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گذرى بر جايگاه ايل در تاريخ ايران
ايل واژه اي مغولي، تركي به معناي دوست، يار، همراه، هم قبيله و 
عشيره  است عشيره مترادف با ايل و واژه اي عربي به معناي بني اعمام 
و نزديكان از جانب پدر است كه جمع آن عشاير و عشيرات است. در  

فارسي به معناي خويشان، نزديكان، تبار، اهل خانه، و طايفه است.
 واژه ايالت (جمع ايل) براي نخستين بار در زبان فارسي در زمان 
نيمه  و  صحرانشين  طوايف  آن  از  منظور  كه  رفته  كار  به  ايلخانيان 
صحرانشين است همچنين ورود تركان مغول به ايران مترادف با رايج 
شدن واژگان و مفاهيم متعدد از جمله خان يا قاآن، ايل، اويماق، اولوس 
و نظاير آن بوده است.  كه به يك نمونه آن در بستان السياحه اشاره 
مى شود: « طايفه افشار به چندين اويماق منشعب مي شوند و هر اويماق 
مشتمل است بر چندين اوجاق، جميع طوايف افشار از اويماق تركمان اند 

 1  .«
در متون التين براي ايل و طايفه و قبيله و عشيره دو اصطالح به كار 
رفته كه هركدام معرف زندگي بدوي است. يكي Nomad و ديگري 
Tribe، اصطالح نخست به آن دسته از عشاير اطالق مي شود كه بر 

اساس نظام شباني مبتني بر حركت متناوب يا فصلي كه شيوه معيشت 
و تمدن آن ها بر اساس نوعي زندگي كوچ استوار است و اصطالح دوم 
سرزمين  در  كه  مي شود  اطالق  گروهي  به  كه  كلي  است  اصطالحي 
معين با نظام سياسي اجتماعي مستقل مبتني بر نظام خويشاوندي كه 

داراي اجزائي نيز هستنند.  2  
توران  مي گفتند.  توران  يا  ديوان  عشاير  جماعت  قديمي  به  آثار  در 
نشين  چادر  مردمي  تورانيان  است.  سركش  و  وحشي  ديوانه  مترادف 
عقب  كشاورز  و  شهرنشين  ايرانيان  از  تمدن  حيث  از  و  بيابان گرد  و 
يغما  و  غارت  به  و  مي زدند  دستبرد  ايرانيان  به  همواره  و  مانده ترند 

مي پرداختند از اين رو ايرانيان اقوام چادرنشين را تور مي ناميدند.  3
در ايران جمعيتي را عشايري به حساب آورده اند كه داراي وابستگي 
اشتغال دارند.  شباني  معيشت غالب  زندگي كوچ روي با  بوده به  ايلي 
نيمه  كوچ نشينان،  كرده اند.  تقسيم  عمده  گروه  سه  به  را  جمعيت  اين 
كه  هستند  افرادي  شامل  كوچ نشينان  رمه گردانان.  و  كوچ نشينان 
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بسيار  زراعي  زمين  به  آنان  وابستگي  ندارند  ثابتي  سرپناه  ييالق  در 
اندك، كشت و كارشان ديم و قلمرو زيستي آنان در اراضي حاشيه اي 
عمدتًا  كه  عشايري اند  جمعيتي  كوچ نشينان  نيمه  است.  يكجانشينان 
قشالق را در ساختمان و يا در آبادي هاي قشالقي و ييالق را در چادر به 
سر مي برند اين گروه نسبت به كوچ نشينان وابستگي بيشتري به زمين 
دارند. خصوصًا در قلمرو قشالقي خود داراي آب و زمين زراعي بوده و 
در قشالق در آبادي ها ساكن اند و مانند روستاييان زارع و باغدار هستند. 
دام  پرورش  به  و  مي كنند  استفاده  ييالق  طبيعي  مراتع  از  رمه گردانان 
با بردن رمه ها به مراتع بدون همراهي اعضاء خانواده اشتغال دارند در 
اين شيوه دام ها همراه چوپان يا بعضي از اعضاي خانوار به مراتع برده 
آبادي هاي  به  دام ها  مراتع  از  بهره برداري  دوره  پايان  از  پس  مي شوند 
قشالقي مراجعه و دوره قشالقي را در طويله و از طريق تعليف و تغذيه 

دستي مي گذرانند. 
مناطق  كل  در   1366 تيرماه  در  سرشماري  اطالعات  اساس  بر 

سرشماري  مستقل  طايفه  و 547  ايل   96 كشور  استان هاي  عشايري 
برابر 1152099  سال 1366  در  كشور  كوچنده  جمعيت  تعداد  شده اند. 
نفر بوده است. قلمرو زيست عشاير كوچ رو ايران عمدتًا در امتداد سلسله 
باختران،  غربي،  و  شرقي  آذربايجان  استان هاي  در  و  زاگرس  جبال 
خوزستان، لرستان، ايالم، چهارمحال بختياري و كهكيلويه و بويراحمد، 
مركزي  نقاط  و  سمنان  و  بلوچستان  و  سيستان  و  خراسان  و  فارس 
ايران است. باتوجه به جمعيت و نقش آن ها در طول تاريخ الزم است 
مقدمه اى درباره خواستگاه، نوع معيشت و نقش و جايگاه ايالت در بستر 

تاريخ و با تكيه بر تاريخ ايران پرداخته شود. 
انسان هاى  كنيم  مراجعه  بشر  آغازين  دوران  به  اگر  تاريخى  نظر  از 
حيوانات  كردن  اهلى  با  غارنشينى  دوران  كردن  سپرى  از  بعد  اوليه 
نشينان  كوچ  بود.  معروف  نشينى  كوچ  به  كه  كردند  آغاز  را  دوره اى 
از  يا  جنوب  به  شمال  از  دايم  است  استوار  دام  پايه  بر  اقتصادشان  كه 
ارتفاعات به نواحى پست يا برعكس كوچ مى كردند. همزمان با كوچ 

قلمرو زيست عشاير كوچ رو ايران عمدتاً در امتداد سلسله 
جبال زاگرس و در استان هاي آذربايجان شرقي و غربي، 
باختران، خوزستان، لرستان، ايالم، چهارمحال بختياري 
و كهكيلويه و بويراحمد، فارس و خراسان و سيستان و 
بلوچستان و سمنان و نقاط مركزي ايران است
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نشينى در بعضى از نواحى كه آب هاى دائمى در جريان بود گروهى از 
انسان ها ساكن و معيشت جديدى را خلق كردند كه زراعت و كشاورزى 
بشرى  تمدن  آغازگر  و  بشر  پيشرفت  آغازين  نقطه  كشاورزى  كار  بود 

