Appendix 40 – Shahsevan Tribal Confederacy Governance
Assessment Report
گزارش ارزیابی تصدیگری (عشایر شاهسون)

شناخت کلی از عشایر شاهسون
قلمرو عشایر کوچرو ایل شاهسون در شمالغرب ایران میباشد .دشت مغان ،مراتع قشالقی ایل و دامنههای سبالن مراتع ییالقی آنرا
تشکیل می دهد .در ساختار اجتماعی عشایر ایل شاهسون  32طایفه وجود دارد که هر طایفه به نوبة خود از چند تیره و هر تیره از
چند گوبک تشکیل یافته است .گوبک ها شامل چند اوبا و هر اوبا از چند آالچیق تشکیل یافته است.
منطقه آذربایجان از دیر باز یکی از مناطق دامپروری و کشاورزی بوده است .وجود مراتع ییالقی و قشالقی سبب رشد کوچنشینی در
این منطقه شده است .مراتع و چمنزارهای وسیع و دشتهای گسترده مغان ،مناطق جلگه ای تبریز ،مرند ،اردبیل و سراب این سرزمین
را از مراکز مهم دامپروری و دامداری نموده است.
منطقه شرقی دشت مغان در شمالشرقی استان اردبیل ،مرکز تجمع عشایر شاهسون و بخش غربی آن محل زیست زمستانی ایالت و
عشایر ارسباران است.
عشایر شاهسون به دو گروه عشایر شاهسون اردبیل و مشگین شهر تقسیم میگردند .آنها تابستانها را در مناطق ییالقی
کوهستانهای سبالن میگذرانند و قشالق را در دشت مغان سپری میکنند .بنابراین تقسیم بندی عشایر شاهسون به شرح زیر می
باشد:
الف .شاهسونهای آذربایجان (هسته اصلی شاهسونها که از مراتع قشالقی دشت مغان استفاده میکنند)
 .1شاهسونهای اردبیل
 .2شاهسونهای مشکین شهر
ب .شاهسونهای ساوه
 .1شاهسون های بغدادی ( در زمان نادر شاه از بغداد به ساوه کوچ داده شدند)
 .2شاهسونه ای اینانلو (به احتمال زیاد توسط نادرشاه از شیراز به ساوه کوچ داده شدند)
اما شاهسون های مورد مطالعه در طرح شاهسون های آذربایجان است که به واقع هسته اصلی شاهسونها را تشکیل می دهند
میباشد.
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زیستگاه شاهسونها در آذربایجان
این زیستگاه در قسمت شمالشرقی آذربایجان ،تقریبا به شکل یک مثلث که راس آن در پارس آباد و قاعده آن بین اردبیل و اهر قرار
دارد ،واقع شده است.
منطقه قشالقی
قسمت اصلی این منطقه تقریبا به شکل یک پنج ضلعی در دشت مغان و حدودا در عرض جغرافیایی  39درجه شمالی و طول
جغرافیایی  48درجه شرقی قرار دا رد .ضلع جنوبی آن بصورت یک نیم دایره تقریبا از زیوه-دام داماجا میگذرد و از جنوب گرمی به
مرز ایران و آذربایجان (روسیه) می رسد .ضلع شرقی آن خط مرزی از شرق گرمی تا بیله سوار را بوجود میآورد و ضلع شمالغربی
آن خطی است مستقیم که از بیله سوار به طرف شمال پارس آ باد تا مرز ایران و شوروی ادامه دارد و مساحت تقریبی کل این منطقه
در حدود  350000هکتار است.

منطقه ییالقی
قسمت اصلی این منطقه که مراتع ییالقی شاهسونهای آذربایجان شرقی را تشکیل می دهد عبارت است از دامنهها و ارتفاعات کوه
سبالن که به شکل نواری غربی -شرقی از غرب اردبیل آغاز می گردد و تا کرد قوشه ادامه دارد .این نوار تقریبا در عرض جغرافیایی
 38درجه شمالی و طول جغرافیایی  48درجه شرقی قرار دارد .و در دامنههای آن از بلندیهای کم ارتفاع آغاز میگردد و تا بلندی
 4800متر از سطح دریا ادامه مییابد .مجموع این ارتفاعات از شمال تا حوالی رود قره سو و از جنوب تا سراب قرار دارد و در قسمت
شمالی و جنوبی آن ،به ترتیب جاده اهر-مشکین شهر-اردبیل و جاده سراب – اردبیل میگذرد .مساحت این قسمت تقریبا عبارت
است از  180000هکتار.

جمعیتشناسی ایل شاهسون
جمعیت عشایر کوچنده شاهسون در سال 1366
تحرک جمعیت طوایف کوچرو که زندگی آنها بر اساس نظام اقتصادی شبانی ست بر پایه جستجوی مراتع بیشتر و بهتر استوار
میباشد .این تحرک جمعیت طوایف کوچرو همانند جریان آب در دامنهها است که به شکل جویهایی به هم میپیوندند و به صورت
سیلی عظیم به جلگهها سرازیر می شوند پس از کاهش عوامل محرکه از قبیل رگبارها و شیب زمین و برخورد با موانع طبیعی ظاهرا
بصورت رسوب آرام می گیرند .در مورد ایل مورد مطالعه نیز چ نین تحرک دائمی صورت میگیرد .امروزه ایل شاهسون که از دید
جمعیت بین جمعیت کل ایالت ایران یعنی  1.200.000نفر ،مقام سوم را احراز میکند طبق آمار رسمی مرکز آمار در سال 1366
فقط جمعیت کوچنده این ایل در آذربایجان شرقی از  5840خانوار یا  46873نفر تشکیل میشود که  24453نفر یعنی تقریبا 52
درصد آن مرد و  22420نفر یعنی  48درصد آن را زن تشکیل داده است و در این صورت نسبت جنسی (جمعیت مرد /جمعیت زن
*  )100آن  109درصد بدست میآید .و بعد خانوار در حدود  8نفر است.
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خانوار

جمعیت طوایف مختلف ایل شاهسون و محل استقرار

جمعیت کل

مرکز آمار 1387
خانوار

زن

مرد

کل جمعیت

1

اجیرلو

شهرستان های اردبیل ،بیله سوار ،پارس آباد ،خلخال ،سراب ،کوثر ،گرمی ،مشگین شهر

900

2302

2430

4732

2

اودولو

شهرستانهای بیله سوار ،مشکین شهر ،نیر

34

84

113

197

3

باالبیگلو

شهرستانهای بیله سوار ،خلخال ،گرمی ،مشگین شهر

68

173

184

357

4

بیگ باغلو

شهرستانهای اردبیل ،بیله سوار ،گرمی ،مشگین شهر

27

71

81

152

5

تکلو

شهرستانهای اردبیل ،بیله سوار ،پارس آباد ،گرمی ،مشکین شهر

228

657

739

1396

6

جهان خانملو

شهرستانهای اردبیل ،بیله سوار ،پارس آباد ،گرمی ،مشکین شهر ،نیر

112

277

311

588

7

خلیفه لو

شهرستانهای بیله سوار ،پارس آباد ،کوثر ،گرمی ،مشکین شهر

186

449

525

974

8

علی بابالو

شهرستانهای اردبیل ،بیله سوار،

33

88

95

183

9

قوجابیگلو

شهرستان اردبیل ،بیله سوار ،پارس آباد ،خلخال ،گرمی ،مشکین شهر ،نیر،

618

1701

1854

3555

10

مستعلی بیگلو

شهرستانهای اردبیل ،بیله سوار ،گرمی،

124

300

339

639

11

طایفه آرالو؟؟؟

محل استقرار

طوایف ایل شاهسون

12

ایواتلو (پیر آیواتلو)

شهرستانهای اردبیل ،بیله سوار ،خلخال ،گرمی ،مشگین شهر

35

85

76

161

13

بیگ دیلو

شهرستانهای بیله سوار ،پارس آباد ،مشکین شهر

268

672

797

1469

14

جعفرلو (ساری جعفرلو)

