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 به اسکان در بین طایفه  هایی از تمایل نشانه
   1استان لرستان -سِیَل در شهرستان دلفان 

   ، مهدی طالبمحبوبه بابایی
 (01/10/88تأیید: تاریخ ، 01/10/89: ریافتتاریخ د) 

 چکیده
ی از آنها همچنان کوچرو هستند، عوامل  باشند، که عده جامعه عشایری بخشی از جمعیت کشور می

زیادی در گرایش آنها به ترک زندگی کوچگری تأثیرگذار بوده است. این پژوهش درصدد است با 
ناخت علل یکجانشینی در بین طایفه سِیَل بپردازد و در نگاری و با ابزار مصاحبه عمیق به ش روش مردم

 ادامه سعی دارد نگاه مردم کوچگر این طایفه را نسبت به یکجانشینی مورد کندو کاو قرار دهد. 
هایِ مختلف، مدرن شدن و شرایط  هایِ دولت ها نشان داد؛ عوامل مختلفی که عبارتند از: برنامه یافته 

ها، افزایش جمعیت، کمبود مرتع،  ای، جنگ رجی و سازوکارهای درون طایفهاقلیمی به عنوان عوامل خا
ارزش قائل شدن برای پسر بزرگِ خانواده، چند زنی، وابستگان یکجانشین، اصرارِ زنان تحت گرایش به 

 رفاه و راحت طلبی، به عنوان عوامل داخلی در گرایش به اسکان تاثیر گذار بوده است. 
نشینی در بین اعضاء طایفه متفاوت است، زنان و مردان مسن ایل تمایلی به امروزه، نگاه به یکجا

اسکان ندارند زیرا تغییر برای آنها دشوار است. مردان میانسال با وضعیت اقتصادی مناسب نیز 
دهند، و مردان  ای به یکجانشینی ندارند زیرا با ترک کوچگری منافع حاصل از آن را از دست می عالقه

رمایه و تجربه کار الزم را برای اسکان ندارند. از سویی، نگاه به اسکان در بین زنان میانسال فقیر نیز س
کنند  به دو صورت است. زنان میانسالی که اکثر وابستگان آنها یکجانشین هستند برای اسکان تالش می

ندارند. زنان و  اما زنانی که وابستگان آنها کوچگر هستند به اندازه زنان گروه اول تمایل به اسکان
 سبک زندگی کوچگری ندارند. ه مردان جوان نیز هیچ تمایلی به ادام

 ی، یکجانشینی، طایفه سِیَل، شهرستان دلفان، استان لرستانگرکوچ :گانکلیدواژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "شهرستان دلفان -مطالعه تغییر هویت زنان عشایر لرستان "این مقاله مستخرج از پایانامه دکتری با عنوان  1
نشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دین رفیع فر در دالا مایی دکتر مهدی طالب و دکتر جاللباشد که با راهن می

 دفاع شده است.
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 مقدمه

ی سیاسی و نظامی دارند.  دهند که بیشتر جنبه منابع تاریخی، اطالعات فراوانی از عشایر بدست می

 نیک) اند یر در ایران در نبرد با دشمنان بیگانه در بسیاری موارد نقش موثری داشتهدر واقع، عشا

از حمله مغول تا پایان حکومت قاجاریه، حکومت مرکزی را یکی از  (،11: 1711خلق، نوری،  

سیاسی و اجتماعی زندگی ایلی  هطی این دوره وزن(.912: 1731غفاری،) داد. ایالت تشکیل می

  (.79: 1712زاده،  نقیب) دیگر یعنی زندگی شهری و روستایی فزونی گرفت نسبت به دو بخش

ها پیش کشیده  تا اواخر حکومت قاجار، بحث جدی پیرامون اسکان عشایر از سوی حکومت

شد و آنها بیشتر سعی در سهیم کردن سران ایالت در قدرت مرکزی یا کوچاندن آنان به  نمی

 و ی جدیدها رویارو ساختن ایالت با یکدیگر و ایجاد ایل یا (،991: 1731غفاری،) اماکن دیگر

حکومت پهلوی نیز، از همان ابتدا به بهانه  (.73: 1712زاده،  نقیب) داشتند سازی پراکنده

یکپارچگی کشور و سرکوب یاغیان، سعی در انهدام نظام سیاسی عشایر داشت. در زمان پهلوی 

قص صورت پذیرفت، اما در دوران حکومت اول، فروپاشی نظام سیاسی عشایر به طور نا

های سیاسی و اصالحات اقتصادی، فروپاشی نظام ایلی به شکل  محمدرضا پهلوی و با حرکت

های  هماهنگ انجام شد. لذا نه تنها حاکمیت سیاسی عشایر در کشور کاهش یافت، بلکه مدیریت

برداری عشایر بر عهده  اقتصادی و اجتماعی را در نظام بهره  محلی که نقش هماهنگ کننده

 (. 331: 1717عمادی،) داشتند، رو به ضعف نهادند

های سیاستگذاران  بعد از انقالب اسالمی در مواجهه با عشایر دگرگونی در بین اولویت

پدیدار شد، از یک طرف در اوایل انقالب تاکید بر شعارهای حمایت از مستضعفین و مطرودین 

های توسعه این  برنامه به جامعه عشایر شد، اما در برنامه  دولت پهلوی باعث توجه مفرط و بی

های بعد از قاجار با  نگرش و برخورد دولت (.151: 1711کیاوند،) ایدئولوژی انعکاس نیافت

تمدنی و فقیرِ قابل ترحم، باعث به حاشیه رفتن عشایر و   جامعه عشایری به عنوان مظاهر بی
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ان آنها شده است. در واقع عشایر در صدد بوده و سردرگمی و گیجی در ایجاد هویت در می

 هستند با اسکان هدایتی یا خود جوش، هویت مشخص و قابل احترامی برای خود کسب کنند.

دور و نزدیک های گوناگون در بین عشایر مناطق  های مختلف و با روش این نگاه طی دوره

ه عشایری را تحت تأثیر قرار و به انحاء مختلف همگونی و یکدستی جامعکشور اشاعه یافته 

است، و تعارضی را در بین نسل جوان برای تغییر و همگرایی با یکجانشینان و نسل مسن  داده 

و در پی سکون و حفظ وضع موجود بوده ایجاد کرده است. این نگاه در   که تاب تغییر را نداشته

اند،  ا نیز تحمل کرده بودهبین عشایر لرستان که برای یکجانشین شدن، تحکم و زور سر نیزه ر

 اشاعه یافت. تر سریع

خانوار رتبه هفتم کشوری را  371هزار و  13هزار عشایر در قالب  17لرستان با دارا بودن 

درصد جمعیت لرستان عشایر هستند. از این میزان  23/1در این زمینه از آن خود کرده است. 

  (.1711مرکز آمار ایران، ) باشند.  یم از آنها متعلق به شهرستان دلفان تن هزار 1۴337

های بعد  با این همه، احساس و نگاه شهروند درجه سوم بودن که حاصل نگاه دولت

در بین اجتماع عشایری مسائل و مشکالتی ایجاد  که باشد، باعث شده است ازحکومت قاجار می

ین پژوهش بر مبنای که یکی از طوایف مستقل در شهرستان دلفان است، و ا 1سِیَل  شود. طایفه

آن انجام شده است، از درک این نگاه و احساس مصون نمانده است. چنانچه طیف وسیعی از 

و در اکثر موارد،   جوانان با سردرگمی، طایفه را به امید یافتن آینده و هویتی روشن رها کرده

و میانسال را در و قشری پیر   های خود را به والدین پیر و یا میانسال سپرده نگهداری از دام

با مشکالت کمبود نیروی کار و عدم استفاده بهینه از دام و  نیز اند و آنها جامعه عشایر رها کرده

و جاذبه شهرنشینی  9مرتع مواجه هستند. از سوی دیگر، جوانان عشایری تحت دافعه کوچندگی

جدا و جذب مشاغل و از کار تولیدی مفید مورد نیاز کشور   نشینان شهری تبدیل شده به حاشیه

 اند. های کاذب شهری شده خدماتی و فعالیت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Seyal  

 گویند.  کوهسان می-لک ها به سبک زندگی کوچندگی، گرمسیر 9
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درواقع، این پژوهش بر آن است، که سیر تاریخی یکجانشین شدن این طایفه را از زمان 

اسکان اجباری دوران پهلوی اول تا امروزه دنبال کند و علل یکجانشین شدن را در هر مرحله 

 ت به یکجانشینی دست یابد. بشناسد و در ادامه به شناختِ نگرش آنها نسب

 ها های دولت اسکان عشایر تحت برنامه

کند زیرا، همواره به عنوان عامل  ها در حوزه عشایر را مرور می ی دولت این پژوهش در ابتدا، برنامه

 اند.  ساختاری در گرایش به اسکان چه به صورت اجباری و چه به صورت هدایت شده نقش داشته

