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نظام زندگى در جامعه ى عشايرى ايران بر اساس سلسله مراتب اجتماعى 
متعددى استوار شده وگاه اين مراتب تا هفت رده را دربر مى گيرد.براساس 
همين رده بندى، بين گروه كثيرى از خانواده هاى هسته اى وكل جامعه ى 
عشايرى چنان پيوندى برقرار مى شود كه بقا و موجوديت ايل بدان بستگى 
دارد.مثًال ايل بختيارى از چند رده تشكيل مى شود و اين رده ها به ترتيب از باال 

به پايين عبارتند از: ايل، طايفه، تيره، تش، اوالد، بهون (خانواده).
ايل،  دارد:  وجود  شكل  بدين  مراتبى  سلسله  قشقايى  ايل  در  همچنين 
طايفه، تيره، بنكو (بولوك) و او( خانواده).ساير ايالت ايران نيز سلسله مراتب 
و رده بندى هاى كم وبيش مشابهى دارند كه براى پاره اى از ايالت كمتر و 
براى برخى بيشتر است.عالوه بر آن، اصطالحاتى كه براى اين گروه بندى ها 
به كار مى رود، در ميان ايالت مختلف برحسب گويش هاى محلى خاص 
تعدادى  از  مركب  گروهى  براى  بختيارى  ايل  در  است.مثًال  متفاوت  آن ها 
خانواده كه با هم داراى روابط خويشاوندى نسبى هستند و در مجموع يك 
شبكه ى خويشاوندِى پدرتبار را تشكيل مى دهند، اصطالح «اوالد» به كار 
مى رود.درحالى كه لرها به جاى اين مفهوم واژه ى »دودمو1» كه همان دودمان 
فارسى است)، قشقايى ها «بُنكو2»، عرب هاى خوزستان «بنت عم»، تركمن ها 
مى برند. كار  به  را  بچاقچى ها «ايشوم5»  و  بهاروندى ها «بوَوه4»  «اوبِه3»، 

معادل اين واژه در ايل باصرى نيز، همانند بختيارى ها، «اوالد» است. در عين 
حال، در پاره اى از ايالت و عشاير ايران واحدهاى مذكور لزوماً يك شبكه ى 
خويشاوندى را تشكيل نمى دهند. مثًال در ايل بچاقچى «ايشوم» تركيب ثابتى 
ندارد و ممكن است از تعدادى خانواده كه با هم داراى روابط خويشاوندى 
هستند تشكيل گردد يا چند خانواده با توافِق هم يك ايشوم را به وجود آورند، 

دام هاى خود را در يك گله گرد آورند و مشتركاً از آن بهره بردارى نمايند6.
(زن  هسته اى  خانواده ى  كه  است  نظامى  ايلى  سازمان  ايران  عشاير  در 
وشوهرى) با واسطه ى آن به مجموعه ى ايل مرتبط مى شود و نيز به مدد 
اين سازمان، ايل قادر است وظايف ويژه ى خود از جمله جنگ، حفظ امنيت، 
تقسيم مراتع، كوچ و دامدارى را انجام دهد. افزون براين، همين سازمان است 
كه يگانگى ايل را تضمين مى كند زيرا يكپارچگِى ايل نمى تواند تنها برپايه ى 

وحدت قومى استوار باشد7.
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سرزمين بختيارى و محال اربعه                      
پيش ازين گويندگانش بود و باشد اين زمان

خواهى ار دانى محال اربعه باشد كجا؟
هست آن الر وكيار و ميزدج با گندمان

مركز شعر و سخندانى و دانش بوده است
قهفرخ، سامان، بروجن، شهركرد و جونقان

بختيارى را چو پژمان اوستادانى بود
همچنين چون احمدى و افسر شيرين زبان

(ابياتى از چكامه مشفق بختيارى)

● مرضيه سليمانى
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اگرچه در خصوص نحوه ى پراكندگِى ايالت و عشاير ايران هنوز اطالعات 
دقيقى در دست نيست؛ ايالت و عشاير ايران، به لحاظ توزيع جغرافيايى عبارتند 

از:
الف) ايالت كهگيلويه و بويراحمد كه به سه گروه بزرگ عشاير لُر تقسيم 
و  گروه ها  از  خود  گروه ها  اين  از  هركدام  آقاجرى.  باوى،  جاكى،  مى شوند: 
زيرگروه هاى فرعى تر تشكيل شده اند كه توضيح آن ها مجالى ديگر مى طلبد.
ب) طيبى ها متشكل از 29 طايفه وداراى دو بخِش سردسيرى و گرمسيرى.
ج) ايالت ُكرد كه در دوره ى صفوى به خراسان كوچانده شدند واكنون 
در قوچان گروهى از كردها زندگى مى كنند كه باچوانلو نام دارند وطايفه ى 