شهرستان مشگین شهر

2

5

6

11

15

جلودارلو

شهرستانهای بیله سوار ،پارس آباد ،سراب ،مشکین شهر

426

938

1036

1974

16

حاجی خواجه لو

شهرستانهای اهر ،پارسآباد ،مشکین شهر ،هریس

1317

3269

3483

6752

17

حسین حاجیلو

شهرستان های بیله سوار ،پارس آباد ،سراب ،مشکین شهر ،هریس

300

745

786

1531

635

18

دمیرچیلو

شهرستانهای بیله سوار ،پارس آباد ،سراب ،مشکین شهر

320

813

845

1658

19

ساربانالر-سروانالر

شهرستانهای بیله سوار ،پارس آباد ،سراب ،مشکین شهر

121

277

304

581

20

سیدلر

شهرستانهای بیله سوار ،مشکین شهر

281

687

767

1454

21

طالش میکائیلو

شهرستانهای بیله سوار ،پارس آباد ،گرمی ،مشگین شهر

379

956

1036

1992

22

عرب لو

شهرستانهای بیله سوار ،مشکین شهر

90

232

262

494

23

قوتالر

شهرستان های اهر ،بیله سوار ،پارس آباد ،چاراویماق ،زنجان ،سراب ،کلیبر ،کوثر ،میانه

714

1805

1849

3654

24

کالش

شهرستانهای گرمی ،نیر ،هریس

123

284

309

593

25

کورعباسلو

شهرستانهای پارس آباد ،مشکین شهر ،هریس،

322

795

808

1603

26

گیگلو-گیهلو

شهرستان های اردبیل ،بیله سوار ،پارس آباد ،خلخال ،گرمی ،مشگین شهر ،نمین ،نیر

1639

3885

4318

8203

27

مرادلو

شهرستانهای بیله سوار ،مشکین شهر،

34

69

89

158

28

هومونلو

شهرستانهای بیله سوار ،پارس آباد ،سراب

26

64

64

128

29

گوشلو؟؟؟

30

مغانلو

شهرستان های اردبیل ،اهر ،بستان آباد ،بیله سوار ،پارس آباد ،چاراویماق ،خلخال ،سراب ،کلیبر ،کوثر ،گرمی ،مشکین
شهر ،نمین ،نیر

2141

5078

5503

10581

31

عیسی لو

شهرستانهای اردبیل ،بیله سوار ،مشکین شهر

33

84

95

179

32

ساری خان بیگلو

شهرستان اردبیل های  ،بیله سوار ،پارس آباد ،چاراویماق ،گرمی ،مراغه ،مشکین شهر

83

235

256

491

راهنما:
مسیر کوچ شماره 1
مسیر کوچ شماره 2
مسیر کوچ شماره 3
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ریشه (تاریخچه) ایل شاهسون
اسناد تاریخی گواهی بر آن دارد که ریشه ایل شاهسون مربوط است به طوایف چادرنشین و ترکمانان وابسته به ترکهای غز (،)GHOZ
که از گذشته های دور در نواحی شرق دریای خزر به زندگی چادرنشینی و شبانی خود ادامه میدادند .در  964سال قبل یعنی در
آغاز قرن یازدهم میالدی ،محمود غزنوی که خود از ترکزادگان بود ،به سلجوقیان و چادرنشینان ترکان غز اجازه داد که در خراسان
سکنی کنند به این امید که این چادرنشینان سلحشور را به انقیاد خود درآورد .اما چادرنشینان مذکور که از ماوراءالنهر به خراسان
آمدند ،پس از محمود غزنوی طغیان نمودند و رهسپار دشتها و دامنههای کوههای سبالن یا بهترین چراگاههای آذربایجانشرقی
شدند و برخی در اردبیل و عده ای در دشت مغان به زندگی ایلی خود ادامه دادند.
در برگ دیگری از تاریخ قلمرو عشایر ایل شاهسون که در حدود آغاز نیمه دوم قرن هفتم هجری قمری است ،حمله ور شدن نخستین
گروه های مغول به آذربایجان است که پس از عقبنشینی سلطان جال الدین خوارزمشاه از آذربایجان سپاهیان مغول در سال 628
هجری قمری به سرداری جرماغون و به امر فرماندهی چون جبه ” “JEBEو سوباتای ” ،“SUBUTAYبر کلیه این سرزمین دست
یافتند .مغولها دشت مغ ان را به عنوان قشالق خود برگزیدند و موجب گردیدند که ترکمانان از این ناحیه در سالهای بعد مقر
حکمرانی آنها شد ،رانده شوند.
در آغاز نیمه دوم قرن هفتم هجری هالکوخان با سپاهی که اکثر آنان ترک بودند به ایران تاخت و شخص او و جانشینانش قریب
 130سال در ایران حکوم ت کردند و آذربایجان را بعنوان مقر فرمانروایی خود انتخاب نمودند .دو سال پس از استقرار هالکوخان در
آذربایجان در حدود  150000خانوار به دستور او به ماوراء قفقاز گسیل شدند و در نهایت تیمور لنگ فرمانروایی آذربایجان را به پس
خود معزالدین میرانشاه واگذار کرد و می رانشاه تبریز را بعنوان پایتخت برگزید .اما به دلیل جنون میرانشاه تیمور در سال  802هجری
قمری به آذربایجان بازگشت و پسر معزالدین را بعنوان والی آذربایجان برگزید .سپس خطه آذربایجان به دست فرمانروایان ترکمان
نژاد افتاد که از سال  810تا  872خاندان قره قیونلو (ساکن دیار بکر) و آق قیونلو (ساکن شمال دریاچه وان) سلطنت آذربایجان را
در اختیار خود داشتند و از این هنگام به بعد تیرههای گوناگونی مانند ترکها ،مغول ها ،قفقازیها و ارامنه در مناطق مختلف اردبیل
و مغان با هم میزیستند.
اما پس از انقراض سلسله آق قویونلو به د ست شاه اسماعیل صفوی سرگذشت این ایل به دوره صفویان مربوط میشود .شاه اسماعیل
با کمک طوایف نه گانه قزل باش یعنی تکلو ،روملو ،شاملو ،استاجلو ،ذوالقدر ،افشار ،قاجار ،ورساق و صوفیان قرهباغ توانست آق
قویونلوها را شکست داده و در سال  907هجری قمری تاجگذاری نماید و تشیع را مذهب رسمی کشور اعالم نماید .در این زمان به
عقیده "اوروج بیک بیات" مولف کتاب " دون ژوان ایرانی" 32 ،طایفه در این زمان در این منطقه متحد شده بودند.
در مورد کلمه شاهسون الزم به ذکر است که در دوره شاه سلطان محمد خدابنده این پادشاه برای مقابله با ازبکان و عثمانیها به
جلب حمایت قبایل و استفاده از افراد مختلف غیر نظامی که داوطلبانه به خدمت نظام رو می کردند ،پرداخت و این اقدام او به "
شاهسون اولماخ" معروف شد .که بعدها در زمان شاه عباس این نام به مجموع طوایف طرفدار شاه عباس و رقیب قزلباشها 1که سر
.1

نهضت قزلباش (کاله سرخان) افرادی بودند که به پیروی از مرشد خود ،سلطان حیدر ،کاله سرخ  12ترکی بر سر میگذاشتند که ابتدا صوفی مذهبانی بودند که
بعدها به مصداق "مذهب عین سیاست و سیاست عین مذهب" به جای تسبیح شمشیر به دست گرفتند و تا آنجا که مدارک نشان میدهد این افراد اغلب از طوایف
روملو ،شاملو و تللو بودند
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به طغیا ن گذاشته بودند اطالق شد و از این تاریخ این طوایف به عنوان ایلی به همین نام (شاهسون) ظاهر شد .که این پدیده فقط از
لحاظ انتخاب اصطالح شاهسونی به عمل شاه سلطان محمد خدابنده ارتباط دارد اما نامگذاری طوایفی از طرفداران شاه تحت عنوان
ایل شاهسون در دوره شاه عباس صورت می گیرد .اصطالح شاهسون یک نامگذاری سیاسی است و منظور طوایفی هستند که نقش
گارد سلطنتی را بر عهده داشتند .در ادامه باید گفت که پیشگام ایل شاهسون فعلی یون سور پاشا یا ینصر پاشا ذکر گردیده است.
یون سور پاشا در اواخر قرن شانزدهم میالدی مانند بیشتر افراد تیره های شیعه و سنی ،خود را از ستم امپراطوری عثمانی نجات داد
و به ایران فرار کرد و مذهب شیعه را برگزید و از شاه عباس اجازه خواست که قبیله خود را به ایران بیاورد که مورد موافقت شاه
عباس قرار گرفت و شاه بدان ها آزادی انتخاب محل داد که این قبایل ،مغان (مرکز ایل شاهسون امروزی) را انتخاب نمودند و از این
مقطع ایل شاهسون گسترش یافت.
شاهسونها خود را از نسل شش پسر ینصر پاشا میدانند و تصور می رود یکی از ایل بیگی های شاهسون به نام قوجابیگ ،سردودمان
تمام ایل بیگی ها باشد که از این تاریخ طرفداران شاه عباس به عنوان ایل شاهسون درمیآیند.