 و عشایر در دولت پهلوی اول برنامه اسکان ایالت 

سیاست اسکان ایالت و عشایر در دهه پایانی حکومت رضاشاه مورد توجه مخصوص دولت در 

یکی از اهداف سیاست عشایری از دیدگاه دولت پهلوی اول  .کلیت سیاست عشایری واقع شد

ای  چاره مقابله با خطر کوچرویی ایالت بود و برای رفع نگرانی و ترسی که از متحرک داشت،

جز اسکان اجباری آنها ندید تا بتواند به امنیت مورد نظر خود از راه کنترل ایالت اسکان یافته 

  (.719: 1711واعظ، ) برسد

گذاران دولت پهلوی برای یکجانشینی ایالت و  یکی از راههای اجبارآمیز که در ذهن سیاست

این « سیه چادر سوزی». در خط مشی عشایر گذشت آن بود که با تدابیری مانع از کوچ ایل شوند

فکر قابل تشخیص بود که برای به زانو درآوردن ایالت و عشایر یا باید چادرهای آنها را به زور 

یکی دیگر از  (.795: 1711واعظ، ) جمع آوری کرد و یا اگر مقاومت کردند آنها را سوزانید

ایجاد شهرهای جدید و ساکن کردن اقدامات دولت پهلوی برای وادار نمودن به ترک چادرنشینی، 

دولت پهلوی در برخی مواقع در تکمیل  (.993: 1731 ،غفاری) اجباری عشایر در آن شهرها بود

داد که تحت عنوان  ای انجام می سازی در مناطق ایلی و عشیره سیاست اسکان، اقداماتی مانند راه

ها، عالوه  العبور و در دل کوه ق صعبسازی در مناط خدمات عمرانی از آن یاد نموده است. زیرا راه

ترین   و دولت به هدف اعمال قدرت بر دست نیافتنی کرد طرف میبررا بر آن که بساط راهزنی 
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شد ایالت نیز از تعریض مسیرها، ایجاد خطوط شوسه و بعضاً آسفالته  مناطق قلمرو خود نائل می

عالوه بر  (.1711ریاست جمهوری،  مرکز اسناد) شدند مند می ها خواهی نخواهی بهره شدن راه

های ایجابی و تشویق آمیز  آنچه ذکر شد، دولت پهلوی برای اجرای برنامه اسکان اقدام به سیاست

 (.771: 1711واعظ،) مانند واگذاری اراضی و امالک خالصه به عشایر نمود

رای ریزی ب دولت پهلوی اول برای موفق شدن اسکان عشایر در حوزه فرهنگ نیز برنامه

ریزی برای اجرای سیاست متحدالشکل  برنامه یعنی ایالت و عشایر در دو محور سیاست سلبی

ریزی  ساختن لباس مردان و تغییر پوشش زنان ایالت و عشایر و در محور سیاست ایجابی برنامه

انجام داد. پهلوی ( 759 همان،ای ) برای آموزش و یا تکمیل تحصیالت محصالن ایلی و عشیره

 که در باال مرور شد، تقریباً تمام عشایر کشور را اجباراً یکجانشین کرد. یهای برنامه اول با

 های پهلوی دوم جایگاه عشایر در برنامه

لراس حکومت به زادگاه و مسقط ا ،بعد از استعفای رضاشاه، خوانین تبعید یا زندانی شده

 1791عت مسلح شد. در سال جامعه عشایری دوباره و به سر و الطوایفی خویش بازگشتند ملوک

مجدداً اداره اسکان ایالت ایجاد شد و این بار اسکان با حرکت نظامی همراه نبود بلکه بخشی از 

امور مربوط به برقراری نظم و کنترل عشایر به خوانین و کدخدایان واگذار شد که در مقابل 

ای که با خوانین  ا رابطهافسری تحت عنوان مسئول نظامی ایل پاسخگو بود. مسئول نظامی ایل ب

و امنیت  زدو دیگر اعضای ایل داشت، توانست زمینه خلع سالح و اسکان عشایر را فراهم سا

 (.9۴: 1715عضدی،)نسبی را در مناطق عشایر تامین کند

های عمرانی این  برنامهدر پهلوی دوم در حوزه اسکان عشایر را های  در زیر نموِد سیاست

  د:دوره مشاهده خواهیم کر

های عشایری توجه شد. مثالً  در راستای اسکان به جماعت( 1773-1731) از برنامه دوم

 در برنامه عمرانی سوم(. 137: 171۴کیاوند،) طرح عمران دشت مغان در این راستا بوده است
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در راستای اسکان عشایر، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به انجام ( 1733-1731)

ی عمران و آبادانی عشایر در مناطق ها های گروه وامع عشایری، مثل طرحمطالعات در برخی ج

 (.177: 171۴ مون،ها گروه مطالعاتی) عشایری بختیاری، قشقایی، کرد و بلوچ پرداخت

نیز در راستای اسکان، یک طرح تحت عنوان آبادانی ( 1731-1751) در برنامه چهارم توسعه

عه و تجهیز تعلیمات عشایر نیز در ادامه ذیل عمران مناطق عشایری سهم عشایر بود. طرح توس

 (.173-175 همان:) دهات و آموزش روستایی گنجانده شده بود

( عشایر به طور مستقل در فصول برنامه مد نظر قرار 1759-1753در برنامه پنجم )

توسعه ها اقداماتی پراکنده به عمل آمد که اهم آن عبارتند از: طرح  نگرفتند، اما در سطح طرح

( و طرح )هماناجتماعی و اقتصادی عشایر کرمان و کرمانشاه، طرح آبادنی مناطق عشایری 

(. در واقع با مطالعه طرح تفضیلی این مناطق سعی بر 153: 171۴آموزش عشایری )کیاوند، 

 ترغیب آنها به اسکان بود.

نبود. ایشان های پهلوی اول  های پهلوی دوم در زمینه اسکان، متفاوت از سیاست سیاست

همچنین بر اسکان عشایر اصرار داشت اما برخالف پهلوی اول، برای رسیدن به این هدف از 

 . نمود می تر استفاده ابزارهای نرم

 های بعد از انقالب جایگاه عشایر در برنامه

 های توسعه پنج ساله کشور از برنامه اول تا برنامه ششم عالوه بر احکام عام در جامعه در برنامه

عشایر، به طور خاص احکامی در مورد اسکان عشایر ذکر شده است که به طور خالصه در زیر 

 شود.  می بیان

چهار طرح مصوب از طرف مدیریت و برنامه ریزی کشور ( 1731-1719) در برنامه اول

بینی شده بود که یکی از آنها عملیات اجرای اسکان بود. اما هدف   برای جامعه عشایری پیش

 (.51-51: 1713 صیدایی،) کمی در زمینه ساماندهی عشایر در این دوره انجام نشد گذاری
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در خصوص ( 11و بند الف تبصره  11تبصره  5بند ) دو بند( 1717-1711) در برنامه دوم

اسکان و تأمین تسهیالت مورد نیاز، احداث مسکن و تأمین سوخت، مصوب و اجرایی شد که 

از اسکان عشایر در بعد از انقالب  رسمی هدایت و حمایتسرآغازی در مورد  اتاین مصوب

  (.11-19: 1723میزبان، ) اسالمی شد

قانون، ( 175) که عشایر دارای فصل مستقلی است، تحت ماده( 1712-1717) در برنامه سوم

 دولت مکلف است نسبت به ساماندهی کوچ و حمایت از اسکان عشایر داوطلب اقدام کند

، بند الف 171بند الف ماده  1، جزء 1۴2ج و ز ماده  بند) در قالب پنج بند .(72: 1723رضایی، )

که در مورد مدیریت هماهنگ دام و مرتع، توجه به معیشت و ( 1۴1و بند ب ماده  1۴3ماده 

تولید عشایر، سوخت رسانی، ایجاد امکانات زیربنایی و خدمات های  اشتغال با حفظ توانمندی

 تماعی، ساماندهی اسکان و حمایت از کوچ مصوب و اجرایی شد.رسانی، رفاه عمومی و اج

، بند ب و ج ماده 9۴، ماده 12بند ب و ج ماده  در قالب( 1711-1713) در برنامه چهارم -

در مورد ارتقاء  23ی ماده  و بند 23، بند الف و ب ماده 25، بند ط ماده 21، ماده 1۴، ماده 32

سوخت، واگذاری اراضی، حفظ ذخایر ژنتیکی دام، اسکان، تخصیص اعتبارات، های  شاخص

 اما در برنامه پنجم (.11-19: 1723میزبان، ) بیمه و فرهنگ عشایر مواردی مصوب و اجرایی شد

 به راهبرد اسکان عشایر نشده است.ای  مشخصاً اشاره( 1727-1712)

، 3ماده  ، بند ب1۴، تبصره ب بند 91، بند ب ماده 91بند الف ماده  در برنامه ششم در قالب 

ها  ی توسعه بهبود زیرساختها  به ساماندهی عشایر و ارتقای شاخص 23، ماده 35بند ح ماده 