كوچكى از زعفرانلو به شمار مى آيند.
د) شاهسون ها يا ايلسون ها. عشاير ترك زبان ايران كه از سه دسته ى 
بغدادى ها، اينانلوها و فارس ها تشكيل شده اند و يكى از مهم ترين مراكز آن ها 
(در شاخه ى شاهسون هاى فارس) روستاى مهد آباد شهرستان استهبان است.
بزرگ،  كشكولى   : طايفه  شش  از  متشكل  قايى ها)  (قاج  قشقايى ها  ه) 

كشكولى كوچك، فارسى مدان، عمله، شش بلوكى، و دره شورى.
و) ايالت خمسه، شامل پنج ايل اينانلو، بهارلو، نفر، عرب و باصرى كه 
حكومت قاجار جهت مقابله با ايل قشقايى، آن ها راسامان بخشيد و مورد 

حمايت قرار داد.
ز) بلوچ ها كه از طايفه هاى ريگى، ياراحمد زهى، گمشاد زهى، رئيسى، 

مباركى، بلوچ براهويى، طرابندى، شيبانى، و گاوداران تشكيل شده است.
ح) بچاقچى ها: ايالت سرزمين كرمان كه اغلب آنها از مناطق ديگر بدانجا 

كوچانده شده اند.
ط) بختيارى ها. بختيارى ها مهم ترين ايالت كوچ رو در كشور هستند. قلمرو 
آنان زاگرس مركزى است و از دو نيمه  هفت لنگ و چهار لنگ تشكيل 
مى شوند. هفت لنگ ها خود به دسته هاى مختلفى مثل دوروكى ها، بابادى ها، 

بختياروندها ودينارانى ها تقسيم شده اند.
وبختيارى  چهارمحال  است،  شده  روايت  تاريخى  كتب  در  كه  آنگونه 
قلمرو حكام آنان بوده است و  در دوره ى تسلط اشكانيان وساسانيان جزء 
و  خرابى ها  از  پس  است.  امر  همين  مؤيد  نيز  اخير  حفريات  و  مسكوكات 
تعدى هاى دوران مغول، اين منطقه در دوره ى صفويه دوباره رو به آبادى 
گذارد، در زمان افاغنه و در سال 1140 م ويران شد، در زمان پادشاهى نادر 
شاه طوايف بختيارى به اطراِف جاِم خراسان كوچانده شدند و با ورود كريم 
خان بدانجا و توقف او در چمن گندمان، نزاع ها خاتمه يافت، خرابى ها آباد شد 
و بختيارى ها در امن وآسايش زندگى كردند. اما در دوره ى قاجاريه وضعيت 
بختيارى ها به كلى تغيير كرد. به ويژه آنكه محمد شاه عده اى از خوانين 
بختيارى را به عنوان گروگان و در قالب پيشگيرى از اغتشاشات در تهران نگاه 
داشت و اين خوانين در اثر مراوده با دربار ناصرالدين شاه دوستانى پيدا كردند 

كه موجبات ترقى آنها را فراهم آوردند8.
در انقالب مشروطيت، كه در آغاز قرن بيستم در ايران اتفاق افتاد، ايالت 
و عشاير و به ويژه بختيارى ها نقش بى مانندى ايفا كردند. اگرچه بر سر تضاد 
ميان مشروطيت و استبداد در ميان ايالت مختلف بختيارى نيز اختالفات 

عميقى وجود داشت. عده اى همچون سردار اسعد و صمصام السلطنه از جناح 
ايلخانى به شدت طرفدار مشروطيت بودند و عده اى مثل امير مفخم و سردار 
جنگ از جناح حاجى ايلخانى از محمدعلى شاه حمايت مى كردند. اما حلقه ى 
سردار  خان  غالمحسين  همچون  افرادى  بختيارى  ميانه رو  جناح  و  اتصال 
محتشم بختيارى و برادران وى، سلطان محمد خان سردار اشجع و على اكبر 
خان ساالر اشرف از جناح حاجى ايلخانى و خسروخان سردار ظفر از جناح 

ايلخانى را دربر مى گرفت.
به هر روى نقشى كه بختيارى ها در طول تاريخ ايران وبه ويژه در دويست 
سال اخير در مناسبات سياسى و اقتصادى ايران بر عهده داشته اند، نقشى 
بى بديل و نيازمند تحقيق جدى است. رابطه ى بختيارى ها با بريتانيا، خوانين 
بختيارى و امتياز نفت دارسى، نقش آنها درجنگ جهانى اول، انقالب مشروطه، 
قراردادهايى مثل قرارداد 1909،قرارداد 1912، قرارداد شركت لينچ، قرارداد 
شركت نفت بختيارى، قرارداد شيخ خزعل وخوانين بختيارى، موافقت نامه ى 
سفارت بريتانيا و خوانين بختيارى در تهران و روابط خان هاى بختيارى با 
شاهان و امرا، نشانگر حضور بختيارى ها در حوزه ها و مناسباِت سياسى و 