است.
هدف اصلى كوچ نشينان يافتن چراگاه بود اين عامل باعث هجوم پى 
در پى كوچ نشينان به روستانشينان و تخريب آبادى ها و مزارعه آن ها 
مى شد. ورود آريايى ها به ايران ادامه تجاوز كوچ نشينى به يكجانشينى 
كه  بود  تمدنى  بر  آريائى ها  غلبه  و  است  حضريت  با  بدويت  جدال  و 
شهرهاى متمدنى چون شهر سوخته، سيلك و جيرفت را به نام خود 
يا  و  زرتشت  توصيه  با  يا  نيز  نشين  كوچ  آريايى هاى  بود.  كرده  ثبت 
گام  كشاورزى  سمت  به  كم  كم  انسان  كمال جويى  فطرت  اساس  بر 
باعث  آبى  كم  مشكل  آوردند  وجود  به  را  ماد  حكومت  و  برداشتند 
آمدن  كار  روى  با  سرانجام  يابد  ادامه  همچنان  شبانى  زندگى  تا  شد 
با  هخامنشيان  و  گرفت  قرار  توليد  عمده  وجه  كشاورزى  هخامنشيان 
رشد  باعث  واين  يافتند  آب  كمبود  براى  حلى  راه  (كاريز)  قنات  ابداع 

كشاورزى و سر منشاء تمدن بزرگ هخامنشى شد.
تمدن هخامنشى به دليل قدرت فراوان مانع هجوم اقوام كوچ نشين 
مانند ماساژت ها شد. اين سياست در دوره ى اشكانى و ساسانى نيز ادامه 
يافت و سكاها، كوشانى ها و هپتال ها نيز كه زندگى شان بر پايه زندگى 
كوچ نشينى استوار بود در دوران باستان نتوانستند به خاك ايران تجاوز 
كنند. جنگ هاى ايران با روم در عهد ساسانى و همچنين عوامل داخلى 
طبقاتى،  اختالف  شد.  ايران  بر  عرب  غلبه  و  ساسانيان  سقوط  باعث 
تبعيض نژادى و موالى خواندن ايرانيان توسط اعراب، نهضت شعوبيه را 
به وجود آورد و حركات استقالل طلبانه اى را به دنبال داشت كه منجر 
به شكل گيرى حكومت هايى از خاندان ايرانى شد كه در صدد احياى 
مجدد ايران بودند. سلسله سامانيان در شمال خراسان و آل زياد و آل 
بويه از آن جمله بود كه عصر زرين فرهنگ و تمدن ايران و اسالم و 
رنسانس اسالمى از خصوصيات اين دوران است.4  با حمله اعراب به 
ايران استحكامات مرزى در شرق يعنى با تركان آسياى ميانه از ميان 
رفت و تركان كه اقتصادشان بر پايه دامدارى و كوچ نشينى استوار بود 
براى يافتن چراگاه راهى شرق ايران شدند و بسيارى از آبادى ها و مزارع 
مسلط  ايران  حاكميت  بر  سپس  كردند  تبديل  ويرانه  به  را  كشاورزى 

شدند و به قول جالل آل احمد «..اصال طومار تاريخ ايران را هميشه 
ايل ها در نورديدند  نه آل ها هر بار  كه خانه اى ساختيم تا به كنگره اش 
برسيم قومى گرسنه و تا زنده از شمال شرقى در رسيد و نردبان را از 

زير پايمان كشيد و همه چيز را از پاى بست ويران كرد...»5
 تفكر ايلى با روى كار آمدن غزنويان آغاز و در دوران سالجقه تداوم 
يافت كه جدال اهل قلم با اهل شمشير از خصوصيات اين دوران است 
و در دوران مغوالن به اوج رسيد و ايران و جهان اسالم را به ويرانه  
قرگوزلو ها،  مانند  ترك  ايالت  مغوالن  هجوم  با  همزمان  كرد  تبديل 
افشارها و قشقايى ها وارد ايران شدند،6 از ديگر ايل هايى كه وارد ايران 
شد  قاجارها بودند كه در قرن نوزدهم حاكميت ايران را به دست گرفتند 
تفكر ايلى و روحيه ى تهاجم و غارتگرى كه از ويژگى هاى زندگى ايلى 
بود باعث شد تا بسيارى از اقوام ساكن در ايران كه از تيره هاى لك و 
تاجيك بودند طعمه شمشير اين اقوام شد و بازماندگان آن ها به ناچار به 
چادرنشينى روى آوردند و گروه چادرنشينان ايرانى نژاد را تشكيل دادند 
كه شامل لرها و بختيارى ها هستند.7 تفكر ايلى تا دوران مشروطه يعنى 
حدود هزار سال ادامه يافت.8  با شكل گيري دولت مدرن در ايران و 
گسترش مدرنيته اميد مي رفت كه بساط نهادهاي ماقبل مدرن برچيده 
شود. تا قبل از ظهور دولت مدرن، ايالت و طوايف در ايران از استقالل 
خودمختاري  نيز به  مركزي  دولت  و  برخوردار  مركزي  دولت  نسبي از 
دريافت  آن ها  از  مالي  نظامي  و  خدمات  و  بود  گذاشته  صحه  آن ها 
خشونت  اقدامات  و  عمل  شدت  مدرن  دولت  پيدايش  آغاز  با  مي كرد. 
بار، استقالل نسبي و كليه نهادها و تأسيسات ايالت را در هم شكست 
و نهادهاي بوركراتيك جديد را جانشين آن ها ساخت. با از بين بردن 
ايل راه ها، ممنوعيت كوچ، ملي كردن مراتع، از بين بردن سياه چادرها 
و  حجاب  كشف  لباس،  وحدت  اجباري،  اسكان  نظير  اقدامات  ساير  و 
خدمت نظام وظيفه اجباري، نه تنها به محدوديت بلكه به تخريب و از 
بين بردن آن ها همت گماشت. اما ايالت و طوايف تا زماني كه تفوق 
و برتري نظامي داشتند به مقاومت آشكار و شورش هاي گسترده عليه 
دولت مركزي پرداختند و آنگاه كه چيرگي نظامي خود را از دست دادند 
عقب نشيني كرده و گردن به سياست هاي دولت مركزي نهاده كوچ را 
رها و اسكان يافتند. عده اي به كشاورزي و عده اي راهي شهرها شده و 

در حومه شهر ساكن شدند.  

