نامیده بود.” همه فن حریف“است که ایشان وی را به حق، مرد 

وی فرزند مال علی برز قرخلو از مکتب داران و معتمدان تیره قرخلو، طایفه دره شوری است. تا ابتدای 

زمان را که از خانة مال خسرو و مال مرتضی دروس مرسوم آن دهة چهل نزد پدرش و سپس در مکتب

کرد، به خوبی آموخت. وی در باره حال و هوای های حماسی تجاوز نمیحیطة قرآن و آداب دعا و کتاب

 نویسد: ها و خصوصیات پدرش میمکتب خانه

هاي ها و مرارتمن هم همانند هزاران كودك و نوجوان ایلي براي كسب اندك تحصیالتي كه دارم، رنج»

ام. بیشتر دوران تحصیالت ابتدایي و متوسطه را بدون معلّم و در فراوان چشیده هایبسیار کشیده و تلخی

كه به دامداري و كارگري مشغول بودم، سپري كردم. براي آموختن دروس دینی، الفبا و علوم حالي

 هایم را كبود كرد. پدرم هراش با تركة بادام كوهي كف دستمقّدماتی بارها و بارها پدرم در مكتب خانه

هاي دیگر شد، آه از نهاد من و بّچهكشیدم؛ اّما هرگاه معلم و مكتب دار ميوقت پدر بود، نفس راحتي مي

 «خاست.به هوا برمي

http://qashqaiebook.ir/دکتر-محسن-رجایی-پناه/
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محسن فقط دوسال در مدارس عشایری و کالس نهم را هم در دبیرستان بابا طاهر تهران به صورت 

س درس، به مدد پشتکار و عالقه شدید رسمی خوانده و بقیه تحصیالت خود را بدون معلم و دبیر و کال

 خودش گذرانده است.

در مجله اینترنتی قشقایی آنالین، که به مناسبت هفتة کتاب قصد معرفی این شخصیت برجسته فرهنگی را 

 ای از آن، خالی از لطف نیست.داشته، مطلبی به قلم شیوای خودشان آمده که خواندن خالصه

ها بنویسم فالن ساعت و فالن بود كه من هم مانند بعضي« تربا كالس»ها خیلي شاید به قول امروزي»

روز در شهرستاني بزرگ و در بیمارستاني مجهز قدم به عرصة حیات گذاشتم و جمعي از بستگان مادرم 

روسیاهي بي بي از بي چادري »بها به دیدن من و مادرم آمدند؛ اما چه كنم كه با شاخه گل و هدایاي گران

 «است.

دانم روز دانم!  فقط میام، آن را هم نمیچگونگی تولّدم خبرندارم. چه روزی و چه ساعتی به دنیا آمده از

تولّدم بر حسب سّنت کهن ایلی، به نشانة شادی و سرور، پدرم تیر تفنگ شلیک کرده و بستگانم به 

 اند.      میمنت این تولِّد فرخنده، شکمی از عزا در آورده

دوران طفولیت، پدرم با اندک سوادی که داشت، دعای چشم زخم بر بازوی چپم و  شک ندارم که در

 اند.مادرم مهرة آبی رنگ به بازوی راستم نصب کرده

ما کودکان شصت سال پیش جز شیر مهرآمیِز مادر، چیزی برای خوردن نداشتیم. با بیماری آبله، 

م و غول مرگ را در ظلمات آن روزگار کردیسرخک، تراخم، سیاه سرفه، یرقان به خوبی مقابله می

 دادیم.شکست می

رفتیم و با آن، انواع مان خمیر لزجی از ِگل رس بود که تا مرفق درآن  فرو مینخستین اسباب بازی

هایی از زنم  و بازیساختیم. در خردسالی، اسب چوبی، الک دولک، گرگم و به گلّه میاسباب بازی می

 شناخت.های ما بود که زمان و مکان و شب و روز نمیرگرمیترین ساین دست، از شیرین

های اقوام و خویشان ما در و دیوار نداشت. امالک و مراتع  پدرانمان سند ثبتی نداشت. برای ... خانه

کردیم. وکیل و وصی نداشتیم. برای مندی از زمین و آسمان  خدا به کسی عوارض پرداخت نمیبهره

 زی به مجوز شهرداری نبود. همه جا خانة ما بود.برپایی سیاه چادر، نیا

چادر خود را به اهتزاز در ای سیه.... ایل، آرام و قرار نداشت. هرروز در جایی و هر ماه در منطقه

ای آورد. طبیعت دل انگیز و نامحدود و منابع خدادادی و رایگان سبب شده بود تا کودکان ایل لحظهمی

های ایلیاتی موجوداتی بی قرار و غوغا ساالر بودند که برای پرواز فقط دو هروی پای خود بند نشوند. بچّ 

ها و جوی بارها در سیطرة کودکان چابک پای ها، چشمهها و تّپهها، دّرهها و جنگلبال کم داشتند. بوته

رعت کرد و هر نهر روان را به سایل بودند. آتش شیطنت کودکانه، هر بوتة تر و خشک را شعله ور می

 خشکاند. بّچة ایلیاتی یک پارچه انرژی و حرارات، چاالکی و جسارت و هیجان و تحّرک بود.می

رسند و دانش و آگاهی علمی خود را افزایش هایی هنگامی که به سن جوانی و باالتر میچنین بّچه

بان و فرهنگ دهند، با یادآوری روزهای پر فراز و نشیب زندگی آبا و اجدادی خود و پی بردن به زمی

افتند تا زندگی متفاوت خود و کسانشان را روی کاغذ بیاورند. به بکر و غنِی قبیلة خویش، به این فکر می

های زندگی کوچ نشینی آشنا کنند. چنین است که روز به روز از این امید که شاید دیگران را با ناگفته
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ویسندگان، شاعران، هنرمندان، محّققان و کوشان ایل کاسته و به شمار نتعداد تفنگ به دوشان و سخت

 شود.  ی ایلی افزوده میسخنوران جامعه

... فشار طاقت فرساي حكومت وقت براي سركوب عشایر كه دست به طغیان و تمّرد زده و از اوامر 

 گیر كرد.كردند، بیشتِر مردم عشایر رادر مدت چند سال كپرنشین و زمینملوكانه! سرپیچي مي

گیر هاي برفیكي ازاین خانوارهاي  پرشكسته و پاي دربند، خانوادة پدرم بود كه دریكي از بیابان

اي مناسب  اسب و شهرستان سمیرم مسكن گزید و به اصطالح ده نشین شد. ده كه چه عرض كنم، طویله

 برگزیده بودند.عنوان سرپناهي براي زمستاِن سیاِه خود كوچ، بهاستر كه مردم وامانده از كارواِن 

آمد، بیش از اولیاء اطفال ها مأموران ثبت احوال دولتی كه از اّخاذي و باج سبیل بدشان نميدر آن سال   

این ناكجا آبادها را مانند كف هاي منتهي بهسواد ایلیاتي بودند! به همین دلیل كوره راههاي بيبه فكر بّچه

ها وظیفه، شناسنامه سندی بود که خانواده ر از خطر نظامشناختند. درعین حال، صرف نظدستانشان مي

کرد  تا کودکان و نوجوانان  خود را به مدارس روستایي و عشایري بفرستند و را تشویق و وسوسه می

 از نعمت سواد برخودار شوند.

را به اي برایم دست و پا كرد و نخستین بار مپدرم به بهاي نه چندان گزاف، شناسنامه ۱۵۲۲سال    

 هاي سرگردان ایل به مدرسة دولتي عشایری فرستاد.   همراه سایر بّچه

چندسالي نگذشته بود كه بار دیگر آوارگي و دربه دري آغاز شد. اما همسو با ترّقیات روز افزون   

ها و هایمان را به جاي این كه برپشت االغجامعة جهاني، ما هم رشد كرده بودیم. این بار، بار و بنه

 هاي باري بستیم و بي هدف مسیر ییالق و قشالق را طي كردیم.شترها ببندیم، بر باربند اتومبیلا

ازنظر شغلي نیز ارتقا یافته بودیم! دامداري را با شغل پر زحمت، اّما شریف كارگري عوض كردیم و از 

 برتبدیل شدیم!       فرمانده به فرمان

ششم ابتدایي همراه پدرم به قشون كارگران مترّقي كشور  ... در سن چهارده سالگي با داشتن مدرك 

پیوستم و ابتدا در آثار باستانی بیشاپور کازرون، منشی و دستیار پرفسور گریشمن شدم و سپس به 

ای دیگر ادامه دادم. حقوقم تعریفي سازي كارم را به گونههاي راهعنوان مأمور خرید در یكي از شركت

را براي هموطنانم  هموار « راهي»توانستم درآن سن و سال، مانند بزرگترها ميكه نداشت؛ اما از این

 كنم خوشحال بودم.

هاي رنگیِن متصل به مواد منفجره كه براي فارس، رشته سیم« كوه پهن»در پهنة زمخت و جنگلی   

به خودش جلب  رفت، بیش از صداي مهیب دینامیت، توجه مرا هاي ستبر به كار ميو صخره انفجار سنگ

هاي بي بها، براي خودم سرگرمي مناسب و لّذت بخش رو به راه کنم؛ از توانستم با چنین سیمكرد. ميمي

 هاي كوچك.درست كردن شالق و كمربند تا كیف دستي و روكِش خودكار و روشن كردن المپ

هاي  بتوانم یكي از این جعبه كه روزياي به نام رادیو آشنا بودم؛ اما تصّور اینبا نام و صداي وسیله  

نمود. حقوق یك ماهم را كه صد تومان بود گرفتم و همراه پدرم باشم، امري محال ميسحرآمیز را داشته

 هایش چشم نواز و صورتبه شیراز رفتم. شیراز بسیار زیبا بود. از بهشت چیزي كم نداشت. برق خیابان

ایلیاتي، شهر یك رؤیا بود، اما رؤیاي من چیزي  مردمانش دلربا بود. براي نوجواني صحرانشین و
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گشتم. به هرحال موفق شدم با مبلغي كمتر از نصف حقوقم، یك دیگري بود. من دنبال صدای شهر می

 ام برسم.دستگاه رادیوي كوچك جیبي بخرم و به آرزوي كودكانه

تازه انداخت. ذوق و ه تپشيب یایي رادیو، دل كوچكم را درحسرتكدة سینهارتعاش دلنشین و موسیقي   

 توان بیان كرد.توان نوشت و نه با هیچ زباني ميشوق و شور و هیجان آن لحظه را نه با هیچ قلمي مي

رادیو را درجیب پیراهنم و درست بر روي قلبم گذاشتم و به محل كارم برگشتم. سیاهی شب و سكوت   

ر تنها نبودم. مهماني تازه و همنشیني بي ادعا داشتم بار، بار دیگر همه جا را فرا گرفت؛ اما من دیگمرگ

دانست. عقربة ظریف و رنگین رادیو را به گردش در آوردم و وارد دنیاي امواج شدم. كه همه چیز مي

دانستم؛ اما با تمام وجود، كردند، نميهایي را كه در این جعبة جادویي صحبت ميمن زبان بسیاري از آدم

كردم. به این ترتیب من هم به مردم دنیا پیوستم و گیتي احساس ميمه جاي هستي و حیات را در ه

 عضوي از یك خانوادة بزرگ جهاني شدم.

طولي نكشید كه با رادیو شیراز احساس خویشاوندي نزدیك پیدا كردم. موسیقي محلي شیراز و بازگویي   

به كار شدم و از فرهنگ مردم منطقه  رویم گشود. دستای تازه بهفرهنگ جّذاب مردم این سامان، دریچه

ها به تهران نوشتم تا در برنامة فرهنگ مردم خوانده شود. وقتي گویندة رادیو نامم را بر زبان نامه

ساییدم. اّتفاق كم و كوچكي نبود. در حالي كه  شهرت و شوكت سران آورد، از فخر سر به آسمان ميمي

اي گمنام حتی در سایر افول گذاشته بود، نام محّقر چوپان زادهو بزرگان  عشایر به دالیل سیاسي رو به 

 رسید.ها و شهرهای مرزی به گوش مردم مياستان

هاي عربي حوزة اي روبه رو شوم. در طول روز فرستندهتغییرات جوي سبب شد تا با مشكل تازه    

داد. بدون اینکه از ثیر قرار ميخلیج فارس با اعوجاج و نوسانات زیاد، ایستگاه رادیو شیراز را تحت تأ

هایي كه پیش تر از آن اجزا و اصول فّني رادیو اطالع داشته باشم، به فكر چاره افتادم و به كمك سیم

 سخن به میان آمد، تصادفاً امواج رادیو شیراز را تقویت كردم.    

خودم بهشتي بود كه به اي پررونق مشغول کار شدم. به زعم به تهران رفتم و در مغازه ۱۵۲۸مهرماه 

بودند. با وجود این، از من تعهد گرفتند كه بی  كردهارزید. صاحبان مغازه  افرادی تحصیلسرزنشش مي

وقفه و بدون اعتراض در مغازه كاركنم. در مقابل، من هم از آنان التزام گرفتم كه  ضمن پرداخت حقوق 

هاي شبانه شرکت کنم. نزدیک ترین در كالسمکفی، اجازه دهند از ساعت پنج الي نه بعد از ظهر، 

دار یكي از دبیراني بود كه به پارس بود. اتفاقاً برادر مغازهدبیرستان شبانه، دبیرستان بابا طاهِر تهران 

آمد و به همین دلیل، در یكي از های متفاوت من که حال و هوای محلی داشت، خوشش ميشدت از نوشته

رفت و نزد مدیرآموزشگاه برد كه قهر و غضب و بیگانگي با فرهنگ و هاي استراحت دستم را گزنگ

بارید. هنگامی که آقای مدیر مرا همراه دبیر مذكور دید گفت: اگر مرتكب ادبیات از سر و صورتش مي

 خالفي شده تا حسابی تنبیهش كنم!

كنم این بّچه ایلیاتي فكر ميام كه خدمتتان معرفي كنم. من وی جواب داد: خیر قربان! این آقا پسر را آورده

 در آیندة نه چندان دور یكي از نویسندگان به نام كشورخواهد شد!

قهقهه و مضحكة آقاي مدیر و همکارانش را که در دفتر مشغول خوردن چای بودند، هرگز فراموش 

 كنم.نمي
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گاهشان توسطه مخفیهای مخالف رژیم شاه بودم که عصر همان روز شاهد درگیری تعدادی از چریک

اّما  دانستم؛ها چیزی نمینیروهای انتظامی به رگبار بسته شده بود. از سیاست و علِل این قبیل کشمکش

درآن روز، این سؤال در ذهنم نقش بست که چرا افراد یک کشور که حکم اعضای یک خانواده را دارند، 

شته بودم که سبب شد پایم به دفتر ای مطلب نوباید روی هم اسلحه بکشند؟ در همین باره صفحه

 مدیرکشیده شود؟ شاید این حادثه، یكي دیگر از عواملي بود كه مرا برای نوشتن ترغیب و تشویق كرد.

به هرحال، درآن سال موفق شدم مدرك كالس نهم را از پایتخت كشور به چنگ آورم و سال بعد وارد 

دانشسرا،راهي آذربایجان شرقي شدم تا به تعلیم و دانشسراي عشایري شیراز شوم. پس از گذراندن دورة 

 تربیت كودكان ایل شاهسون بپردازم.

تر از روستاهاي فارس روستاهاي دشت مغان از نظر كشاورزي و امكانات ابتدایي به مراتب پیشرفته  

م و بودند. در طول چهارسالي كه درآن خطه مشغول تدریس بودم، به روزنامه و مجلّه دسترسي پیدا کرد

ها و نشریات طنز و رمان روي آوردم. طولي نكشید كه به جمع طنز نویسان جوان یكي به خواندن كتاب

 از مجالت وزین كشور پیوستم.

تحصیل پس از هشت سال دوباره مرا راهي تهران كرد. این بار متأّهل بودم و دو  ... انگیزه و شوق ادامة

ترین نقطة تهران اجاره كردم. مالك منزل فروشندة بلیت نوبيی را در جافرزند خردسال هم داشتم. كلبه

 خط واحد و اهل اسكوي آذربایجان بود. همزبان بودیم، همدل هم شدیم.