اقتصادى ايران است.
پيرامون اين نقش و اين اهميت البته مقاالت و كتب متعددى به چاپ 
رسيده است. در ايران جامعه شناسى خانواده و ازدواج در ايالت و عشاير: مطالعه 
موردى ايل قشقايى، تأليف جالل غالمحسين پور(نشر ايالف،1386)؛ مبانى 
جامعه شناسى و مردم شناسى ايالت و عشاير اثر حشمت اهللا طبيبى (مؤسسه 
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1386)؛ زمينه جامعه شناسى عشاير ايران، كار 
مشترك عسگرى نورى وعلى اكبر نيك خلق و زنان ايل بهمئى: مردم شناسى 
خويشاوندى در عشاير، نوشته الويا رستريو و ترجمه جالل الدين رفيع فر 
عناوينى هستند كه در كنار كتابهاى نسبتا قديمى ترى مثل نقش قبيله هاى 
اسكان يافته، كوچ نشين در دوران نوين، اثر تروتيسكوى كه با ترجمه ى 
مرحوم سيروس ايزدى در سال 1358 و توسط مؤسسه چاپ و نشر بيگوند 
به چاپ رسيد، جغرافيا وتاريخ چهارمحال و بختيارى، تأليف كريم نيكزاد امير 
حسينى كه در شهريور 1331 در چاپخانه گيتى منتشر شد، كتاب معروف 
اليزابت مكبن ُرز9- با من به سرزمين بختيارى بياييد- ترجمه مهراب اميرى، 
سيرى در قلمرو بختيارى، تأليف ايزابال بيشاپ10 و ترجمه مهراب اميرى، تاريخ 
بختيارى محفوظات سردار اسعد يا تأليف ملك المورخين (1330ه.ق) و تاريخ 
بختيارى سرهنگ اوژن ( دهه هاى 1340 و50) اجزاى مجموعه اى را تشكيل 
مى دهند كه در كنار ديگر كتب و مقاالت، آثارى پراهميت در تاريخ، جغرافيا، 

فرهنگ، سياست و اقتصاِد ايِل بختيارى را پديد مى آورند.
ايران11  جنوب  قبايل  نام  با  بارث  فردريك  اثر  از  پس  نيز  مغرب  در 
(اسلو،1964)، زندگى ايلياتى در كوهستان12 اثر همين نويسنده (پاريس،1962) 
و گزارشى از قبايل بدوى فارس، تأليف آى.جى.كريستين13 (سيمال،1919) كه 
در سال هاى نسبتا دورى نوشته شده اند؛ در سال هاى اخير و با انتشار اسناد 
دولتى، پژوهشگران مسئله ى بختيارى ها را مورد عنايت بيشترى قرار داده و 
در مقاالت تحقيقى و كتب تأليفِى خويش بدانها بذل توجه كرده اند .به جز آن 
لمبتون، لرد كرزن، سرجان ملكم، جان فوران، جان استمپل، ريچارد كاتم، فرد 

خان ها و شاهان
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هاليدى و در روزگاران نزديكتر، حامد الگار، پروفسور ِجن رالف گارتويت نامى 
ديگر در فهرست اسامى پژوهشگران غربى است كه تاريخ ايران و به ويژه 
ايل بختيارى را به گونه اى خاص مورد توجه قرار داده و از جمله پايان نامه ى 
دكترى خود را در سال 1969 با نام خوانين بختيارى و تفرقه ايلى به رشته 
تحرير درآورده است. اين كتاب كه بعدها (سال 1373ه.ش) توسط مهراب 
اميرى ترجمه شد و از سوى نشر سهند به انتشار درآمد، در غرب هرگز به چاپ 
نرسيد و تنها يك نسخه ى ماشين شده ى آن با قطع وزيرى در 355 صفحه 

در كتابخانه ى عظيم كالج ويليامز ماساچوست موجود است14. 
پارسيان اشاره كرد كه تاريخ شفاهى  گارتويت مى توان به  از ديگر آثار 
ايرانيان از دوره كوروش در 558 ميالدى تا عصر حاضر را دربرمى گيرد. نگارش 
مقاالت متعدد در خصوص بختيارى ها با عناوينى همچون خان هاى بختيارى؛ 
دولت ايران و انگليس ( نشريه تاريخ معاصر ايران، زمستان1999)، يا تأليف 
برخى فصوِل كتاب هايى پيرامون همين موضوع، مثال فصل «بختيارى ها و 
كردها» در كتاب سرحدات روسيه اسالمى تأليف دى.اف ايكلمن15، يا «ايالت، 
كنفدراسيون و دولت: بررسى تاريخى ايل بختيارى در ايران» در كتاب روابط 
ايل و دولت در ايران و افغانستان 1980-1800 اثر آر.ال تيپر16 البته بخشى 
از حوزه تحقيقاتى گارتويت را در بر مى گيرد كه با تأليف بخِش قرِن هفدهِم 