نقطه عطف تاریخی
 oدر دوره قاجار فعالیت های زیادی در قلمرو شاهسونها به وقوع پیوست خصوصا موقع لشکر کشی عباس میرزا علیه روسها
کوچ نشینان شاهسون در طی حوادثی که منجر به نبرد مصیبت بار اصالندوز شد سهم بسزایی را به عهده داشتند .مطابق
قرارداد گلستان که بین ایران و روس منعقد گردید روس ها در منطقه تالش و بخش های شمالی مغان ساکن شدند و
این امر باعث تهدید سرزمین های قشالقی شاهسون ها گردید در دومین جنگ ایران و روس در سال  1241ه.ق ایل
شاهسون به نفع هر دو طرف وارد جنگ شد .ظاهرا شاهسون های شمال مغان در پشتیبانی روس ها و شاهسونان جنوب
به اتفاق قبایل افشار به حمایت از شاه عباس میرزا می جنگیدند .بر اساس قرارداد ترکمانچای در سال  1243ه.ق مرزهای
ایران از سمت شمال محدود و به شکل امروزی درآمد و در نتیجه قسمت بزرگی از منطقه قشالقی شاهسون ها نیز از بین
رفت ،شاهسونها معتقدند که فت حعلی شاه طی این معاهده در حقیقت آذربایجان را به شوروی فروخت .با این حال دولت
ایران ترتیبی اتخاذ نمود که شاهسونان بتوانند از م راتع آنسوی مرز نیز استفاده کنند و در عوض مبالغی را که قبال به
خوانین تالش و مالکین مغان میپرداختند ،پرداخت نمایند .گرچه عقد این قرارداد در تهران به تعویق افتاد ولی در این
مدت شاهسونها آزادانه از مراتع آن سوی مرز استفاده میکردند .پرداخت مبلغ مذکور بعد از سال  1269ه.ق منتفی گردید
و طبق مفاد این قرارداد شاهسونها موظف بودند فقط از مزارع و مراتع منطقه تالش مغان استفاده کنند و به استان شیروان
وارد نشوند .ولی شاهسونها به این امر توجه نداشتند و مرتب از مرز عبور می کردند سرانجام طرفین (ایران و روس) مجبور
شدند نمایندگانی به منظور حل و فصل مسائل مرزی بفرستند ولی این مذاکرات با شکست مواجه شد پس از اقامه دعوی
روسها ،باالخره حاکم اردبیل بر طبق دستور مرکز با یک حمله ،طایفه قوجابیگلو را تار و مار و روستای آنان (برزند) را آتش
زده و امال ک ایشان را مصادره نمود .در سال  1271ه.ق یک هیئت مرزی در بیله سوار پس از اینکه طایفه قوجابیگلو از
منطقه مرزی نقل مکان نمود ،تشکیل گردید.
 oاصالحات ارضی سال  1340که می توانست اقدام بسیار به جایی برای احقاق حق کشاورزان و عامه عشایر و رفع ستم
ارباب ها و خان ها باشد ،بیشتر جنبه صوری و نمایشی و آوازه گری آن مطرح گردید از طرفی چون به واسطه وسعت و
تعداد امالک امکان نقشه برداری و ارزیابی دقیق در فاصله زمانی کوتاه مقدور نبود ،تقسیم اراضی بر مبنای نسق سابق و
قیمت گذاری امالک بر حسب مالیات های پرداخت شده توسط مالک انجام گرفت که بر پایه درستی قرار نداشت و نتیجه
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ای نداد مگر اینکه خان ها پس از اصالحات ارضی با خیال راحت و با ثروت بادآورده روانه شهرها شده و به جای دامداری
به سیاستمداری و توسعه نفوذ خود در دستگاه های دولتی پرداختند.

ساختار جتماعی
o

ساختار قبیله ای

o

هرم قدرت (تشکیالت سیاسی) در ایل شاهسون

کوچکترین واحد در سازمان ایالتی شاهسون خانور است که واحدی است "تولیدی ،توزیعی و مصرفی" در این واحد کار و سرمایه
ادغام شده است و از ویژگی های آن اشتغال دسته جمعی ،تقسیم وظایف ،انگیزه افزایش تولید و عدم بهره کشی از کار اعضای خانوار
است .جنبه تعاون و سایر ویژگ ی های این واحد تولیدی ،مانع از آن میشود که انگیزه تولید بیشتر موجب عدم تعادل عدالت اجتماعی
گردد .زیرا در این نوع از بهره برداری که از نوع بهره برداری با ماهیت خانواری است ،تناسب بین سرمایه (زمین ،مرتع و دام) و
امکانات تولید با میزان نیروی انسانی خانوار به گونه ای است که معموال مانع بهره کشی از کار دیگران می شود .ضمن اینکه اعضای
خانوار نیز در شرایط عادی و رعایت عدالت اجتماعی مورد بهره کشی دیگران واقع نمی شوند .ضمن اینکه باید دانست این واحدهای
تولیدی به مرور زمان در اثر عوامل اجتماعی ،اکولوژیکی و سیاسی به صور ت هرم سازمانی تولیدی درآمده اند که دارای انسجام
بیشتری از سازمان های تولیدی کشاورزی نوین امروزه می باشد .بنابراین سازمان اجتماعی ایل شاهسون عبارت است از:

ایل

طایفه

تیره

گوبک

اوبا

خانوار

ایل
طایفه
تیره

گوبک

اوبا

خانوار
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هرم قدرت
همانطور که در تاریخچه ایل شاهسون گفته شد این ایل در زمان شاه عباس با اتحتد طوایفی که طرفدار شاه بودند بوجود آمد که
بعدها نام شاهسون را به خود گرفت .در راس هر یک از طوایف مذکور یک بگ قرار داشت و این بگها هم از طرف ایل بیگی که از
طرف دولت مرکزی برای حفظ نظم و وصول مالیات و تامین قشون ایلی تعیین میشد ،انتخاب میشدند .پس از انقالب اسالمی و از
بین رفتن قدرت خانها امروزه آق سقل ها (ریش سفیدان) نقش اساسی سیاسی و اجتماعی را از لحاظ تصمیمگیری و تماس با
مسئولین و غیره را به عهده دارند.به طوریکه برای جامعهشناسان ،طراحان طرحهای عمرانی ،مسئولین و غیره موثقترین منبع اطالعات
به شمار میروند.
ایل بیگی
بیگ
خان
آق سقل (ریش سفید)
عامه عشایر