مختصر وسایلي از شیراز به تهران برده بودم. البد با مشاهدة امكانات محدود كه داشتم، دلش به حالم 

 هایم خرید. سطی براي بّچهسوخت و تلویزیونی كوچك و خوش ترکیب به صورت  ق

یم، رفتها، نوعی سیم رابط خریدم تا بتوانیم در روزهاي تعطیل كه معموالً به شمال ميبراي تلویزیون بّچه

بار كه فیش رابط را وارد جای های تلویزیون را تماشا کنیم. نخستین با استفاده از برق اتومبیل، برنامه

 لویزیون، وآهي سوزناك از نهاد من به هوا برخاست.فندك اتومبیل كردم، دود سیاهي از ت

هاي كردستان، تحرّكات حزب كومله و اگرچه اتومبیلم رادیو داشت؛ اما گزارش اغتشاشات و ناآرامي  

هاي پراكندة محلّي و تحّوالت پي در پي انقالب چیزي نبود كه به عنوان دانشجویی فّعال دمكرات، در گیري

 اي جز تعمیر تلویزیون نبود.ها را نبینم. چارهو تصاویرخبري آنتفاوت باشم بتوانم بي

آباد سپردم. پس از سه روز آمادة استفاده بود. یكصد و بیست تومان تلویزیون را به تعمیرگاهي در یاخچي

كارتوني به هاي هزینة تعمیر پرداختم و با سالم و صلوات آن را به منزل آوردم. دوباره موش و گربه

 هایم را غرق شادي و سروركردند.وگریزهم پرداختند و بّچهتعقیب 

ام گل كرد و تصمیم گرفتم پشت تلویزیون را بازكنم و صد و بیست تومان، پول كمي نبود. حس كنجكاوي  

سیاه چند میلي متري را كنار هم مشاهده كردم. آثار لحیم كاري  به دنبال محل معیوب بگردم. چهار قطعة

دانستم؛ ها را عوض کرده بود. نام قطعه را نميود. ظاهراً  آقای مهندس  فقط یكي از آنبه خوبي پیدا ب

كنم در آن روز بیش از پنج لاير قیمت داشت. این كار به شدت مرا متأّثر كرد. همان روز اما فكر نمي

 دانستم ازكجا باید شروع كرد؟!تصمیم گرفتم این فّن و حرفه را بیاموزم؛ اّما نمي

 ها تعطیلهاي تهران و سراسركشور به وقوع پیوست و دانشگاهانقالب فرهنگي در دانشگاه ۱۵2۸ل سا  

اي بود. در شد. به شیراز بازگشتم. نخستین جایي كه سراغش را گرفتم، مركز آموزش فنی و حرفه



 

 511 

 و اندينام كردم و مشغول فراگیري اصول علمي تعمیر رادیو تلویزیون شدم. حدود یك سال كالسي ثبت

طول كشید تا سه مرحلة مقدماتي، متوسطه و عالي را با موفقیت پشت سر گذاشتم و با اخذ مدرك 

 كردم؛ ازسال تعمیركار بودم. همه چیز تعمیر مي تكنسیني، به جمع تعمیركاران شیراز پیوستم. هیجده

رم به خیر و خوشي اسباب بازي و جارو برقي و تلفن  گرفته تا رادیو و تلویزیون و ویدئو. روزگا

كردم به خطا كردم. از نتیجة كارم بسیار راضي بودم و تصّور ميها تا صبح كار ميگذشت و برخي شبمي

هاي الكترونیكي از ایل ام. اگر ادعا کنم که نخستین روزنامه نگار و اولین تعمیركار دستگاهمعلّم شده

 ام.   قشقایي فارس بودم، شاید مبالغه نکرده

دانشگاهي بود. قبل روزي و مركزپیشمسئولیتم در آموزش و پرورش، مدیریت دبیرستان شبانه آخرین 

آموزش و پرورش  ساعت مدیركل ۲۹از این كه بازنشسته شوم، به موجب ابالغ جناب وزیر، به مدت 

و كه در آموزش  عشایر کشور شدم؛ اما خوشبختانه مسئوالن امر زود متوجه شدند و البد پیش از آن

اي رخ دهد، محترمانه معزولم كردند! از همكارانم كه از دوازده استان کشور براي گرفتن پرورش فاجعه

 پست و مقامي در خور به صف ایستاده بودند، عذرخواهي كردم و بازنشسته شدم.

 تلویزیونی، مدتی مدیر –به خانه نشینی عادت نداشتم؛ پس از بازنشستگی، عالوه بر فعالیت رادیو

ای جدید به رویم بازشده بود. تازه داشتم رنگ و رمقی پیدا مدارس غیرانتفاعی پاالیشگاه جم بودم. دریچه

های توخالی و بلند کردم که یکی از شاگردانم که حاال دیگر سری از بین سرها درآورده بود، با وعدهمی

زرق و برق و میز و منشی و پروازانه، مرا به شیراز کشاند. پس از یکی دو ماه فعالیت، علی رغم 

 معاون و مستخدم که برایم تدارک دیده بود، او را رها کردم و عطایش را به لقایش بخشیدم.

ای داشتم! چشمم به یک بنر تبلیغاتی افتاد. علم دو سه سالی کتابفروش شدم. آرام و قرار نداشتم. گم شده

این تبلیغ سُبک و سخیف چندان خوشم نیامد،  و دانش را چون کاالیی مصرفی تبلیغ کرده بود. اگرچه از

جا تصمیم گرفتم در آستانة شصت سالگی یک بار دیگر پشت نیمکت دانشگاه بنشینم. هرچند به اّما همان

ای ناجور شباهت داشتم، اّما همراه خیل جوانان داوطلب تحصیل، در کنکور سراسری شرکت کردم وصله

آوردم. بدون وقفه و تعلل، کارشناسی ارشد را به پایان بردم و در و از دانشگاه دولتی مازندران سر در 

ام ساعت بعد خبر قبولی ۲۹ام دفاع کردم. های آن سال، نخستین کسی بودم که از پایان نامهبین ورودی

در مقطع دکترا روی سایت قرار گرفت. این بار، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران را برگزیدم و در رشتة 

اسی مشغول تحصیل شدم و آن را هم بدون تأخیر در وقت مقرر به پایان بردم و به شیراز شنجامعه

 « بازگشتم.

های برتر و مکرر داخلی، در زمینه فرهنگی و تولید دکتر محسن رجایی پناه عالوه بر احراز رتبه

در  ۰۲۲۵ های رادیو تلویزیونی دارای افتخارات بسیار برای قوم قشقایی است. وی در سالبرنامه

کشور در استانبول  ۳۲های آسیا و اقیانوسیه که با شرکت چهلمین جشنواره اتحادیه رادیو تلویزیون

در  ۰۲۲۳ترکیه برگزار شد، به عنوان نویسنده برتر، موفق به اخذ لوح زرین گردید. همچنین در سال 

جمهوری اسالمی ایران در ششمین جشنواره بین المللی تولیدات رادیویی که به میزبانی صدا و سیمای 

 کشور جهان، رتبه نویسنده برتر را کسب کرد. ۸۲زیبا کنار گیالن برگزار شد، بین 

تلویزیون مرکز  -سال با رادیو 2استاد رجایی پناه در نقش تهیه کننده، نویسنده و گزارشگر، به مدت 

کرد، وی بعدها به میبرنامه متفاوت، متن و مطالب اجتماعی تهیه  ۸فارس همکاری داشت و برای 
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های زنده و تولیدی را نیز رصد رادیو برنامه« استودیو» عنوان ناظر پخش صدا منصوب شد تا در رژی 

 کند. 

استاد رجایی در رشته مردم شناسی و جامعه شناسی یک متخصص و یک تحلیلگر به تمام معناست. 

ناقشات محلی، نهادهای اجتماعی و های صلح طلبانه و خیرخواهانه وی به ویژه در حل و فصل مکمک

موفق به دریافت تندیس  ۱۵۸2عشایری بسیار گسترده و ستودنی است. به همین بهانه نیز در سال 

 های دانشجویی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد. زرین و لوح تقدیر ملی فداکاری تشکل

دانشگاه علوم و « هنر بدیع»یاو در مقطع دکترا، مدیر مسئول و عضو هیأت مؤسس کانون فرهنگ

توان به مدرسی دروس های کاری وی میها و حوزهتحقیقات تهران نیز بوده است. از دیگر فعالیت

شناسی انحرافات جنسی، اصول و شناسی، آموزش خانواده، جامعههای مختلف جامعهکارگاهی زیرشاخه

و حقیقی، عضویت در مجمع دانش فنون علمی نگارش، تدریس زبان ترکی قشقایی در فضای مجازی 

 های صدا و سردبیری مجله گون آچماق اشاره کرد. آموختگان دانشگاه مازندران، کارشناسی برنامه

های علمی و فرهنگی های نافذ و اثر بخش این چهرة فرهیختة قشقایی در مجالس و نشستسخنرانی

 شایان توجه است.

 آثار منتشر شده دکتر رجایی پناه:

های عشایری)با همکاری شرکت پویش جنوب و پشتیبانی مالی یدانی مطالعات جامع زیست بومتحقیق م .۱

 (۱۵۱1 -ادارة کل امور عشایر فارس

 آی سودا )مجموعه شعر ترکی قشقایی( .۰

 فارسی( -یاغار بولوت)مجموعه شعر ترکی .۵

 از جهاد تا شهادت)تحقیق میدانی( .1

 فارسی -یان باخما مجموعه شعر ترکی .2

 شناختی( )پایان نامه کارشناسی ارشد(و عوامل اجتماعی )تحلیل جامعه نخبگی علمی .1

معاصر   شعرای در آثار ( Relative Deprivation) «محرومیت نسبی»ها و چگونگی بازتاب نشانه .۱

 )رسالةدکترا(  قشقایی

 

 آمادة چاپ: 

 هویت و قومیت با رویکرد جامعه شناختی .۹

 مبتنی برخاطرات شخصیاز دیلم تا دیلمان مجموعه داستان  .۸

 

 آثار تدوینی مکتوب:

 صفحه در قطع وزیری( ۱۲۲جلد حدود  ۰های طنز و کوتاه رادیویی اجرا شده)نمایشنامه .۱۲

 سازی در رادیو)طرح درس شخصی( اصول تهیه کنندگی و برنامه .۱۱

 های ملهم از موسیقی مقامی قشقایی  های مستند و نمایشنامهنگارش فیلمنامه .۱۰

 

 علمی:های مقاله



 

 513 

 نمایه شده در سیویلکا( -های شهری)دانشگاه اهوازهای اشتغال زنان مهاجر قشقایی در محیطچالش -۱

 تفریحی کودک در کالن شهرها )دانشگاه پیام نور یزد( –های آموزشیضرورت ایجاد پارک -۰

، مازندرانتحلیل جامعه شناختی قشربندی اجتماعی و نحوة گذران اوقات فراغت در ایل قشقایی)دانشگاه  -۵

 سمینار( 

 ترجمه بیش از بیست مقاله علمی به سفارش مراکز علمی و تحقیقاتی از جمله: -1

 

 (۰۲۱2خانواده درمانی به عنوان یک فرآیند انسان پروری مبتنی برگفتار) 

  ۰۲۲۸تا  ۱۸1۸آموزش و پرورش فدرال آمریکا از سال  سیاستتحلیل 

 د)نوشتة یو. جو. چن(تفاوت رویدادهای ورزشی بین گردشگران زن و مر 

  داستان کوتاه انگلیسی به فارسی)از نسخة اصلی آکسفورد( ۸۸ترجمه 

 جامعه(شناسی اوقات فراغتBy: Sunita Puri and vin conn Adams)  ۰۲۱۱مقاله ژورنالی 

 علوم اجتماعی و بهداشت، از انتشارات سازمان یونسکو 

 یا  باز ترجمه کتاب دانشگاهی: معماری سبز( زمردینEmerald Architecture مجموعه )

 مقاالت معماری   

 

الزم به ذکر است که رجایی پناه پیش از آن که خود اقدام به تألیف کتاب و مقاالت علمی نماید، از سال 

جلد کتاب  ۹۲تاکنون به طور مستمر به عنوان ویراستار محتوایی مشغول فعالیت است و حدود  ۱۵۱۵

خانواده، بهداشت و پزشکی، جغرافیا و مسائل شهری، روانشناسی، رمان، کودک و نوجوان، عمومی و 

شعر، قصه و داستان و کتب دانشگاهی را ویرایش کرده و در اغلب موارد به بازنویسی، بازترجمه، 

 مقدمه نویسی و حاشیه پردازی نیز، مبادرت نموده است.    

 

 

 تر رجایی پناه:های ویرایش و یا بازنویسی شده توسط دکبرخی از کتاب

 

 های کهن قشقایی( نویسنده دکتر علی اکبر طاهری های شیرین ایل )متلقصه 

 

 هاشمی مهر(مرا بخوان تا آرام گیری )نرگس 

 

  فریاد بی صدا )مریم زارع خلیلی( بازنویسی رجایی پناه 

 

 حس عشق )رضا صدربرشنه( بازنویسی و ویرایش 

 

 لیال عابدی( بازنویسیهای خانگی به زبان ساده)آموزش شیرینی 

 

 ها و ادبیات شفاهی( )علی ها، ضرب المثلها، باورها، مثلفرهنگ عامه طایفه ایلخاص باصری )آیین

 اکبری(
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  شهرنشینی شتابان و کالن شهرها: ضرورت مدیریت اطالعات فضایی)مترجمان: دکترمهدی قرخلو و دکتر

 سهراب امیریان( 

 

 ( دیوان کامل میرزا مأذون قشقایی )ابوالفضل جعفری 

 

 )ورزش و بازی در ایل قشقایی)امراله یوسفی 

 

 )دبیرستان عشایری در گذر زمان)امراله یوسفی 

 

 صفحه آفتاب )رضا صدر برشنه( بانویسی و ویرایش 

 

  )رمان تقدیر)نازنین بیات 

 

 مقدمه و دیوان عطایی کشکولی) سراینده زنده یاد عزیزاله عطایی( به اهتمام شارخ عطایی کشکولی، با 

 ویرایش رجایی پناه

 

  )مرا بخوانید موفق شوید)قدرت اله ستایش 

 

 )گل رخ)مریم رضایی حیدری 

 

 ای)امراله یوسفی( مقدمه و ویرایشمدیرکل افسانه 

 

 ام اس پایان راه نیست)معصومه غریبی(بازنویسی و ویرایش 

 

 )مهاجرت و اسکان عشایر )دکتر مهدی قرخلو 

 

 در علوم انسانی)دکتر مهدی قرخلو( کاربرد کامپیوتر 

 

 )از ایل تا اتاوا )دکتر مهدی قرخلو 

 

 سیرحکمت وعرفان در ادبیات قشقایی)فضل هللا علی نژاد( مقدمه و ویرایش 

 

 تخته سیاه تفنگم، گچ سفید فشنگم)ابراهیم بابادی بختیاری( مقدمه و ویرایش 

 

 مدرنیسم انتقادی)چارلز جنکز( بازترجمه و ویرایش 

 

  ها عنوان دیگردهو 
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 :ها و دستاوردهای این نویسنده و پژوهشگر قشقاییبرخی از دیگر موفقیت

 دستاوردها: 

     کرمان –کسب مقام نخست رسانه و روستا  -
  تهران –کسب مقام دوم مستند روستایی  -
 مرکز سمنان –صدا و سیما «  نویسندگان مؤلف» دریافت تندیس بلورین   -
 اصفهان –نویسندگان برتر  صدا و سیما دریافت لوح تقدیر  -
     فارس  -کسب رتبة دوم طنزپردازان رادیو   -
 تهران فرهنگسرای خاوران –کسب رتبة نخست شاعران عشایر کشور  -
 جشنواره طنز استان بوشهر  « طنزوک»کسب رتبة دوم جشنواره   -
 ازجشنواره دانشگاه علوم پزشکی شیر –کسب رتبة ممتاز شاعران بومی سرا   -
 گیالن           ۰۲۲2بی بی سی،  –دارای گواهي نامه تخصصي مستند گزارشی از کارگاه مشترک ایران  -
 ۰۲۲2اخذ گواهی نامه مخاطب شناسی از کارگاه تخصصی خانم دکتر  والترد آختن )معاون رادیو دویچه وله آلمان(،  -

 زیبا کنار گیالن   -
 هنری -های فرهنگی ات و فعالیتدوبار منتخب بازنشستة استان به دلیل تألیف -
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 شادروان استاد محمد نادری دره شوری

                                                                                   

در تیره ندرلو و در منطقه دره شور، محل  ۱۵۵۲ادبی ایل قشقایی در دهم مرداد  -این چهرة فرهنگی 

نام گل نگار  ییالق طایفه دره شوری،از پدری حکیم به نام منوچهر، فرزند مال سلیمان و مادری فرزانه به

از تیره مرادخانلو به دنیا آمد. محمد در دامان ایل پرورش یافت تا به سن تحصیل رسید و سبب شد تا پدر 

و مادر وی محل سکونت خود را رها کرده و در سمیرم ساکن شودند تا وجود پسرشان به چراغ دانش 

 منور گردد.

وارد دانشسرای عشایری شد و در سنگر  محمد نادری دره شوری پس از سپری کردن دوران تحصیل،  

ای )محمد بهمن بیگی( به پیکار با بی سوادی پرداخت. در سال دانش تحت فرماندهی مدیرکل افسانه

های ، دانشگاه ۱۵2۸وارد دانشگاه شیراز شد که همزمان با اوج شور انقالب اسالمی بود. سال  ۱۵2۹

ها به تحصیالت خود ادامه داد و موفق ایی دانشگاهکشور به مدت سه سال تعطیل شد. وی پس از بازگش

به اخذ مدرک کارشناسی در رشته ادبیات فارسی گردید.  بعد از اخذ لیسانس ادبیات از دانشگاه شیراز،  

در هنرستان کشاورزی و مطهری)مجتمع آموزشی آب باریک شیراز( به عنوان دبیر ادبیات مشغول 

 تدریس گردید.

های کشاورزی و ت سال چهارم بود و به دلیل  آمار قبولی باالی دانشگاه هنرستانوی دبیر نمونه ادبیا

 شهید مطهری  عنوان معلم نمونه به وی اعطا گردید.