تاريخ اسالم كمبريج ونگارش دوگانه ى تاريخ بختيارى ادامه يافته است.
كتابى كه در اينجا به معرفى آن مى پردازيم، خان ها وشاهان: تاريخ ايل 
بختيارى در ايران نام دارد كه دومين اثر از مجموعه خان ها و شاهان و سومين 
كتاب مستقل گارتويت پيرامون ايل بختيارى است كه در سال 2009 به چاپ 
رسيده است. نخستين كتاب از اين دوگانه پيشتر (اگوست1983) با نام خان ها 
و شاهان: تحليل مستندى از بختيارى ها در ايران، مشتمل بر 228 صفحه 
ازسوى انتشارات كمبريج به چاپ رسيده بود و مى توان حدس زد كه احتماًال 

اثر سومى هم ذيل همين مجموعه خان ها و شاهان بايد درراه باشد.
خان ها و شاهان: تاريخ ايل بختيارى 280 صفحه است و به زبان انگليسى 
نوشته شده.گارتويت، استاد تاريخ و مطالعات آسيايى در كالج اوالف و دانشگاه 
دارتموت نيوهمشاير، كتاب خويش را در شش فصل اصلى، يك مقدمه ى مفيد 
و راهگشا، يك ضميمه ى مهم با عنوان ترجمه ى كتابچه، يك كتابشناسى، 
فهرست جامعى از منابع و مآخذ سودمند، بخشى مشتمل بر تصاوير زيبا و 
اصيل، يك نمايه مفصل و... تنظيم كرده است. او در ابتدا و در مقدمه كتاب 
خاطرنشان مى كند كه تمامِى رواياِت كتاب خويش را يكسره برپايه اسناد 

موجود در آرشيو هاى دولتِى بريتانيا و يا اسنادى نوشته كه خوِد خوانين و 
خانواده هاى بختيارى در اختيار او نهاده اند. او مى گويد رويدادهاى كتاب او 
از قرن چهاردهم ميالدى آغاز مى شوند، اما آن چه كه وى عالقه بيشترى 
پرداخته است، قرن نوزده و بيست و نقش  بدان داشته و بيشتر هم بدان 
بختيارى ها در اكتشاف وتوسعه ى صنعت نفت ايران است كه نخسيتين بار 
بريتانيايى- در سرزمين بختيارى  توسط ويليام نوكس دارسى17- پيمانكار 
كشف شد. همچنين گارتويت روابط متقابل بختيارى ها با دولت و تأثيرات 
گسترده ى پديده هاى جديد و متكثر جهانى بر ساختار سياسى و اجتماعى آنها 
و بررسى اين جنبه ى پيچيده و در عين حال پر اهميِت تاريخ ايران را در دستور 
كار خويش قرار داده است. به گفته ى او اگر چه ايل بختيارى همواره يكى از 
جوامع عشايرِى بسيار مهم در خاورميانه و يكى از قدرتمند ترين ايالت كشور 
ايران بوده است، غالبا – حتى امروزه- مورد بدفهمى قرار گرفته (مقدمه) و 
فهم چگونگى ظهور، حفظ و فقدان قدرت در اين جامعه ى ايلياتى نيازمند 

بررسى هاى بيشترى است.
  گارتويت معتقد است عموم غربى ها با شنيدن نام ايل بختيارى، يا گليم ها 
و گبه هاى اساطيرى آنجا را به خاطر مى آورند، يا ثريا همسر دوم محمدرضا 
پهلوى (نوه سردار اسعد بختيارى) و يا حد اكثر شاپور، آخرين نخست وزير 
و  فرهنگى  زيسِت  مختلِف  زواياِى  شناخت  براى  اما  را.  پهلوى  حكومت 
اجتماعى بختيارى ها بايد به عقب بازگشت. به كوهستان هاى پيچ در پيچ و 
خوانين مسلح، به نقش كليدى بختيارى ها در خلع محمد على شاه در سال 
1909 و احياى قانون اساسى و به تمامى رويدادهاى رخ داده در تاريخ سرزمين 

بختيارى، به ويژه دويست سال اخير. (مقدمه)
اسناد، متون، ترجمه ها و ميكروفيش هاى گارتويت محدوده ى زمانِى قرن 
سيزدهم و چهاردهم تا پايان قرن بيستم را دربرمى گيرد و تمركز اصلى او بر 
رهبرِى شاخه ى دوركىِ خان هاى بختيارى و روابط آنها با دولت هاى ايران 
و بريتانيا است. او به خوبى مى داند كه فهم تاريخ بختيارى، بدون بررسى و 
مالحظه ى دقيِق دولت ايرانى امكان پذير نيست و نقطه ى آغاز مباحث خود 
را به منطقه ى استراتژيكى اختصاص مى دهد كه بختيارى ها جهت سكونت 
و تشكيل گستره ى نفوذ خود برگزيده اند: كوه هاى زاگرس. و همان گونه كه 
در مورد ديگر قدرت هاى سياسِى جهان، و ازجمله ايل قشقايى در جنوب نيز 
صادق است؛ مناطِق استراتژيك همواره عامل مهمى براى ظهور يك ساختار 

سياسى پيچيده بوده اند.