نقش زنان در جامعه
زنان عشایر کوچرو شاهسون در کنار فعالیت های طاقت فرسای خانه داری ،شیر دوشی و نگهداری از فرزندان و کمک به مردان در
امور دامداری به تولید صنایع دستی نیز می پردازند .هر چند که کارهای طاقت فرسای ذکر شده مجال زیادی در اختیار زنان قرار
نمی دهد اما تولید صنایع دستی به عنوان فعالیت جنبی ز نان شاهسون حائز اهمیت است .به طور کلی مهم ترین هنرهای دستی
شاهسون ها بر پایه ماده خام حیوانی قرار دارد و حتی نقوش بکار رفته آنها نیز از نظام اقتصاد شبانی الهام می گیرد.
یکی از انواع فرش های شاهسون ها که راز و رمز تولیدش را عشایر آذربایجان در انحصار دارند  ،بافت "ورنی که به زبان محلی
سوماک" گفته می شود است .که متاسفانه علی رغم برخورداری از بازار مناسب داخلی و خارجی در رابطه با معرفی جنبه ها و جهات
هنری و فنی آن اقدامات چندان زیادی نشده و چونان بافندگانش غریب و گمنام مانده است .گروهی ان را گلیمم فرش نما ،جمعی
شبه قالی و عده ای گلیم عشایری نامیده اند .اما هیچکدام این تعاریف علی رغم درست بودنش گویا نیست و ورنی را فقط می توان
ورنی نامید .نقوشی که در مورد استفاده بافندگان ورنی قرار می گیرد نشانگر تاثیر محیط زیست بر اذهان زنان و دختران ایلیاتی است
و نمودار استعداد فکری آنان می باشد و عمدتا عبارت است از نقوش گوزن ،آهو ،گرگ ،سگ گله ،مرغ و خروس ،گربه ،مار ،عقرب،
خرچنگ ،گوسفند ،شتر ،شغال ،طاووس و..که به شکلی هندسی و در هیئتی ظریف بر روی بافته ها مجال بروز و ظهور می یابد .انواع
ورنی های تولیدی بر حسب اندازه های رایج آن عبارتند از:
 .1ورنی قالی  .2ورنی کناره بزرگ  .3ورنی کناره  .4ورنی ذرع و نیم  .5ورنی قالیچه و  .6ورنی پشتی
اما کاربرد ورنی های تولید عشایر آذربایجان به آنچه گفته شد محدود نمی شود و بافندگان از ورنی برای دوخت خورجین ،جوال و
تهیه جل اسب نیز استفاده می کنند.
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تولید ورنی همانند سایر فعالیت های جنبی عشایر حالتی فصلی دارد و فقط به هنگاه قشالق ایل انجام می شود و این بدان علت
است که اکثر وقت زنان و مردان عشایری صرف کار اصلی شان یعنی دامپروری می شود و مجال کمتری جهت پرداختن به فعالیت
های فرعی برایشان باقی می ماند .ب ا این وجود انجام امور حاشیه ای ورنی بافی نظیر پشم گوسفندان ،ریسندگی و رنگرزی متوقف
نمی گردد .اما بر مبنای محاسبات صورت گرفته تقریبا  77.34درصد قیمت هر تخته ورنی را دستمزد تشکیل می دهد (به لحاظ
سختی کار و تهیه این نوع از بافته عشایری) بنابراین این رقم کامال چشمگیر بوده و می تواند حکم عامل مکمل اقتصاد جامعه عشایری
مورد بحث را داشته باشد.

سیستم اعتقادی و ارزشی در جامعه (باورها)؟؟
چالش های فرهنگی و اجتماعی
شاید این یک چالش سیاسی و اجتماعی باشد.
او لین زلزله فرهنگی که موجب سستی ساختار اجتماعی عشایر گردید مربوط به دوره قاجار می باشد در این دوره تحوالت چشمگیری
در ساختار اجتماعی ایالت به چشم می خورد .در این دوره که سلسه قاجار خود طایفه ای از طوایف نه گانه قزل باش بودند (روملو،
شاملو ،تکلو ،ذوالقدر ،افشا ر ،قاجار ،ورساق و صوفیه قره داغ) با شیوه های زمین داری خود همچون "تیول" که یکی از دالیل عقب
ماندگی کشاورزی ایران و رواج فساد بود ،گسترش یافت .در شیوه تیول بخصوص در نوع اقطاع (واگذاری ملکی از طرف فرمانروا به
یکی از سرداران که از عواید آن استفاده کند) این ام الک در این دوره به افرادی واگذار میشد که نه از کشاورزی سر رشته ای داشتند
و نه از فرهنگ عامه روستائیان با خبر بودند بلکه از این تیول ها به عنوان حقوق و در مواردی اقامتگاه تابستانی استفاده میکردند .به
هر حال شیوه های مذکور مالکیت اراضی ،گسترش شهرها ،نفوذ فرهنگ غربی به ایران ،سیاست های استعماری و استثماری بیگانگان
همگی دست به دست هم داد و در این برهه از زمان ناهنجاریهایی در کلیه ساختار اجتماعی ایالت ایران و بالطبع ایل شاهسون
بوجود آورد که مهم ترین عوامل موثر د ر تحوالت ایل شاهسون در این برهه از تاریخ به شرح زیر است:
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 oکاهش تدریجی منزلت اجتماعی خان ها و افزایش موقعیت بورژواها
با باالرفتن ارزش اجتماعی زمین داری که منجر به اخذ القاب و در نهایت تصاحب مناصب دستگاه حکومتی می شد و حتی
عده ای از بورژواها را نیز اغوا کرده بود موجب شد که تعدادی از خان های ایالت توجه خود را به جای دامپروری معطوف
به زمین داری نموده و چون نظام اقتصاد شبانی بر مبنای هرم قدرت سازمان ایلی و حمایت سرکردگان از منافع ایل استوار
بود ،عدم توجه خان ها به ایل خود هم قدرت ایل و هم قدرت خان ها را کاهش داد.
 oکاهش ارزش نظامی عشایر
در گذشته بزرگترین و نیرومندترین قوای جنگی فرمانروایان را عشایر تشکیل میدادند که تحت فرماندهی سران خود در
مواقع جنگ و دفاع در اختیار فرمانروا قرار می گرفتند اما از زمان پیشرفت تکنولوژی ابزار جنگی به تشکیل قشون که در
زمان شاه عباس پایه گذاری شده بود و در اواخر قاجاریه با ایجاد مدارس نظام و استفاده از تشکیالت ارتشی غرب به صورت
قدرت ثابت مرکزی به نام قشون درآمده بود دیگر خوانین و عشایر از این دیدگاه اهمیت قدیم خود را از دست داده بودند.
 oسرایت غربزدگی از بزرگان شهرنشین به خان ها و خان زاده ها
در این صورت چنین نتیجه می شود که بی تفاوتی خان ها به ایل و فرهنگ ایلی خود و بی دفاع ماندن عشایر در این برهه از زمان
به عنوان اولین زلزله فرهنگی موجب سستی ساختار اجتماعی عشایر شد و زمینه را برای تخریب کامل آن در دوره پهلوی فراهم
ساخت .در این دوره اجرای س یاست های استثماری انگلیس از طریق تضعیف قدرت ایالت و عشایر با از بین بردن خان ها و جایگزینی
آن با خان های غرب زده و اسکان اجباری عشایر و نهایتا مصوبه ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال  1341که
منجر به دولتی شدن جنگل ها و مراتع کشور شد مالکیت مشاع عشایر ب ر مراتع و نظام مدیریت عرفی حاکم بر آن ها
را تضعیف کرده و مدیریت دولتی جایگزین مدیریت عرفی عشایری گردید.

چالش های فرهنگی و اجتماعی حال حاضر؟؟ سوال از جامعه

معیشت جامعه
منبع درآمد اصلی و فرعی

 دامپروری
به حکم نظام اقتصادی شبانی ،درآمدهای گلهداری مهمترین منبع درآمد خانوارهای کلیه
ایلها را تشکیل می دهد اما این اهمیت در مورد طوایف کوچروی ایل شاهسون بسیار
چشمگیرتر است .به طوریکه در موارد بسیاری این درآمد عایدی منحصر به فرد برخی از
خانوارها را تشکیل میدهد .در صورتیکه در سایر ایلها کشاورزی ،هنرهای دستی و  ..نقش
بزرگی را در اقتصاد خانوارها بازی می کند .اما ریشه نژادی ایل یعنی ترک های غز شبانکار را
که منحصراً از راه دامداری به زندگی خود ادامه می دادند ،نمی توان بعنوان یک عامل موثر در این مورد در نظر گرفت .در میان زنان
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عشایر شاهسون تنها گلیمبافی و ورنی بافی 2ب عنوان فعالیت بخش صنایع دستی این ایل دیده میشود .در این صورت تک محصولی
بودن و عدم تنوع اقتصادی در ایل یاد شده را می توان در عوامل اکولوژیک و سیاسی جستجو کرد .در قلمرو عشایر شاهسون به دلیل
دو عامل مهم اقتصاد شبانی ،یعنی دام خوب و مرتع مناسب گرایش به اقتصاد شبانی عشایر منطقه را توجیه مینماید .در مورد دام
باید گفت که دام تولیدی اصلی ایل یعنی گوسفند مغانی از بهترین نژادهای گوشتی ایران به شمار میرود که وزن میش و قوچ بالغ
آن میتواند به ترتیب  63و  64کیلوگرم و بیشتر برسد ،از طرفی بلندی نسبی قد حیوان تا  67سانتی متر و در نتیجه وجود اعضای
بلند آن نژاد مناسبی را برای تحمیل مسیر طوالنی و پر فراز و نشیب
مسیر کوچ در اختیار افراد ایل گذارده است.
اما از دید سیاسی با مطالعه تاریخچه ایل شاهسون مشاهده میشود
که این طوایف همواره به واسطه مطامع و اغراض خودکامگان و
همکاری ایل خانها با آنها از زندگی آرام و جایگاه ثابتی برخوردار
نبوده اند که این خود یکی از عوامل عدم گرایش به فعالیتهای غیر