 (.1723سازمان برنامه و بودجه، ) پرداخته شده است

بعد از انقالب اسالمی در سطح کارشناسی ابتدا نظرهای افراطی بیان شد. اما با تأسیس 

های سازمان عشایری کشور، راهبردهای جدیدی  سعه فعالیتدبیرخانه شورای عالی عشایر و تو

شکل گرفت. عشایر از نظر اتخاذ سیاست و خط مشی عمرانی دولت متشکل از دو گروه در نظر 

گرفته شدند: اول گروهی که به دلیل داشتن امکانات نسبتاً خوب مثل دام و مرتع، مایل به ادامه 
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ای برای کوچ  محدودیت امکانات خویش انگیزهکوچ است، دوم گروه تهیدستان که به سبب 

شود که به گروه اول کمک شود تا به  ندارند. در خط مشی بیست ساله به کوتاه سخن توصیه می

نتیجه  (.151: 1711کیاوند،) های اسکان تنظیم گردد کوچ خود ادامه دهد و برای گروه دوم برنامه

 های خودجوش است ن هدایتی در کنار کانونهای اسکا ها، پیدایش کانون ریزی این نوع برنامه

  (.15: 1711 سازمان برنامه و بودجه،)

 دهد.   می مختلف نشانهای  جدول زیر روند اسکان عشایر کوچنده را طی دوره

  8181شمسی تا  8811جدول شماره یک، روند تحوالت جمعیت عشایر کوچنده از سال 

 (81: 8111)اکبری و میزبان،

 نسبت جمعیت عشایری و عشایر جمعیت ایالت سال

1911 ۴۴۴/۴۴5/9 95 

17۴1 ۴۴۴/۴۴۴/3 79 

1715 ۴۴۴/۴۴1/7 9۴ 

1735 ۴۴۴/1۴۴ 1/9 

1733 ۴۴۴/15۴/1 7/9 

1711 ۴۴۴/117/1 3/1 

میزان جمعیت عشایری  .های جدول حاکی از اسکان روزافزون جامعه عشایری است یافته

درصد از کل جمعیت کشور بوده است و طی  79دولتی حدود های  همزمان با اولین برنامه

درصد کل جمعیت ایران رسیده است که زوال مالیم  3/1آخرین سرشماری این میزان به حدود 

 دهد.  این سبک زندگی را نشان می

 روش تحقیق

 عبارت ینگار مردم .نگاری استفاده کرده است پژوهش از رویکرد کیفی و از روش مردم این

 که ییها روش و ابزار هبه وسیل یطبیع یاجتماع محیط در یک یانسان یها ژهسو همطالع از است

به طور  محقق روش این در .یافت دست افراد یطبیع های  و فعالیت یاجتماع یمعان به بتوان
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 این یها داده(.79۴-915: 172۴محمدپور، ) کند  می مطالعه مشارکت میدان و محیط در یممستق

 گیری تحقیق نمونه هشیو .است شدهی گردآور نیافته  و ساخت عمیق هاحبمص از استفاده با مطالعه

 یگیریها  نمونه هدست از یمتوال یگیر نمونه ذیلِ در آن یپارادایم مفروضات بنابر نیز حاضر

 "تدریجی انتخاب"هقاعد از بر اینکه عالوه یریگ نمونه نوع گیرد. این می قرار یکیف یا معیارمحور

 در ایجادشده تغییرات براساس را یموارد جدید ها داده یگردآور خالل در ارههمو کند، می یپیرو

 آمده پیشی ها فرصت بنابر که موارد، این .افزاید یتحقیق م یها نمونه هاولی موارد به تحقیق طرح

 یگیر نمونه روش کمک با. هستند تحقیق موضوع در باب یکلید موارد جزء شوند، می انتخاب

برای شناخت روند اسکان این  یکلید مطلعان از نفر 1۴با  هدفمند، یگیر ونهنم به ویژه ،یکیف

های مختلف به منظور شناختِ نگاه به اسکان،  نفر از زنان و مردان نسل 91طایفه و همچنین با 

 های عمیقی انجام گرفت. مصاحبه

 طایفه سِیَل، میدان پژوهش

مشهور است. مطلعین محلی ( 1سه سه) ل سیاه سیاهسِیَل یعنی سیدها، طایفه سِیَل، نزد مردم به سِیَ

بوده  9یشان نیز سیاهها های زبان شوند و کناره محسوب می ذکر کردند، افراد این طایفه از سادات

شود. به همین دلیل آنها در زبان لکی  گفته می 3و به سیاه، سه 7است. در زبان لکی به سید، سِی

 اند. ت سیاه سیاه شناخته شدهبه سِیَل سه سه و در زبان فارسی سادا

یکی از ) تاریخی این طایفه در دست است، این است که زمانی که محمدبیگ هآنچه از سابق

در قرن نهم هجری از تبریز به دلفان مهاجرت کرده است، گروهی به منظور ( سران اهل حق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 sese 
ی زبانش سیاه باشد، اگر کسی را دعا یا نفرین  سابقاً این اعتقاد بین مردم لک رایج بوده است که هر کسی کناره 9

وبشان سیاه است، یعنی هر کسی را برخی نیز معتقدند چون چ کند. کند، خداوند دعاها و نفرین هایش را اجابت می
 با چوبشان بزنند حتماً آسیب جدی خواهد دید. به همین دلیل به آنان سِیَل سه سه گفته می شود. 

3 sey 
4 se 
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طایفه  هاداین گروه بع(. 191-195: 125۴ الکسویچ ایوانف،) همکاری او را همراهی کردند

 اند. مستقلی با نام سِیَل تشکیل داده

اش از نظر محل  طبق نظر مطلعین محلی، سید کهزادبگ، یکی از اجداد طایفه سِیَل، به طایفه

در  9و چشمه کالن 1پهلوان  ده  ی درههابرای ییالق طایفه، روستا .ییالق و قشالق ثبات بخشید

 شهرستان کوهدشت را خریداری کرده بود. در 7و برای قشالق مرتع ورزرد شهرستان دلفان

ی تحت مالکیتش، بین چهار فرزند از شش  ایشان دارای پنج پسر و یک دختر بود و روستاها

تقسیم شده است.  1و سید همزه 3، سید طهماسی5، سید کمنی3فرزند او که عبارتند از: سید ظهرابگ

بگ نام داشت، با دختری از  او که سید آدم اند، یکی از پسرهای  ای نبرده دو فرزند او از ارث بهره

بهره شده است. از  سرطرهان کوهدشت ازدواج کرده و همانجا ساکن شده و از ارث پدری بی 

شد، به همین دلیل به دختر او با نام  داده نمی 1بندی ارث، ملک و زمین به دختر سویی، در تقسیم

زنان در دیگر ایالت نیز مرسوم بوده است،  وظیفه نیز ارثی تعلق نگرفته است. عدم تعلق ارث به

چنانچه بارث در ایل باصره اشاره کرده است که، وراث ذکور پدری به منظور پیش خرید نمودن 

هایی را  ای از محصوالت چنین زمین ادعاهای دخترها نسبت بسهم زمین غالباَ قسمت قابل مالحظه

 (.71: 1737رث، دهند )با به عنوان هدیه برای چند سالی به آنها می

بندی ارث سهم کمتری به سید کمنی و سید همزه  های مطلعین محلی، در تقسیم طبق گفته

  درواقع احترامی که برای پسر بزرگ در خانواده .اند تعلق گرفته زیرا پسران کوچکتر خانواده بوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Dare deh pahlavan 
2 Cheshmeh kalan 
3 Varazard 
4 Seyed Zohrabag 
5 Kameni 
6 Tamasi 
7 Hamzeh 

است. بقیه دختران زمانی که خودشان در  وهش، فقط یک دختر مطالبه ارث کردهدر طایفه سِیَل تا زمان انجام پژ 1
کنند. ولی ملک به  ها بعد از مرگ آنها، فرزندانشان مطالبه ارث می کنند و سال قید حیات هستند مطالبه ارث نمی

کمتر از قیمت شود و حتی مقداری  شود، بلکه ارزش ارث محاسبه می نمی عنوان ارث به فرزندان )دختر( داده 
 شود. محاسبه شده به عنوان ارث به دختر پرداخت می
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سهم  ها وجود داشته باعث شده است، که پسران بزرگتر، بخش بیشتری از ارث پدری را لک

فیلبرگ نیز »است.  در واقع قانون عرفی در بیشتر مواقع بر قانون رسمی غلبه داشته و دنخود بدان

مهمتر و بزرگتری های  در هنگام تقسیم زمین، قسمت»در مطالعه ایل پاپی اشاره کرده است که، 

 «. ( 957: 1732فیلبرگ، ) رسد را به پسران ارشد و شایسته می

 .شود نیز دیده می 1های مادر مکانی با ساختار ایلی ناقص از خانواده در این طایفه، مواردی

اند.  اما بنا به دالیلی در ایل ساکن شده  برخی از دختران ایل با مردانی خارج از ایل ازدواج کرده