در عشاير ايران سازمان ايلى نظامى است كه خانواده ى 
هسته اى (زن وشوهرى) با واسطه ى آن به مجموعه ى ايل 
مرتبط مى شود و نيز به مدد اين سازمان، ايل قادر است 
وظايف ويژه ى خود از جمله جنگ، حفظ امنيت، تقسيم 
مراتع، كوچ و دامدارى را انجام دهد
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گارتويت پس از ذكر يك پيشينه ى مختصر در خصوص لر هاى بختيارى 
و نيز مردمى كه به ايل بختيارى تعلق داشته اما ريشه هاى ترك، عرب و 
فارس دارند؛ در فصل اول با عنوان «يك بررسى نظرى و تاريخى» تحليل 
خود را بر گروه هاى خويشاوندمحوِر بختيارى و گروه هاى متشكل از رهبران 
سياسى و اجتماعِى آن ها متمركز مى كند. هويت اين قوم، مثًال ايلخانى ها يا 
حاجى ايلخانى ها، كه تشكيل دهنده ى فدراسيون قدرتمنِد پان بختيارى هستند، 
در پايان قرن نوزدهم و در مناسبات دولتى و سلطنتى و حتى بركشيدن يا 
فروكشيدِن شاهان نقشى اساسى ايفا كرده است. بادر نظر گرفتن اين امر كه 
شاه در ابتدا به ايلخانى ها روى خوش نشان داد و به تشويق آن ها پرداخت؛ 
اما در پايان كمر به انهدام و نابودى آن ها بست، مى توان به صحت ادعاى 
گارتويت پى برد. او پيش تر در جاى ديگرى گفته بود: «پژوهشگران غربى در 
بررسى حوادث دو قرن اخير ايران نبايد تنها بر تأثير و رابطه ى انگليس و روسيه 
متمركز شوند، از نظر او تغييرات رخ داده در كنفدراسيون هاى ايالت بزرگ، 
به ويژه ايل بختيارى، قطعه ى مهم و غالباً فراموش شده ى اين پازل است18»  
منطقه ى  بختيارى ها-خوزستان- با كشف نفت به يك  زمستانِى  اقامتگاِه 
سياسى، اقتصادى و ملِى مهم بدل شد. با رسيدن حسين قلى ايلخانى به مقام 
رياست ايل و برگرفتن عنوان ايلخان19 و رداى افتخار از دست محمدشاه20، 
پس از سال 1846، ايالت بختيارى به يك كنفدراسيون يا واحِد يگانه ى 
سياسى و اجرايى بدل شدند كه در محاسبات سياسِى حكومت مركزى مورد 

مالحظه قرار مى گرفت.
معيشتى  و  الجيشى  سوق  وضعيت  به  است،  صفحه  هفده  دوم  فصل 
بختيارى ها پرداخته و «بختيارى ها وكوچ نشينى» نام دارد. در اين بخش پس از 
بررسى نظام كوچ نشينى، كوچ نشينى كنفدراسيون بختيارى و اقتصاد بختيارى 

تالشى  در كوچ مورد بررسى قرارگرفته است. از نظر گارتويت، كوچ اساساً 
است براى دسترسى به مراتع بيشتر و همين نشان دهنده ى نقش عمده ى گله 
و تكيه  بختيارى ها بر اقتصاد شبانى است. او با تكيه بر سخن آرنولد توين بى 
كه ايالت كوچ رو را پيشرفته تر از كسانى مى داند كه منحصراً به زراعت اشتغال 
دارند، عنوان مى كند كه زندگى كوچ نشينى ايالت بختيارى در ايران، همواره 
موجب شكل گيرى توهماِت عجيب و غريب غربيان بوده است. اما كوچ نشينى 
همانند كشاورزى يك حرفه ى فنى و تخصصى است كه به داليل متعدد 
صورت مى پذيرد؛ مثًال تاخت وتاز مغول ها، كوچ نشينى عده اى از روستاييان را 
در پى داشت و حمالت اقوام كوچ نشين خارجى به روستاييان و كوچ نشينان 
زاگرس باعث شد كه عده اى از ده نشينان به چادرنشينى روى آورند. همچنين 
عواملى مثل زمين، مكان استقرار، آب، دام، هوا، كوهستان هاى اطراف و... در 