ای را از وی پس از بازنشستگی نیز آرام ننشست. برای اعتالی فرهنگ و ادبیات در میان جوانان لحظه

 بود که:داد. مصداق بارز این کالم بیدل دهلوی دست نمی

http://qashqaiebook.ir/
http://qashqaiebook.ir/
http://qashqaiebook.ir/محمد-نادری-دره-شوری/
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 ما زنده به آنیم تا آرام نگیریم                             موجیم که آسودگی ما عدم ماست                

ای بی مانند، ادیبی فرهیخته و فرهنگوری حاذق بود که پشتکارش شوری اسطورهاستاد محمد نادری دره

سخن از قوم  قشقایی و فرهنگ بود،  برای فرهنگ و قومش )قشقایی( مثال زدنی بود، زیرا هرجا که

 درخشید.شد و همچون مرواریدی با ارزش و روشنگر میحاضر می

آید که از ارادتمندان بی گمان وی یکی از پرکارترین اهالی فرهنگ و هنر و ادب قشقایی به شمار می

های برنامههمیشگی و از مجالسین روزهای آخر عمر استاد بهمن بیگی بوده و از مجریان توانمند 

شد. محمد نادری یکی از شایسته ترین محققان و پژوهشگران تاریخ و ادب بزرگداشت استاد محسوب می

های فرهنگی تأثیر گذار قشقایی بودند که در حوزه شعر و ادبیات و و هنر قشقایی بود. ایشان از چهره

 کردند.تحقیقات فرهنگی فعالیت می

گفتند. های پنهان مأذون میأذون بود که وی را امانتدار زمزمهدر میان دوستانش ملقب به نادری م

نامیدند. عالوه براین، شاعری توانمند بود که به تمام همچنین بنیانگذار پدر ادبیات و فرهنگ قشقایی می

که برگرفته از نام خانوادگی و نام خود بود، شعر « نادم » دستورات و قواعد تسلط کامل داشت و با نام 

 گوید: ت، آنچنان که در شرح حال خویش میگفمی

 نادمم، نادری ائلینگ اوشاغی

 ادیب و شاعرم، دیلیم دایاغی

 ائلیمینگ باغیندا گؤرم قورداغی          

 نمرم باشینی، یاتا بیلمهقینجه

وی استادی با اخالق بود که به تعبیر و معنی آیات قرآن نیز به خوبی تسلط داشت. او با برگزاری 

های آموخته به جانهای تشنه و جوانان جویای ادبیات قشقایی سهای مختلف ادبی سعی در انتقال دانشکال

ندان متوان به برگزاری کالس آموزش رایگان  زبان ترکی قشقایی به عالقهها میبود. از جمله این فعالیت

یکی از دانش آموختگان در شیراز اشاره نمود. وی  ۸۱تا  ۹۸این زبان به مدت سه سال  بین سالهای  

و شاگردان مکتب استاد بهمن بیگی بود که حق شاگردی را با خلوص نیت تمام تا لحظه آخر زندگی به جا 

 آورد.

اش موفق به دریافت تندیس پانزدهمین حدود هفت ماه قبل از سفر ناباورانه ۱۵۸۵او در آذر ماه سال 

ها و شد. گرچه زمان فرصت تمام کردن خواسته دوره جایزة ترویج علم ایران، در برج میالد تهران

اش در محافل کامال هویداست، اما آثار بسیار قوی از وی به جا مانده است کارهایش را نداد و جای خالی

 که باید گردآوری شود و به چاپ برسد.   

 مند قشقاییعالقههای ایشان تشکیل هیأت امنایی با حضور چند تن از فرزندان یکی از مهم ترین پروژه

برای ساخت یادمان و مقبره میرزا مأذون قشقایی بود که درشاهزاده منصور شیراز واقع شده بود. با از 

دست دادن این شخصیت فرهیخته و پیگیر، معلوم نیست آینده این پروژه به کجا بیانجامد. ایشان یکی از 

 ن ما رفتند. انگشت شمار افراد مأذون شناس قوم قشقایی بودند که از بی

های شناسی صاحب نظر بود. گذشته از اشعار ترکی مأذون، اشعار فارسی، عربی، لهجهنادری در مأذون

یوسفعلی »لری، بختیاری و الری او را هم گردآوری و انتشار داده است. او مأذون را سعدی قشقایی و 
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علی بیگ را عارف گریبان چاک نامید. مأذون را معلم دین و اخالق و یوسفرا حافظ قشقایی می« بیگ

ی معتبر و با ارزش، ای او را با عطار و موالنا مقایسه کرده است. در این مقالهشناخت. در مقالهمی

پیشگی را باز نموده است. نادری معتقد بود که مأذون حتی مندی و عارفمرزهای بین عقل و عشق، عقل

رود، نه نو کرده و بنیانگذار شعر نو به شمار می پیش از شاعران فارسی زبان مبادرت به سرودن شعر

 نیما و دیگر مدعیان امروزی.

ای قوم قشقایی در فرهنگسرای بهمن از دیگر کارهای ماندگار وی، برگزاری نخستین همایش یک هفته

نفر از فرهنگ دوستان و آگاهان  11تهران بود که پس از یک سال تالش و مدیریت، با همکاری 

 ای فراوان داشت. برگزار شد و بازتاب رسانه ۱۵۱2استان فارس و اصفهان درسال های قشقایی

 شوریبخشی از سخنرانی دکتر محمدزاده صدیق در فقدان محمد نادری دره

و « شناسیقوم»دو کتاب « اشعار یوسفعلی بیگ»و « سیری در بوستان قشقایی»بر  ... عالوه

از وی چاپ شده است. اما آثار چاپ نشده و کارهای ناتمام  ی ادبیها مقاله، ده«دانشسرای عشایری»

شناسی در مباحث ادبیات تطبیقی ترکی و فارسی، بررسی متون ادبیات مکتوب و زیادی دارد. در مأذون

 های ادبیات شفاهی قشقایی و جز آن.کالسیک قشقایی، تحقیق در فولکلور و گونه

 داشت.تخلص « نادم»سرود و نادری شعر هم نیکو می

 نادمم، نادری ائلینگ اوشاغی

 ادیب و شاعرم، دیلیم دایاغی

 ائلیمینگ باغیندا گؤرم قورداغی

 رم باشینی یاتا بیلمه نمقینجه

 

کند های غنایی تغزلی خود پیوسته رو به سوی جوانان قشقایی فریاد میدر اشعار تعلیمی و حتی سروده 

خواند و خود را در این راه های فرهنگی ایل خود فرا میارزشو آنان را به دفاع از نوامیس معنوی و 

 شمارد.چشم انتظار آنان می

 گوید: در مقطع یک گرایلی  می 

 اؤلنده یادیمی« نادم»

 قیزیلدان ساخالد آدیمی

 یاز داشیما فریادیمی: 

 منتظر یولداشالرام...

  

 و در مقطع یک قوشما گوید: 

 اغی، یاز اوالندا، یاد ائدنده گؤی د
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 پاییز چاغی، پوزوالندا گول باغی، 

 یای گونلری، قیش چاغی، »دئیر: « نادم»

 دان یاد ائدینگ.« قشقایی»منیم ائلیم 

به »ی فارسی با عنوان بالید. در مقالهداد و به آن میهای دینی و مذهبی تشیع را بسیار بها میارزش 

اسبات ریاضی در قرآن، به کشف و اثبات عصمت ی محبا کنکاش بر پایه« شیعه بودن خود افتخار کنید

 ائمه، تعداد معصومان، تعداد امامان و نظائر آن از زبان قرآن پرداخته است.

محقق و ادیب بودن نادری نتوانست بر روی ذوق شعری او سایه بیاندازد. او، شاعری شناخته شده در 

داده است که امیدوارم بازماندگان و  ها از اشعار خود ترتیبمیان قشقائیان است. دفترها و بیاض

 ها به سرعت اقدام کنند.مندانش در تدوین و انتشار به هنجار و به سامان آنعالقه

های عروضی نیز شعر سروده است و تسلط او گذشته از اوزان بومی هجایی شعر ترکی، در وزن

های مدرن شعر هارت، به شیوهای در بدیع و عروض ترکی و فارسی داشت. در کنار این همه ماستادانه

های نوین و معاصر بهتر و بیشتر توانسته است منویات دل ترکی هم نظر انداخته است. اتفاقاً در قالب

 خود را بیان کند.

 

 خوانیم: شعری را در همین سبک از او می

 آهای گئدن آغور ائلیم

 سن آلالهینگ، 

 بیر دم قایود

 آرخا وئریب

 بری باخ...

 گؤر آیاغدا

 کیملر دورموش

 آرخانگدا

 کیملر دوشوب

 آیاقدان. -چتین یولدا -

 شتاب ائتمه!

 ائلیم گئتمه!

 گئری باخ.
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 بیرگینن باخ

 ائلدن اوالن اوباالرا، 

 یورددا قاالن آناالرا، باباالرا، 

 شهر ایچینده کارگر اوالن

 بساط آتان، عمرون ساتان

 جوانالرا، قوجاالرا.

 آغور ائلیم!

 بیر دم اوتور، 

 یادا گتیر، 

 قیقاج ووران ایگیدلری

 قیلیج چاالن

 دوشمن قووان

 اصالتلی صولتلری، 

 لری، کیشی

 لری...بیاو حیالی بی

 

 های فوق، مناصب زیر را نیز بر عهده داشتند:محمد نادری دره شوری عالوه بر فعالیت  

 . رئیس هیئت امنای آرامگاه مأذون قشقایی ۱

 فرهنگ و هنر قشقایی در شیراز. عضو هیئت مدیره خانه ۰

 ها حضرت ابوالفضل شیراز. عضو هیئت امنای حسینیه قشقایی۵

 . ناظر مراسم شب شعر عاشورایی عشایر جنوب1

در مسیر  ۱۵۸۲ای دست از تالش بر نداشت و روز هفتم تیر ماه او تا آخرین لحظه عمر پر برکتش لحظه

 حه اتومبیل جان داد.اعتالی فرهنگ و ادب و هنر قشقایی براثر سان

 

 



 

 521 

رجایی پناه که هرسه از طایفه دره شوری و از نوجوانی دوست محمدنادری، امرهللا یوسفی و دکتر محسن

شهرت داشتند. تا آنجا که بیشتر ایام زندگی آنان « سه یار دبستانی»صمیمی و یارغار یکدیگر بودند، به 

 سفرهای مشترک کاری و فرهنگی سپری شد. در زمان خدمت در تعلیمات عشایر، کنار هم و در 

                                          

 از راست به چپ: یوسفی، نادری، رجایی پناه                                         

 گوید:پناه در خصوص عالقه، اشتیاق، پشتکار و دقت نظر محمد نادری میرجایی

سال معلمی و خدمت من در آذربایجان بود، نادری در جدول ترکی حوزه که نخستین  ۱۵2۱از سال » 

کرد. هنوز هیچ یک از ما دیپلم نگرفته بودیم. من در مجله اطالعات هفتگی برای کازرون خدمت می

نوشتم و نادری همنشین بزرگان قشقایی و از احترام ویژه برخوردار بود. همساالن خودم مطالب کوتاه می

کرد و من هم متقابالً وی اشعار مأذون و مطالب ادبی بسیار دلنشین برای من پست میدر همان سال 

فرستادم. پس از اخذ دیپلم و درخششی که در امر آموزش طنزهایی را که چاپ کرده بودم برای وی می

هم  هبیگی، آقای نادری، سپس یوسفی و در نهایت بندنوباوگان عشایر داشتیم، ابتدا به دستور جناب بهمن

در دانشسرا برای تدریس، به جمع دیگر همکارانمان پیوستیم. در اینجا به دلیل فرصت بیشتر که در 

 -اختیار داشتم، با نادری انس و الفت بیشتر پیدا کردم و به عشق و عالقه فراوان وی به ادبیات ترکی

اشعار فراموش شده مأذون ای از کنکاش و دستیابی به فارسی، به ویژه اشعار مأذون پی بردم. او لحظه

 غافل نبود.

پس از انقالب اسالمی و اخذ مدرک کارشناسی، اشتیاق وی به چنین مقوالت افزایش یافت و در دانشگاه 

کرد. نادری از اواخر دهة شصت ای دریغ نمیشیراز نیز از ارائه و معرفی فرهنگ و ادبیات قشقایی لحظه

تاق بود بود که با دعوت از دیگر دوستان صمیمی از همة ادبی مش -به دنبال تشکیل یک تیم فرهنگی

طوایف، این گروه کوچک شکل گرفت. به این ترتیب، فعالیت فرهنگی محدود ما در منزل زنده یاد محمود 

خان اسکندری آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر، به ویژه اهواز و فیروز آباد گسترش یافت. از همان 

ادب به همت نادری رونق گرفت و خود او نیز ضمن جستجو برای یافتن  زمان، برگزاری جلسات شعر و

سال پیش اتفاق افتاده بود، به همراه دکتر منوچهر کیانی به فکر  ۱۲۲محل دفن مأذون که حدود 

ای رخ داد و شور و ولوله ۱۵۱۰برگزاری یکصدمین سال در گذشت مأذون افتادند که این اتفاق در آبان 

ر بین هنرمندان و شاعران نوپا و جوان قشقایی ایجاد کرد. در همین تاریخ بود که با غیر قابل توصیف د

راهنمایی خداکرم خان فیلی قشقایی، متخلص به خسته شیرازی، محل دفن و آرامگاه مخروبه سید محمد 

اق ابراهیم)مأذون( در دروازه اصفهان شیراز به حاضران معرفی شد و نادری بیش از دیگران از این اتف

، مهندس رحیمی به وجد آمد. این امر سبب شد که وی و افرادی چون دکتر نادر عبدالهی، اسداله مردانی

حسین حیدری، مهندس دیزجانی و چند نفر دیگر، هیأت امنای بازسازی آرامگاه مأذون را تشکیل دهند. 
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بازسازی آرامگاه مأذون ای از اندیشة نادری علی رغم موانع متعدد اداری، تا هنگام کوچ ابدی، لحظه

 غافل نبود، گرچه آرزوی دیرین او برآورده نشد.

ای نادر است که توضیحات و تفسیر عبارات و معانی واژگان ثقیل و کتاب سیری در بوستان قشقایی نسخه

های حتی آیات قرآنی و احادیث که توسط زنده یاد نادری به خوبی تشریح شده، اهمیت و اعتبار سروده

ا افزایش داده است. حتی به خاطر دارم روی برخی کلمات وی با سایر دوستان به مجادله مأذون ر

کرد که گلَن کرد؛ مثالً روی بعد عرفانی کلمه )گلَن( در دو بیت زیر تأکید میپرداخت و پافشاری میمی

ی نیست و َگلین است به معنی عروس که شاعر عارف، جهان را به عروس تشبیه کرده که از اعضا

 شود:خونی خانواده نیست و همواره یک غریبه محسوب می

 مز اؤتی سودان فرق                  هرکیمه گؤروندی پنهان اولدی برقدیـوانه ائیلـه                   

 « دی بـو دریـادا پـایـان وارگلن گلدی بو سودادا اولدی غرق                  هئچ دئمـه                 

 

 

 

 

 تألیفات وی:   

 ۱۵۱۸)گزیده اشعار مأذون( چاپ اول  ۱سیری در بوستان قشقایی  (۱

)مجموعه اشعار یوسف علی بیگ متخلص به یوسف خسرو( با ترجمه  ۰سیری در بوستان قشقایی  (۰

 ۱۵۸2فارسی چاپ اول 

 قوم قشقایی)کار مشترک با آقای امراله یوسفی( (۵

 مشترک با آقای امراله یوسفی(دانشسرای عشایری از طلوع تا غروب)کار  (1

 منظومة حیدر بیگ و سمنبر)گردآوری( (2

 

 در دست چاپ: 

 «مجموعه اشعار»داغالر شعری (1

 نگارش داستان زیبای نگار محمود (۱

 نگارش کامل داستان غریب و صنم (۹
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 محمد نسیمی

 

 

 

 تألیفات وی: 

 حماسه سازان جنوب  .۱

 بلوردی در گذر تاریخ .۰

 

 

 

 محمد هنرمند

 

 :تالیفات وی

 قانون قبیله پدری)رمان(

 )۹۸سال برتر اثر رمان  ۱یکی از  نامزد) 
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  محمود کاویانی

 

(   ۳۲ - ۲۲های مهندس کاویانی  فرزند علی عسکر )یکی از شعرای بزرگ طایفه ششبلوکی در دهه

آهنگر ششبلوکی،  دانش آموخته دبیرستان عشایری و مکتب انسان ساز استاد از تیره  ۱۵۵۱متولد 

 محمد بهمن بیگی است.  همانی که در شعر قرقاج در کمال تواضع سروده است:   

 محمود داغدا چوبانیدی             

 مزرعه ده اوبانیدی                                     

 یا چوللرده گوبانیدی                                                             

 گر قرقاج اولماسایدی                                                                             

 بهمن بگی گلمَسیدی                                                                                                

آقای مهندس کاویانی کارشناس زمین شناسی را در دانشگاه شیراز خوانده و هم اکنون به عنوان  

کند]بازنشسته ای فارس سالهای آخر خدمت را طی میکارشناس ارشد آب شناسی در شرکت آب منطقه

اجتماعی او  -ایل قشقائی است و اشعار سیاسی اند[.  ایشان یکی از شعرای با احساس و دردشناس شده

 را کمتر فرد فرهنگ دوست قشقائی است که نشنیده باشد. 

http://qashqaiebook.ir/محمود-کاویانی/
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هایی که بیشتر خاطرات خود با نثری شیوا  در قالب داستان“ اگر مادر نمی مرد “ او در مقدمه کتاب 

 نویسنده است، دلیل سرودن شعر را چنین توصیف می کند: 

سرودند. ام. پدر، عمو، دائی و برادرم همگی شعر میهل شعر و ادب به دنیا آمدهای امن در خانواده  

ام از عموزادگان نعمت هللا بگ شاعر پر سوز و گداز طایفه شاید علت آن باشد که مادر بزرگ پدری

 ام،رحیمی است. در میان افراد خانواده،  آن که در این هنر، بی هنر بود، من بودم. طی سکوِت طوالنی

ام را به ای در زندگی، آرزوی دیرینهدر کنار غِم نان و کار، حسرت شعر هم به دل داشتم. تا اینکه  جرقه

ام  از ساختمان خوابگاه دانشگاه یقین مبدل ساخت. بهای سنگینی پرداختم تا شاعر شوم!  فرزند ده ماهه

ای فرزندم کبریتی بود که بیشهسقوط کرد و چشم به روی دنیایی بست که شاید ندیدنش بهتر بود. مرگ 

شوند، گریستم، احساس کردم جمالتی که ادا میخشک را به آتش کشید. در حالی که از فرط اندوه می

 موزونند. هرچه بودند  به روی کاغذ منتقل کردم. فرزندم ُمرد، اما اولین شعرم خلق شد. 