های ساختار ایلی، جز اینکه دارای تبار  اند، از همه ویژگی خانوارهای که در طایفه ادغام شده

 د.نبا دیگر اعضای طایفه نیستند، برخوردارپدری مشترک 

در زیر نمودار روند یکجانشین شدن هر یک از اوالد سید کوزاد بگ از زمان اسکان اجباری 

 آمده است.  1721تا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های فقیرتر اتفاق افتاده است، که برای زنده ماندن، زخم  این نوع خانواده ها در مناطق لک، در بین خانواده 1

 اند. های دیگران را تحمل کرده و از تبار پدر جدا شده زبان



 

 

 ظهرابگ 8روند اسکان در بین هوز

 
 نیمه کوچرو  کوچرو  یکجانشین شده 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر رده چهارم بعد از طایفه قرار دارد.در رده های ساخت سنتی عشایر لک، هوز د 1
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دره ) اند و بیشتر سهم االرث ییالق روختهرا ف( قشالق) دراوالد ظهرابگ که سهم االرث ورز

اند. دخترانی که در نمودار  را تحت تملک دارند، سبک زندگی یکجانشینی را برگزیده( ده پهلوان

باشند که کوچگر هستند، و  اند، همسرِ دیگر هوزهای سِیَل می به عنوان کوچرو نشان داده شده

های  در واقع سال و درشان شریک هستندشوند، هنوز با پ پسران جوانی که کوچگر محسوب می

 ها، آنها نیز درصدد اسکان هستند. زیادی از ازدواج آنها نگذشته است. طبق مصاحبه

 روند اسکان اوالد همزه

 
 نیمه کوچرو  کوچرو  یکجانشین شده 

االرث کمتری  همانطور که ذکر شد، همزه به خاطر اینکه پسر کوچک خانواده بوده از سهم

مند شده است و فرزندان او نسبت به مابقی برادران بیشتر در شهرها  دیگر برادران بهره نسبت به

باشد. این خانوار با خانوارهایی که مرتع و  اند. فقط یک خانوار از این اوالد کوچرو می ساکن شده

 کند تا هزینه زیادی به منظور علف خری متحمل نشود.  مزرعه دارند معامله شراکتی گوسفند می
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 روند یکجانشین شدن هوز کمنی

 
 نیمه کوچرو  کوچرو  یکجانشین شده 

چند خانوار از بین آنها نیمه کوچرو  و کدام از فرزندان ذکور این خانوار کوچرو نیستند هیچ

پردازند. با این حال، در فصل زمستان   می دار بهار و تابستان را به کوچ در مناطق علف که هستند

 کنند. قه سردسیر زندگی میو تابستان در منط
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 های مادر مکان طایفه روند رو به اسکان خانواده

 
 نیمه کوچرو  کوچرو  یکجانشین شده 

ها، هنوز کوچرو هستند زیرا مانند مابقی خانوارهای یکجانشین  بخش زیادی از جمعیت مادرمکان

و ساکن شوند. عالوه بر این، زنان اند که در آن خانه بسازنند  سِیَل در سردسیر ارث پدری نداشته  شده

در شهرها ساختمان مسکونی  و در واقع، اکثر آنها اند اند و ارث دریافت نکرده آنها از طایفه سِیَل بوده

 در صورت ضرورت در شهر ساکن شوند.  تا اند خریداری کرده
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 روند اسکان اوالد طهماسی

 
 نیمه کوچرو  کوچرو  یکجانشین شده 

به خاطر مزیتِ دارا بودنِ مرتع قشالقی بیشتر از دیگر هوزها کوچرو هستند  اوالد طهماسی

. در واقع، آنها از و این عامل باعث شده است که در پروش دام با دشواری کمتری مواجه باشند

 کنند.  می هایشان استفاده برای دام تغذیه دستی کمتری

 روند یکجانشین شدن طایفه سِیَل

بعد از اسکان  .اند ساکن شده 171۴اجباری عشایر، این طایفه نیز در سال همزمان با طرح اسکان 

 در محل ییالق این طایفه بنا شده است.  1ها اجباری عشایر کوچرو، اولین خانه

هایی که عشایر کوچرو سِیَل به طور اجباری ساکن شده بودند بخشی از  طی سال

ر معاش روی آورده بودند. به همین دلیل، های بایر را دایر کرده و به زراعت برای امرا زمین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساخته شد.  1711اولین ساختمان در این روستا توسط سید خانه، پسر سید ظهرابگ در سال  1
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که رضاشاه از حکومت استعفا داد و عشایر، زندگی کوچندگی را از سر  179۴بعد از شهریور 

طور کامل سکنی پیدا کردند. درمیان طایفه سِیَل از  گرفتند، برخی خانوارها با میل خود به

نام داشت، همگی  1او که سیری فرزندان سید ظهرابگ پسر دوم سید کوزابگ، فرزندان زن اول

دوباره به زندگی  7و گل ناوات 9ساکن شده بودند اما فرزندان زنان دوم و سوم او، حسی طال

 کوچندگی روی آورده بودند. 

فرزندان پسر سوم سید کوزاد بگ که سید طهماسی نام داشته است، فرزندان پسر  همه

ر پنجم ایشان که سید همزه نام داشت بعد چهارم ایشان که سید کمنی نام داشت و فرزندان پس

 زندگی عشایری را از سر گرفته بودند.  179۴از شهریور 

ها در هر  ها، برخی سازوکارهای ایلی در ترغیب بعضی از خانواده های دولت جدا از سیاست

ند که ما هوز، به اسکان تأثیر داشته است. دراین طایفه، از هر خانوار یکی از برادرها در ییالق می

شدند  های ییالق را سر و سامان دهد. البته بیشتر برادرانی داوطلبِ پذیرش این وظیفه می زمین

های دیگری غیراز دامداری، مثل  . عالوه بر این، برخی از خانوارها که از راه3که اوالد نداشتند

 شدند. کردند. نیز ساکن می ، امرار معاش می5سیدی کردن

اوت باعث شده است برخی از خانوارهای ایل ساکن شوند، مثالً عالوه بر این، حوادث متف

اند به جای دیه،  شده ها مجبور  قاتل کههایی رخ داده  هایی اتفاق افتاده و قتل گاه جنگ

اشان را در ازای  اند، مرتع قشالقی هایشان را واگذار کنند. چند خانوار از سِیَل مجبور شده زمین

 اند.  در ییالق، ساکن شده3دیه بپردازند و به خاطر نداشتن مرتع شکستن پای یک قاطر به عنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Siri 
2 Hosi Tella 
3 Gol Nawat 

در بین این طایفه، به افراد بدون فرزند و یا بدون پسر، )گاهی موارد دختر دارند اما پسر ندارند( اجاق کور  3
گویند و نسبت به آنها احساس ترحم دارند. این افراد تمایلی به تالش برای زندگی کردن ندارند. بر این باور  می

  هستند که برای کی )کدام فرزند( زحمت بکشیم.

اند که سادات به خدا مقربتراند و  در بین لک ها، سادات از احترام برخوردار بوده و مردم بر این عقیده بوده 5
شود، در هنگام بیماری و رنج به آنها رجوع می کردند که با خواندن دعا از رنج و   زودتر برآورده میدعاهایشان 

  پرداختند. بیماری و بی اوالدی و.. خالصی یابند و در عوض دستمزدی می

 به زبان محلی زمگه 3
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 ها، همواره یکی ازعوامل اسکان برخی از طوایف بوده است چنانکه امان الهی بهاروند جنگ

درگیری بین سران دو شعبه مهرعلی خان عالیخانی و فاضل  ،اشاره کرده است( 23-22: 171۴)

شعبه رحیم خانی منطقه  ،کشتار طرفین گردید و درنتیجه خان رحیم خانی سگوند منجر به قتل و

ها  بین بهاروندی  را ترک نمود و در دهات شوش و دزفول سکونت اختیار کرد و همچنین نزاع

 باعث ترک منطقه و ساکن شدن آنها در کنار دیریکوندها شده است.

اصالحات ارضی در های  مرحله دوم از گرایش وسیع به اسکان در این طایفه بعد از برنامه

ایران بود. این مرحله بیشتر هوز طهماسی را تحت تأثیر قرار داده است. در واقع، اوالد ظهرابگ، 

اوالد طهماسی که خارج از طایفه ازدواج کرده بود را از فرزندان آن  1سهم االرث یکی از دختران

را در ییالق کشت دختر خریداری کرده بودند. اوالد ظهرابگ که زمین زراعی هوز طهماسی 

ییالقی آنها را تحت تملک خود درآورده بودند زیرا طبق های  کردند به تالفی این اقدام، زمین می

زیادی های  یی را به صورت سهم بری و ... برای سالها قانون اصالحات ارضی زارعینی که زمین

 را تصاحب کنند.ها  توانستند زمین  می اند، کشت کرده

بقیه های  ع، برخی از خانوارهای طایفه از ترس این که مبادا زمینبه دنبال این موضو

 خانوارهای کوچرو به افراد ساکن در ییالق واگذار شود ساکن شده بودند. 