كوچ نشينى و يا تعيين منطقه ى كوچ مؤثرند.
به هرروى منشأ و دليل كوچ نشينى هرچه كه باشد، نظام كوچ نشينى 
موجبات اتحاد و ادغاِم يكجانشينان را فراهم آورده و به استفاده ى مشترك از 
زمين منجر مى گردد و از همين جا نقش خان پررنگ تر مى شود. خان، حاكم 
ايل، تصميم گيرنده ى محلى در امور مربوط به زمين، سياست و اجتماع و 
روابط ايل با مركز (تهران) است. قدرت او البته در ايل نامحدود است اما اين 
قدرت كامًال به حمايت طوايف از عملكرد او بستگى دارد. حكومت مركزى با 
علم به اين قدرت، برخى وظايف از جمله جمع آورى ماليات و معرفى سربازان 

نظام وظيفه را برعهده ى او گذاشته است. 
فصل سوم كتاب «خان ها و ساختار ايلياتى» نام دارد و در سيزده صفحه 
به ساختار نظام ايلى و خط مشى سياسى و اجتماعِى اين نظام مى پردازد. او 
مى گويد: اصطالحات ويژه اى كه به وسيله ى برخى از خوانين در مورد ساختار 

خان ها و شاهان
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سياسى و اجتماعى و عنوان هاى گوناگونى كه در سطوح مختلف نظام ايلى 
نوشته شده، با آنچه كه به طور شفاهى در بين مردم بختيارى گفته مى شود، 
تفاوت دارد. واژه ى «ايل» يك اصطالح تركى و فارسى است و اين كلمه به 
تمام كنفدراسيون بختيارى اعم از چهارلنگ و هفت لنگ اطالق مى گردد. از 
ربع آخر قرن نوزدهم تا سال 1934 رئيس ايل بختيارى، ايلخانى نام داشت 
رسم  برخالف  و  ـ  معموًال  رئيس  اين  بيگى21.  ايل  دستيارش،  يا  معاون  و 
ترك هاى قاجار و اتحاديه ى قشقايىـ  از طرف دولت مركزى انتخاب مى شد. 
ساختار ايل بختيارى در دو شاخه ى چهارلنگ و هفت لنگ از چهار طبقه اصلى 
تشكيل شده است: طايفه، تيره، تَش و خانواده (اوالد يا ُكربَُو). پس از خان كه 
معموًال بر تمام يا قسمتى از اين دو شاخه فرمانروايى دارد و در غياب او، سلسله 
مراتب رهبرِى بختيارى ها از كالنتر (در طايفه)، كدخدا (در تيره) و ريش سفيد( 

در تَش) تشكيل مى شود.
در اين نظام، خان واسطه ى حكومت مركزى و ايل بود. خوِد طوايف هم 
براى حفظ و حراست منافع خود همواره در پى آن بودند كه تحت حمايت 
يك خاِن قدرتمند در آيند، حال اين خان مى توانست از تبار همان طايفه بوده 
يا به طايفه  ديگرى تعلق داشته باشد. خان همواره از ميان يك خانواده ى 
خاص و مشخص انتخاب مى شد. بى بى بودِن مادر، يك امتياز بود و برادرها 
و پسرعموها هميشه يك رقيب محسوب مى شدند. بخشندگى، ميهمان نوازى، 
گشاده دست بودن، شجاعت، شكار و دليرى در جنگ از عوامل مؤثر در انتخاب 
يك خان بودند. محافظان و تفنچگى هاى خان را در ايل بختيارى «خانه زاد» 

مى ناميدند.

درآمد خوانين بختيارى از محل درآمِد امالك و دهات خود و به صورِت 
صدى هشتاد بود. در عين  حال ايلخانى (رئيس ايل بختيارى) و ايل بيگى( 
تقويت  مركزى  دولت  سوى  از  نيز  اقتصادى  لحاظ  به  او)  معاون  يا  رئيس 
مى شدند. يعنى هرساله حقوق و مستمرى دريافت مى كردند. وانگهى عوارِض 
راهدارِى شاهراه بختيارى و حفاظت از مناطق نفت خيز نيز يكى از منابع درآمد 

خوانين بود.
«بختيارى ها و دولت در قرن هجدهم» عنوان فصل چهارم كتاب است كه 
طى آن خواننده با حمله ى افغان ها به اصفهان، درگيرى نادر با بختيارى ها در 
سال1732، اتحاد دو طايفه ى هفت لنگ وچهار لنگ و شورش بر عليه نادر، 
سركوب شورش و دستگيرى سى تن از خوانين بختيارى؛ ذكر نام يك حاكم 
بختيارى در تذ كرة الملوك (يكى از دفاتر ديوانى) كه از سال 1725 باقى مانده 
و اشاره ى شارِدن به طوايف لرستان ازجمله مواردى است كه در اين بخِش 