نی( جزء معدود سفیران طایفه ششبلوکی او)محمود کاویا ۱۲و  ۱۲های شاید بتوان ادعا کرد که در دهه

 ی مجالس و مراسم بود و در همه جا فریاد می زد:  در همه

 “دن بیر آز ایچمیشم غملی قوشام شش بیلی دن اوچمیشم                       ماذون وئرن می“          
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 مراد حاصل نادری دره شوری 

 

 

در ایل قشقایی طایفة ندرلو متولد شد. دوره ابتدایی را در مدارس عشایری  ۱۵۵۱مراد حاصل در سال  

دانشگاه در  ۱۵۳۰تحصیل کرد و تحصیالت متوسطه را در شهرضا و اصفهان به پایان برد. در سال 

به دریافت لیسانس نایل گردید. وی در  ۱۵۳۱پهلوی )شیراز( در رشته اقتصاد پذیرفته شد و در سال 

به عنوان دبیر در اداره آموزش عشایر شیراز استخدام گردید. مرادحاصل مدت سی سال در  ۱۵۳۹سال 

اقتصاد و زبان های شهرهای شیراز، نورآباد ممسنی، دهاقان و شهرضا به تدریس دروس دبیرستان

از خدمات دولتی بازنشسته شد. وی از عالقمندان تعلیمات عشایر  ۱۵۹۳انگلیسی مشغول بود و در سال 

 و بنیانگذار این مؤسسه خوشنام، استاد محمد بهمن بیگی است.

ا های بی وقفه او تنادری در ایام بازنشستگی نیز به فعالیت فرهنگی خود ادامه داده است که نتیجه تالش

است. هر دو کتاب در زمینه تعلیمات عشایر، ” فرشتگان نجات“و ” رمز توفیق“کنون، دو کتاب ارزشمند 

مکتب انسان ساز استاد محمد بهمن بیگی و خدمات ارزشمند ایشان و همکاران و یاران صدیق وی می 

چاپ و  ۱۵۸۳در اسفند ماه ” فرشتگان نجات“و کتاب اخیر  ۱۵۸۵در سال ” رمز توفیق“باشد. کتاب 

 منتشر گردیده است.

 

 تألیفات وی: 

 فرشتگان نجات  -۱

 رمز توفیق -۰
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 مراد علی حیدری کشکولی

 

 مرادعلی حیدری)متخلص به مراد(

، در سیاه چادر عشایری ی کوروش، بنکوی مالفضیمرادعلی شاعری از طایفة کشکولی بزرگ تیره

به دنیا آمده است. کالس پنجم ابتدایی بود که  ۱۵۲۵مسیر ییالق ـ قشالق حوالی دشت ارژن در سال 

برای امتحان نهایی و چهل نفری ناچار به اخذ شناسنامه و سجل هویتی شد. یکی از افراد کشکولی در 

کارمند ثبت احوال) مرحوم کیامرث ادارة ثبت احوال شیراز شاغل بود. با پیغام مرحوم مالفضی، 

شهریاری( با تعدادی شناسنامة سفید به منطقه آمد تا برای افراد متقاضی و فاقد شناسنامه، سجل 

صادر کند و تحویل دهد. تاریخ تولد عشایر زادگان بر حسب اتفاقات ثبت شده در دفتر مرحوم 

 شهریاری جالب بود:

….. خان توی ائَدن ایل، نهضت ایلی، اصالحات ارضی ایلی و آت قیرریلَن ایل، ملخ گلَن ایل، شاهرخ

ماند که سال این وقایع از قبل در دفتر کیامرث شهریاری ثبت و ضبط بود!! فقط روز و ماه تولد می

 هم با توصیف والدین که:آن

ود، سرحد بودیم ـ یا گرمسیر، با اختالفات جزیی روز ـ ماه و حتی یکی دو سال که چندان که مهم نب
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 شد.درج می

نویسد: وقتی صاحب شناسنامه شدم خیلی خوشحال بودم، در آزمون دبیرستان عشایری با مرادعلی می

 ۲۲نمره عالی پذیرفته شدم، ولی طبق قانون و بخشنامه آموزش و پرورش چون یکی از برادرانم در 

نفر دیگر  ۰شوم. البته نفری  ۲۲توانستم واردنفری ]دبیرستان عشایری[ مشغول تحصیل بود، من نمی

از برادران: یکی دانشگاه تهران و دیگری ]نجیم علی[ به عنوان شاگرد ممتاز جهت ادامة تحصیل به 

آمریکا اعزام شده بود. من دوران متوسطه را در رشتة ریاضی دبیرستان حاج قوام شیراز طی کردم و 

بودم و جنگ  ۳رفت هشدم. ترم ( در دانشگاه دولتی و در رشتة دبیری ریاضی پذی۱۵همان سال )

ایران با برادران عراقی! به مرحلة سرنوشت ساز رسیده بود. من و تعدادی دیگر از دانشجویان 

گرفتیم ادای دین کنیم. به هرترتیب، من هم بعد از طی یک بایست در این ُبرهة حساس، تصمیم میمی

های جنوب شدم. بعد از چند ماه حضور بان لشکر عازم جبههدوره آموزش رزمی کوتاه به عنوان دیده

در شلمچه ـ جزیره مجنون، دو بار مصدوم و مسموم شیمیایی و مجروح شدم. یک ماه در استراحت 

و آتش بس از  ۳۸۹ی میدان کارزار شدم. باالخره قطعنامه پزشکی و مرخصی بودم. مجدداً روانه

مت نظام وظیفه سپری شد و چند روز بعد طرف ایران پذیرفته شد. خالصه تا به خود آمدم، دوسال خد

 کارت پایان خدمت را دریافت کردم.

سال در دانشگاه شیراز به صورت قراردادی کار کردم. سپس از دانشگاه بیرون آمدم و  ۱۲حدود 

 مسیر شغل آزاد را در پیش گرفتم.

شتباه نکنم، اگر ا…. که فضای جنگ و شهدا ـ مجروحین را دیدم، سرودم  ۱۱اولین شعرم را سال 

های ایل قشقایی به چاپ در کتاب مرحوم نوذر دانشور تحت عنوان نغمه ۱۲تعدادی از اشعارم سال 

رسید. البته مرحوم دانشور، نیتش خیر بود، ولی با دستکاری در بعضی اشعار شاعران، امانت داری 

 را رعایت نکرد. روحش شاد.

مقارن با فوت پدر، دوباره  ۹۳این که در سال  پانزده سال از شعر و شاعری فاصله گرفتم تا -ده

” دارابخان اوجاغی” اولین مجموعة شعرم در کتابی به نام:  ۸۱شروع به سرودن شعر کردم. سال 

مندان رسید. در توسط انتشارات حافظ مردانی )پسر استاد مردانی( چاپ شد و به دست بعضی از عالقه

صفحه از  ۰۳وجود دارد. حدود …. ی، سیاسی، فارسی واین کتاب شعرهایی با مضامین طنز، اجتماع

 ام.هایی است که در قالب شعر آوردهالمثلاین کتاب، ضرب

در مورد هنرمندان قشقایی، بهمن بیگی، صولت الدوله و خداحافظی خسروخان با چشمه زنجیران 

 نیز، در کتاب دارابخان اوجاغی شعرهایی سروده شده است.…. و

 وی: تألیفات

 )شعر( اوجاقی خان ابدار 
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 منصور شاه محمدی 

 

وارد  ۱۵1۵از  طایفه عمله تیره مهترخانه، درسال  ۱۵۰1منصور شاه محمدی متولد 

عنوان آموزگار عشایری  عشایری شیراز شد  و پس ازطی دورة یک ساله، بهدانشسرای 

سرپرست شبانه روزی های سیار عشایری مشغول خدمت شد. وی مدتی نیز به عنوان درآموزشگاه

سال خدمت ۵۲دبیرستان عشایری و هنرستان شهید مطهری آب باریک انجام وظیفه نمود و پس از

 بازنشسته شد. ۱۵۱1صادقانه درسال 

شا محمدی از ده سالگی به نظم و نثر عالقه پیدا کرد و شعر را به صورت تفننی در همین سنین آغاز 

چند سال با رادیو فارس ۱۵12جدی آن را دنبال کرد. ازسال آن را به طور  ۱۵1۹نمود. اما از سال 

های: داغالرنولدو، توان به آلبوممرکز شیراز در عرصه هنر)آواز اصیل قشقایی( فعالیت داشت که می

نیز، انجمن شعر و ادب قشقایی را  ۱۵۱۵ایلخانی، بلبل قفس، علی قره، و...اشاره نمود. وی درسال 

ی تعدادی ازدوستانش در فیروزآباد تشکیل داد که سالهای زیاد فعال بود. اینک برای اولین بار با همکار

 تربیتی مشغول است.  –نیز مجدداً پس از وقفة کوتاه همچنان به کار فرهنگی 

ی ، به همت و هزینه«گؤروش دنا داغیندان»مجموعه شعری از این فرهیخته به نام  ۱۵۹۱درسال 

چاب رسید. شا محمدی درتشکیل و ایجاد آموزشگاه آزاد موسیقی  شخصی جناب دکتر منوچهر کیانی به

ی پسر ایشان آقای صمصام شاه برای اولین بار در قشقایی به وسیله ۱۵۹۲قشقایی شیدا که درسال 
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ه اند درآن بمحمدی تشکیل شد، همکاری مؤثر داشت که تا کنون صدها نفر از هنرجویان قشقایی توانسته

 ی قشقایی دست یابند.فنون موسیقی اصیل ترک

 

 تألیفات وی: 

 گؤروش دنا داغیندان)شعر در وصف کوه دنا(_ ۱

 _منظومه بلند دنا۰

 

 منصور نصیری طیبی  )نویسنده، مورخ و پژوهشگر(

 

هنگام اقامت در منطقه افزر قیر و در میان ایل قشقایی، طایفة عمله، تیره طیبی، ۱۵۲۸وی در سال 

 ۱۵1۲کارزین متولد. او تحصیالت دوران ابتدایی را در مدارس سیار عشایری طی کرد. سپس در سال 

برای ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی عازم  الر گردید و در مدرسه شهید قنادی این شهر مشغول 

اش شد و با گذراندن دوره چهارساله وارد دانشسرای تربیت معلم گر ۱۵۱۵تحصیل شد. وی در سال

به استخدام آموزش و پرورش در آمد. نصیری مدت چهار  ۱۵۱۱آموزشی با اخذ مدرک دیپلم در سال

برای ادامة ۱۵۱۱های داراب و قیر و کارزین به تدریس پرداخت. او در سال سال در مدارس شهرستان

یخ به تحصیالت خود ادامه داد. وی سپس تحصیل در مقطع عالی، عازم یزد شد و در رشته دبیری تار

جهت ادامة تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، به تهران رفت و در پژوهشگاه علوم  ۱۵۱۳درسال 

 ۱۵۱۹انسانی و مطالعات فرهنگی، در رشته تاریخ ایران پس از اسالم به تحصیل پرداخت. وی زمستان 

http://qashqaiebook.ir/منصور-نصیری-طیبی/
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قشقایی در تحوالت سیاسی ایران از پایان جنگ  نقش ایل“موفق به دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان 

  گردید.“ مرداد ۰۹جهانی دوم تا کودتای

عالوه بر تدریس در در دبیرستانهای تهران و مراکز آ  ۱۵۸۵تا  ۱۵۱۱آقای نصیری طیبی از سال 

روی آورد.  مهم “ فارس“و ” ایل قشقایی“موزش عالی به پژوهش در حوزه تاریخ معاصر با محوریت 

 پژوهشی ایشان عبارتند از:  –های علمی فعالیتترین 

 الف:  تألیفات وی

 ۱۵۹۱نهضت جنوب، فارس، قشقایی و غائله آذربایجان، تهران، نشر وپژوهش شیرازه،  (۱

رات شناسی و انتشاها در جنگ جهانی اول به روایت اسناد، شیراز، بنیاد فارسها با انگلیسینبرد قشقایی (۰

 .۱۵۹۸قشقایی، 

 )باهمکاری کاوه بیات(۱۵۸۱منصورخان قشقایی، تهران، نامک،  خاطرات ملک (۵

ایالت فارس و قدرتهای خارجی از مشروطیت تا سلطنت رضا شاه، تهران، مرکز اسناد و خدمات پژوهشی  (1

 ۱۵۹۲وزارت امورخارجه، 

 . ۱۵۸۵ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران، تهران، پردیس دانش،  (2

ایران، تهران، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت  ها در تاریخ و فرهنگنقش قشقایی (1

 ۱۵۹۹علوم، تحقیقات و فناوری، 

 ۱۵۹۳آخرین ارتشبد، عباس قره باغی به روایت اسناد، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی،  (۱

 ۱۵۹۱انقالب مشروطیت در فارس، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه،  (۹

س در دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس اسناد فار (۸

 .۱۵۹۸شورای اسالمی، 

 .۱۵۸۵انقالب اسالمِی در شیراز، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی (۱۲

 .۱۵۸۵شناسیروزشمار انقالب اسالمی درفارس، شیراز، بنیاد فارس (۱۱

 ۱۵۹۰تمدن هند، تهران، منادی تربیت،  (۱۰

 

 هاج:  مقاله

مرداد، فصلنامه تاریخ روابط خارجی،  ۰۹نقش قشقایی در نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای  .１

 ۱۵۹۰تابستان 

ایل قشقایی در دوران زندیه، در مجموعه مقاالت کنگره بزرگ زندیه، به کوشش محمدعلی رنجبر و علی   .２

 .۱۵۹۸، شیراز بنیاد فارس شناسی، ۰اکبر صفی پور، جلد 

ها در جنگ جهانی اول و جهت گیری حکومت مرکزی در قبال آن، در ها و انگلیسیویی قشقاییرویار  .３

، ۰پور، جلد المللی فارس در جنگ جهانی اول، به کوشش علی اکبر صفیمجموعه مقاالت همایش بین

 .۱۵۸۲شیراز، بنیاد فارس شناسی، 

 ۱۵۹۵هار ها در جنگ جهانی دوم، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، بقشقایی .４

 .۱۹/۳/۱۵۹۳، ۹۰۸از زندگی ایلی تا مبارزه ملی، روزنامه شرق، شماره .５

( دوران مشروطیت، فصلنامه اسناد بهارستان، دوره جدید، شماره ۱الدوله قشقایی)زندگی سیاسی صولت  .６

 .۱۵۸۵چهارم، 
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اسناد  ( از جنگ جهانی اول تا واپسین روزگار، فصلنامه۰الدوله قشقایی)زندگی سیاسی صولت  .７

 .۱۵۸۲بهارستان، دوره جدید، شماره پنجم، 

 ۱۵۹۰. بحران فارس، ماهنامه زمانه، شهریور  ۹

 ۱۵۹۰. کتابشناسی نهضت جنگل، ماهنامه زمانه، آذر  ۸ 

 ۱۵۹۵، فرهنگ ناموران ایران . بیوگرافی امیر لشکر محمود انصاری)امیر اقتدار( ۱۲

 ۱۵۹۲گی زنان ایل قشقایی، نشریه صولت، بهار فرهن –. نظرسنجی پیرامون مسائل اجتماعی ۱۱

. نقش بریتانیا در رویدادهای سیاسی فارس در دوران مشروطیت، فصلنامه تاریخ روابط خارجی،  ۱۰

 ۱۵۹۲تابستان 

 ۱۵۹۲. بیوگرافی مرتضی الموتی، فرهنگ ناموران ایران،  ۱۵

 ۱۵۹۲. خیانت تاکتیکی ارتشبد، ماهنامه زمانه، مهر  ۱1

 ۱۵۹۳بیوگرافی دکتر عبدالکریم ایادی، فرهنگ ناموران ایران، .  ۱2

شمسی، فصلنامه پیام  ۱۵۲۲ی های داخلی فارس در سالهای نخست دهه. جعل سند: مروری بر تنش ۱1

 ۱۵۹۸بهارستان، بهار 

.نگاهی به ترکیب نمایندگان فارس در دوران اول تا سوم مجلس شورای ملی، فصلنامه اسناد  ۱۱

 .۱۵۸۲شماره دوم،  بهارستان

، به کوشش رحیم نیکبخت و مجتبی مجموعه مبدأ نهضت، در ۱۵۲۰خرداد۱۳.شیراز درتحوالت قیام ۱۹

 .۱۵۸۰، تهران، خانه کتاب، ۰سلطانی احمدی، جلد

ساله شاهنشاهی تثبیت یا تضعیف نظام پادشاهی، در مجموعه پژوهشنامه انقالب  ۰۳۲۲های .جشن ۱۸

 .۱۵۸۰سلطانی احمدی و رحیم نیکبخت، دفتر اول، تهران، خانه کتاب، اسالمی، به کوشش مجتبی 

های فرهنگ و هنر شیراز و تأثیر آن برانقالب اسالمی، در مجموعه پژوهشنامه انقالب .جشن ۰۲

 .۱۵۸۰اسالمی، به کوشش مجتبی سلطانی احمدی و رحیم نیکبخت، دفتر اول، تهران، خانه کتاب، 

 

 