مهمترین عامل تسریع در زوال کوچ نشینی را اصالحات ارضی  هر چند امان الهی بهاروند

ای با  ه اشاره شد، عوامل درون طایفهاما در طایفه سیل،همانطور ک( 9۴: 1717) ذکر کرده است

باعث اسکان برخی از خانوارهای سیل در این ( اصالحات ارضی) های دولتی استمداد از برنامه

 دوره شده است. 

عالوه بر این، قحطی و خشکسالی طوالنی در قشالق و مساعدتر بودن وضعیت آب در 

 د در ییالق ساکن شوند.تصمیم بگیرن 1735ییالق باعث شده بود کل طایفه در سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ندانش مطالبه ارث کرده یکی از دختران طایفه با فردی خارج از طایفه ازدواج کرده بود. پس از مرگ او فرز 1
بودند. به جای اینکه سهم ارث او را به فرزندانش بپردازند، مطالبه گران را به شدت کتک زده بودند. آنها هم، به 

 تالفی سهم االرثشان را به فرزندان یکی دیگر از هوزها فروخته بودند.
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آن سال که طایفه  که اشاره کردند اند ها طایفه را همراهی کرده مطلعین محلی که در آن سال

خانوارهای طایفه که دارایی بود  سرد و بسیار خشن بود که باعث شده  یبود، زمستان  ساکن شده

طایفه دوباره از ترس شد، نابود شود. به همین دلیل، پاییز آن سال  آنها محسوب میهای  دام

 سرمای ییالق، کوچندگی را از سر گرفتند و به قشالق کوچ کردند.

در سکنی گزیدن خانوارهای ایل تاثیر گذار  نیز عالوه بر آنچه ذکر شد، عوامل دیگری

کردند بعد از چند سال، زندگی مستقلی را  در واقع وقتی پسران هر خانواده ازدواج میاند.  بوده

 و تفکیک شود ( مرتع دام،) د. این عامل باعث شده است، که ثروت مشترکشانکردن شروع می

شدند و کفاف چرای   می شد. مراتع نیز تقسیم بندی  می سهم گوسفند هر خانوار تفکیک شده، کم

شدند   ها می زیاد برای علف خری دامهای  کردند و عشایر مجبور به پرداخت هزینه ها را نمی دام

 شدند. جبار ساکن میابه و در نهایت 

های خود را از طریق مراتع طبیعی  درواقع، در گذشته کوچندگان کلیه علوفه مورد نیاز دام

کردند، ولی امروزه بر اثر بهره برداران رقابتی از مراتع به وسیله روستاییان دامدار،  تأمین می

ذایی دامهای آنها نیست. داران و ... علوفه مراتع آباء و اجدادی کوچندگان جوابگوی نیاز غ گله

درصد از  5۴درصد از مراتع،  35ترکیب منابع تغذیه دام کوچندگان در دوره یکساله، حدود 

درصد بقیه از طریق محصوالت زراعی فرعی یا اصلی تولید شده  5طریق خرید انواع علوفه و 

 آید.  خود کوچندگان به دست می وسیلهبه 

مرتع بوده است دیگر  هکه مبتنی بر استفاده از علوف در نتیجه الگوی دامداری شبانی کشور

 هدامداری تلفیقی و یا ترکیبی برخوردار است که با شیو هقادر به ادامه حیات نیست، چون از شیو

 سنتی نه تنها سازگاری ندارد بلکه از حالت متمرکز و الاقل ترکیبی و تلفیقی بیشتر بهره دارد

 (.7۴9: 1711، )بخشنده

یلی دیگری که در گرایش به اسکان تأثیر داشته اهمیتی است که این طایفه برای عامل درون ا

اعتقادی که به این موضوع داشتند که پسران بزرگ نام پدر را زنده نگه  .پسر بزرگ قائل بودند
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شد پسر بزرگ جانشین پدر در مدیریت مراتع شود و برادرهای کوچکتر در  دارند باعث می می

شد که پسران  گرفتند. این عامل همچنین باعث می تفاده از مراتع قرار میاولویت بعدی در اس

های حاصل از مصاحبه با  شدند. یافته کوچکتر بیشتر از پسران بزرگتر مجبور به اسکان می

خانوارهای اسکان یافته نشان داد هر هوزی که تعداد پسران بیشتری داشته است، برخی از پسران 

که آن هوز عالوه بر ارث پدری که به آنها رسیده است  اند، مگر آن شدهآن هوز مجبور به اسکان 

اند و عالوه بر  امالک دیگری را خریداری کرده باشد. مثالً برخی از خانوارها که پسرکمتری داشته

تا امروز با تنگنایی در زمینه  انهای زیادی را خریداری کرده بودند، فرزندانش ارث اجدادی، ملک

اند. عالوه بر این، با توجه به این که چند زنی در بین این ایل رواج داشته  واجه نشدهکمبود مرتع م

کردند. این عامل  است پسران یک مرد از دو زن خیلی به ندرت همدیگر را در مراتع تحمل می

داشته باشد در مرتع پدری بماند و فرزندان  1تری شد که فرزندان زنی که وابستگان قوی باعث می

رسد در بیشتر موارد،  شدند. به نظر می دیگر مجبور به اسکان در شهر یا ملک ییالقی می های زن

  و خشونت در این طایفه بر قانون پیروز شده است.( )نیرو و قدرت جنگی 9زور

با این وجود، برخی عوامل باعث گرایش معکوس به زندگی عشایری در این طایفه شده 

محصوالت دامی باعث شد که عشایر کوچرو در این طایفه  است. بعد از انقالب، افزایش قیمت

ها وضعیت اقتصادیشان بهبود یابد، به همین دلیل خانوارهایی از ایل که  نسبت به اسکان یافته

سابقا سکنی گزیده بودند دوباره به سمت کوچرویی متمایل شدند. اما فرزندان تحصیل کرده این 

ی با سختی و مشقت کمتر باعث شد از یک طرف خانوارها و چشیدن طعم زندگی یکجانشین

نیروی کار کافی نداشته باشند و از سوی دیگر زندگی راحت را بر زندگی پر مشقت اما پر 

 گردانی روی آورند. منفعت ترجیع دهند و به سبک زندگی رمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مانند و بقیه می روند. در اکثر موارد، فرزندانی که مادرشان متعلق به طایفه سیل باشد می  1

  برای تصاحب ملک دیگران یک ضرب المثل در بین برخی از طوایل لک ها و این ایل رایج بوده است و آن 9
عبارت است از: برو سر مزار بهرام گور، او می گوید سند زمین، زور است زور. )بدین معنا است که برای تصاحب 

 ن است که چه کسی پر زورتر باشد ( زمین،مهم نیست صاحب زمین کی باشد، مهم ای
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برخالف آنچه ذکر شد، یک عاملی که بعد از انقالب اسالمی باعث شد طیف زیادی از 

همراه با  زیرا های دولت نهم و دهم بود ی کوچرو طایفه به اسکان متمایل شوند، برنامهخانوارها

است. این وضعیت عشایر کوچرو  دامی سرسام آور شدههای  ، قیمت نهادهها هدفمند شدن یارانه

ی شهرها یا روستاها شوند. خانوارهایی که  های خود را بفروشند و روانه را مجبور کرده است دام

ای در شهر شده  هایشان صرف خرید یا رهن خانه ر ساکن شدند پول حاصل از فروش دامدر شه

ها به  اند، با اخذ وام مسکن و فروش بخشی از دام است و خانوارهایی که در روستا ساکن شده

 کنند. ها بهره برداری می گردانی از مابقی دام صورت رمه

های نقدی احساس دلگرمی  به دریافت یارانهالبته هر دو دسته ذکر شده، قبل از اسکان نسبت 

 توانند زندگی کنند.  اند. آنها بر این باور بودند اگر نتوانند کاری پیدا کنند با یارانه می داشته

امروزه، در طایفه سیل دو گروه همچنان جزء عشایر کوچرو هستند گروهی که هم در ییالق 

زیادی ی  ده است که برای پرورش دام هزینهاین امتیاز باعث ش و و هم در قشالق مرتع دارند

نپردازند و گروه دیگری که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و در ییالق زمین کافی 

عالوه بر این، تجربه  و برای زراعت ندارند و فقط محل زندگی و مرتع کوچکی در قشالق دارند

 جز دامداری ندارند.ای  کار در هیچ زمینه

 از نگاه اعضاء کوچنده طایفهشینی یکجان

کنیم، به شناختی از نگاه مردم کوچنده طایفه  های پژوهش، سعی می در این قسمت از یافته

های مختلف در جامعه عشایری  نسبت به یکجانشینی برسیم. در واقع، این نگاه را از منظر نسل