پانزده صفحه اى مورد توجه گارتويت قرار گرفته است.
فصل پنجم اما سى و چهار صفحه است و «بختيارى ها و قرن نوزده» نام 
دارد. قرن نوزده قرن تغيير و تحول بود و داستاِن گارتويت در اينجا با پيشنهاد 
ژنرال سر جيمز اوترام22 (سال هاى57-1856) براى ايجاد تغيير و مذاكره ى 
مستقيم با رؤساى طوايف جنوب آغاز مى شود كه با مخالفت شديد دولت 
انگليس مواجه شد. گزارش لرد كرزن در تاريخ 21سپتامبر 1899 و پيشنهاد 
احداث راه يا راه آهن براى قبايل و طوايف لر بختيارى، جهت پيدا كردن يك 
جاى پا در يك گوشه از قلمرو پادشاهى ايران، فكر ايجاد رابطه بين انگليس 
و رؤساى طوايف را درميان انگليسى ها تقويت كرد تا دارسى در سال1901 
قرارداد ويژه اى با خوانين بختيارى امضا كرد و بريتانيا در سال 1905 از خوانينى 

مثل شيخ خزعل حمايت كند.
در همين قرن نوزدهم، قرارداد جاده ى بختيارى يا لينچ در سال 1895 
به مرحله ى اجرا درآمد و در سوم مارس 1898 منعقد گرديد. در اين قرارداد، 
صاحب امتياز خوانين بختيارى بودند و اختياراحداث جاده يكسره به برادران لينچ 
واگذار شده بود. به لحاظ داخلى، قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم، مصادف 
بود با حكومت قاجاريه. انقالب مشروطه در آغاز قرن بيستم اتفاق افتاد. سردار 
اسعد وارد ميدان شد، طوايف بختيارى متحد شدند و قرارداد محرمانه ى اتحاد 
براى پيشرفت مشروطيت و آراى ملت را امضا كردند. قرارداد پشت يك جلد 
قرآن مجيد چاپ سنگى نوشته شد و به امضاى سردار اسعد و تأييد ديگر 
مشروطه خواهان رسيد. درواقع بخش قابل توجهى از قدرت و رهبرى جنبش 
و  بود  بختيارى ها  عهده ى  بر  سال هاى 1905-1911  درخالل  مشروطيت 

سپهدار اعظم (محمد ولى خان) و سردار اسعد، پيش قراوالن آن.
انقالب مشروطه با ورود قواى بختيارى از اصفهان و قم و عقب نشينى 
نيروهاى دولتى در ژانويه 1909 به اوج خود رسيد. حاجى على قلى خان 
سردار اسعد و سپهدار در عمارت بهارستان اقامت گزيدند و به همراه مجتهدين 
و عده اى از اعضاى مجلس اول محمد على شاه را از سلطنت خلع كردند. 
يك بار سپهدار نخست وزير شد و سردار اسعد وزير كشور و بار ديگر سردار 
اسعد وزير جنگ بود و سپهدار وزير كشور. پس از آن خوانيِن بختيارِى حاضر 
در كابينه، اصالحات متعددى انجام دادند كه به تقويت موقعيت بختيارى ها 
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منجر شد.
در فصل ششم، نويسنده با بازگشت به «وضعيت بختيارى ها پس از سال 
از  پس  و  پيش  بختيارى ها  داخلِى  تفرقه هاى  و  اختالف  موضوع   «1882
مشروطه را مورد توجه قرار داده و تأثير آن بر رويدادهاى سياسى را وامى كاود. 
در  بختيارى ها  نفوذ  عليه  والى)  صولت الدوله،  (خزعل،  جنوب  قبايل  اتحاد 
سال  شورش  مركزى،  حكومت  با  بختيارى  خوانين  اختالف  سال 1910، 
1929م/1308ه.ش در چهارمحال و بختيارى، تشكيل اتحاديه يا كنفدراسيون 
بختيارى، اختالف خوانين بختيارى بر سر امتياز نفت و تقسيم اراضى، اعدام 
فروش  برخى از خوانين در نتيجه ى همين اختالفات و شورش ها و نهايتاً 
اجبارى دهات و سهام نفت به رضا شاه در طى سال هاى 39-1938 از ديگر 

مباحث اين فصل است.
تأليف تاريخ بختيارى كار آسانى نيست. اطالعات مربوط بدانها به راحتى 
به دست نمى آيد و پژوهشگر گاه در اين مورد به بدفهمى و آشفتگى دچار 
مى گردد. كتاب گارتويت اما بسيار منسجم است و آن گونه كه از فهرست 
منابع و يادداشت هاى آن برمى آيد، بر اساس كتب و اسناِد معتبر به تأليف 
درآمده است. نمايه ى مفصل كتاب، استفاده از آن را ساده تر كرده و مقدمه ى 
مختصرش، راه ورود به بحث را هموار كرده است. در عين حال، خواننده در 
موقعيت ها و مناسبت هاى مختلف با آثار ديگر پژوهشگران پيرامون بختيارى ها 