تفكر ايلى با روى كار آمدن غزنويان آغاز و در دوران 
سالجقه تداوم يافت كه جدال اهل قلم با اهل شمشير از 
خصوصيات اين دوران است و در دوران مغوالن به اوج 
رسيد

ايل بختيارى
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در اواخر شهريور 1320 و ضعف ناگهاني دولت، كوچ نشيني دوباره 
آغاز و خانه ها تخريب و عشاير زندگي ايلي را ديگر بار آغاز كردند. در 
دوران پهلوي دوم با برنامه هايي كه شاه داشت نظام ايلي را رها كرده 
كه منجر به توسعه نيافتگي منطقه اي شد و منجر به شورش هايي در 
سال 1325 شد كه شورش عشاير فارس و بحث جدايي آذربايجان از 

جمله اين واكنش ها عليه دولت مركزي بود.  
مي توان  مجموع  در  شد.  عشاير  به  جدي  توجه  انقالب  از  بعد  ولي 
دوم آن ها  پهلوي  كرد،  برخورد  ايالت  خشونت با  پهلوي اول با  گفت 
را ناديده گرفت كه به توسعه نيافتگي جامعه ايلي انجاميد اما حكومت 

جمهوري اسالمي تا حدودي به آن ها توجه كرد. 
در اين دوره عشاير كشور جامعه اى محروم و عقب مانده را تشكيل 
مقابل  در  خدمات  و  امكانات  از  آنان  برخوردارى  ميزان  كه  مى دادند 

جامعه ى شهرى و روستايى بسيار ناچيز و اندك بود. يكى از اين جامعه 
عشايرى ايل بختيارى است كه تا كنون درباره ى زندگى بختيارى ها، 
ملى  و  منطقه اى  و  دولتى  سازمان هاى  خارجى  و  ايرانى  پژوهشگران 
تحقيقاتى انجام داده اند كه از مهمترين پژوهشگران خارجى مى توان به 
ژان پير ديگار و دتيرامان اشاره كرد. همچنين پژوهشگران ايرانى نيز 
تحقيقاتى در اين زمينه انجام داده اند. سازمان هاى دولتى مانند وزارت 
مسكن و شهرسازى، وزارت بهداشت و درمان، سازمان برنامه و بودجه 
زمينه هاى  در  هامون  مطالعات  دفتر  بختيارى،  و  محال  چهار  استان 
گوناگونى ايل بختيارى بررسى و تحقيق كرده اند كه بيشتر جنبه هاى 
فرهنگى و مردم شناسى از طرف پژوهشگران خارجى و جنبه آمارى از 

طرف سازمان هاى دولتى اهميت داشته است. 
عشاير  اقتصادى  و  اجتماعى  سرشمارى  از  قبل  گذشته  مطالعات 
است.  نبوده  روز  به  آن  اطالعات  و  بوده   1366 ماه  تير  در  كوچنده 
اساس  بر  آمده  دست  به  اطالعات  آخرين  از  استفاده  با  پژوهش  اين 
سرشمارى سال 66  به عمل آمده است. فرضيه اين پژوهش دگرگونى و 
تحول بسيار ژرف در ساختار جامعه عشايرى ايل بختيارى است و هدف 
نگارنده از اين پژوهش، بررسى اوضاع اجتماعى و اقتصادى عشايرى 
كوچنده بختيارى است و مقصود از عشاير بختيارى در اين پژوهش آن 
ويژگى هاى سه  بختيارى است كه داراى  خانواده هاى عشاير  دسته از 
گانه زير بوده اند 1ـ داشتن وابستگى ايلى و طايفه اى به ايل بختيارى 
2ـ اتكاى عمده زندگى به اقتصاد دامى 3ـ زندگى كوچ نشينى (كوچ 
انضمام  به  لنگ  هفت  شاخه ى  كل  شامل  قشالق)كه  و  ييالق  بين 
طايفه هاى موگويى، مم زايى، محمود صالح از شاخه چهار لنگ و آن 
لنگ ها  هفت  قلمروى  ى،  محدوده  در  كه  است  زلقى  طايفه  از  تعداد 

زندگى مى كنند. 
از  پژوهش  علمى  پژوهش  اين  روش  و  ماهيت  نظر  از  همچنين 
نوع توصيفى ـ موردى بوده كه به بررسى وضع موجود ايل بختيارى، 
ويژگى هاى و خصوصيات ايل و رابطه آن ها با ساير متغيرها مى پردازد. 
روش جمع آورى اطالعات در اين پژوهش بر دو روش استوار است 
1ـ ميدانى: بيشتر از روش مشاهده مستقيم و همچنين مصاحبه با افراد 
مطلع ايل در مناطق ييالقى و قشالقى و همچنين اطالعات به دست 
كشور  كوچنده  عشاير  اقتصادى  و  اجتماعى  سرشمارى  اجراى  از  آمده 

از آنجايى كه زندگى ايلى و كوچ نشينى و آداب و رسوم  
مربوط به آن داراى يك پيشينه تاريخى است، آشنايى با 
زندگى كوچ نشينى به نوعى آشنايى با گذشته تاريخى 
زندگى بشر است 
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در تير ماه 1366 توسط مركز آمار و استناد به اطالعات اين سرشمارى  
2ـ شيوه كتابخانه اى كه بر اساس منابع مكتوب اطالعات و داده هايى 

را به دست آورده است. 
از آنجايى كه زندگى ايلى و كوچ نشينى و آداب و رسوم  مربوط به 
آن داراى يك پيشينه تاريخى است، آشنايى با زندگى كوچ نشينى به 
نوعى آشنايى با گذشته تاريخى زندگى بشر است كه توسط گروهى از 
عشاير  به خصوص  عشاير  زندگى  بررسى  نوعى  به   شده  حفظ  عشاير 
بختيارى موزه زنده اى از گذشته ميراث اجتماعى و آداب و رسوم گذشته 
است. كه تا حال ادامه دارد. در بحث تاريخ اجتماعى كاربرد دارد و اين 
پژوهش در راستاى حفظ چنين زندگى و توضيح چنين معيشتى است. و 
اهميت بسيارى در تحقيقات تاريخى، جغرافيايى و جامعه شناسى دارد. 
و در ابتدا به محتويات آن مى پردازيم اين كتاب در يازده فصل و در 

359 صفحه تأليف شده است. 
ـ  بختيارى  منطقه  به  قسمت  شش  در  كليات  عنوان  با  اول  فصل 
جغرافياى تاريخىـ  تشكيالت سازمانىـ  سلسله مراتب ايلىـ  تقسيمات 

ايلى ـ جمعيت و ويژگى هاى آن پرداخته است.
نكات مهمى راكه مؤلف در فصل اول اشاره كرده موقعيت جغرافيايى 
منطقه بختيارى است ايل بختيارى در شهرستان هاى داران و فريدون 
لرستان،  استان  در  واقع  اليگودرز  اصفهان،  استان  در  واقع  شهر 
شهرستان هاى دزفول، انديمشك، مسجدسليمان، ايذه، و شوشتر واقع 
واقع  فارسان  و  لردگان،  بروجن،  شهرستان هاى  و  خوزستان  استان  در 
در استان چهارمحال و بختيارى زندگى مى كند. قسمت ييالق داران، 
قشالق  قسمت  و  فارسان  و  لردگان،  بروجن،  اليگودرز  شهر،  فريدون 
وسعت  است  شوشتر  و  ايذه  مسجدسليمان،  انديمشك،  دزفول،  شامل 