 د:  سمینارها

 ۱۵۹۵مرداد ها در دوران ملی شدن نفت، همایش نفت، مصدق و کودتا، تهران، قشقایی.  ۱

.  اسکان عشایر در دوران حکومت رضا شاه، همایش ملی ساماندهی جامع عشایر ایران، تهران، ۰

 ۱۵۹۵اردیبهشت 

ایش های فرهنگی عشایر در توسعه گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد، هم.  بررسی توانمندی۵

 ۱۵۹۲توسعه فرهنگی، یاسوج، مرداد 
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 ۱۵۹۳.  ایل قشقایی در دوران مشروطیت، همایش صدمین سالگرد انقالب مشروطه، تهران، مرداد ۲

 ۱۵۹۱.  ایل قشقایی در دوران زندیه، کنگره بزرگ زندیه، شیراز، خرداد ۳

، نخستین نشست .  نگاهی به ترکیب نمایندگان فارس در دوران اول تا سوم مجلس شورای ملی۱

 ۱۵۹۸تخصصی تاریخ مجلس، تهران، خرداد 

ها در جنگ جهانی اول و جهت گیری حکومت مرکزی در قبال آن، ها و انگلیسی.  رویارویی قشقایی۱

 ۱۵۹۸همایش فارس در جنگ جهانی اول، شیراز، آبان 

 

 های پژوهشیهـ:  طرح

 ۱۵۱۸پهلوی، مؤسسه میراث ملل،  .  گردآوری بیوگرافی رجال سیاسی، نظامی و فرهنگی عصر۱

، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ۱۵۱۲های چاپی حوزه تاریخ معاصر ایران در دهه .  بررسی کتاب۰

۱۵۹۲ 

 ۱۵۹۲.  شناسایی منابع و مآخذ فارسی و التین خلیج فارس، وزارت امورخارجه، ۵

وزارت آموزش و پرورش،  .  بررسی تحوالت آموزش و پرورش در دوران حکومت رضا شاه پهلوی،۲

۱۵۹۱ 

.  ارائه خدمات کارشناسی درباره میزان حضور مربیان و معلمان اقلیتهای مذهبی در عرصه آموزش ۳

های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی، طرح مشترک سازمان علمی فرهنگی یونسکو و وزارت آموزش دوره

 ۱۵۹۰و پرورش، 

 .۱۵۹۵تنب بزرگ و تنب کوچک، وزارت امورخارجه، .  شناسایی موضوعی منابع جزایر ابوموسی، ۱

 

 های علمیو:  سایر فعالیت

.  عضویت در گروه کارشناسی طرح تدوین چارچوب سازی، طرح آمارگیری جامع فرهنگی کشور، ۱

 ۱۵۱۹وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، زمستان 

موضوعی نشریات .  عضویت در هیئت داوری بررسی مقاالت رشته تاریخ، دومین جشنواره ۰

 ۱۵۹۱دانشجویی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرداد 

.  عضویت در هیئت داوری بررسی مقاالت ارائه شده به همایش فارس در جنگ جهانی اول، ۵

 .۱۵۹۸مهر

 

 ز:  عناوین
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کسب رتبه اول نخستین جشنواره انتخاب پژوهشهای عشایری برتر، حوزه مطالعات تاریخ و علوم 

 .۱۵۹۰ازمان امور عشایر ایران و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، آذر سیاسی، س

تقدیر از تصحیح اسناد فارس در دوره دوم وسوم مجلس شورای ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 

 .۱۵۸۲آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، پاییز

 های آموزشیح:  فعالیت

 .۱۵۱۱-۱۵۱۱یر و کارزین فارس های داراب و ق.تدریس در مدارس شهرستان۱

 .۱۵۸۵-۱۵۱۱تهران ۰و  ۳، ۱۰.تدریس درمقاطع متوسطه و پیش دانشگاهی مناطق ۰

 .۱۵۹۱-۱۵۹۲.تدریس دروس عمومی در دانشگاه علمی وکاربردی۵

 

 

  

 

 زنده یاد منوچهرهنرور

 

. او متولد وی فرزند قربانعلی خان از طایفه زنگنه قشقایی است و مادرش از طایفه آردکپان

 ه.ش است ۱۵۱۰سال

 

 

 تألیفات وی: 

 غزلسرایان قشقایی
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  دکتر مهدی قرخلو

 

شوري در ایل قشقایي و در در یك خانواده از تیره قرخلو، طایفه دره ۱۵۵۲دکر مهدي قرخلو در سال 

سر برد و دوران استان فارس متولد شد. قرخلو دوران كودكي را با زندگي عشایري بهماهور )میشان( در 

 ۱۵1۹و   ۱۵1۱ابتدائي را در مدارس عشایري سپري كرد. بعد از اتمام دوره ابتدایي در سال 

سمیرم امتحان داد و پذیرفته شد.  اول و دوم دبیرستان را به صورت متفرقه در شهرستان  كالس

در كنكور دانشسراي عشایري شركت نمود و با نمره باال پذیرفته شد. در سال  ۱۵1۹ل درتابستان سا

از دانشسراي عشایري فارغ التحصیل شد و در تیرة قرخلو كه قشالق آنها در نزدیك شاپور  ۱۵1۸

كازرون بود، به تدریس مشغول گردید. نامبرده همراه با تدریس كودكان هم ایلي خود، همزمان دوره 

 ان را در رشته ریاضي به طور متفرقه به پایان برد. دبیرست

مدرسه آقاي قرخلو در زمان خود یكي از بهترین مدارس عشایري بود كه از طرف محمدبهمن بیگي مدیر 

كل آموزش عشایر و سایر مسئولین، چندین مورد تشویق قرار گرفت و چند بار مدرسه ایشان به عنوان 

و براي بازدید مسئولین مملكتي به شیراز برده و تشویق شد. در   يمدرسه نمونه به دانشسراي عشایر

بیشترین قبولي در دبیرستان عشایري از مدرسه ایشان بود كه این توفیق به صورت  ۱۵22سال 

 بخشنامة رسمي از طرف آموزش عشایر به تمام معلمین و مدارس عشایري ابالغ شد. 

نشسراي عشایري انتخاب و در دانشسرا روش تدریس ایشان به عنوان دبیر ریاضي دا ۱۵22در سال 

در كنكور سراسري شرکت کرد    یك سال بعد از پیروزي انقالب ۱۵2۹ریاضي را به عهده گرفت. در سال 

و در رشته جغرافیاي اقتصادي دانشگاه اصفهان پذیرفته شد. الزم به ذکر است كه در این فاصله 

ي تعطیل شد، ولي با بازگشایی مجدد، وی دوره لیسانس را  در دانشگاهاي ایران به دلیل انقالب فرهنگ

به پایان برد و بدون وقفه  در دوره فوق لیسانس دانشگاه تهران، رشته جغرافیاي انساني  ۱۵12سال 

http://qashqaiebook.ir/دکتر-مهدی-قرخلو/
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به عنوان شاگرد اول دورة دكتري، در  ۱۵1۹پذیرفته شد. بعد از اتمام دوره كارشناسي ارشد، در سال 

 دا پذیرفته و راهي كانادا شد. دانشگاه اتاوای کانا

با اخذ درجه دكتري در رشته جغرافیا و برنامه ریزي شهري به كشور برگشت و  ۱۵۱2ایشان در سال 

در دانشگاه تهران به عنوان عضو هیأت علمي این دانشگاه، به تدریس مشغول شد. نامبرده بیش از صد 

 های علمی دریافت کرده است. ا و موفقیتهلوح تقدیر از مسئولین جهاني و كشوري به دلیل تالش

 

 کارنامة علمی دکتر قرخلو 

 ۱۵۱۳، دانشگاه اتاوا، کانادا، GISدکترا در رشته جغرافیای برنامه ریزی شهری با تخصص * 

 ۱۵۱۹* فوق لیسانس در رشته جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، 

 ۱۵۱۳* لیسانس جغرافیا با گرایش اقتصادی، دانشگاه اصفهان، 

 ۱۵۳۱* دیپلم در رشته ریاضی، دبیرستان حاج قوام، شیراز، 

 

 مقاالت علمی انگلیسی: 

۱) Gharakhlou, M.۱۸۸۳ .“Residential Differenciation of Vanier”; Geoscope, No. ۰۱(۱). 

۰) Gharakhlou, M. ۱۸۸۳ .“Data Collection among the Qashqai” Geoscope, No. ۰۱(۰). 

۵) Spatial Distribution of Iranian Popuiation in Canada:  A Portrait Using the ۰۲۲۱ 

Census Data:  Iranian Economic Review, University of Tehran, Iran, Vol ۱۲ ,No. ۱۱ ,

p. ۱۳۸-۱۱۱ ,۰۲۲۱. 

1) An Application of SMCDA Model in Urban Services:  A Case Study of Ahvaz City, 

IRAN;The Deccan 

Geographer , Vo. ۲۳ ,No.۱ ,p.۱۸-۰۳ ,۰۲۲۱. 

2) A Study of Iranian New Town During Pre-and Post Revolution,عInternational 

Journal 

of Environmental Research(IJER) , V.۵ ,No.۱ ,Winter ۰۲۲۸. 

1) A Cririque of the Prevaling Comprehensive Urban Planning Paradigm in Iran:  The  

Need for Strtegic Planning; in Planning Theory:  V.۹,No.۲ ,November ۰۲۲۸. 

۱) Analysis of the Patterns of Access Enhancement by Making Changes in th Route  

Network to Facikitate Rescue Oprations in Urban Disasters Using TPSIS, Fuzzy, 

SAW 

and Borda Methods, IJER(ISI), V.۲ ,No.۱,Winter, ۰۲۱۲. 

 

 مقاالت علمی فارسی:  

 .۱۵۱۹ـ مهاجران ایرانی در کشور کانادا، )پژوهشی(، مجله دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، ۹
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وهشهای جغرافیایی، دانشگاه تهران، ـ روند مهاجرت در شهرکهای قشقایی نشین )پژوهشی(، پژ۸

۱۵۱۸. 

 .۱۵۹۲ـ صنعتی سازی استان کردستان )پژوهشی(، مجله دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، ۱۲

 .۱۵۹۲ـ ساماندهی کارگاههای مزاحم کرمانشاه، )پژوهشی(، پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران، ۱۱

 .۱۵۹۲(، مجله دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، و نیازمندیهای در حال پیدایش، )پژوهشی GISـ ۱۰

ـ حوزه جغرافیایی تمدن ایرانی، )علمی ترویجی(، فصلنامه مطالعات ملی، مؤسسه مطالعات ملی، ۱۵

 .۱۵۹۲تهران، 

ـ عشایر و کوچ نشینی در ایران و جهان )علمی ترویجی(، فصلنامه ذخایر انقالب، سازمان عشایری، ۱۲

 .۱۵۹۲تهران، 

 .۱۵۹۰م همبستگی ملی... در ایران، )پژوهشی(، پژوهشهای جغرافیایی، دانشگاه تهران، ـ تحکی۱۳

  .۱۵۹۰و کاربرد آن در باستانشناسی، )پژوهشی(، مجله انجمن انسانشناسی، دانشگاه تهران،  GISـ ۱۱

تهران،   ، )پژوهشی(، پژوهشهای جغرافیایی، دانشگاهاهواز ۰ـ پیدایش، تکامل... حاشیه نشینی عین ۱۱

۱۵۹۵. 

ـ تأثیر جغرافیایی مهاجرت در ایل قشقایی، )علمی ترویجی(، فصلنامه ذخایر انقالب، سازمان ۱۹

 .۱۵۹۵عشایری، تهران، 

ـ نگاهی به عشایر آذربایجان غربی )علمی ترویجی(، فصلنامه ذخایر انقالب، سازمان عشایری، ۱۸

 .۱۵۹۲تهران، 

تهران، )پژوهشی(، پژوهشهای جغرافیایی، دانشگاه تهران،  ۹ ـ توزیع فضایی و ساماندهی... منطقه۰۲

۱۵۹۲. 

 .۱۵۹۲ـ جغرافیا، جهانی شدن و شهر، )مجله انجمن جغرافیایی ایران(، پژوهشی، تهران، ۰۱

ـ تحلیل مهاجرت در ارتباط با سطح توسعه یافتگی استانها، )فصلنامه جغرافیایی(، پژوهشی، شماره ۰۰

۹۰ ،۱۵۹۳.  

 .۱۵۹۳، ۳۱غییرات فرهنگی در میان طوایف ایل قشقایی؛ پژوهشهای جغرافیایی، شماره مطالعه ت –۰۵

ای در ارزیابی شهرهای جدید )روستا شهرها(، نشریه علوم جغرافیایی، )پژوهشی(، ـ نگرش منطقه۰۲

 .۱۵۹۳، ۱و  ۱شماره 

؛ ۳۲یري؛شماره . درآمدي بر شناخت عشایر )استان زنجان(؛ فصلنامه ذخایر انقالب؛ سازمان عشا۰۳

۱۵۹۳. 

-. ارزیابي تحقق اهداف شهرهاي جدید در ایران: شهر جدید پردیس؛ مجله علوم جغرافیایي؛)علمي۰۱

 .۱۵۹۳؛ ۵ترویجي(؛ شماره 

 .۱۵۹۱، مهرماه ۰ترویجی(، شماره  -ـ فرهنگ و طبیعت؛ دنیای تجارت و گردشگری؛ )علمی۰۱



 

 538 

، ۵نیای تجارت و گردشگری؛ )علمی ترویجی(، شماره های پر شقایق؛ دـ ایل قشقایی؛ کوچندگان جاده۰۹

 .۱۵۹۱دیماه 

ـ بررسی کمبود مسکن در شهرهای ایران؛ فصلنامه تخصصی بنیاد مسکن، )علمی ترویجی(، شماره ۰۸

۱۱۸ ،۱۵۹۱. 

 .۱۵۹۱، ۹ای )پژوهشی(، شماره ی ناحیهی پایدار شهری؛ جغرافیا و توسعههای توسعهـ شاخص۵۲

پژوهشي؛  -اجتماعي؛ راه حلي براي حاشیه نشیني)شیخ آباد قم(؛ فصلنامه علمي . توانمند سازي۵۱

 .۱۵۹۱؛ ۵شماره 

فرهنگي -. بررسي ویژگیهاي اقتصادي؛ اجتماعي و فرهنگي ایالت ایالم)ملكشاهي(؛ فصلنامه علمي۵۰

 .۱۵۹۱؛ بهار و تابستان ۳۵و ۳۰ذخایر انقالب؛ شماره پیاپي 

ضای سبز در سطح شهر، مجله سپهر، )علمی ترویجی(، دوره هفدهم، . استانداردها و... طراحی ف۵۵

 .۱۵۹۱، بهار ۱۳شماره 

. وضعیت حقوقي تعامالت دولت و شهرداري در ایران؛ مجله انجمن جغرافیایي)پژوهشي(؛ شماره ۵۲

 .۱۵۹۱؛ چاپ ۱و۱

و پرندك(؛ شهر)آالرد  -. بررسي دگرگوني در ساختار كالبدي و معماري روستاها و تشكیل روستا۵۳

 .۱۵۹۱؛ ۱۳پژوهشهاي جغراقیاي انساني)پژوهشي(؛ شماره 

. ارزیابي چالشها و مشكالت شهرهاي جدید و میزان موفقیت آنها در ایران:  مورد شهر جدید سهند؛ ۵۱

 پژوهشي، )نامه پذیرش(. –در فصلنامه مدرس علوم انساني جغرافیا 

ي از مادر شهر تهران، مجله جغرافیا و توسعه، . تحلیلي بر نقش شهر جدید پردیس در تمركززدای۵۱

 .۱۵۹۹،  ۱۵)پژوهشي( شماره 

. ارزیابي طرح ساماندهي و نوسازي بافتهاي فرسوده محله سیروس تهران، فصلنامه جغرافیاي ۵۹

 .۱۵۹۱انساني، شماره اول، زمستان 

اف . ارزیابي عملكرد شهرهاي جدید در جذب جمعیت كالن شهرها )شهرهاي جدید اطر۵۸

 .۱۵۹۹بهار  ۱۱تهران(؛پژوهشهاي جغرافیاي انساني)پژوهشي(؛ شماره 

ای ای)شهر میانی شهرضا(؛ جغرافیا و توسعه ناحیه. نقش شهرهای میانی در تعادل ناحیه۲۲

 .۱۵۹۱، ۱۱)پژوهشي(؛ شماره 

(، نشریه علوم  ۱۵۲۳-۱۵۹۳. مدیریت سرزمین و تحلیل شبکه استان اردبیل)دوره زمانی ۲۱

 .۱۵۹۱، ۱۱، شماره ۹یایی؛ )پژوهشي(؛ جلد جغراف

. ارزیابی طرح ساماندهی، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده)محله سیروس تهران(؛ فصلنامه ۲۰

 .۱۵۹۱جغرافیاي انساني، ) پژوهشي دانشگاه آزاد( شماره اول، 

 .۱۵۹۹، ۱۰۳جایگاه شهرهای جدید در توسعه مسکن؛ فصلنامه تخصصی بنیاد مسکن، شماره  ۲۵
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. اسکان غیر رسمی و راهبردهای ساماندهی آن با تأکید بر بخش مسکن؛ نشریه جغرافیا و برنامه ۲۲

 .۱۵۹۱، ۰۳ریزی تبریز، شماره 

 .۱۵۹۹، ۱۸. مکانیابی شهر جدید سهند؛ نشریه سازمان جغرافیایی )سپهر(؛ شماره ۲۳

 رافیاي انساني شماره سوم، . اثرات زیست محیطی گردشگری بر سواحل شهر رامسر، فصلنامه جغ۲۱

 .۱۵۹۹تابستان   ) پژوهشي دانشگاه آزاد(

فضایی شهربا استفاده از مدل کمی)مورد شهر تهران(؛ جغرافیا و  -. شناخت الگوی رشد کالبدی۲۱

 .۱۵۹۹، سال ۵۲پژوهشي(، سال بیستم، شماره  -برنامه ریزی محیطی)علمی

غیر رسمی، مورد سنندج؛ پژوهشهاي جغرافیاي . تحلیل سطح پایداری شهری در سکونتگاههای ۲۹

 .۱۵۹۹پاییز  ۱۸انساني)پژوهشي(؛ شماره 

. بررسی رضایت شغلی کارکنان حج و زیارت تهران و رابطه آن با گردشگری؛ فصل نامه چشم انداز ۲۸

 .۱۵۹۱، سال دوم، پاییز و زمستان ۳جغرافیایی)ترویجی(؛ شماره 

فرهنگي ذخایر انقالب؛ شماره پیا پي  -)دزفولی(... فصلنامه علميهای سید عبدالحسین الریاندیشه -۳۲

 .۱۵۹۹؛ سال یازدهم، پاییز ۳۱و۳۳

فرهنگي ذخایر انقالب؛  -گردشگری عشایر بعد فراموش شده گردشگری در اصفهان، فصلنامه علمي -۳۱

 .۱۵۹۹؛ سال یازدهم، پاییز ۳۱و۳۳شماره پیا پي 

های شهری و وین جهت تعیین نقاط شهری، مطالعات و پژوهش. ارزیابی توان اکولوژیک منطقه قز۳۰

  .۱۵۹۹پژوهشی( اصفهان، سال اول، شماره دوم، پاییز  –ای، )علمی منطقه

. کاربرد تصمیم سازی جند معیاره در برنامه ریزی گردشگری عشایری)زاگرس میانی(، فصلنامه ۳۵

 .۱۵۹۸میراث و گردشگری، شماره اول، سال 

به چاپ مجالت علمی و  ۱۵۸۲تا  ۱۵۹۸مقاله که از سال  ۰۲اوری است که تعداد . الزم بیاد ۳۲

  پژوهشی رسیده در اینجا آورده نشده است.