 ایم. بررسی کرده

سال و رده سنی میانسال را  95-33 المللی سن، رده سنی جوان تقسیم بندی استاندارد بین

این  .در نظر گرفته است( 13: 1721مرکز آمار ایران، ) سال به باال 35و رده مسن را از  33-35

  ها پرداخته است. مطالعه نیز بر مبنای این استاندارد به تقسیم بندی نسل
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های  کان نگاهها نشان داد، سه نسل مختلف زنان و مردان کوچنده طایفه نسبت به اس یافته

متفاوتی دارند. زنان مسن، هیچ تمایلی به زندگی یکجانشینی ندارند. برای آنها تنفس در فضای 

 های شهر دشوار است.  محصور اتاق

 گفت: 1شاطال

 9ایم، االن او من دوست ندارم یکجانشین بشینم، به اینگونه زندگی کردن عادت کرده

یریم کوچندگی، وقتی میرم شهر به دخترام سر گوید: اگه من بخوام دیگه نم  می( )شوهرش

  کنم. انگار تو پیشونی نوشتمون نیست راحتی بکشیم. بزنم احساس خفگی می

اند، و تغییر دادن این سبک برای آنها دشوار  در واقع آنها به این سبک زندگی عادت کرده

تر از زندگی ت ی سخاند که زندگی کوچندگ است. زنان مسن با وجود این که به این باور رسیده

 یکجانشینی است، اما همچنان عالقمنداند که کوچرو باشند.

اند و  عقیده هستند. آنها به این سبک زندگی خوگرفته نیز با زنان مسن هم مردان مسن کوچرو

حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی از این شیوه زندگی دست بردارند. آنها لذت زندگیشان، نگاه 

ها و مراتع خاطره دارند. تمام  سنگِ ایل راه  ر حال چرا است و از سنگکردن به گوسفندانِ د

ی بیکران ها  های مرتفع و دشت . آنها جایی بهتر از کوهستاشان در این مسیرها بوده ا زندگی

 سراغ ندارند. 

اشان را رها  اجدادیشان دست بردارند و مراتع پدری ء وتوانند از شغل آبا مردان مسن، نمی

دانند. آنها در حالی که اشک در چشمانشان  غیرتی می ا کردن این مراتع را نوعی بیکنند. ره

 گفتند: دوختند، می ماند به دوردست چشم می زد و بغض در گلویشان خفته می حلقه می

با مرگ ما معلوم نیست چه خواهد شد، فرزندانمون دیگه این زندگی رو ادامه نمیدند، همه 

 اند. برکت زندگی( گوسفند، بز) 1یز از بین میرود. این حیواناتاند، همه چ شهر دوست شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های رایج در طایفه به جای اسم واقعی پاسخگویان این بخش  برای رعایت اخالق سعی شده است، از اسم 1
 .استفاده شود

  کنند. ( صدا میAwزنان مسن و میانسال در ایل از بردن اسم همسرانشان شرم دارند و همسرانشان را با اسم )او، 9
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ای نسبت به  های دوگانه اشان، دیدگاه مردان میانسال، با توجه به وضعیت اقتصادی 

ای جز دامداری یاد  یکجانشینی دارند. آن گروه که وضعیت اقتصادی مطلوب ندارند و پیشه

 اند. از یکجانشین شدن وحشت دارند.  نگرفته

 هیمت و شهمراد و خان مراد گفتند:

همسرمان هی اصرار دارند شهری بشیم، میخواد بریم شهری بشیم تا بفرستنون گدایی. چکار 

 کنم تو شهر؟ کاری جز کارگری و گدایی نمیدانیم.

رسد که دولت نیز ضرورت توجه به تنوع اشتغال را در زمینه ساماندهی اسکان به نظر می

ششم توسعه توجه به تنوع در اشتغال در راستای   ی از بندهای برنامهاحساس کرده است که یک

 بیان کرده است. ( 1721 سازمان برنامه و بودجه،) توانمندسازی و هدایت اسکان عشایر

معتقد هستند که یکی از دالیل گرایش به ( 151-177: 1713) هر چند رضوانی و دریکوند

طایفه سیل، وقتی زندگی خود را با مردهایی که  اما مردان فقیر اسکان فقر و تنگدستی است

و ..  9از بیکاری در شهرها و انجام کارهایی مثل کارگری کنند اند مقایسه می اسکان پیدا کرده

 کنند.  می مقاومت وحشت دارند و در برابر اصرارهای همسرانشان برای اسکان

ری دارند متفاوت است. نگرش به اسکان در بین مردهای میانسال که وضعیت اقتصادی بهت

آالت  انواع ماشین وآنها هم در ییالق و هم در قشالق و هم در شهر، زمین و ساختمان 

های مناسب در محل قشالقشان دارند. در واقع،  کشاورزی و خودروهای مختلف و ساختمان

                                                                                                                                           
 گویند.  ای زیاد بوده است، که این حیوانات را در زبان لکی دنیا می و بز نزد لک ها و عشایر به اندازهارزش گوسفند  1

اند. آنهایی که در روستا ساکن  مردهای خانوارهای اسکان یافته، بعد از اسکان چند نوع شغل را انتخاب کرده 9

در آن به زراعت مشغولند. آنهایی که برادران زیادی  اند ، همچنان دام نگهداری می کنند و زمین اندکی که دارند شده

اند ، تقسیم زمین بین آنها باعث شده است که میزان سهم دریافتی اشان خیلی کم باشد یا بفروشند و یا با سهم  داشته

بری به برادان دیگرشان بسپارند و خود رهسپار شهرها شوند و کارگر شهری، بنا، و نقاش شوند. طیف دیگری از 

اند و برخی نیز شغل هایی مثل دعا نویسی را برای  ین مردان اسکان یافته، رو به خرید و فروش مواد مخدر آوردها

اند به چوبداری می  اند. اما بخش زیادی از جوانانی که در سال های اخیر سکنی پیدا کرده امرار معاش انتخاب کرده

  پردازند و در این شغل نیز موفق هستند.
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زندگی عشایری برای آنها منفعت زیادی به همراه داشته است. دست کشیدن از این سبک 

ی برای این گروه به معنای دست کشیدن از سودهای اقتصادی زیادی است که هر ساله زندگ

 شود. نصیب آنها می

وضعیت اقتصادی مطلوب این گروه باعث شده است که فرزندانشان رفت و آمد به شهرهای 

در مدارس شهری درس بخوانند. با این وجود، این گروه نیز برای  همختلف داشته باشند و گا

د. آنها نیروی کار کافی ندارند و در فصول مدرسه هستنزندگی کوچندگی با مسائلی مواجه ادامه 

مجبورند که نیروی کار کمکی به عنوان چوپان استخدام کنند و در اکثر موارد نیروی استخدام 

در برخی موارد باعث  و شده تجربه کافی در تشخیص بهنگام نوع بیماری گوسفندان و ... ندارند

 دن عشایر شده است.متضرر ش

 با این همه، جوانان متمول و فقیر سیلی تقریباٌ نگاه همسانی به یکجانشینی دارند.  

 حیدر گفتند:  و سامان سعید، مجتبی، ،مهدی

دوست داریم ساکن بشیم، چن ساله دیگه مگه ما میتونیم کوچرو باشیم. فردا، حداقل 

ما داریم، شیوه زندگی آدما نیست. همه  ای بشیم. این شیوه زندگی که بتونم تو شهر کاره

 کنیم. فامیال تمیز و باسواد فقط ما اینجوری زندگی می

گرایش به اسکان را در ( 15۴: 1717) امان الهی بهاروند ( و11: 1732) با وجود اینکه کیاوند

در طایفه سیل  ،اند ایجاد توقعات شغلی جدید ذکر کرده و بین جوانان عشایری تحت تحصیالت

تأسیس شده است. اما در این  1713زیرا مدرسه در سال حصیالت نقشی در اسکان نداشته ت

های جدید و متفاوت تحت تاثیر، نزدیکی و ارتباط با اقوام  طایفه گرایش فزاینده به شغل

های خدماتی و کاذب بوسیله آنها حاصل شده  یکجانشین شده و کسب ثروت ناشی از شغل

توانند در میان عشایر کوچرو زندگی کنند و برای پیدا  ات متفاوت نمیاست. این جوانان با توقع

 شوند.  می کردن شغل متفاوت از ایالت خارج
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کنند از مزیت داشتن پدر  اند، سعی می برخی از جوانان عشایر کوچرو که ازدواج کرده 

ر تابستان و سپارند و د های خود را به پدر که کوچرو است می کوچرو، استفاده کنند. آنها دام

کنند به پدرانشان کمک کنند، و در بقیه فصول سال در شهر ساکن باشند، و به  بهار سعی می

 شوند. های مثل کارگری و رانندگی و.. مشغول می شغل

 وحید گفت: 

ولی ( وقتی ازدواج کردیم چون به همسرم قول داده بودم، رفتیم شهر )در شهر ساکن شدیم

ها هم پدرم تو گرمسیر از  زمستان (،کنیم ا )از گوسفندان مراقبت میتابستونا میایم با گوسفند

 کند. آنها مراقبت می

گردانی که بیانگر  های عشایری، نیمه کوچندگی و رمه این سبک زندگی، به هیچ کدام از زیست

نوعی از شیوه زیست عشایری هستند که هنوز اساس معیشت خانوار بر دامداری مبتنی بر کوچ 

انطباق ندارد. این نوع شیوه زندگی در بین عشایر سیل، سبک  (،1۴: 1717میزبان، ت )اساستوار 

 شوند. باشد. فرزندان از قِبَل کوچرو بودن والدین، از زیست عشایری منتفع می زندگی پدریاری می

مند شوند  توانند از یاری پدر بهره برخی دیگر از جوانان که پدرشان پیر و ناتوان است و نمی

بتوانند مقداری  تا کنند که چند سال زندگی عشایری را تحمل کنند انشان را متقاعد میهمسر

 سرمایه جمع کنند و سپس یکجانشن شوند.