منطقه بختيارى تقريبا 39900 كيلومتر مربع است.9
پوشش  نظر  از  قشالقى  و  ييالقى  مناطق  توضيح  به  سپس  مؤلف 
گياهى، كوه ها، دشت ها، منابع آب (رودها) و جمعيت بختيارى پرداخته 

است.
قسمت دوم فصل يكم به جغرافياى تاريخى منطقه ى بختيارى اشاره 
بختيارى  منطقه  تاريخ  به  مختصر  صورت  به  كه  قسمت  اين  در  دارد 
با  نكته  اولين  است  اهميت  حائز  تاريخى  نظر  از  نكته  چند  پرداخته 
كرمانشاه  و  خوزستان  اطراف  در  باستان شناسى  كاوش هاى  به  توجه 
حدود 7000 سال قبل از ميالد در اين نواحى آثارى از زراعت ابتدايى 
دليل  به   10 است  مانده  جا  به  نشينى  كوچ  زندگى  از  كهن  اشكالى  و 
منطقه  اين  بختيارى  منطقه  گياهى  پوشش  و  هوايى  و  آب  موقعيت 
در  خصوص  به  خوزستان  نواحى  در  ساكن  مردمان  براى  پناهگاهى 
دوره ى ايالمى ها بود اين منطقه در دوره ى ايالم جزء قلمروى اصلى 
اين تمدن محسوب مى شد و ايالت انشان در دوره ى هخامنشيان بسيار 
اهميت داشت از دوره هخامنشيان تا روزگار ساسانيان منابع از گروهى 
نبوده و در  مركزى  دولت  تابع  مى كنند كه  ياد  نوماد (كوچنده)  به نام 
مواقع خطر در كوه هاى زاگرس پنهان مى شدند. 11نخستين بار كلمه ى 

اصطخرى  و  مسعودى  مانند  هجرى  چهارم  قرن  تأليفات  در  (لور)  لر 
ارائه شده است.12 حمداهللا مستوفى در تاريخ گزيده در تسميه لر آورده 
واليت  در  كه  است  آن  از  گويند  نوعى  به  قوم  اين  بر  اسم  اين  وقوع 
مانرود دهى است كه آن را كرد خوانند و در آن حدود دربندى است كه 
آن را به زبان لرى «كول» خوانند و در آن در بند موضعى است كه 
آن را لر خوانند چون در اصل ايشان از آن موضع برخواسته اند آنان را 
لر گفته اند.13 در اواخر قرن چهارم ابن حوقل لرها را كرد قلمداد كرد 
هزار   500000 از  بيش  فارس  اكراد  است  آورده  قوم  اين  شرح  در  و 
جز  طوايف  اين  دارد  سوار  هزار  بيش  و  كم  طايفه  هر  و  خانواده اند 
گروه اندكى كه در نواحى سردسير سكونت دارند مابقى در زمستان و 
نواحى  مردم  اما  مى روند  ييالق ها  و  قشالق ها  و  چراگاه ها  به  تابستان 
خودشان  نواحى  در  فقط  و  نمى شوند  منتقل  و  مى مانند  ثابت  گرمسير 
رفت و آمد دارند.14 ابن خلدون نيز منطقه ى بختيارى را با نام سرزمين 
كردها شمرده و مسكن آن ها را در دل كوه ها مى داند.15 در قرن پنجم 
هجرى براى نخستين بار در منابع از لردگان ياد شده است. 16سرزمين 
و  گرفت  قرار  تركان  تاز  و  تاخت  مورد  سلجوقى  دوره ى  در  بزرگ  لر 
بساط حكومت ديليمان بر اين منطقه برچيده شد سرزمين لر بزرگ در 
دوران اتابكان لر با پايتختى ماالمير (ايذه) بهترين دوران تاريخى خود 
را سپرى كرد.17 ابن بطوطه از اين سرزمين ديدن كرده و شرح سفر خود 
را در سفرنامه خود نوشته است كه در اين كتاب به آن اشاره شده است18  
اولين بار نام بختيارى در تاريخ گزيده سال 730 در بعضى نسخه ها به 

ايل بختيارى
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شاه  دوره  در  شده  ذكر  بدليسى  شرفنامه  در  سپس  مختارى  صورت 
عباس از قبايل الوار بختيارى ياد شده و اسكندر بيك منشى در تاريخ 
عالم آراى عباسى 19 و پس از آن در زمان نادر به كرارت از بختيارى ها 
در منابع تاريخى سخن به ميان آورده شده در اين زمان از بين 44000 

خانوار اعزامى به خراسان نام  بختيارى ها نيز آورده شده است
از ديگر مباحث مهم در فصل اول تشكيالت سازمانى ايل بختيارى 
به  ايلى  دوشاخه ى  به  بختيارى  ايل  سازمانى  تشكيالت  نظر  از  است 
نام هاى هفت لنگ و چهار لنگ تقسيم مى شود. درباره ى وچه تسميه 
بر  بندى  تقسيم  صفوى  دوران  در  شده  نقل  لنگ  چهار  و  لنگ  هفت 
از  و  جفت  نصف  لنگ  دوران  اين  در  زيرا  بود  مالياتى  مقررات  اساس 
اصطالحات مالياتى بود.20  از آنجا كه بنيچه ى ماليات ايالت از حيوانات 
بود مثل بختيارى از ماديان قشقايى از گوسفند شاهسوند از شتر بنيچه 
بسته شده در يك عهدى كه ماليات بختيارى مى بستند بنيچه ى سه 
ماديان به بختيارى بسته شد كه هفت پا قسمت هفت لنگ و چهارپا 
قسمت چهارلنگ و يك پا تخفيف داده شد يا كسانى كه از خارج به 
ايل پناه مى بردند و در ميان آن ايل زندگى و معاش مى كردند. 21 اين 
دو شاخه قلمروى جداگانه اى داشتند و هر شاخه به تعدادى بزرگ طايفه 
و طايفه تقسيم مى شد. طايفه اساسى ترين ركن تشكيالت سازمان ايلى 
بود.  كه اعضاى طايفه به واسطه ى قرابت هاى خونى به يكديگر وابسته 
مشتركى  كوچ  مسير  و  زمستانى  و  تابستانى  چراگاه  طايفه  هر  بودند 
داشت 22 قسمت بعدى كه در فصل اول به آن پرداخته سلسله مراتب 
ايلى از نظر قدرت است كه در رأس ايل ايلخان يا ايل بيگ كه بيشتر 
طايفه  امور  اداره  مسئول  كه  كالنتر  سپس  بود  دربار  به  وابسته  اوقات 
جمع آورى ماليات تأمين سپاه در مواقع لزوم رفع اختالف بين اعضاى 
طايفه با يكديگر يا اعضا و ساير طوايف ايل را بر عهده داشت پس از 
كالنتر كدخدا كه از طرف كالنتر با تأييد ايلخان يا به طور مستقيم از 
طرف ايلخان منسوب مى شد همچنين كدخدا را به عنوان رئيس تش 
ذكر كرده اند بعد از كدخدا ريش سفيد كه در راس اوالد بود و بعد از 
و  مال  عضو  خانوارهاى  اعضاى  توسط  كه  بود  مال  گپ  يا  سرمال  او 
از بين مسن ترين مردان انتخاب مى شد. 23 سلسله تقسيمات ايلى ايل 
بختيارى شامل هفت لنگ چهارلنگ، هفت لنگ به چند بزرگ طايفه 
(باب) سپس طايفه تش، اوالد و مال تقسيم مى شد چهارلنگ نيز با اين 