 

 طرحهای پژوهشی:  

خاتمه  ۱۵۱۱ـ عوامل مؤثر در مهاجرتهای عشایری ـ روستایی )طرح ملی(، دانشگاه اصفهان، شروع ۱

۱۵۱۸. 

 .۱۵۱۸خاتمه  ۱۵۱۱پژوهشی دانشگاه تهران، شروع  ـ مهاجرت ایرانیان به کانادا، معاونت۰

 ۱۵۱۹ـ روند مهاجرت در توسعه شهرکهای قشقایی نشین، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، شروع ۵

 .۱۵۱۸خاتمه 

خاتمه  ۱۵۱۸ـ ساماندهی کارگاههای مزاحم در کرمانشاه، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، شروع ۲

۱۵۹۲. 
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 .۱۵۹۲خاتمه  ۱۵۱۸گی ملی، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، شروع ـ عوامل مؤّثر در همبست۳

 .۱۵۹۱خاتمه  ۱۵۹۲ـ چشم انداز مهاجرت در تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، شروع ۱

ای توسعه... مهاجرت در ایران، دانشگاه تهران و دانشگاه زنجان )طرح بین ـ تحلیل مقایسه۱

 .۱۵۹۲خاتمه  ۱۵۹۲دانشگاهی(، شروع 

۹ .The Evolution of Iranian Population in Canada, Geography Dept. Ottawa 

University, Ottawa, Cannada, ۱۵۹۲ up to ۱۵۹۰. 

 .۱۵۹۵خاتمه  ۱۵۹۰اهواز، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، شروع  ۰ـ حاشیه نشینی محله عین ۸

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، شروع ـ ارایه مدلی جهت باز توزیع خدمات... در شهر اهواز، ۱۲

 .۱۵۹۳خاتمه  ۱۵۹۲

ـ توسعه گردشگری در منطقه عشایری زاگرس میانی، صندوق پژوهش گران ریاست جمهوری، ۱۱

 .۱۵۹۳ـ۱۵۹۱شروع 

ـ ۹۱(، جهاد تحقیقات و آبخیزداری، GIS  ـ سند ملی اکوتوریسم ایران )بخش بانک اطالعاتی و۱۰

۱۵۹۳. 

 .۱۵۸۲استان تهران، میراث فرهنگی کشور، . طرح گردشگری ۱۵

 

 المللی: شرکت در کنفرانسهای داخلی و بین 

 .۱۸۸۳اکتبر  ۰۹، تورنتو، کانادا، CAGONTـ مهاجرت و تغییر فرهنگی، دانشگاه یورک، کنفرانس ۱

 نوامبر ۰۰، پراویدنس، آمریکا، MESAـ مهاجرت قشقاییها به اطراف شهرها، رودایلند، کنفرانس ۰

۱۸۸۱. 

 .۱۸۸۹جون  ۵، اتاوا، کانادا، CAGهای قشقایی، اتاوا، کنفرانس ـ تغییر فرهنگ در محله۵

 .۱۵۱۱اردیبهشت  ۰۱ـ نقش مهاجران ایرانی در امنیت ملی، تهران، دانشگاه امام حسین، ۲

 .۱۵۱۱مهر  ۳در آمریکای شمالی، تهران، کنفرانس قابلیتهای جغرافیایی، دانشگاه تهران،  GISـ روند ۳

 ۱۸۸۸جون  ۲، لتبریج، کانادا، CAGـ نیمرخ اجتماعی ـ جغرافیایی ایرانیان در کانادا، کنفرانس ۱

اردیبهشت  ۰۹ـ جغرافیا و تغییرات فرهنگی...، کنفرانس رویکرد فرهنگی به جغرافیا، مشهد، ایران، ۱

۱۵۱۸. 

 .۰۲۲۲جون  ۲انادا، ، پراک، کCAGـ روند مهاجرت و اسکان عشایر، دانشگاه پراک، کنفرانس ۹

 .۰۲۲۱می  CAG ،۰۸ـ عوامل مؤّثر در همبستگی ملی در ایران، مونترال، دانشگاه مگیل، کنفرانس ۸

 .۱۵۹۲مرداد  ۱۳ـ ایل قشقایی، عثمانیه، دانشگاه عثمانیه، هند، ۱۲

 .۱۵۹۲دی  ۱۰ـ تحکیم همبستگی ملی با تأکید بر عوامل جغرافیایی، مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، ۱۱
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 .۰۲۲۰جون  ۵، تورنتو، کانادا، CAGـ چشم انداز مهاجرت به تهران، تورنتو، کنفرانس ۱۰

 .۰۲۲۰، ماینز، مرداد ماه WOCMESـ الگوهای اسکان عشایر، آلمان، دانشگاه ماینز، کنفرانس ۱۵

جون  ۲، ویکتوریا، کانادا، CAGـ تکامل مهاجرت ایرانیان در کانادا، دانشگاه ویکتوریا، کنفرانس ۱۲

۰۲۲۵. 

 .۰۲۲۲جون  ۰، کانادا، CAG، دانشگاه مانکتان، کنفرانس ۰۲۲۱ـ جمعیت ایرانیان براساس آمار ۱۳

 ۱۵۹۲ـ گردشگری در ایل قشقایی، )مجموعه مقاالت ساماندهی عشایر(، سازمان عشایری، تهران، ۱۱

 .۱۵۹۲، فیروزکوه، ـ توریسم، شهر، روستا و عشایر )مجموعه مقاالت...(، دانشگاه آزاد فیروزکوه۱۱

 .۰۲۲۳جون  ۱ـ تحلیل مهاجرت در رابطه با توسعه یافتگی در ایران، دانشگاه وستون، لندن، کانادا، ۱۹

می  ۰۸دانشگاه لیک هد، آنتاریو، کانادا  CAGـ مشکالت مهاجرت در کالنشهر تهران، کنفرانس ۱۸

۰۲۲۱. 

آذر  ۰۲نقش اصفهان در توسعه فرهنگ...، دانشگاه اصفهان،  ـ گردشگری یزد، کنفرانس بین المللی۰۲

 .۱۵۹۳ماه 

 .۱۵۹۳دیماه  ۱ریزی غذایی... کنفرانس سوانح طبیعی، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، ـ مدل برنامه۰۱

 ۵و  ۰ریزی و مدیریت شهری، مشهد ـ وضعیت مسکن در بافت تاریخی شهر یزد، کنفرانس برنامه۰۰

 .۱۵۹۳اسفند 

 تورنتو کانادا. ۰۲۲۱، ۱۱ـ۹هفدهمین کنفرانس مدیریت سوانح، جوالی  WCDMهمایش بین المللی  ـ۰۵

 .۳۹۰؛ تهران؛ ص ۱۵۹۱اردیبهشت  ۰۵. پنجمین كنفرانس بین المللي زلزله شناسي؛ ۰۲

 .۱۱۱؛ تهران؛ ص ۱۵۹۱اردیبهشت  ۰۵المللي زلزله شناسي؛ . پنجمین كنفرانس بین۰۳

 .۱۵۹۱دی ماه، تهران، دانشگاه تهران،  ۱۰و  ۱۱روستایی ایران، ـ همایش ملی توسعه ۰۱

 .۱۵۹۱. اولین كنفرانس ملي روز جهاني محیط زیست؛ دانشگاه تهران؛ خرداد ۰۱

 .۱۵۹۱اردیبهشت، شهرکرد،  ۵۱المللی آموزش عشایر ایران، ـ همایش ملی و بین۰۹

 .۱۵۹۱اد ماه ـ همایش ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران ـ خرد۰۸

 تورنتو کانادا. ۰۲۲۹، ۱۹ـ۱۳هفدهمین کنفرانس مدیریت سوانح، جوالی  WCDMالمللی ـ همایش بین۵۲

 ، بارسلونا، اسپانیا.۰۲۲۹آگوست  ۱-۳جغرافیای اقتصادی،  CDESIGU  المللیهمایش بین -۵۱

 .۱۵۱۹آبان  ۰۰ . ایران و خلیج فازس قطب قدرتمند ژئوزیسم آینده؛ مجموعه مقاالت؛ گرمسار؛۵۰

 ۱۵هاي فرسوده؛ سیروس تهران؛ مجموعه مقاالت؛ اهواز . ارزیابي طرح ساماندهي؛ بهسازي بافت۵۵

 .۱۵۹۱آذر 
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ها ومسایل فني اطلس خلیج فارس، پنجمین همایش ملي خلیج فارس، مجموعه مقاالت، . ضرورت۵۲

 .۱۵۹۹اردیبهشت،  ۱۲كیش،

خلیج فارس، پنجمین همایش ملي خلیج فارس، مجموعه  . بررسي قابلیتها و چالشهاي اكوتوریسم۵۳

 .۱۵۹۹اردیبهشت،  ۱۲مقاالت، كیش،

، ۰۳-۵۱؛ مي CAG. خطر سوانح در مساكن غیر رسمي؛ در همایش بین المللي علوم اجتماعي و۵۱

 اتاوا، كانادا.  ۰۲۲۸

۵۱ .The Modeling of Urban Building Vulnerability in Earthquake (Zanjan, IRAN), 

Map Asia ۰۲۲۸ Conference, ۱۹-۰۲ August,۰۲۲۸.) همایش بین المللی سنگاپور(. 

۵۹ .Social and Economic Crises due to Informal Settlements in Iran, Positioning 

Planning in Global Crises(PPGC), Bandung, Indonesia, ۱۰-۱۵ Nov., ۰۲۲۸. 

دستی در زندگی و اقتصاد ایل قشقایی، دومین همایش هنر و فزهنگ عشایر . اهمیت و جایگاه صنایع ۵۸

 .۱۵۹۹ایران، آذر ماه 

ای نو به سوی توسعه گردشگری خلیج فارس با تأکید بر جزیره قشم، پنجمین . ژئوتوریسم دریچه۲۲

 .۱۵۹۸همایش ملی خلیج فارس، کیش، اردیبهشت 

 

 سوابق آموزشی:  

 تاکنون. ۱۵۱۳( دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران از سال ـ عضو هیأت علمی )دانشیار۱

، مبانی کامپیوتر، جمعیت، مطالعات عشایری، توریسم و دروس جغرافیای شهری GISـ تدریس دروس ۰

در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و برخی از دانشگاههای دیگرنظیر دانشگاه علم و فرهنگ در 

 تاکنون. ۱۵۱۳، از سال المللی کیشتهران و دانشگاه بین

 .۱۵۱۳تا  ۱۵۱۲در دانشکده هنرها، دانشگاه اتاوا، کانادا، از سال  GISـ مسئول آزمایشگاه ۵

 

 

 سوابق اجرایی:  

 .۱۵۹۸تا ۱۵۹۳ـ معاون پشتیبانی و مالی اداری دانشکدة جغرافیا، ۱

 .۱۵۹۵تا  ۱۵۹۱ـ معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده جغرافیا از سال ۰

 .۱۵۹۱الملل در دانشگاه تهران از سال ریاست دانشكده در امور بین. مشاور ۵

 .۱۵۹۳تا  ۱۵۹۰ـ نماینده دانشکده جغرافیا در کمیسیون ادبیات و هنر دانشگاه تهران از سال ۲

 .۱۵۹۳تا  ۱۵۹۰های آزاد دانشگاه از سال ـ نماینده دانشکده جغرافیا در کمیسیون آموزش۳
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در کمیسیون هنر و معماری و شهرسازی و جغرافیا، دانشگاه تهران از سال  ـ نماینده دانشکده جغرافیا۱

 ..۱۵۹۸تا ۱۵۹۱

 تاکنون. ۱۵۹۱. عضو هیأت تحریریه فصلنامه ذخایر انقالب )سازمان عشایری( از سال ۱

 .۱۵۹۱. عضو هیأت تحریریه محیط جغرافیایي از سال ۹

 غرافیای دانشگاه تهران.در دانشکده ج“ گردشگری شهری “. مدیر مسئول فصلنامه ۸

 های جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران.ریزی شهری رشته. عضو شورای برنامه۱۲

 

 های  وی: تألیفات و ترجمه

 های ایران به شهرها( مهاجرت و اسکان عشایر )تألیف()تحلیلی از مهاجرت قشقایی (۱

 جغرافیای فرهنگی )ترجمه( (۰

 کاربرد کامپیوتر در جغرافیا (۵

 ، )تألیف(ILWISهای جغرافیایی با استفاده از نرم افزار تحلیل (1

 ریزی اوقات فراغت، )تألیف(جغرافیای جهانگردی و برنامه (2

 کاربرد اینترنت در جغرافیا و علوم انسانی، )تألیف( (1

 فرهنگ تخصصی گردشگری (۱

 درشهر و منطقه )تألیف( Arc GISكابرد نرم افزار  (۹

 جهان شهری/ شهر جهانی )ترجمه( (۸

 اکوتوریسم مفهومی نو از جغرافیای گردشگری  (۱۲

 اطلس گردشگری استان تهران  (۱۱

 مدیریت اطالعات فضایی)ترجمه(” شهر نشینی شتابان و کالنشهرها (۱۰

 از ایل تا اوتاوا   (۱۵
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 قانیمهدی قره

 

گشوده و به قانی،  طایفه دره شوری ایل قشقایی چشم به جهان قانی در تیرة قرهحجت االسالم مهدی قره

 ها پیش در نهادهای مختلف از جمله نمایندگی ولی فقیه انجام وظیفه نموده است. عنوان طلبة فعال از سال

 تألیفات وی: 

 (۱۵۸۲نظران)هللا حکیم جهانگیرخان قشقایی و صاحبآیت -۱

 (۱۵۸۲هللا حکیم جهانگیرخان قشقایی)شرح حال اساتید آیت -۰

 هللا مالمحمدهللا حکیم جهانگیرخان قشقایی و آیتشرح زندگانی شاگردان آیت( ۱بوستان معرفت: )جلد  -۵

 (۱۵۸۲کاشانی )

هللا مالمحمد هللا حکیم جهانگیرخان قشقایی و آیت(شرح زندگانی شاگردان آیت۰بوستان معرفت: )جلد  -1

 (۱۵۸۲کاشانی )

 هللا مالمحمدجهانگیرخان قشقایی و آیتهللا حکیم ( شرح زندگانی شاگردان آیت۵بوستان معرفت: )جلد  -2

 (۱۵۸۲کاشانی )

 هللا مالمحمدهللا حکیم جهانگیرخان قشقایی و آیت( شرح زندگانی شاگردان آیت1بوستان معرفت: )جلد  -1

 (۱۵۸۲کاشانی )

 (۱۵۹۵) ۱های آسمانیشقایق -۱

 (۱۵۹۵)۰های آسمانی شقایق -۹

ی اسالمی برگرفته از متون، منابع دینی و تاریخ هاترین گنجینه نامهای بهشت: جامعگل -۸

 (۱۵۸۵اسالم)

 (۱۵۸۱)۱۵2۱عرفه خونین گچساران: شرح خیزش انقالبی مردم گچساران در نوزدهم آبان  -۱۲

 (۱۵۹1بوی بهشت: شرح حال شهدای روحانی شهرستان سمیرم و نمایندة شهید دهاقان و سمیرم) -۱۱

 



 

 545 

 

 

 مهدی لطفی منش 

 

گوید، نویسد: آن گونه كه مادرم ميمی ۱۵1۱فرزند بیگ میرزا از تیره گله زن متولدمهدي لطفي منش 

ام. گویا در بهار و حین كوچ ایل از گرمسیر اند، به دنیا آمدهسالي كه زنده یادان دشتي و مسیح كشته شده

ُیمن تولد بنده،  ام. بهكیلومتري شیراز به دنیا آمده 2هاي سرخ( حدودبه سرحد، در قرمزي یال الر )تپه

اند. پدربزرگ خدا اند. مثالً فرداي روز تولدم، اؤبا كوچ را از سرگرفتهحتي یك روز عشیره اتراق نكرده

بیامرزم)حسن مزارعي گله زن(نام مرا از روي نام مهدي سرخي)مهتي( انتخاب كرده كه گویا آدم بزن 

اندك استعدادي براي تصویر دردهاي بهادري شوم. چندان بزن بهادر نشدم، ولی به جایش قلمي و 

مردمان پیرامونم داشته و دارم. تحصیالت ابتدایي را در مدارس عشایري، راهنمایي و متوسطه را در 

 كوار گذرانده و یك دیپلم تجربي حاصل آن شد.