دامپروری از قبیل کشاورزی ،صنایع دستی و غیره بوده است .اوراق تاریخ
ایل شاهسون گواهی بر آن دارد که از زمان تشکیل ایل شاهسون در زمان صفویه ،پادشاهان در جنگهای خانمانسوز از آنها برای
پیروزی بر دشمنان استفاده می کردند که طبع ًا موجب پاشیدگی خانوارها میشد و جالب این است همین سالطین پس از جنگ و
پیروزی به واسطه ترس از افزایش قدرت این ایل که بالقوه توانایی در دست گرفتن حکومت را داشته آنها را به لطایفالحیل به نقاط
دور دست که امروزه وجود ایل شاهسون بغدادی و اینالوهای شیراز گواهی این مدعاست .در اینصورت طبیعی است که شرایط سیاسی
نیز مجالی به خانوادهها جهت فعالیتهای غیر دامپروری نمی داده است .از سوی دیگر وجود تولیدکنندگان پروتئین گیاهی در مقابل
تولید کنندگان پروتئین حیوانی (یا طوایف کوچرو شاهسون) ،که فقط با نیروی کار و تجربه عملی خود به تولید پروتئین حیوانی
میپردازند نیز در کن ار سایل مسائل و مشکالت عشایر منطقه قابل توجه و بررسی است .در واقع عشایر دامپرور شاهسون در منطقه
خود در مقابل تولیدکنندگان پروتئین گیاهی قرارگرفتهاند که از سرمایه های کالن ،تکنولوژی پیشرفته ،خاک و آب فراوان و شرایط
رفاهی مطلوب برخوردارند که نمونه بارز آن د ر شرکت کشت و صنعت مغان متبلور است .مادامی که تفاهم و تعادلی بین این دو گروه
تولید کنندگان سنتی و صنعتی کامال برقرا نگردد نه تنها این طوایف کوچرو به سایر فعالیتهای غیر دامپروری رغبتی نشان نخواهند
داد بلکه تدریج ًا احتمال رهایی زندگی کوچروی تولیدی و گرایش به زندگی شهری مصرفی وجود دارد.

 کشاورزی و باغداری
میزان بارندگی در دشت مغان اجازه زراعت دیم را به عشایر منطقه نمی دهد .از طرفی در این منطقه کمبود آب محسوس است (از
دید کلی این منطقه دارای بارندگیهای زمستانی ست) و به همین مناسبت شرکت کشت و صنعت مغان اقدام به حفر کانال پر هزینه
و استفاده از آب رود ارس نموده است .بنابراین اصوال گرایش به فعالیت های زراعی در بین عشایر منطقه چندان مورد توجه نمیباشد.
شرایط نامساعد جهت کشاورزی (کم آبی ،خشکسالی مکرر ،دوره کوتاه رویشی گیاه ،حرارت کم در مناطق ییالقی ایل در ارتفاعات
سبالن و )..توام با مشکالت سیاسی  ،فعالیت کشاورزی طوایف کوچرو شاهسون را ناچیز و بسیار محدود ساخته است .به ویژه اینکه
 . 2ورنی نوعی فرش است که از لحاظ بافت بین قالی و گلیم قرار دارد .یعنی رشته به تار و پود گره می خورد اما مانند قالی هر گره
قیچی نمیشود.
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بازده محصوالت کشاورزی با توجه به کمبود سرمایه عشایر و محدودیت منابع آب چندان مطلوب نبوده و عالوه بر این موارد عدم
اطمینان درباره مالکیت اراضی نی ز بر مشکالت افزوده است .با این وجود هنوز کشت ییالقی و قشالقی در بین خانوارهایی از طوایف
کوچرو دیده می شود .بنابراین اغلب مشاهده شده است که افرادی هنگام کوچ اوباها به ییالق ،برای داشت و برداشت محصول مدتی
در قشالق می مانند .اما مهم ترین مشکلی که در مورد زراعت ییالقی بیان می گردد تعلیف دام روستائیان مناطق ییالقی در مزارع
عشایر شاهسون است.
در بین طوایف کوچروی شاهسون احداث باغ مرسوم نیست .دلیل این عدم گرایش عالوه بر مواردی که در فوق گفته شد تا حدی به
شرایط اکولوژیک نیز بستگی دارد .بطوریکه در دشت مغان که حرارت بر ای رویش درختان در حد مطلوبی است از طرفی کمبود آب
و تبخیر بالقوه شدید مانع از باغداری کوچک می گردد .در ییالق نیز که وجود چشمه ها و تبخیر بالقوه کم تا حدودی شرایط را برای
ایجاد باغ در دسترس می گذارد به واسطه کوتاهی دوره رویش گیاهی یخبندانهای زودرس و دیررس و به خصوص عرضه محصول
دیررس به قیمت نازل به بازارهای دور ،باغداری رواجی ندارد و در این مورد نمیتوان عایدی مستمری برای خانوادهها در نظر گرفت.

 صنایع دستی
طبیعی است که در یک نظام اقتصاد شبانی ماده اولیه هنرهای دستی را نیز فراوردههای دامی تشکیل میدهد .اصوالً تهیه صنایع
دستی در کلیه خانوارها مرسوم نیز و کار طاقت فرسای خانه داری و شیر دوشی و نگهداری بچه ها ،فرصتی برای چنین فعالیتها در
اختیار زنان طوایف کوچروی مورد بحث قرار نمی دهد .با این وجود استفاده از پشم در بعضی خانوارها برای تهیه "ورنی" مرسوم است
و امروز ه طرفدارانی در بازار اوپا پیدا کرده است .همچنین بانوان خانوارها از کرک بز نواری به پهنای  10سانتیمتر و با نام باستریق
برای استحکام چوبهای آالچیق تهیه می کنند .همچنین بافت جارختخوابی با نام محلی "فرمش" نیز در کنار سایر صنایع دستی
مطرح است .اما به طور کلی این صنایع تاثیر مهمی بر درآمد خانوارها ندارد.
به واقع کشاورزی و صنایع دستی در ردههای بعدی اقتصاد شاهسونها قرار دارد .در صورتیکه اگر شرکت کشت و صنعت مغان به
ایجاد صنایع فرآورده های کشاورزی از قبیل شیر پاستوریزه ،پنیرسازی ،ریسندگی ،چرمسازی و غیره اقدام نماید و با اقدامات راهی
از قبیل تامین آب و فروش علوفه به دامپروران عشایری ،فرصت بیشتری به این عشایر بدهد میتواند از این نیروی با تجربه و دسترس
در امور دامداری و صنایع مذکور به عنوان کارگر فصلی در دوره قشالق استفاده نماید که این همکاری و همزیستی به سود هر دو
طرف خواهد بود.