تفاوت كه در آن باب وجود نداشت مابقى همان تقسيمات هفت لنگ 
هفت  از  اعم  بختيارى  ايل  ايلى  تقسيمات  تمامى  كتاب  اين  در  است 
لنگ و چهارلنگ در قالب نمودار و جدول ذكر شده است كه بر اهميت 
اين كتاب مى افزايد. و از موارد ديگر كه در فصل اول به آن اشاره شده 
است زبان است زبان (گويش بختيارى) بختيارى است وضعيت سواد 
ايل بختيارى و وضع زناشويى در ميان ايل بختيارى از مواردى ديگر 
كه در اين فصل به آن پرداخته است طالق در ميان ايل امرى ناپسند 
و از خصوصيات ايل بختيارى پيش رسى ازدواج است كه بيشتر دختران 

در سن 10 سالگى ازدواج مى كنند 
در فصل دوم به فعاليت و اشتغال ايل بختيارى پرداخته اگر چه شغل 
فعاليت  دامدارى  فعاليت  كنار  در  ولى  است  دامدارى  ايل  مردم  اصلى 
بيشتر در ايل بر  تقسيم كار  صنايع دستى نيز رونق دارد  كشاورزى و 
منشأ  حسب  بر  كار  تقسيم  ديگر  موارد  از  است  سن  و  جنس  اساس 
نيروى كار، فعاليت اقتصادى و غيراقتصادى، جمعيت فعال و غيرفعال 
ايل و وضعيت اشتغال و بيكارى موقعيت شغلى شاغالن ايل بختيارى 
است كه در اين بخش به آن پرداخته است تمامى اين اطالعات و منابع 
در  مصاحبه  يا  پرسش نامه  طريق  از  سال 1366  تا  ميدانى  صورت  به 

قالب جدول و نمودار بيان شده است.
فصل سوم با عنوان فعاليت بخش كشاورزى در ايل بختيارى از دو 
قسمت عمده دامدارى و نگاه دارى طيور ـ زراعت و باغدارى تشكيل 

مى شود. 
در ايل بختيارى به كوچك ترين واحد بهره بردارى دامى كه از چند 
خانوار تشكيل شده مال گفته مى شود. مال در زبان لرى به معناى اسب، 
صورت  به  دام ها  مال  واحد  در  است  رفته  به كار  ثروت  و  خانه  منزل، 
اشتراك چرانيده مى شوند و چادرها در كنار هم و نزديك به هم قرار 
دارند هر مال سرپرستى دارد كه به آن گپه مال مى گويند. 24 در قسمت 
دامدارى عالوه بر ذكر تعداد كل دام هاى طوايف مختلف بختيارى در 
قالب جدول به ذكر تعداد گوسفندان همچنين ساير حيوانات اهلى مانند 
اسب، قاطر و االغ پرداخته سپس به ابزار كار دامدارى شامل: مشك 
گوناگونى  گوسفند است و انواع  سنتى از پوست  وسيله اى  (خيگ) كه 
دارد. مشك دوغ، مشك آب، خيك پنير، خيك روغن، مشك دوغ زنى 
چگونگى درست كردن  هركدام  مؤلف به شرح  جمله است. كه  از آن 

سلسله تقسيمات ايلى ايل بختيارى شامل هفت لنگ 
و چهارلنگ است، هفت لنگ به چند بزرگ طايفه (باب) 
سپس طايفه تش، اوالد و مال تقسيم مى شد چهارلنگ نيز 
همين¬طور، با اين تفاوت كه در آن باب وجود نداشت 
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آن ها و طرز استفاده از آنان پرداخته است. از ديگر وسايل ترى، ميش 
بند، و همبون يا انبان كه براى نگهدارى مواد غذايى روزانه چوپان از 
آن استفاده مى شود اشاره شده است. همچنين محصوالت دامى و طرز 
درست كردن هر يك، از مباحث اين قسمت است از مباحث ديگرى كه 
ارزش تاريخى نيز دارد ابزار و وسايل  دامدارى كه از گذشته هاى دور 
مورد استفاده ى دامداران و كوچ نشينان قرار مى گرفته است مانند گرز يا 
همان چماق كه عمدتًا از چوب ارژن است. فالخن كه بختيارى ها آن 
را «كه وون» مى ناميدند براى پرتاب سنگ از آن استفاده مى كردند. 
تفنگ كه دو گونه بود 1ـ پوز پر يا سرپر كه قديمى از نوع تفنگ هاى 
تفنگ  اين  مى شد  ساخته  ايرانى  صنعت گران  توسط  كه  است  سرپرى 
تفنگ  2ـ  مى گرفت  قرار  استفاده  مورد  درآمد  كم  خانواده هاى  توسط 
نوع  از  جنگى  جنگى،  يا  شكارى،  لول،  دو  لول،  تك  شامل  اتوماتيك 
برنوع لوله بلند يا ام يك است از نكات مهم طرز تهيه ى باروت توسط 
آن  شرح  كه  مى كردند  تهيه  را  آن  دور  گذشته ى  از  كه  بختيارى ها 

شنيدنى و جالب است. «....در محل نگهدارى دام در غارها و يازاغه ها 
به  گوسفندان  فضوالت  از  اليه اى  است،  سنگ  تخته  آن ها  كف  كه 
در  دامى  فضوالت  اوره  سنگ،  جنس  سختى  علت  به  مى آيد.  وجود 
و  كرده  برداشت  پاييز  فصل  در  را  اليه  اين  مى كند.  رسوب  آن  درون 
در ِآب خيس مى كنند. مايع به دست آمده را در درون گونى كنفى و يا 
توبره مويى مى ريزند. با آويختن كيسه و قرار دادن ظرفى در زير آن، 
آب آن را جمع آورى مى كنند. سپس مقدارى آب جوش نيز به رسوب 
درون كيسه اضافه مى كنند تا باقى مانده رسوب نيز از آورده مي شود. آب 
حاصل را درون ديگى ريخته و بر روى آتش قرار مى دهند تا بجوشد. 
مايع را آنقدر حرارت مى دهند تا آب آن تبخير شود و قوام بيايد. سپس 
آن را درون سينى و يا ظرف تختى مى ريزند تا سرد شود. زمانى كه 
مايع سرد شد، تيغه هايى از نمك به وجود آمده حالت رسوب پيدا مى كند 
كه آب در روى آن قرار مى گيرد. آب را از آن خارج كرده و ظرف را 
جلوى آفتاب مى گذارند تا خشك شود. نمك حاصل را خشك مى كنند 