عاشق معلمي بودم. دو سه سال دبیر حق التدریس بودم، اما معلم رسمي نشدم. بعد از دریافت دانشنامه 

اي از فوق لیسانس، در یك نهاد امدادي خدماتي مشغول به كار شدم. نوشتن را به صورت حرفه

بینم، اما هرگز دل از نوشتن شوم و دنیا را تیره و تار ميشروع كردم. گاهي افسرده مي ۱۵۱۲سال

ها قبل . سالام بدك نیست.  قانع هستم و همین بسَكنم. حال و روز و زندگيدردهاي مردمان پیرامونم نمي

هاي خاكستري را نوشتم، اما متأسفانه به فرجام نرسید و از چاپ آن منصرف شدم. با وجود رمان سال

 این، به امید خدا در تدارك مجموعه داستاني هستم. گویا استعدادم در داستان كوتاه است نه رمان.

 

 تألیفات وی: 
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 مجموعه داستان صدای درد

 

 مهرداد اژدری

  

 

در دامنه های زاگرس در یک خانواده عشایری به دنیا آمده و آموزش عمومی  ۱۵۲۱شهریور ماه  در

را در مکتب استاد بهمن بیگی در مدارس عشایری طی نموده و کارشناس ریاضی با عنوان دبیری 

جوانان و نوجوانان مرزو بوم می باشد وی کارشناس ریاضی و کارشناس  ریاضی مشغول به خدمت

 ارشد تحقیقات آموزشی می باشد.

مقاله ملی و بین المللی و تحقیقات پژوهشی حوزه علمی  ۰۲که در پرونده تحقیقاتی خود بیش از 

میحط های _اجتماعی و تربیتی و تالیف کتابهای از جمله روانشناسی روابط انسانی با تاکید بر 

 آموزشی و عضویت مجمع متخصصین استان فارس ومدرسی دانشگاه را دارا میباشد.

در حال حاضر در آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز مشغول خدمت می باشد . انشاهلل تالیف کتاب 

 روش تحقیق در علوم انسانی از وی در آینده ای نزدیک به چاپ خواهد رسید .

 وی: تالیفات

 ایران در امنیت و عشایر ابلتق و _تعامل۱

http://qashqaiebook.ir/مهرداد-اژدری/
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 ایران عشایر و اقوام امنیتی و سیاسی _جغرافیای۰

 آموزشی( های محیط بر تاکید انسانی)با روابط _روانشناسی۵
 

 

 مهناز رحمت ایگدر
 

 مهناز رحمت ایگدر
 روزهای پرشور انقالبمتولد 

 روزهای ستیز مردمی عاصی از ظلم علیه اجحافگران به حق و حقوق یک ملت,
 در دوم قشقایی  وی از پدری از طایفه ایگدر و مادری از طایفه بور بور ایل

 دیده به جهان گشود . ۳۱بهمن 
 . پیدا کرددر کنار چهار خواهر و تنها برادرش رشد و نمود   او فرزند اول خانواده بود و

 در او نمایان بود .در خلوتهایش دست به قلم برد.  عالقه خاصی به شعر و داستان  از کودکی
 داستانهایش را قصه می کرد و بر دار قالی می بافت .

 به نام غالمرضا رنجبر ایگدر ازدواج نمود.  با جوانی از طایفه خودش۱۵۱۱در سال 
 شد مادری عاشق .هنوز دوره نوجوانی را تمام نکرده مادر 

 . در گوش نوزادش الالیی می کرد  همیشه شعرهایش را  مادری که
 پسری به نام سینا و دختری به نام ستایش دارد که به داشتن مادر کوشا و فعال و هنرمند می بالند .

وارد مدرسه داستانی حیرت شد وبا گذراندن دوره  ۱۵۸۱برای کشف استعداد هاو عالقه خود در سال 
بسیار سخت و دشوار داستان نویسی، بیشتر بخاطر هم تراز نبودن از لحاظ سواد. )به دلیل  های

مشکالت مالی خانواده تا سوم راهنمایی بیشتر قادر به تخصیل نشد( وتنها به دلیل شوق و عالقه ای 
 که داشت .

 یازده نفر خروجی اول این مدرسه شد .” جز

http://qashqaiebook.ir/معرفی-شاعر-و-داستان-نویس-خانم-مهناز-رحم/
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چشمانش حلقه می زند و واقعا هم سخت است نشستن سر هنوز هم از یادآوری آن روزها اشک در 
کالسهایی که همه با چند لیسانس و دکترا در آن کالسها حاضر می شدند حقیقتا هم تراز شدن با این 

 افراد برای کسی که حتی دبیرستان هم نرفته سخت بود .
اورا از دیگران مستثنا  همانطور که گفته شد تنها عشق و عالقه و استعداد فاخر این هنرمند توانسته

 کند .
 و سختیهای فراوان با تالشهای مستمر

 مدرک پایان دوره ی داستان کوتاه را به وی اعطا نمودند .
 بعد از گزینش و تحلیل داستان کوتاهای نویسندگان شیراز موفق شد

 اولین اثرش در مجموعه کتاب حیرت اول چاپ شود .
اثر دیگری از وی چاپ  ۸۲همین مجموعه یعنی حیرت دوم سال دو سال بعد نیز در دومین کتاب از 

 گردید .
 را برای عالقه مندانش خواند.لیسانس قیزلر  طنز  در روز بزرگداشت روز دختر برای اولین بار شعر

قشقایی حضور مستمر و   از آنجا بودکه در محافل وکارگاههای برگزار شده در خانه فرهنگ وهنر
 موثر داشت.
، ارسالن میرزایی وعوض هللا  رحیمی کنار استادان بزرگی چون استاد اسدهللا مردانی همچنین در

 شروع به آموختن و سرودن اشعار به زبان مادری خود، زبان ترکی قشقایی کرد. کشکولی  صفری
 
 

یک مجموعه شعر دراماتیک که در سوگ از دست دادن جوان عزیز بابک   کتاب یانیق چیچکلر که
است که اشک را میهمان گونه هر مخاطب می …. برادر شوهرش و مادر شوهرش و رنجبر ایگدر

 کند.
 را سرود و اکنون این مجموعه شعر در دست چاپ می باشد

 
اوج تبحر در نگارش او رامی توان در مقدمه رمان ماهی نقره ای ,,عوض هللا صفری کشکولی ،در 

 منصفانه و پر محتوا است,. اوج زیبایی و وقار ادبی می توان شاهد بود,که نقدی
 در مجله ائل بیلیمی آذربایجان داستانی به زبان ترکی قشقایی از این نویسنده چاپ شده است

اکنون در کنار نویسندگان و محققین قشقایی, به پژوهش و فعالیتهایی در زمینه فرهنگ و هنر   وی
 قشقایی فعالیت دارد .

 
 
  

 شاعر این از ترجمه با همراه شعر چند
 گجر مان یا

 گچدی آیالر گچدی گونلر
 عومروما دوشموش دوگونلر

 )گوزوم یولدا گله یلریم ( *
 گلمز گچه یامان گونلر

 غریبلیک ده قدم ووردوم
 آی تاری سنی چاغیردیم
 دئدیم منه بیر رحم ائیله
 بو امیده چوخ اوتوردوم

 دئدی یانینگدان گئدرم
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 دئدیم هجره توش گلرم
 ائلرنگدئدی نیجه تاب 

 دئدیم دردینگدن اولرم

 
 سخت می گذرد

 ترجمه منظوم شعر
 روز و ماه آمد گذشت

 عمرم اما بد گذشت
 انتظارت مانده ام

 از غمت درمانده ام
 راه غربت می روم
 در دلم یاد خداست
 گفتمش رحمی نما
 نامت امید هاست

 گفت از اینجا می روم
 زندگی شد آه و غم

 چون توانت می رسد
 درد و ستم بی تو در
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 نادر عطایی

 

 

 

 

 مدیر عامل شرکت جهان پارس

 

 ی:وتالیفات 

 (جلد چهار) حرفه در اخالق و باورها، نگرش، تیریمدر_۱

 ( یسازندگ عرصه در قرن مین اتیتجرب)

 اجرا دوران و یدولت مناقصات در مشکالت شهیر _۰

 دوباره یوصال_۵

 

 

 



 

 551 

 

 

 

 ناصر ایرجی

 

از تیره تله بازلو طایفه دره شوری ایل قشقایی فرزند سادات خان متاهل ۱۵۲۲ایرجی متولد ناصر 

 جانباز جنگ تحمیلی بازنشسته سازمان بهزیستی   دارای یک فرزند پسر ودو دختر

 

 : مشاغل

o  ۹۰-۱۲دبیر آموزش و پرورش 

o  ۹۲-۹۰مدیرکل سازمان ایرانگردی و جهانگردی- 

o ۹۱-۹۲امور عشایر مدیر کل سازمان 

o  ۹۸-۹۱بهزیستی 

o (۹۲فعالیت غیر دولتی در زمینه ابزیان )کشاورز نمونه ابزیان استان اصفهان سال 

o  ( در زمینه فوالد و ۸۱کشاورز نمونه در زمینه طیور)کشاورز نمونه استان خوزستان سال

 بانکداری

 

 تالیفات وی:
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 چاپ بار۵ شیرازه نشر چاپ۱۵۱۹ اول جهانی جنگ در قشقایی _ایل۱

 دوم چاپ حال در   ۱۵۹۱ماذون میرزا ترکی دیوان _۰
 قشقایی وایل خان جهانگیر حکیم درمورد مقاالتی۱۵۹۱  بیگ یوسفعلی _دیوان۵

 

 نوزاله بهرامی نژاد

 

 بیوگرافی از زبان خود نویسنده :

، دوره ابتدایی را ۱۵۲۰لو، متولدنژاد، از ایل قشقایی، طایفه قراچه، تیره کله بهرامی نوا الهاینجانب 

در یکی از مکتبهای بهمن بیگی، دبستان عشایری که زمستان در روستای بوشیگان دیلمی )یکی از 

در  ۳۲چمن و هفت برم بود ،گذراندم. درسال روستاهای تابعه شهرستان کازرون( و تابستان در قره

زمون ورودی دبیرستان شبانه روزی عشایری شیراز که آن هم یکی از مکتبهای بهمن بیگی است آ

پذیرفته شده و دوره راهنمایی و دبیرستان را در این دبیرستان گذراندم. دریافت دیپلم و آزمون کنکور 

ار به مصادف با تعطیلی دانشگاههای کشور بدلیل انقالب فرهنگی در جمهوری اسالمی بود. باالجب

توپخانه  ۳۳در گروه  ۱۲تا  ۱۰سربازی در ارتش رفته و با درجه گروهبان دوم وظیفه، از سال 

در رشته  ۱۳خوش انجام وظیفه نمودم. در کنکور سال اصفهان و جبهه های جنگی سومار و عین

نام  ربرق_ الکترونیک در دانشگاه علوم و صنایع دفاعی که بعدا به دانشگاه صنعتی مالک اشتر تغیی

در پژوهشکده دریایی شیراز، از  ۱۲فارغ التحصیل ودر سال  ۱۸یافت، پذیرفته شدم. سال 

های موسسه تحقیقاتی وزارت دفاع، مشغول به کار و تحقیق، در خصوص تجهیزات زیرمجموعه

ترش ها گسالکترونیکی با کاربرد در شناورها و سیستمهای دریایی شدم. پژوهشکده دریایی شیراز بعد

http://qashqaiebook.ir/نوازالله-بهرامی-نژاد/
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با توجه ماموریت تحقیق و تدریس به دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شیراز تغییر نام یافت. و 

 .کارشناس ارشد مهندسی الکترواکوستیک زیر آب را از این دانشگاه دریافت نمودم ۹۲درسال 

 شامل: دفاع وزارت و دانشگاه در اینجانب تحقیقاتی فعالیتهای

 سامانه مخابراتی بی سیم زیر آب● 

 طراحی سامانه های کاوشگر و ردیاب زیر آب●

 طراحی سامانه های شیب نگار بستر دریا●

 طراحی سامانه های تشخیص سطوح آب در آب های زیر زمینی●

 طراحی سامانه های سوناری●

 طراحی آزمایشگاه مرجع هیدروآکوستیک با کاربرد های تحقیقات دریایی●

 آزمایشی در پرتاب بر سطح دریاتولید دانش فنی بازیابی موشک های ●

 تولید دانش فنی تشخیص موقعیت مکانی اهداف زیر آب از دید ناظر سطحی●

 دارای دو ثبت اختراع تجهیزات دفاعی●

 کسب دوجایزه از جشنواره های علمی دفاعی●

 انتشار بیش از هفت مقاله خارجی و داخلی کشور●

 janesچاپ یکی از دستاوردها در مجله بین المللی●

 حضور معرفی یکی از دستاوردها در نمایشگاه دفاعی کشور مالزی●

 دریافت تقدیر نامه از جشنواره خوارزمی●

 معرفی به عنوان محقق نمونه در وزارت دفاع●

 عضو هسته مرکزی راه اندازی پژوهشکده هیدروفیزیک●

 عضو برگزار کنندگان اولین همایش ملی اکوستیک●

 وژه های به صا ایرانانتقال دانش فنی یکی از پر●

 مشاور علمی چهار پروژه دفاعی●

 شرکت در سه دوره طراحی محصوالت دفاعی در خارج از کشور●

 تهیه و تحویل بیش از دوازده گزارش علمی و فنی مورد تایید به مراکز اسناد دفاعی●

 شامل؛ علمی مدیریت دهه سه

 مدیر گروه پژوهشی تجهیزات زیر آب●

 کوستیک زیر آبمدیر گروه پژوهشی ا●

 مدیر ارشد گروه فناوری و ساخت● 

 می باشد

 فعالیتها برای اولین بار در کشور تحقیق و اجرا گردید.
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سال کار تحقیقی و پژوهشی، با اصرار خودم و بمنظور تحقق سایر آرمانهایم در خارج از  ۵۱پس از 

 بازنشست گردیدم. ۸۲حیطه کار دولتی در سال 

 فعالیتها دیگر

چگونه نخبگان را به علوم انسانی و مدیریتهای کالن ” با عنوان دوم ” نابغه غایب” تالیف کتاب • 

کردم. اما در تمامی دوران خدمت دولتی با نگرش مثبت و با پشتکار کار می” : کشور هدایت کنیم

و  التحصیل بهترینرغها را با در اختیار گرفتن نیروهای نخبه که فاداد. پروژهای بسیار آزارم میمسئله

کردیم و چه خوب مشکالت گلوگاهی را حل ترین دانشگاههای کشور بود، شروع و اجرا میمعروف

های بعدی آنها را در اختیار نداشتیم زیرا نخبگان، این بزرگترین سرمایه کشور کردیم. اما در پروژهمی

یابی کردم. مشکل از آنها نبود. ریشه ای می نشستند.پر درآورده و درست در سن پرواز بر بام بیگانه

، درست یکسال پس از بازنشستگی کتاب فوق را ۸۳از مدیریرت کالن کشور بود. این بود که در سال 

اعالم نمود. در سال ” کتاب مناسب“تالیف نمودم. وزارت آموزش و پرورش در مستندی این کتاب را 

ای از نخبگان را به انتخاب رشته اجرا و عده برای اولین بار در آموزش و پرورش محدودیتی در ۸۱

علوم انسانی مدارس تیزهوشان ترغیب و اینگونه کالسها را راه اندازی نمودند. با توجه به 

پیگیریهای اینجانب تا سطح وزارت آموزش و پرورش و معاونتهای رئیس جمهور، تاثیر کتاب را در 

 این زمینه موثر میدانم.

برم طراحی و شروع مجتمع فرهنگی، تفریحی، اقامتی را در هفت ۸۱: در سال احداث مجتمع بام برم• 

فاز مربوط به اقامتی را به مرحله  ۸۱است. در سال ” بام برم“به اجرا نمودم. نام این مجتمع 

 برداری رساندم.بهره

غییر نام ، فعالیت فرهنگی دیگری مبنی بر ت۸۱احیای مجدد نام طایفه قراچه: درچند سال قبل وسال • 

ها شروع و در نهایت نام طایفه را به ایقراچه از تیره به طایفه قراچه با همراهی جمعی از هم طایفه

ای از ایل قشقایی در مرکز آمار ایران و امور عشایر ایران در سال جایگاه اصلی خود، بعنوان طایفه

 به ثبت رساندیم. ۸۱

صحنه روز و کار بماند. ترک صحنه کنیم و شاید نیت بر آن است که تا در صحنه روزگار هستیم، 

 اثری از کار در صحنه بماند.
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  نوذر استوار

 

،  فوق لیسانس زبان شناسی و لیسانس مترجمی زبان فرانسه. همكاري آقای استوار با ۱۵۲۸متولد 

در صداو سیماي مركز كهگیلویه وبویراحمد و در مقطعي در صدا و سیماي  ۱۵۱۸ملي از سال  رسانة

مركز كرمانشاه آغاز شد و در حال حاضر ایشان قائم مقام صدای و سیمای شهرستان یاسوج هستند. 