نوع و ساختار محل اقامت
آالچیق  :مسکن عشایر شاهسون در ییالق
آالچیق یا مسکن متحرک ایل شاهسون یکی از مظاهر ویژه فرهنگ این عشایر به شمار میرود که با شیوه خاص تولیدی طوایف
کوچروی این ایل که در عرض سال چندین مرتبه در مسیر کوچ توقف و حرکت میکنند سازگاری دارد .چراگاه های ایل مذکور،
قیشالق (زمستانه) ،یازالق (بهاره) ،یایالق (تابستانه)  ،گوزک (پائیزه) تقسیم می شود که در این مسیر اقامتگاه ها یا یورت های عشایر
به نام بومی توشالقا قرار دارد .اگر مسیر ایلراه را به طور متوسط  150کیلومتر در نظر بگیریم در صورتی که کوچ به صورت پیاده
انجام شود در حدود  20تا  30روز به طول می انجامد و در سال در حدود  6تا  7بار جا به جایی صورت میگیرد .که اگر این خانه
های متحرک که نیاز شیوه تولیدی عشایر آن را بوجود آورده است نبود زندگی کوچروی به سختی ممکن بود .متاسفانه این نوع
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مسکن در گذشته جزء الینفک زندگی عشایری بوده ،چراکه شیوه کوچنشینی شیوه ای کامال سنتی بوده است .خانوارهای هر اوبا در
حدود سی تا چهل سال پیش در ییالق ،قشالق و اتراقگاههای بینراهی از آالچیق استفاده میکردند چراکه در گذشته قلمرو عرفی
عشایر از انسجام اکولوژیکی ب رخوردار بوده و کل قلمرو به عنوان یک واحد زیست بوم منسجم و یک واحد مدیریت عرفی مطرح بوده
است .اما در حالحاضر به دلیل تخریب ایلراهها و مراتع میانبند ،تغییر کاربری ،عدم خدمات رسانی و تسهیالت مناسب با شیوه
کوچندگی و تالش بر اسکان عشایر در قلمروهایشان ،کو چ بدان معنا که در گذشته بوده ،معنا ندارد .بنابراین بخشی از عشایر در
شهرها و روستاها ساکن گشته و سایرین نیز بیشتر در مراتع قشالقی از خانه های ساخته شده توسط دولت استفاده میکنند و
آالچیق ها بیشتر در ییالق مورد استفاده قرار میگیرد .به هر حال آالچیق های شاهسون های مغان به تعداد  4یا  5و گاهی
بیشتر در هر اوبای ییالق و به فواصل تقریبی  100متر در وسط چراگاه ها برقرار می شود .پس از رسیدن به توشالقا آالچیق ها در
همان محل های قبلی که روی سنگ های اوجاق جلوی خانه مشخص است و معموال در جهت عکس بادهای غالب (به طوریکه راه
ورودی آالچیق از باد مصون بماند) برپا میشود.
آالچیق های امروزی عشایر شاهسون مغان از همان آالچیق های ترکانغز آسیای مرکزی ریشه میگیرد که نوع کامل آن است .به طور
کلی آالچیق از دو قسمت تشکیل میشود:
الف .اسکلت آالچیق
 .1چمبره
 .2چوبوخ
ب .پوشش آالچیق
برای برپاکردن آالچیق نخست یک نفرمرد (چمبره) راکه سقف اصلی آالچیق است و از چوب مدور تهیه شده سر دو دست بلند می
کند و باالی سرنگه می دارد و دیگران یک یک (چیغ ها) راکه
تیرک نازک وخمیده است یک سرآن رابه اندازه درسوراخهای
کناری دایره سقف چوبی فرو میبرد وته آن را در زمین می کوبد
به گونه ای که چمبره دروسط پایه تیرهای خمیده می ایستد .قطر
دایره در چمبره  110سانتی متر و بلندی آن  15سانتی متراست
آنگاه برای حفظ و تعادل آالچیق با دو رشته نوار پهنی از دو طرف
دور تیرها می پیچند و سر آنها را در چوبی که قبال در زمین کنار
تیرها فرو کرده اند می بندند تا به استقامت آالچیق کمک کند
سپس نیم دیگری از تیرها را با نوار دومی به نام (باسریخ ) ازطرف
دیگر یک دور به دور تیرها می پیچند بطوریکه گرداگرد تیرهای
آالچیق دو رشته نوار با یک پیچ دور هر تیر با نیم متر فاصله پیچیده
میشود و سرآن دو ،به میخ چوبی در طرف بیرونی آالچیق گره
میخورد سپس از چهارطرف حلقه چوبی سقف کلیه رشته طناب
رابه نام (چیسکی سیحیمی) می گذارند و در زیر چمبره درست نقطه عمودی سقف بر دو شاخه چوبی به نام (دوغاناق ) که سر دیگر
رشته طناب می باشدگره می زنند و انتهای طناب راپایین کشیده در زیر توبره شنی که قبال آماده کرده اند قرار می دهند .در این
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مرحله بایستی میخ نوک تیزی به بلندی یک مترکه ازچوب توت ساخته اند با کوبیدن تخماق برروی آن محکم در زمین فرو برند
بطوریکه سر آن تقریبا  20سانتی متر از سطح زمین باال می نمایند ،اینک استوان بندی آالچیق که به مانند نماد گنبد است
آمادهمیشود تا نمد روی سطح گنبد کشیده شود ،قبل از آن گرداگرد پایه آالچیق را با دو حلقه حصیر نی می پوشانند الزم به
یادآوری است که در میان عشایر آالچیق در اندازه های کوچک و بزرگ برپا میشود .بزرگترین آالچیق  28تیر و کوچکترین آن 24
تیردارد .برای کشیدن نمد ،یک نفر از تیرها باالرفته و روی چمبره می نشیند تا نمدها را روی تیرها باال بکشد .نمدهایی که روی
آالچیق می افتد به صورت سه گوش تهیه شده است تا به راحتی روی آالچیق قرار گیرد ،مردها نمدها را به صورت  14تخته و 7
قالب به صورت تاشده باال می دهند هر آالچیق سه قالب به نام (اوچ بولوک) که قسمتهای راست  ،چپ و عقب آالچیق را می پوشانند
و فاصله دو تیر را که تقریبا از دیگر تیرها ضخیم تر است و عالمتی نیز دارد به اندازه یک متر از کف آالچیق به باال خالی می گذارند
که محل رفت و آمد می باشد ،نمدها که روی آالچیق قرار گرفت با نخ پشم به هم متصل میشوند در این هنگام سقف آالچیق به
اندازه یک متر خالی می ماند که با نمدی به نام (بوغازلیق) یا همان گلویی به نمد
زیرین دوخته میشود و نمد دیگری به نام (باشلیق) را روی بوغازلیق می اندازند و
به وسیله بندهایی به نوک سقف محکم بسته میشود .برای زیبایی آالچیق منگوله
پیش الوان به نام (قوتاز) باالی آالچیق می دوزند .اصوال آالچیق همراه باکومه است
که به شکل داالنی برپا میشود .کومه در جوار آالچیق ها چادرهای ساده ای هستند
که اغلب چوپان ها در آن زندگی می کنند که بر ای ساختن آن از تعدادی چوب
بلند به بلندی  2متر یا کمی بیشتر که اغلب از چوب (قزیل گوز) می باشد استفاده
میکنند.

معرفی قرق بومی و محلی


مهم ترین ویژگی قرق بومی مذکور

مفهوم قلمرو برای تمام جوامع بومی جهان ،بخصوص عشایر کوچنده از اهمیت خاصی برخوردار است .این قلمروها ،بر اساس قوانین
عرفی و مدیریت سنتی آن جامعه در طول هزاران سال مدیریت و حفظ شده است .در واقع قلمروهای عشایری به عنوان"مناطق
حفاظت شده توسط جوامع بومی و محلی " 3یا قرق های
بومی اطالق میشود که دارای تنوعزیستی با ارزش،
خدمات اکولوژیکی ،ارزشهای فرهنگی ،معنوی و زیبا
شناختی بوده و از تاریخچه طوالنیتری نسبت به مناطق
حفاظتشده توسط دولتها برخوردارند .قرقهای بومی
قوی ترین شکل حفاظت از طبیعت بوده با این وجود بیشتر
آنها هنوز توسط دولتها به رسمیت شناخته نمیشود،
ضمن اینکه ،از حقوق و حمایت حقوقی-سیاسی–مالی و
فنی کافی برخوردار نیستند .قلمرو قشالقی عشایر ایل
Indigenouse and community conserved Areas