 صبا گفتند:و  ناهید

اند چند سال کوچرو باشیم تا به اندازه خرید یه خونه پول پس انداز  همسرهاشان، گفته

 خریم.  کنیم.سپس در شهر خونه می

زنان میانسالی که  .انسال به یکجانشینی، تحت تاثیر چند عامل متفاوت استنگاه زنان می

 وابستگان مادری و پدری کوچرو دارند تمایل چندانی به اسکان ندارند. 

 سنت و کافیه گفتند:

 گذره.  ما به این وضع زندگیمون راضی هستیم، ما تو شهر اموراتون نمی
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ثل خودشان کوچرو هستند در کنار اقوام بودن چون این زنان اکثر اقوام و وابستگانشان م

تر از غربت در شهرها است و از سویی چون خواهر و برادرانشان هم مثل  برایشان دلپذیر

به این  و کنند خودشان کوچرو هستند از مقایسه کردن زندگی خود با آنها احساس بدبختی نمی

 .اند نوع زندگی قانع

باشند و دارای ارتباطات خویشاوندی زیادی با آنها باشند م آنها یکجانشین ااما اگر اکثر اقو

 بیشتر از بقیه تمایل به یکجانشینی دارند. 

 گوهر و آکه گفتند:

 هامون هم فردایی داشته باشند. همه در آسایشند جز ما، ما بدمان نمیاد شهری بشیم، که بچه

ن عشایر در چرخه های شیوه زندگی عشایر، فعالیت و مشارکت موثر زنا از جمله ویژگی

های روزمره است که پا به پای مردان در امور دامداری شرکت دارند و عالوه بر آن زنان  فعالیت

های خانوارهای عشایری را  عشایر به صورت مستقیم مسئولیت انجام مجموعه دیگری از فعالیت

ر خور توجهی در های متنوع و متعدد و سهم و نقش د توان گفت زنان فعالیت  . میبه عهده دارند

کشند و از  آنها از همه بیشتر زحمت می (.39-2: 1717میزبان، و  اکبری) اقتصاد خانوار دارند

ذکر کرده ( 19: 1731) شوند. عالوه بر این بهمن بیگی همه کمتر از آسایش و رفاه بهره مند می

گ برای آنها هستند. هایشان به مدارس به دنبال یافتن امیدهای بزر است که زنان با فرستادن بچه

خواهند فرزندانشان به مانند خودشان در رنج و سختی زندگی کنند. برای  در واقع زنان نمی

کنند. عالوه بر این مادران جوان  فرزندانشان با اسکان و تحصیل امیدهای بزرگی را جستجو می

ان فارسی برای نامگذاری فرزندان خود در جستجوی اسم جدیدی هستند و اغلب با فرزندانش

خواهند فرزندانشان در زیست  اند و نمی کنند زیرا عزم خود را برای اسکان جزم کرده صحبت می

 اشان از نوع اسم و زبانشان تحقیر شوند.  آینده

نگاه زنان و دختران جوان عشایری به اسکان کامالً متفاوت است. آنها فقر و نداری در شهر 

 دهند.  را به مرفه بودن در عشایر ترجیح می
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 مریم و فرزانه گفتند:

 در یه چهاردیواری تو شهر باشی، بهتر از اینه که تمام دنیا را داشته باشی و کوچرو باشی.

به به مردانی که در شکار و تیراندازی و سوارکاری پیشرو هستند بل نه دختران جوان، دیگر 

کنند، مگر این که  نمی ا ازدواجآنه. 1بندند می آورد دل مردانی که برای آنها آسایش به ارمغان می

 مطمئن باشند که همسر آنها ساکن خواهد شد. 

 افسانه گفت:

 دوست دارم با یه پیرمرد کور و کچل ..، ازدواج کنم ولی فقط شهری باشه.

گذرد، اما تن به ازدواج  یکی از دختران، سه سال از نامزدیش با یکی از جوانان کوچرو می

 اری جشن عروسی اسکان نامزدش است. زشرط او برای برگ ونداده 

زنان  بوده است زیرا اند به اصرار زنانشان های اخیر ساکن شده هایی که طی سال تمام خانواده

های  داری و سحرخیزی جوان عشایر در پی آسایش و راحتی هستند. در واقع آنها از شب زنده

 آسایش و آزادی است.  اند. برای آنها یکجانشینی معادل با رفاه و همیشگی خسته شده

مطابق با برنامه سوم توسعه ایجاد امکانات زیربنایی و خدمات رسانی، رفاه عمومی برای عشایر 

های راه عشایری تغییراتی را در زندگی  ی پنجم توسعه، ارتقای شاخص کوچرو، و مطابق با برنامه

شوند و از امکانات  می عشایر کوچرو سیل ایجاد کرده است. آنها در گرمسیر در ساختمان ساکن

رفاهی بهتری نسبت به چادرهای سردسیر برخوردار هستند. از نعمت برق و جاده مناسب 

 کنند.  شود. حتی از مشک برقی استفاده می اند و با تانکر برایشان آبرسانی می برخوردار شده

سال در  اند. در فصول دیگر به همین دلیل، رفاه نسبی حاصل از یکجانشینی را درک کرده 

باشند و در رسیدن به  آرزوی چهار دیواری تمیز به دور از گرد و خاک و باد و باران می

 کنند.  تمناهایشان تالش می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در جوانیم از قدرت و هیبت و ...تمرخان اسمی که از طایفه ایتیوند بود، زیاد شنیده بودم و آرزو  پرور گفت: 1
داشتم همچین همسری پیدا کنم. وقتی صاحب فرزند شدم اسمش را به این امید که مثل تمرخان قوی و نیرومند 

  شود، تمرخان گذاشتم.
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 زینب، صدیقه و شکوفه گفتند:

خوابند. ما صبح خیلی زود، قبل از طلوع آفتاب  خوش به حال زنان شهری، راحتند، تاظهر می

کشند، کاش ماهم مثل آنها  کنند، زحمت زیاد نمی می باید بیدار باشیم. جای تمیزی زندگی

 راحت بودیم، ماهمش در رنج و سختی هستیم. 

 گفت: مریم نیز

تونیم، زیاد  اجازه نمی روند اما، ماحتی بی ها، هرجا و هر وقت دوست داشته باشند می شهری

 از چادرهایمان دور شویم.

زندگی مطلوبتری نسبت به زنان عشایر  از نگاه دختران جوان، زنان یکجانشین از هر لحاظ،

کوچرو دارند. در واقع زنان جوان همواره درصدد مقایسه سبک زندگی خود با زنان اقوام خود که 

تر و  باشند. آنها معتقدند که زنان یکجانشین، زندگی راحت  شهری و یکجانشین هستند می

یار بیشتری نسبت به زنان عشایر تری نسبت به زنان کوچرو دارند و از آزادی و اخت دردسر  بی

هایی که از نگاه آنها، زندگی یکجانشینی نسبت به زندگی عشایر  برخوردار هستند. این مزیت

 کوچرو دارد باعث شده که همواره برای متقاعد کردن همسرانشان به یکجانشینی تنش داشته باشند.

 زهرا گفت:

مروزه مهمترین علت اختالف آنها اصرار زنان عشایر زیاد اختالفی با همسرانشان ندارند، ا

  ینی است.شزنان به زندگی شهرن

 شادوسی نیز گفت:

 هر مردی ساکن شهر یا روستا بشه، بهش میگیم زن ذلیله.  