اگر چه شغل اصلى مردم ايل دامدارى است ولى 
در كنار فعاليت دامدارى فعاليت كشاورزى و صنايع 
دستى نيز رونق دارد تقسيم كار بيشتر در ايل بر 
اساس جنس و سن است
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و به اندازه ى 20 درصد وزن آن، ذغال بيد (اين نوع ذغال را ذغال بيد 
فهمه مى گويند كه از چوب بدون گره و نورس بيد به دست مى آورند) 
مى افزايند. همچنين 20درصد وزن نمك حاصل شده، گوگرد زرد (قبًال 
مى كنند.  اضافه  آن  به  كرده اند)  صاف  تورى  پارچه  با  و  كوبيده  را  آن 
ماده ى حاصل را در چاله سنگى (جال) ريخته و با دسته ى هاون چوبى 
مى كوبند. پس از گذشت 2 ساعت، اين ماده را درون ظرفى ريخته و به 
مدت 2روز آن را در سايه قرار مى دهند. پس از گذشت اين مدت، دوباره 
آن را كوبيده و مقدارى آب به آن اضافه مى كنند تا حالت چسبندگى پيدا 
كند. سپس خمير را از سوراخ الك عبور مى دهند تا به صورت دانه هاى 
ريز درآيد. دانه ها را درون پارچه اى ريخته و آن را جابه جا مى كنند تا 
به صورت دانه هاى ارزن و يا كوچك تر (به اندازه حدود يك ميلى متر) 
در بيايد. پس از آن، اين ماده را درون سينى ريخته و در آفتاب (دور از 
باد و گرد و خاك) قرار مى دهند تا خشك شود. پس از خشك شدن، 

باروت آماده مى شود...»25
قسمت بعدى اين فصل زراعت و باغدارى است كه به شرح وضعيت 
كشاورزى و نحوه كاشت محصول، نوع محصول در مناطق ييالقى و 
قشالقى و همچنين از وسايلى كه ايالت در كشاورزى استفاده مى كنند 
نام  مؤلف  كه  مكانيزه  و  سنتى  گونه  دو  شامل  وسايل  است.  شده  ياد 
تمامى اين وسايل ( وسايل سنتى ) كه ارزش تاريخى دارد را آورده و 
به توضيح هر يك پرداخته است مانند خيش يا گاه آهن، داس، كم (كه 
براى قربال استفاده مى شد)، پارو، چنگر (كه همان شن كش است با 
تيغ هاى چوبى) و در قسمت آخر فصل سوم به بحث مرتع در منطقه 
بختيارى ييالقى و قشالقى پرداخته است. فصل چهارم با عنوان صنايع 

ناميد  نيز  خانگى  صنايع  مى توان  را  ايل  در  دستى  صنايع  كه  دستى 
صنايع دستى ايل در ساعت فراغت زن خانوار انجام مى گيرد. و شامل 
كاله،  چوقا،  چادر،  خورجين،  جاجيم،  زيلو،  گليم،  قاليچه،  قالى،  بافت 
دستكش، جوراب، گيوه، پاپوش، انواع حصير، ريس بافى و سبد بافى 
است كه مؤلف از طريق شيوه ى ميدانى و سرشمارى سال 66 تعداد 
خانوارهاى كه در توليد اين صنايع نقش داشتند را در قالب آمار و درصد 
آورده است همچنين مؤلف چگونگى ساخت و تهيه ى اين صنايع  را 

توضيح داده است.  
بختيارى  ايل  در  پوشاك  بررسى  به  پوشاك  عنوان  با  هفتم:  فصل 
پرداخته است. مطلبى را از قول سردار اسعد بختيارى نقل كرده كه در 
عادت و اخالق جماعت بختيارى اغلب عادت قديمه ى ايران است. زن 
بختيارى همان لباس دوره ساسانى را مى پوشند كه به لباس زن هاى 
زرتشتيان بى شباهت نيست.26 درباره پوشاك ايل بختيارى در دو قسمت 
چوقا،  گشاد،  شلوار  ساده،  پيراهن  كاله،  شامل  كه  مردان  الف)پوشاك 
شال، كمر و كفش (گيوه) مى باشد. نكته مهم درباره ايل بختيارى تمام 
بدون  و  مى كنند  استفاده  كاله  از  بزرگ  و  كوچك  از  بختيارى  مردان 
است.  نمدى  كاله  نوع  از  كاله  نمى شوند.  حاضر  اجتماعات  در  كاله 
نمدى  كودكان  كاله  مى شود.  رعايت  مراتب  سلسله  كاله  استفاده  در 
خود  به  مختص  و  رنگ  سياه  مردان  كاله  كه  صورتى  در  رنگ  سفيد 
آنان است. طوايف هفت لنگ كاله نمدى سياه رنگ استفاده مى كنند 
كه داراى بدنه عمودى بر سقف كاله است به آن كاله خسروى گفته 
مى شود. در بروجن، شهركرد چهلگرد تهيه مى شود. چهارلنگ ها از كاله 
نمدى شترى رنگ معروف به كاله دزفولى استفاده مى كنند. از ديگر 
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اوايل  با  مصادف  كه  است  (چوخا)  چوقا  بختيارى  مردان  پوشش هاى 
سلطنت رضا شاه بود. اصل چوقا از منطقه اى به نام ليوس از لرستان 
است كه به آن چوقا ليوسى مى گويند. كه از پشم گوسفند تهيه و توسط 
زنان بختيارى بافته مى شود.27 از ديگر پوشاك بختيارى شلوار مردان 
بختيارى است كه به آن تمبون يا تنبان گفته مى شود شلوار گشاد و 
سياه قسمت كمر تنگ و پارچه هاى آن آزاد و مواج است.  نمونه آن 
امروز  و  شده  يافت  بختيارى  منطقه  در  اشكانى  دوره  برنزى  مجسمه 
رنگ  سياه  دبيت  پارچه  از  شلوار  جنس  است.  باستان  ايران  موزه  در 
مرغوب  و  بوده  گيوه  عمدتا  بختيارى  ايل  مردان  كفش  درباره  است. 
پيراهن  ـ  روسرى  شامل  زنان  پوشاك   28 است.  ملكى  گيوه  آن  ترين 
ـ تنبان(شليقه) و كفش است. كه در كتاب به شرح و توضيح هريك 