3
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شاهسون همانگونه که قبال ذکر گردید دشت مغان میباشد .وسعت این دشت بین  300تا  350هزار هکتار است .که حدود 100هزار
هکتار آن توسط کشت و صنعت مغان و پارس کشت مورد بهره برداری زراعی آبی قرار گرفته است در واقع آنچه که از دشت مغان
به عنوان قلمرو قشالقی عشایری شناخته می شود منطقه ای است که از شمال به اراضی کشت و صنعت و دامپروری مغان ،از غرب
به رودخانه دره رود ،از شرق به کشور جمهوری آذربایجان و از سمت جنوب به بخش گرمی و دهستان های اجارود ،برزند و انگوت
محدود می ش ود .همچنین برخی از طوایف که به بخش شرقی دشت مغان کوچ می کنند از مراتع تابستانی کوه های طوالش در شرق
بزغوش استفاده می کنند .دامنه سبالن قلمرو قشالقی این ایل را تشکیل می دهد که منطقه ییالقی عشایر دشت مغان در حدود
 637هزار هکتار تخمین زده شده است که این منطقه در بخشی از بهار و تابستان پذیرای عشایر منطقه است .مراتع میان بند عشایر
مذکور که قسمتی از مراتع بخش گرمی و اراضی ما بین بخش گرمی و دامنه سبالن است نیز در حدود  296هزار هکتار تخمین زده
شده است که در حال حاضر به طور عمده توسط روستائیان ساکن در منطقه میان بند مورد استفاده قرار می گیرد.
در مورد نوع کوچ ایل مورد مطالعه باید گفت که این نوع کوچ از نوع عمودی است که از دشت مغان ( 75متر بلندی از سطح دریا-
پارسآباد) تا بلندیهای سبالن در حدود  4000متر ادامه دارد .و اگر فاصله افقی شمالیترین نقطه در قشالق (پارسآباد) را تا
ارتفاعات سبالن 200کیومتر در نظر بگیریم در حقیقت شیب متوسط این کوچ  %2خواهد بود .حداکثر مسیر کوچ در حدود 240
کیومتر و حداقل آن  60کیلومتر است .اما در مورد مدت کوچ ،حداکثر این مدت (کوچ سنتی) برای طوایفی که در شمالیترین نقطه
دشت مغان زندگی میکنند (مغانلو و غیره) در حدود  20تا  30روز است.
در مورد تاریخ کوچ از قشالق به ییالق اغلب ریش سفیدان اصطالح "بایرامدان گرخ بش" یعنی چهل روز بعد از عید را به کار میبرند
که تقریباً به صورت یک گاهنامه کوچ به شمار می رود .اما در سال های خشک به دلیل عدم علوفه در مراتع قشالقی ممکن است این
زمان زودتر شروع شود.
درباره اتخاذ تصمیم برای تعیین روز کوچ ،مقررات سابق نظام ایلی که این تاریخ را خانها تعیین میکردند دیگر وجود ندارد بلکه به
صورت مشورت و کدخدا منشی موافقت ابهها در مورد تاریخ حرکت جلب میگردد .اما به هر حال روزهای دوشنبه ،پنجشنبه و جمعه
را برای کوچ میمون نمی دانند .پس از اخذ تصمیم جهت تعیین روز کوچ ،قبال افرادی را به اردوگاههای مسیر کوچ اعزام مینمایند که
با مالکین این مناطق جهت اطراق ایل موافقت حاصل نمایند .این یکی از مشکالتی ست که در میان عشایر شاهسون وجود دارد و
گاهی مستلزم پرداخت هزینههای کمر شکن را به همراه دارد .ضمناً باید توجه کرد که کوچ قشالق به ییالق بدون توقف صورت نمی
گیرد بلکه اوباها معموال در منطقهای بنام بهارگاه (یازالق) مدتی اطراق می کنند که این مدت نیز بستگی به وضع بارندگی و رویش
گیاهان منطقه دارد .عشایر یاد شده از  3مسیر عمده برای کوچ و جابه جایی بین ییالق و قشالق استفاده میکنند
که عبارتند از:
مسیر کوچ  : 1کوچ از بیله سوار و از طریق انجیرلو ،گرمی ،لنگان ،امیر کندی ،کچی بالغی و رضی تا نزدیک اردبیل .طایفه های
اجیرلو ،باالبیگلو ،جهان خانملو ،قوجابیگلو ،آرالو ،خلیفه لو ،مستعلی بیگلو ،ادولو ،علی بابالو ،تکله و بیگ باغلو از این مسیر کوچ
میکنند.
 .1مسیر کوچ : 2از طریق مغان ،قوری چای ،قشالق جلیل لو ،بوران ،ساری قیشالق ،آقا محمد بیگلو ،زیوه ،قره آقاج لو ،صلوات،
بورون دره ،ارشق ،مشکین غربی ،قهوه خانه شعبان ،سرچشمه و دامنه سبالن می باشد که طایفه های هومونلو ،حاجی خواجه
لو ،دمیرچی ،بیگدلو ،حسین حاجی لو ،سارابانالر ،میللو سیدلر ،جلودارلو ،مرادلو ،گیکلو ،کورعباسلو ،کالش ،پیرایواتلو ،گوشلو،
قورتالر ،عربلو ،ساری جعفرلو و طالش میکائیل لو از این مسیر عبور میکنند.
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 .2مسیر کوچ  :3این مسیر از راه خرسلو ،خان محمد ،قلعه برزند ،قوشای اولیا ،قوشای سفلی ،زرگر ،ارشق ،کنگرلو ،الهرود ،مشکین
شرقی و در نهایت ییالقات قطور سو و قزل داغ در دامنه سبالن میباشد و طوایف مغانلو ،عیسی لو و ساری خان بیگلو از این
مسیر عبور میکنند.
کوچ نشینی و تغییر مداوم محیط زندگی در قلمروهای عشایری ،ییالق ،قشالق و ایل راه ها در حقیقت هنری است که عشایر در
ثابت نگه داشتن عوامل محیطی و انطباق خود با زندگی روستایی و شهری کمترین آلودگی را ایجاد میکنند .از نظر شیوه تولید و
سازگاری با محیط نیز در مقایسه با بخشهای مختلف صنعت ،کشاورزی و خدمات ،باز هم کمترین بار محیطی در شیوه تولید عشایر
نهفته است .عالوه بر کم ترین بار محیطی ،عشایر منابع طبیعی را سرمایههای زندگی و معیشت خود میدانند .آنها حفظ منابع
طبیعی و تنوع زیستی قلمروشان را وظیفه ذاتی خود میدانند و برنامههای حفاظتی زیادی را برای نگهداری از آنها دارند و الگوهای
معیشتی خود را در این راستا شکل داده اند .بنا به تعریف اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت ( )IUCNقرقهای بومی و محلی (مناطق
حفاظت شده توسط جوامع بومی و محلی) به عنوان "اکوسیستمهای طبیعی و یا دست خورده با حداقل اثرات مخرب انسانی" تعریف
میشود که دارای تنوع زیستی با ارزش ،خدمات اکولوژیکی و ارزشهای فرهنگی هستند و به صورت داوطلبانه توسط مردمان بومی
و سایر جوامع محلی از طریق اعمال قوانین و مقررات عرفی ،دانش بومی و سایر راهکارهای مؤثر حفظ میشوند .بنابراین حفاظت
و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی ،مهم ترین ویژگی قرق های بومی و محلی عشایری است.

مکانیسمهای مدیریت و تصدیگری بر منابع طبیعی
از گذشته های بسیار دور ،جامعه عشایری کوچرو شاهسون در تالش برای ایجاد تعادل بین اجزاء اکوسیستمهای مرتعی و تولیدات
آنها بر پایه مدیریت صحیح مراتع از روش های گوناگون بوده است .کوچ ،ارزیابی مراتع ،چرای متناوب ،قطعه بندی مراتع ،بذرپاشی،
تنوع ترکیب گلههای دام ،تعدیل تعداد دامها ،قرق و قرق شکنی و استفاده از علوفه کمکی ،از جمله راهکارهای خردمندانه دامداران
خبره برای مدیریت مراتع و چرا به شمار میآید .راه کارهائی که پایداری اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی و مالی ،سیاسی و قانونی جوامع
عشایری کوچرو را در پی داشته باشد .ایل بزرگ شاهسون به طور طایفه ای با علم سنتی از مراتع قشالقی خود بهرهبرداری میکردند
و همواره نیز عدهای با همان فرهنگ و سنت رفتار می کنند .مثال در قشالق چند روزی را در گوزدک سپری میکردند تا قشالق آماده
پذیرایی و قابل بهره برداری گردد .در مناطق سردسیری نیز قبل از ورود به ییالق در یازالق اتراق کرده تا ییالق آماده بهرهبرداری
گردد .همچنین ییالق با تقسیمبندی خاصی نیز اداره میشد و بین یازالق و ییالق قرقهایی را برای آخر فصل تابستان نگهداری
می کردند تا نیاز چرا در این فصل نیز برآورده شود و عشایر دچار مشکل نشوند.