ئل اترکی قشقایی اهیمت ویژه ق های رادیویی و تلویزیونی به زباناستوار برای ساخت و توسعه برنامه

است و از هیچ کوششی فرو گذار نکرده است. در استمرار تنها برنامه رادیویی آغیر ائل به زبان 

 نقش مؤثر داشته و دارد. -ترکی قشقایی -اشمادری

 

 ای وی در صدا و سیما و فضای مجازی: های رسانهبرخی از فعالیت 

 تهیه کنندگی و کارگردانی رادیو 

 گزارشگری 

 هانویسندگی برنامه 

  نوبسنده و مجری اولین برنامه رادیویی قشقایی با عنوان اغیر ائل  در رادیو استانی کهگیلویه و

های مختلف به معرفی آداب و رسوم، تاریخ و بویراحمد است که به مدت نیم ساعت در هفته با آیتم

 ازد. اینفرهنگ، صنایع دستی، معرفی کتاب، معرفی مفاخر و مشاهیر و اشعار ترکی قشقایی می پرد

بوده است.   ۵۲: ۰۱ها ساعتو تکرار آن جمعه ۰۰ها ساعت چهارشنبه ۸1برنامه رادیویی، در سال 

کیلوهرتز  و موج استانی یاسوج   ۹۸۱این برنامه به زبان  ترکی قشقایی و بر روی موج متوسط ردیف 

FM94 .قابل دریافت است 
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تاکنون  به معرفی  ۸۱وبالگ )قشقایی دیلی( از سال های فوق با کمک آقای استوار عالوه بر فعالیت 

آداب و رسوم، تاریخ و فرهنگ، صنایع دستی، معرفی کتاب، معرفی مفاخر و مشاهیر و به ویژه  اشعار 

 ترکی قشقایی همت گماشته است.

 

 سوابق مدیریتی: 

o قائم مقام صدای و سیمای یاسوج 

o  مدیریت پخش صدا و تولید صدا 

o اي مركز كهگیلویه و بویراحمد سرپرستي معاونت صد 

o مدیریت پخش صدا، تولید صدا و سرپرستي معاونت صداي مركز كهگیلویه و بویراحمد  

 عناوین و افتخارات:  

 کشور ۹۸های طنز رادیویی در اولین جشنواره طنز سال بهترین تهیه کننده و نویسنده نمایش 

 

 جشنواره شانزدهم تولیدات مراکز با برنامه طنز  رادیویی درهای طنز بهترین تهیه کننده و نویسنده برنامه

  ۹۱ازدواج در سال 

 

 ه تولد شبک جشنواره شبکه جوان با برنامه های رادیویی دررتبه دوم تهیه کنندگی و نویسندگی برنامه

 ۹۲جوان در سال 

 

 تألیفات وی: 

 های ترکی قشقاییالمثلضرب (۱

 دستور زبان ترکی قشقایی (۰

 بالدان شیرین (۵

 صفحه( ۵1۲موضوع و  ۱1شاعر قشقایی در  2۹آیاتای )مجموعه شعر منتخب از  (1
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 زنده یاد نوذر دانشور

 

ی کشکولنویسد: اینجانب نوذر دانشور فرزند حاجعلی از تیره کهوا از طایفه یاد نوذر دانشور میزنده

هجری شمسی چشم به جهان گشودم. دورة کودکی  ۱۵۱۱کوچک از ایل قشقایی در فرودین ماه سال 

ها و کنار رودها و چشمه سارهای سبز و ها و دامن دشتو نوجوانی را در دامان طبیعت در قله کوه

 خرم پرورش یافتم.

ادبی به صورت آزاد و متفرقه به پایان  تحصیالت ابتدایی را در نزد پدرم، دوره متوسطه را تا دیپلم

سالگی به سبب شور و شوق جوانی که در سر داشتم، به سرودن شعر عاشقانه ۱۱بردم و از سن 

کردم. که در ادارة تعلیمات عشایری استخدام شدم، شعرم را جمع آوری نمی ۱۵۲۲پرداختم و تا سال 

های خودم و سایر شعرای ایل قشقایی را سال قبل به فکر افتادم که منتخبی از سروده ۰۳تقریباً از 

چاپ و منتشر کنم. در طول این مدت ضمن « های ایل قشقایینغمه»جمع آوری کرده و در کتابی به نام 

ن نیز غافل سرودن شعر فارسی، از هر فراغت و فرصت برای سرودن شعر ترکی و جمع آوری آ

 نبودم.

سال خدمت، دست از کار معلمی کشیدم و  ۰۱از طرفی به علت خستگی اعصاب و شرایط روحی، با

بازنشسته شدم. از آن پس، تمام وقت خودم را صرف این کار کردم. در تمام فصول سال، به خصوص 

ها و پر برف دنا و تپه در بهار و تابستان تمام مناطق ییالقی ایل قشقایی را از قله و دامنه سرسبز و
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ها و چمنزارها و سارهای نزدیکی بروجن و دهاقان و سمیرم و مهرگرد و چالقفا و دشتچشمه

های سرسبز قبرکیخا و ساری یاتان و باغ مورد و خسرو شیرین و رودخانة رحیمی و حنا و دشت

ر و کاکان و اردکان و قره آسپاس و تمام سرحد چهاردانگه و شش دانگه اعم از حوالی ُدز ُکرد و ُکِمه

 چمن و کودیان و

چهل چشمه و دشت ارژن و ساحل رودخانة قره آغاج و خان خویس و سیاخ و چنار میشوان تا مناطق 

های کهکیلویه و بویراحمد و فارس را با اتومبیل یا سواره با قشالقی این ایل بزرگ در جنوب استان

 شعر و دیدن شاعری در نوردیدم. اسب و یا پیاده قدم به قدم برای پیدا کردن

های پرپیچ و خم ها در مسافرت به دنبال این کار بودم و با چه مشکالتی در این راهها و هفتهماه

 العبور مواجه شدم که تشریح و توصیف آن مالل آور و خسته کننده خواهد شد.صعب

نسلی به نسل بعد منتقل  ها به صورت نغمه و آهنگ سینه به سینه، ازگرچه این اشعار و سروده

ها و گذرگاه ایل، ار پسران و دختران جوان و خوانندگان در ها و مهمانیگردید، در جشن عروسیمی

شد و آرام ها از نوجوانان شنیده میها و دشتها و ساربانان در دامنة کوههنگام اسب سواری و چوپان

د، اّما متأسفانه به تدریج و در مرور بخش جوانان پرشور و تسلی بخش پیران و دل شکستگان بو

 شد.رفت و این اشعار به دست فراموشی سپرده میها داشت از بین میزمان این نوشته

در طول این چند سال تنها با همت و کوشش شخصی به نام مرحوم شهباز شهبازی از طایفة عمله از 

علی بیگ، و محمد ابراهیم و سفایل قشقایی اشعار شعرای گذشته از قبیل: مأذون، خسرو بیگ، یو

 به چاپ رسید. ۱۵۱۱آوری شد و در سال جمع… 

ماندن اشعار و آثار شاعران ایل قشقایی داشتم، ای که برای باقیبا این حال، اینجانب نیز، نظر به عالقه

 کنم موفق هم شدم.درصدد این کار برآمدم و گمان می

 

 

 وی: تألیفات

 قشقایی کوهساران نسیم 

 قشقایی( قشقایی)اشعارشعرای ایل هاینغمه 
 قشقایی بوستان
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 نوروز ُدرداری )فوالدی( 

 

زادة شهر نفت خیز گچساران در جنوب ایران از طایفه وندا از ایل دره شوری  ۱۵۱۹وی متولد سال 

گذشت. تحصیالت   های نوجوانی در کنار مردم ترک و لر همان شهراو تا سال قشقایی است.  زندگی

در آغاجاری و شیراز به پایان رساند. بعد از   ابتدایی خویش را در همان شهر و دوران دبیرستان را

چندین سال کار در مؤسسات وابسته به شرکت نفت در جنوب ایران، برای کار به تهران مهاچرت کرد. هم 

با کار در یک شرکت بزرگ تولیدی در تهران، بعد از انقالب به تحصیالت خود تا درجه کارشناسی زمان 

های مدیریت بازرگانی و مهندسی صنایع ادامه داد. در شرکت مزبور به عنوان یک کارمند ارشد رشته

الی و های مدیریت مساده استخدام شد و در طول پانزده سال سابقه کار در مؤسسة مزبور مسئولیت

به مدیر عاملی شرکت یاد دست یافت. )اولین  ۱۵21مدیریت تولید و کارخانه در نهایت در سال  -اداری

اولین  کارخانه الستیک سازی  ۱۵۳۹مدیر عامل کارخانه ایران تایر بعد از انقالب اسالمی که در سال 

 ایران محسوب می شد.(

اولین بار در ایران نظام مدیریت مشارکتی از  وارد خدمات پژوهشی شد  و برای ۱۵1۹فوالدی در سال 

های وابسته به سازمان گسترش راه پیشنهاد کارکنان در مؤسسات را طراحی و در مرحله اول در شرکت

 و نوسازی صنایع ایران و بعد  در مؤسسات صنعتی و خدماتی بی شماری پیاده کرد.

توسط شورای عالی  -هاکارکنان در سازماناین نظام در نهایت به عنوان وسیله مطلوب برای مشارکت 

های دولتی الزامی شد. اینک نظام ی سازمانبرگزیده و اجرای آن در همه  ۱۵۱۸اداری کشور در سال 
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شود که سالیانه دهها هزار پیشنهاد به پیشنهادها در دهها سازمان و شرکت تولیدی به کار گرفته می

 آیند.ها ارایه شده و بسیاری از آنها به اجرا در میعنوان زاییده فکری کارکنان این سازمان

این فرد تالشگر قشقایی، چندین سال به عنوان مشاور امور برنامه ریزی و تشکیالتی با سازمان 

های فراوانی در مورد های علمی و صنعتی ایران همکاری داشته و در همین دوره سخنرانیپژوهش

های ایران ایراد در مؤسسات، وزارتخانه، در تهران و شهرستانمدیریت مشارکتی و مدیریت کیفیت جامع 

 های آموزشی بسیار، دایر و برگزار نموده است.کرده و کالس

او بیش از چهل سال در بخش صنعت و امور پژوهشی اشتغال داشته است. ایشان در حال حاضر در کانادا 

 کنند(زندگی میOttawaو شهر اتاوا  )

  مقاالت

 ۵۱شماره   تم حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مؤسسات: مجله اتاق صنایع و بازرگانی.معرفی سیس۱

 ۱۵12سال 

    ۱۵۱۱سال  -مجله: استاندارد و کاالهای ایرانی  -.مدیریت کیفیت جامع۰

  ۰2، شماره 1روش، سال   وری از طریق مشارکت کارکنان، مجله.ارتقاء بهره۵

ی دانشگاه صنعت  تکنولوژی، دومین سمینار علم توسعه و تکنولوژی،.نقش مدیران در مدیریت فرایند 1

 امیرکبیر

 ۱۵۱۵-۱۵۱۰مجله گزارش در چندین شماره در سال  –.مدیریت در ژاین 2

 ۱۵۱1نشریه مدیران سال   -.مدیریت کیفیت جامع 1

 ۱۵۱۱، صنعت مطبوعات شماره اسفند ماه «مدیریت و شناخت خالقیت.»۱

 ۱۵۱1( سال ۱۰۳)نشریه روش  -وژیولنکد تنرآیف تریدیدر م راندیم شق.ن۹

- ۱۵۱۲.چاپ مقاالت متعدد در نشریه صنعت بهتر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سالهای ۸

۱۵۱1 

 

 ها:تألیفات و ترجمه

 تاریخ گمشده قوم قشقایی (۱

 (۱۵۹۹)تاریخ اجتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشقایی (۰

 (۱۵۱۱ژاپن.تهران).مدیریت در  (۵

 ۱۵۱۰سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  –مدیریت کیفیت جامع  (1

 ۱۵۱2  های مدیریت( ترجمه/خروج از بحران )بیماری (2

 ۱۵۹۸مدیریت نوآوری از طریق راه نقشه فناوری سال  (1

 

 های در دست انتشار: کتاب
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 انتشارات تخت جمشید -ایرانکارنامه ایلخانان و نمایندگان ایل قشقایی در مجلس شورای ملی  (۱

 انتشارات نوید شیراز –زندگی سیاسی صولت الدوله ایلخان قشقایی (۹

 مدیریت مشارکتی  (۸

 مدیریت و رهبری داریوش بزرگ  (۱۲

 های برباد رفته و مردم از یاد رفته)تاریخ نفت و نفت شهرهای ایران( ثروت (۱۱

 

 

 

 

 

 نوروز عباسی

 

 

های در سیاه چادری که بر فراز بلندی ۱۵۵۹نویسد: در گرگ و میش اولین روز فروردین عباسی می

با صدای بی امان مهیب رعد  هاها وبع بع کهرهلرزاندش و مع مع برهباد و توفان بهاری می” پیربنِ ” 

 ی شیرین چادرنشینی را نچشیدم؛آمیخت، چشم به جهان گشودم. یک سال و اندی بیش مزهدر هم می

زیرا گویا در دومین سال، پدرم زندگی عشایری واقعی را رها و چادرش را در روستای باباکالن برپا 

 گیرد.در را میکند. سالی نمی گذرد که اتاقی مکعبی خشتی جای سیاه چامی
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بر افراشته ” هووش” ی کوه ها روستای باباکالن شامل سیاه چادرهایی بوده که در دامنهدر آن سال

 اند.اند. فقط مرحوم نادر خان و فریدون خان کشکولی هر یک عمارتی زیبا در باباکالن داشتهبوده

های گوسفند و بز در ، سیاه چادرها را در خود هضم کرد. اما هنوز صدای گلهخشتی هایکم کم خانه

ی ابتدایی را در باباکالن و راهنمایی را فضای روستا طنین انداز بود. پا به شش سالگی گذاشتم. دوره

از  در دانشسرای عشایری شیراز پذیرفته شدم و بعد ۱۵۳۱در شهر دوگنبدان به اتمام رساندم.در سال 

 به استخدام آموزش و پرورش درآمدم. ۳۱ی آموزشی در مهرماه یک سال دوره

ی علوم ی تحصیل دادم و توانستم در رشتهسال ها بعد به شهرستان گچساران منتقل شدم و ادامه

سالگی بازنشسته  ۲۱در سن  ۱۵۹۳ها خدمت، در سال تربیتی لیسانس بگیرم. سرانجام پس از سال

 شدم.

 بود که زمزمه کردم: ۳۸شعر و شاعری را از کی شروع کردم؟ سال  اما این که

 همشهریان نور ما

 ی ناجور ماهمسایه

 زین پس برو آن دور ما

 دارد دلم فریادها

 از دست نور آبادها

… 

 دئ خسروه پرویزه گل

 میندیر اؤزونگ پرویزه گل

 اولمه اوزونگ، گل دیزه گل

 دورما ایراق گول بیزه گل

مایی بود که در وجودم اشتیاق شدید به ادبیات حس کردم و مطالعاتم را با کتابهای جیبی از دوران راهن

رسید با آن زمان و داستان هایی از صادق هدایت و جک لندن شروع کردم. هر شعری به دستم می

خواندم. دیوان حافظ، عطار، وحشی بافقی، بوستان و گلستان سعدی و مجموعه شعرهای اشتیاق می

آغاز کردم و از  ۱۰را خواندم. سرودن شعرهایم را به زبان ترکی تقریباً از سال … سهراب و نیما و

 .به فارسی نیز شعرهایی سرودم ۱۵۱۲سال 
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 همراه دانشور

 

 

در سیاه چادری از تیره  ۱۵۰۲سخت و خشکسالی  اردیبهشت ماه سال  همراه دانشور دریکی از روزهای

ُکهوا، طایفه کشکولی ایل قشقایی به دنیا آمد. پدر وی حاج علی و مادر وی خدیجه نام داشت. پدر وی 

فردی باسواد، مؤمن، استاد، معلم، شاعر و عالقه مند به شعر و ادب و فرهنگ بود و همین امر باعث 

وارد  ۱۵۲۲همراه  دانشور( نزد پدر، خواندن و نوشتن را فرا گیرد. او در سال شد که فرزندش )

دانشسرای عشایری شد و همچنین موفق به اخذ دیپلم گردید. همراه در شهر فیروز آباد ازدواج نمود و 

ای که وی به شعر و ادب داشت، پسر هست.  عالقه ۲دختر و  ۲شد. حاصل ازدواج وی  در همانجا ساکن

ام گرفته از پدرش بود که مانند ارث به وی رسیده بود. همین عالقه باعث شد که به زبان ترکی شعر اله

 منتشر نماید.« اینجیم دوزول»بسراید و در  کتابی به نام 
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 یوسف شیبانی

  

 اتمام از پس و شده متولد ایل، كوچ هنگام به فارسیمدان، طایفه شیبانلو تیره ۱۵11 متولد شیباني

 به ۱۵۱۱ سال در و مجروح ترکش اصابت اثر بر ۱۵۱۱ سال در شده استخدام ارتش در دبیرستان

   دیگرد نائل یویر ییایمیش یجاباز افتخار

 است نموده آغاز را شعر سرودن ،۱۵۱۱ سال از وي

 نمود اقدام خود اشعار یآور جمع به ۱۵۹۱ سال از و

 دوم جلد نکیهم و دهیرسان چاپ به ۱۵۸۱ سال در یفارس و یترک دوزبان به را شیها سروده یو

 باشدیم چاپ آماده در شانیا اشعار
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