پرداخته شده است. 
نقل  و  حمل  به  ارتباطات  و  نقل  و  حمل  عنوان  با  هشتم:   بخش 
جاده اى شامل حمل و نقل توسط انسان، توسط حيوان و وسايل نقليه 
موتورى اشاره دارد. حمل و نقل آبى نيز بحث ديگرى است كه به آن 
اشاره شده زيرا وجود رودخانه هاى پرآب بازفت ـ كوهرنگ و كارون و 
ساير رودخانه هاى محلى در مسير ايل راه هاى بختيارى منطقه ييالقى 
احداث  بر  عالوه  است.  اهميت  داراى  آبى  نقل  و  حمل  ـ  قشالقى  و 
استفاده  با  كه  مى شود  استفاده  قرقره  يا  جره  نام  به  وسيله اى  از  پل 
روى  بر  قرقره  از  استفاده  با  كه  (جره)  فلزى  اتاقكى  بكسل  سيم  از 
بين  ارتباط  دست  اهرم يا  بوسيله  حركت  مى كند.  حركت  بكسل  سيم 
استفاده  قايق  از  نيز  نواحى  بعضى  در  مى شود.  طى  رودخانه  سوى  دو 
مى كنند.  قسمت دوم بخش هشتم بحث ارتباطات است ارتباط به دو 
صورت انجام مى گيرد در هنگام خطر براى رساندن پيام به وسيله بانگ 
زدن كه به آن «بنگ= بانگ» كردن مى گويند ابتدا به صورت مقطع 
چند بار بلند« هى، هى، هى،...» مى گويند سپس نام طرف مخاطب را 
مى خوانند و طرف مقابل بعد از شنيدن با همان عالئم جواب مى دهد. 
در مسافت هاى دور از پيك استفاده مى شود.  قسمت سوم بخش هشتم 
ايل راه هاى بختيارى است كه به صورت مجزا به ايل راه هاى شاخه 
هفت لنگ و جهارلنگ اشاره شده است. ايل راه هاى شاخه هفت لنگ  
چهار ايل راه را به خود اختصاص داده اند 1ـ ايل راه تا راز 2ـ ايل راه 

هزار چمه 3ـ ايل راه  تنگ فاله 4ـ ايل راه دزپات
ايل راه هاى شاخه چهار لنگ 1ـ ايل راه ميونه 2ـ ايل راه آر پناهى 
3ـ ايل راه زلكى از آن جمله است. قسمت چهارم بخش با عنوان كوچ 
به عوامل عمده كوچ بختيارى پرداخته كه عبارت اند از عوامل طبيعى 
– عوامل اقتصادى عوامل اجتماعى و فرهنگى است.  سپس به انواع 

كوچ و شيوه هاى كوچ اشاره دارد.
فصل نهم با عنوان بررسى هاى اقتصادى.  به بررسى هزينه و درآمد 
تخريب  به  فصل  اين  در  است.  پرداخته   بختيارى  عشاير  خانوارهاى 

مراتع و جنگل ها نيز اشاره دارد.
 فصل دهم با عنوان بررسى هاى اجتماعى.  ابتدا به جايگاه و نقش 
زنان بختيارى در نظام كوچ نشينى در قالب وضع اشتغال زنان بختيارى 
از  بختيارى  ايل  در  زن  مهم  نكات  از  است  پرداخته   1365 سال  در 
بوده  مزد  بدون  فاميل  درصد   86 و  است  كار  مشغول  سالگى   6 سن 
يعنى اكثريت شاغالن زن براى خانواده بدون دريافت مزد كار مى كنند. 
بحث بعدى نقش اجتماعى زن ايل بختيارى است از نكات مهمى كه 
به آن اشاره كرده وظايف بى شمار زن در نظام كوچ نشينى همچنين 
زنان  به  نسبت  يكسانى  حقوق  از  بختيارى  ايل  زن  اجتماعى  نظر  از 
روستايى و شهرى برخوردار نيست. پاى بندى زن به سلسله مراتب ايلى 
و سنت هاى وابسته به  آن درك جامعه پدر تبارى به زن اين اجازه را 
نمى دهد كه در مسايل اجتماعى ابراز وجود كند.29 در شهادت و گواهى 
نظر  زنان كمتر  مورد قبول قرار مى گيرد و در حل اختالفات و نظر 
از  بسيارى  از  بختيارى  زن  كنند.  شركت  بحث  در  نمى توانند  خواهى 
حقوق اجتماعى خويش محروم است سن ازدواج در بين آنان پايين و 
در مواردى 9 تا 10 ساله به خانه شوهر مى روند. ازدواج غالبًا در دفاتر 
اسناد رسمى ثبت نمى شود. در بعضى موارد عاقد هم حضور ندارد مهريه 
علت  به  مى كنند.  ازدواج  مهريه  بدون  موارد  بعضى  در  و  است  ناچيز 
ويژگى هاى جامعه ايلى هنگام ازدواج پرداخت شيربها از طرف خانواده 
داماد به خانواده عروس الزامى است. رسم «ناف بران» رسمى است كه 
عليرغم هيچ ميل و رغبتى براى ازدواج دخترى بايد با پسرى ازدواج 
كند. در جامعه ايلى تعدد زوجات نيز مرسوم است كه نويسنده در كتاب 
به عوامل وشرح هر كدام پرداخته كه عامل اقتصادى، عامل اجتماعى و 

صنايع دستى در ايل را مى توان صنايع خانگى نيز ناميد 
و شامل بافت قالى، قاليچه، گليم، زيلو، جاجيم، خورجين، 
چادر، چوقا، كاله، دستكش، جوراب، گيوه، پاپوش، انواع 
حصير، ريس بافى و سبد بافى است