مکانیسم های پایش قرق بومی
قوانین و مسئولیت ها در قرق بومی

تهدیدها و فرصتهای موجود در قلمرو عرفی عشایر شاهسون
در طول دهههای گذشته ،با بهرهبرداری نادرست از قانون ملی شدن منابع طبیعی (که در عمل یک مصوبه هیئت مدیران میباشد)،
بخشهایی از سرزمین آبا و اجدادی این جوامع به مهاجران و دولت و یا پروژههای خصوصی همچون جادهسازی ،توسعه شهری،
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کشاورزی و کشت و صنعت خصوصی ،پایگاههای نظامی ،پاالیشگاهها و کارخانهها واگذار شده است .حتی با وجود یک قانون محکم
که به شدت هر گونه تغییر کاربری زمین را در قلمرو ایالت و عشایر ممنوع کرده است ،بخشهایی از ایلراههای عشایری به طور
کامل اشغال شده و آنها را تقریبا برای کوچ های فصلی غیر ممکن ساخته است .این مسئله بخشی از جامعه را مجبور به اتخاذ حمل
و نقل مکانیزه برای گله ها و اموال و اثاثیه خود به جای مهاجرت های سالم و نزدیک به طبیعت با پای پیاده و استفاده از شتر
دوکوهانه بومی و سازگار با منطقه نموده است.
از سوی دیگر ورود مهاجمین و افراد غیر بومی به قلمرو عرفی عشایر ،با داشتن هیچ حس تعلقی باعث تسریع در تخریب طبیعت و
منابع آن میشود .آنها پوشش مرتعی و گیاهان دارویی را بدون توجه و مراقبت جمع آوری ،استفاده و تخریب میکنند و همین امر
بسیاری از گیاهان بومی منطقه را در خطر انقراض قرار داده است.
از دیگر سو ،ب سیاری از آداب و رسوم این جوامع به دالیل مختلف در حال تضعیف و یا از بین رفتن است ،ضمن اینکه ترویج فرهنگ
مصرف گرائی شهری در قلمروهای عشایری ،باعث تخریب هرچه بیشتر طبیعت و در معرض تهدید قرار گرفتن تنوعزیستی این قلمروها
میشود.
از طرفی چرای دام در طول مسیر دارای موانع قانونی بوده و پیگیری اداره منابع طبیعی استان را به همراه دارد .بنابراین بخش هایی
از جوامع که امکانات مالی بهتری داشته و استطاعت پرداخت هزینه ها رادارند ،ترجیح میدهند که دام و سپس اموال و اثاثیه خود را
با کامیون جابه جا کنند .در برخی موارد نیز خانوارهای عشایری در دشت های ییالقی و یا قشالقی ساکن شده و تنها دام و چوپان
جابه جا میشوند.
کشت و صنعت مغان از شرکت هایی است که نه تنها به قلمروهای عشایری بلکه به تک تک خانه های روستایی نیز نفوذ کرده و
مالکیت تمامی زمین های حاصل خیز منطقه را به نام خود ثبت کرده است .اختصاص این زمین ها به تولید محصوالت کشاورزی در
مقیاس های وسیع و به صورت کامال مکانیزه ،نه تنها تامین کننده معیشت جوامع بومی و محلی نمیباشد بلکه آنها اذعان دارند از
تولیدات این شرکت حتی یک دانه میوه هم در داخل کشور مصرف نمیشود و همه صادر میگردد.
شتر دوکوهانه و گوسفند مغانی از نژادهای بومی و ارزشمند این منطقه به شمار میرود که در گذشته نقش قابل توجهی را در تامین
معیشت جوامع بومی و محلی داشته است .در سال های اخیر این نژاد ها برای حفاظت و در برخی موارد دورگه گیری و اصالح نژاد
به مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی و برخی شرکت های خصوصی همچون کشت و صنعت مغان منتقل میشود و حقوق جوامع بومی
در مالکیت تنوع زیستی و تسهیم منافع حاصل از آن از نظر دور مانده است.
از جمله مشکالت موجود که عشایر را مجبور به یکجانشینی و کوچ ماشینی میکند ،فراهم ن بودن امکانات و تسهیالت الزم در ییالق،
قشالق و طول مسیر میباشد .در همین ارتباط یکی از تیره های طایفه اجیرلو در نزدیکی روستایی در قشالق مغان اتراق کرده تا از
امکانات روستا برای تحصیل کودکان خود استفاده کنند و زمان کوچ خود را موکول به پایان سال تحصیلی کرده اند .اگر دلیل بر حذر
بودن آنها از جوامع روستایی را جویا شوید ،آنها از پیشینه اسکان دادن طایفه اجیر لو در جوار روستاهای همسایه میگویند و اینکه به
دلیل وجود دام زیاد ،روستاییان از مشکالت بهداشتی ایجاد شده به خانه بهداشت شکایت میبرده و آنها الجرم به حاشیه های دورتر
رانده میشده و در مواردی باعث شکل گیری روستاهای کوچکی شده اند که هنوز مورد توجه فرمانداری ها برای اعطای تسهیالت
قرار نگرفته اند.
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اتراق عشایر در میان بند ها نیز خالی از مشکالت و موانع نمیباشد .مراجعه به محل اتراق عشایر آنها را برای روبرو نشدن با غریبه ها
به گمان اینکه کارشناسان منابع طبیعی هستند به درون آالچیق ها میکشد .بعد از پیدا شدن حس اعتماد ،مردان عشایری یک به
یک در جمع ظاهر میشوند و با گمان اینکه کسی شاید برای همدردی آمده است خوشامد میگویند.


از مشکالت دیگر میتوان به زمان های نامناسب تعیین شده از سوی اداره منابع طبیعی استان برای کوچ عشایر اشاره نمود.
طبق دانش بومی و تجربیات پیشینیان در این جامعه ،تقویم کوچ نمیتواند قطعی باشد و در طول زمان بر اساس تغییرات
اقلیمی و سایر شرایط محیطی بنا به نظر ریش سفیدان و بزرگان جوامع کوچرو تغییر میکند .عشایر در گفتگوهای دوستانه
عنوان میکنند که مجبورند دقیقا در روز شصتم برابر با پایان اردیبهشت ماه به سمت ییالق حرکت کنند درصورتیکه مراتع
ییالقی هنوز آماده چرا نیستند و دامنه های سبالن را برف گرفته است .اما کارشناسان منابع طبیعی بی خبر از تقویم عرفی
کوچ و دانش سنتی هزاران ساله جوامع بومی در مدیریت و حفاظت از مراتع و قلمروهای عشایری ،آنها را مجبور به جابجا
شدن کرده و مشمول پرداخت جریمه های سنگین میکنند .لذا طراحی و اجرای طرحهایی با مشارکت همه جانبه جوامع
بومی و محلی واقع در این اکوسیستمها با هدف دستیابی به معیشت پایدار جوامع و گسترش و ارتقاء مفهوم قرقهای بومی
در کنار حفاظت از تنوع زیستی ،از اولویت خاصی برای تمام دستاندرکاران و گروههای ذیحق و ذینفع برخوردار است.
همچنین به رغم تمامی مشکالت انباشته شده در طول یک قرن متمادی ،عشایر هنوز هم کوچ میکنند و هنوز هم
درصد قابل توج هی از مواد پروتئینی و لبنیات کشور را تولید می کنند از طرفی با متشکل شدن تعداد کثیری از
تیره ها و طایفه ها در ایل شاهسون تاکید بر حفظ و استفاده پایدار از قلمروهای عشایری در ییالق ،قشالق و ایلراه ها با
تکیه بر  3عنصر(کوچ ،دام و مرتع) در اولویت قرار گرفته است .به عالوه که عضویت شورای ایل شاهسون در اتحادیه جهانی
جوامع کوچرو ( ) WAMIPو انتخاب نماینده این شورا بعنوان یکی از اعضاء شورای این اتحادیه خود فرصتی برای .....
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