آشنا شده و تحليل گارتويت در خصوص آنها را دريافت مى دارد.
اكنون پايان بخش اين مقال، ترجمه ى جستارهايى از نخستين برگ هاى 
فصل اول كتاب است. سبك نويسنده در اين كتاب البته روان است و او 
در عين طرح مباحث آكادميك، فهم مطلب را براى خواننده جذاب كرده و 

رويدادهاى مهم تاريخى را داستان وار نقل مى كند:
«تاريخ بختيارى ها كه زمان آن به قرن چهاردهم ميالدى بازمى گردد و 
ايفاى نقش رهبرى خان هاى دوركى به مدت دويست سال در درون اين 
تاريخ، بر عطش مورخان حوزه ى اجتماعى براى دانستن پيرامون ايران، دامن 
مى زند. همواره وسوسه ى اين فرض وجود دارد كه تداوم عجيب و غيرمعمول 
بختيارى ها در نام، مى تواند در ساختار متن سياسى، اقتصادى و اجتماعى آن ها 
نيز وجود داشته باشد. اما مورخ در اين مورد به ويژه ناكام تر مى ماند، زيرا تا پايان 
قرن نوزده ميالدى، اين امكان وجود نداشت كه با استناد به منابع مقدماتى، 
يك رويداد سياسِى رخ داده در تاريخ بختيارى را بازسازى نمايد و حتى اگر هم 
امكان اين بازسازى وجود داشته باشد، باز هم بخش هاى اصلى اين داستان 
گسسته و ناقص برجاى مى ماند. از سوى ديگر دانشمندان علوم اجتماعى نيز 
در تالش براى كسب روايتى كامل در خصوص ساختار اجتماعى ايل بختيارى 
پيش از روزگاران معاصر ناكام مانده اند. نهادهاى پايه، رهبرى و ارزش هاى 
ايل بختيارى به واسطه ى سرشت پيچيده ى اين جوامع، شكاف و فقدان منابع 
و تفاوت هاى موجود بين دريافت هاى درونى و مشاهده هاى بيرونى از ايل 

بختيارى همچنان پرابهام باقى مى مانند.
فرضيه اى  اكتشافى  مالحظات  براى  مى توان  مشكالت،  اين  على رغم 
پيش نهاد و آن را در مقابل مثال هاى تاريخى به محك آزمون گذاشت. 
توانايى هاى اتحاديه هاى قبايلى مستقيماً براى قدرت بخشيدن به يك محرك 

خارجى متناسبند. قبايل شبانى در قالب كنفدراسيون ها، بيشترين تأثير را بر 
تاريخ گذاشته اند و اهميت اقتصادى آنها در منابع تاريخى يا مورد بى توجهى 
و غفلت قرار گرفته و يا ظاهرى و بى اساس قلمداد شده است. كنفدراسيون ها 
گروه هاى موقت و غيرمعمولى را تشكيل مى دادند. سرشت سازمانى اجتماعى 
ـ  اقتصادى و نيز شبانِى ايلياتى، مثال در مورد ايل بختيارى، همواره سّد راِه 

تشكيل اتحاديه هاى ايلى بوده است...»

پى نوشت:
1 . Doudemu

2 . Bonkou

3 . Obbeh

4 . Bouwah

5 . Eyshoum
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1362، ص101، كوچ نشينى در ايران، ص161

7 . همان، ص43
8 . جغرافيا و تاريخ چهار محال و بختيارى، كريم نيكزاد اميرحسينى،چاپ خانه ى گيتى، 

تهران 1331، ص16
9 . Dr.Elizabeth Macben ross

10 . Isabella bishop

11 . Fredrik barth, nomads of south Persia

12 . Barth, Nomadism in the mountain

13 . A.J.Christian, A Report on the tribes of fars

14 . تاريخ سياسى، اجتماعى بختيارى، پروفسور جن رالف گارتويت، ترجمه ى مهراب اميرى؛ 
نشر سهند، تهران : چاپ اول 1373، ص9

15 . D.F.Eickelman

16 . R.L.Tapper

17 . William knox D’Arcy

18 . int.J.Middle east stud 3,24-44, Printed in Britain: Gene R.Gartwaite, The 

Bakhtiyari khans, The Government of Iran, And the British, 1846-1915

19 . ايلخان لقبى ترك است كه از سوى قبايل ترك جهت داللت بر رياست يك قبيله مورد 
استفاده قرار ميگيرد.در قرن نوزدهم، قاجارى ها نيز از اين عنوان ناميدن سران قبايل، به ويژه 

خوانين بختيلرى و قشقايى بهره بردند.
20 . sarhang abu’l fath ozhan Bakhtiyari,tarikh – Bakhtiyari (Tehran, 

1345/1967), P.P 81-82 and 85

21 . تاريخ سياسى، اجتماعى بختيارى، ج.ر.گارتويت، ترجمه ى مهراب اميرى، نشر سهند، 
تهران: ص85
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