های متفاوت ولی مکمل  در جامعه عشایری، دختر بچه از خردسالی برای قبول مسئولیت

های  داری را همراه با مسئولیت ظایف خانهیند اجتماعی شدن، واشوند و در فر همدیگر تربیت می

ها در این نظام وجود  کنند و بدلیل ثباتی که قرن مشارکت در امور روزمره زندگی ایلی تجربه می

حسینی ) توان در رفتار مادرش مشاهده کرد  می داشته است، آینده هر دختر بچه عشایری را

مقایسه روند پیش روی خود در جامعه به همین دلیل، زنان جوان ایل با  (.12: 1725ادیب، 
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کوچندگی و روند زندگی دختران و زنان یکجانشین، از هیچ تالشی برای یکجانشین شدن 

 مشاهدات نشان داد که .کنند. در واقع بزرگترین آرزوی آنان یکجانشین شدن است فروگذار نمی

رفته است. دختران  ختر و پسر ایل که کوچرو هستند باالد سن ازدواج جوانان در حال حاضر

هیچ تمایلی ندارند با جوانان عشایر ازدواج کنند و به درخواست ازدواج آنها حتی پسر عمو و 

دهند. در واقع هم دختران کوچرو و هم دختران غیر  پسر عمه و ... کوچرو جواب منفی می

ج با پسران کوچرو تمایلی به ازدواج با پسران کوچرو ندارند و اولین شرط دختران برای ازدوا

 کوچرو اسکان است. 

بهاسین، ) آیند در واقع، زنان تحت ایدئولوژی تولید و ایدئولوژِی شبانی تحت سلطه در می

کنند و نسبت به زنان یکجانشین و  آنها در جامعه کوچرو بیشتر از مردها کار می (.9: 9۴17

پس منطقی است که مردهای کوچرو از منزلت اجتماعی و اقتصادی کمتری برخوردار هستند. 

مردهایشان را متقاعد به یکجانشینی کنند و امروزه مهمترین دلیل یکجانشین شدن در این طایفه، 

 .باشد می ها خواست زن

در  گاهبا کم رنگ شدن و حذف نقش زنان از شیوه زندگی کوچندگی همانطور که  ،در واقع

یک شیوه امرار معاش و یک شغل  شود، کوچندگی به گردان طایفه سیل دیده می میان عشایر رمه

 زندگی محسوب نخواهد شد.   یک شیوه دیگرمردانه تبدیل شده است و 

ی ها  که نفس اکنونگرایش به اسکان در بین این طایفه تا  ،از گذشته که نشان دادها  یافته

ل که با اولین گروه از سِیَاند.  سبک زندگی عشایری به شماره افتاده است، زنان تاثیر گذار بوده

اختیارِ خود ساکن شدند، فرزندان ظهرابگ از همسری که سیری نام داشت بودند. آنها به تبعیت 

زندگی مدرن و های  از ایل مادر که ساکن بودند، ساکن شدند. امروزه نیز زنان به تأسی از سبک

در  یا ارتباط صمیمی با خویشاوندان سکنی گزیده،ها  راحت طلبی اشاعه شده از سوی رسانه

ه، ایل و تبار زن در های کوچرو تاثیرگذار هستند. در واقع در گذشت یکجانشین شدن خانواده

 گذار بودند اما امروزه خود زن در ترغیب به اسکان پیش قدم است.اسکان تأثیر
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 گیری نتیجه

اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور و  -در شرایط کنونی متأثر از روند تغییر و تحوالت اجتماعی

یر و تأثر ناشی از گسترش روابط و مناسبات جامعه عشایری با ارکان مختلف جامعه ملی، تاث

همانند بسیاری از اجراء و ارکان ساختار اجتماعی کشور، الگوی زیست و معیشت و سازمان 

اکبری و ) فرهنگی عشایر در معرض تغییرات شالوده شکن مختلف قرار گرفته است –اجتماعی 

 (.39-2: 1717میزبان، 

  در طایفه .تغییر و تحول در هر ایل به سمت اسکان، تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده است

سِیَل نیز به مانند عشایر کوچرو در دیگر مناطق ایران، عوامل خارجی و عوامل منحصراً درون 

 ای در ایجاد گرایش به یکجانشینی تأثیر داشته اشت.  طایفه

لف طایفه سِیَل، کامالً با همدیگر متفاوت نیستند، عوامل روند یکجانشینی در بین هوزهای مخت

متداخلی باعث گرایش به اسکان شده است. با این حال، مهمترین دلیل در گرایش به اسکان در 

بین هوز همزه و هوز کمنی کمبود مرتع زمستانی و در بین هوز ظهرابگ، نیز افزایش جمعیت 

ت. در واقع، جمعیت زیاد باعث تقسیم مراتع و مزارع باعث اسکان برخی از پسران خانوار شده اس

 اند.  شده است و در بیشتر موارد پسران برخی خانوارها مجبور به اسکان شده

های  عالوه بر این، عوامل ساختاری مثل برنامه اسکان عشایر، قوانین اصالحات ارضی، طرح

های پی در پی و  اشته و خشکسالیدولت نهم و دهم نیز در گرایش به اسکان در این طایفه تأثیر د

ها نیز در طایفه مورد مطالعه در اجبار به اسکان تأثیر گذار بوده است. عامل مهم  متعاقب آن قحطی

 دیگر، از بین رفتن یکدستی فضای عشایری است که در رغبت به یکجانشین شدن مهم بوده است. 

همه تقریباً مثل هم  و اند کردهای زندگی  در گذشته عشایر کوچنده، در فضای کامالً بسته

بودند و کسی بر دیگری تقدم یا تأخر چندانی نداشت اما با متالشی شدن این فضا، گرایش به 

عشایر در   یکجانشینی نیز افزایش یافت. در واقع، چند عامل باعث شد که یکدستی فضای بسته

ها  خاطر بهبود وضعیت جاده رود. اولین عامل، ارتباطات گسترده با شهر بهباین طایفه از بین 
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رسانی به محل زندگی قشالق طایفه است که باعث شده است از انواع  دومین عامل برق .است

رسانی باعث شده  های جمعی مثل تلویزیون و ماهواره استفاده کنند. عالوه بر این، برق رسانه

ی تهیه کنند و زنان است که تمام خانوارهای طایفه، انواع وسایل الکترونیکی و حتی مشک برق

 در محل قشالق، طعم زندگی یکحانشینی توأم با رفاه را احساس کنند.

سومین عامل برای فروپاشی یکدستی فضای عشایر داشتن وابستگان شهری است. عشایر به 

روند و سبک زندگی شهری را  بهانه رفت و آمد با اقوام و بستگان شهری شده به شهرها می

های زندگی مورد  اطالعات درباره انواع سبک عوامل باعث شده است کهکنند. این  تجربه می

بر حسب منطق و خرد انسانی سبک زندگی که رفاه بیشتر و  و بحث و گفتگو قرار گیرد

 کنند.    انتخابرا آورد   می همچنین هویت شهروند درجه اول را به ارمغان

ل دیگری که باعث یکجانشین عالوه بر فروپاشی انسجام و یکدستی زیست عشایری، عوام

هنگفتی برای   آنها را مجبور به پرداخت هزینه که کمبود مراتع عشایر است، شدن عشایر شده

 وسیلهپرورش گوسفندان کرده است. همانطور که ذکر شد، فروپاشی سبک زندگی عشایر ب

امروزه ارتباطات شهری و مدرن شدن باعث کم شدن نیروی کار در بین عشایر شده است زیرا 

اکثر زنان میانسال و زنان و دختران جوان همچنین مردان و پسران جوان احساس بدی نسبت به 

( 2۴: 1715) رفیع فر و قربانی بقولزندگی کوچگری دارند و در صدد یکجانشین شدن هستند. 

ری، انسان از یک طرف و عامل دام و مرتع از طرف دیگر اساس و مبنای زندگی چگدر نظام کو

باشند   می از این مثلث، دو عامل انسان و مرتع در حال زوال حال حاضر د. درنده  می شکیلرا ت

 ماند. زندگی مانا نمی  پس با یک ضلع این مثلث، این شیوه
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 .لرستان

  .................(1711.) ر کوچنده استان لرستاننتایج تفضیلی سرشماری اجتماعی اقتصادی عشای. 

  .................(1721.) گزارش راهنمای مقدماتی طبقه بندیهای استاندارد بین المللی سن.  

 13513شماره بازیابی  سند با (.1711) مرکز اسناد ریاست جمهوری. 

. در: اقتصادی جامعه عشایری-اجتماعی بررسی فرایند تغییر و تحوالت (.1717) مهدی .میزبان -

 .1جلد .جموعه مقاالت همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایرانم
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  ................. (1723.)  خالصه برنامه راهبردی ساماندهی و توسعه عشایر کوچنده کشور در افق

 .7۴-2 ص.ص .51شماره  .جدید هدور .فصلنامه عشایری ذخایر انقالب .8111سال 

 انتشارات مرکز اسناد انقالب  :تهران. 1چاپ  .نظام ایلیدولت رضا شاه و  (.1712) احمد .زاده نقیب

 .اسالمی

 تهران: 1چاپ . شناسی عشایر ایران زمینه جامعه (.1711) اکبر؛ نوری. عسکری نیک خلق. علی .

  انتشارات چاپخش.

 نشر تاریخ تهران:  .1چاپ  .سیاست عشایری دولت پهلوی اول (.1711) نفیسه .واعظ شهرستانی

 ایران.
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