ايل بختيارى
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فرهنگى  از آن جمله است. از نكات مهم كه به آن اشاره شده در عامل 
اقتصادى بعضى از خانوادها براى تأمين نيروى كار، همسر براى شوهر 
به  توجه  با  اجتماعى  عامل   30 مى كند  انتخاب  زوجه اى  با  همسر  خود 
تفكر مرد ساالرى و گرايش به جنس ذكور در جامعه ايلى اگر زنى براى 
شوهرش پسرى نياورد مرد همسر ديگرى را بر مى گزيند تا شايد براى 
او پسرى بياورد. عامل فرهنگى هر گاه بين دو طايفه از ايل بختيارى 
جنگ و جدالى در بگيرد كه منجر به كشته شدن مردى شود يكى از 
عوامل آتش بس و آشتى بين دو طايفه، دادن يك دختر از طرف قاتل 
به طرف مقتول است به اين مورد خين بس مى گويند. شرايط اجتماعى 
و فرهنگى ايل آنرا مقرر مى سازد كه چه دخترى از چه خانواده اى،  اگر 
خانواده مقتول صاحب پسر بزرگ نباشد دختر را به پدر مقتول داده و 
اين خود از عوامل تعدد زوجات است. از ديگر مباحث اين فصل وظايف 
زن بختيارى در محل استقرار در ييالق و قشالق است. كه از جمله 
توليد دامى (شير دام توسط زنان دوشيده مى شود) – تهيه لوازم زندگى 
(صنايع دستى) – تامين آب مصرفى ـ حمل مواد سوختى ـ كارهاى 
روزانه زندگى(دوخت و دوزـ نگهدارى فرزند........) عالوه بر موارد فوق 
كه اختصاص به زنان دارد در بسيارى از امور و كارهاى ديگر به خانواده 
كمك مى كند كه مؤلف به شرح آنها پرداخته است. از مباحث ديگرى 
زندگى  در  سنگ  نقش  عنوان  با  شده   اشاره  آن  به  فصل  اين  در  كه 
كوچ نشينان بختيارى به عمده ترين موارد آن از قبيل بر پا داشتن چادر 
ـ تهيه فراورده هاى شير ـ ساختمان ـ ديوار و پرچين ـ اجاق ـ اهرم 
ـ اسلحه (دفاع)ـ زنبوردارى ـ وسايل آسيا كردن و كوبيدن مواد ـ بام 
غلتان ـ ظروف (بخصوص براى دامها براى آبشخور دام مورد استفاده 
قرار مى گيرد كه به آن سنگ او گفته مى شود) ـ پناهگاه ـ عالمت 
ديوارـ بناى يادبودـ سنگ مزار مورد استفاده قرار مى گيرد. نكته جالب و 
ارزشمند كه از نظر تاريخى نيز داراى اهميت است موضوع سنگ مزار 
در ايل بختيارى است كه از شكوفايى فرهنگ اين ايل حكايت مى كند 
و مؤلف به آن پرداخته است. سنگ مزار به دو قسمت عمده نقش دار 
و ساده تقسيم مى شود. سنگ هاى مزار نقش دار به سه دسته تقسيم 
مى شوند. شير سنگى (بردشير) عبارت است از مجسمه اى از شير كه 
آن را از سنگ تراشيده بر روى مزار قرار مى دهند اين نوع سنگ مزار 
براى مزار مردان دالور ايل، به كار برده مى شود، در طرفين بدن شير 
نقش هايى از اسلحه سرد و گرم از قبيل تفنگ، خنجر، شمشير و كارد 
شكارى، تسبيح، شانه، آينه، انگشتر و مهر پديد مى آورند. بر گرده هاى 
استفاده  نقش مى بندد.  مزار  صاحب  فرد  نيز نام و نشان  شير  مجسمه 
در  آن  نسل  كه  است  بختيارى  شير  با  رابطه  در  بيشتر  شير  شكل  از 
استفاده  گذشته  در  است  شده  منقرض  شكار  خاطر  به  ايل   قلمروى 
 31 بود.  متداول  شكارچيان  مزار  روى   بر  بيشتر  سنگى  شير  مزار  از 
سنگ مزار افقى اين نوع سنگ مزار با برآمدگى مكعبى شكل با ابعاد 
مى شود  ساخته  مزار  سر  قسمت  در  متر  سانتى   20×20×20 تقريبى 
بلندى سنگ مزار حدود 80×40 سانتى متر عرض با قطر 10 سانتيمتر 

نظر  به  مى كنند.  حك  را  مزار  صاحب  مشخصات  مزار  سنگ  روى  بر 
مؤلف كتاب اين سنگ مزار قدمتش بيشتر از سنگ مزار شير سنگى 
است برآمدگى قسمت سرگور بيشتر ياد آور آتشدان است و استفاده از 
آن در دوره پيش از اسالح بوده در حالى كه شير سنگى در دوره بعد 
از اسالم مرسوم شده است. البته از آنجايى كه در گذشته مردگان را 
با  زيرا  نيست  درست  ديدگاه  اين  گذشته  كوه هاى  در  نمى كردند  دفع 
مشاهده قبرستان هاى چهارمحال بختيارى شير سنگى قدمت بيشترى 
دارد. سنگ مزار عمودى به شكل پنج ضلعى كه يك زاويه آن در باال 
قرار مى گيرد پايه اين پنج ضلعى موازى با سطح زمين و دو ضلع ديگر 
عمود بر گور قرار مى گيرد اين سنگ بر باالى مزار مى گذارند بر روى 
آن نقش هاى انسان و وسايل شخصى وى حك مى شود بر روى سنگ 
مزار مردان، نقش اسب سوار و اسلحه سرد و گرم و بر روى سنگ مزار 
زنان، نقش زنى حك شده كه در يك دست وى شانه قالى بافى و در 
نگار  و  نقش  دارارى  ساده  مزار  سنگ  دارد.32  قرار  قيچى  ديگر  دست 
نبوده و با استفاده از سنگ و چيدن آن بر روى مزار ساخته مى شود. 
از مباحث ديگرى كه در اين بخش مؤلف به آن پرداخته نقش بلوط 
متوسط اين درخت كه حدود 400 تا  بختيارى هاست. عمر  زندگى  در 
1000 سال است. از اين درخت استفاده هاى دارويى، صنعتى، تهيه ابزار 
كشاورزى و دامدارى، ساختمان سازى، تغذيه دام و از ميوه آن براى 
تهيه نان از تنه آن در تهيه سوخت (آتش) استفاده مى شود. از آنجايى 
كه بلوط بسيارى از نيازهاى مادى و معنوى عشاير منطقه را برآورده 
مى سازد هنگامى كه در منطقه ى  جنگل بلوط، كودكى به دنيا آيد به 
سبب تقدس اين نعمت خدادادى نام پسر را بلوطى مى گذارند. قسمت 
بعدى اين فصل بعضى از لوازم و ابزار زندگى در ايل بختيارى است كه 
بسيارى به دليل قدمت ارزش تاريخى اند كه نمونه آن جعبه هزار پيشه 
– كالك(براهر داراى چيدن ميوه درختان) مالر (سه پايه) كه اين سه پا 
يه توسط قالب حلقه به هم وصل مى شود و از آن براى آويختن مشك 
يا مشك زدن و مواردى متعدد استفاده مى شود.  گهواره كه از چوب 

براى نگهدارى نوزادان كه در گويش بختيارى به آن تده مى گويند.
 فصل يازدهم با عنوان كوچ نشينان دهستان ميان كوه دزفول به 
وضعيت (اشتغال – منابع آب منابع تامين سوخت و جنگل ها و مراتع 
مراسم  و  عروسى  و  ازدواج  و  تغذيه  و  درمان  و  بهداشت  مبادالت  و 
عنوان پايان  پرداخته است و در پايان با  عزادارى در عشاير دره كائد 
سخن با توجه به 11 فصل  كتاب به برنامه ريزى براى زندگى  عشاير 
و آينده عشاير بختيارى و برنامه ريزى آن پرداخته است برنامه ريزى 

در جهت اسكان و نهايت به نتيجه گيرى پرداخته است. 
محاسن اين پژوهش: جمع آورى  اطالعات بيشتر به روش ميدانى 
از طريق مشاهده مستقيم، مصاحبه، پرسشنامه، تصاوير، عكس و ارائه 
علمى اين  اهميت  نقشه كه بر  نمودار و  جدول،  درچارچوب  اطالعات 
پژوهش مى افزايد.  عالوه بر شيوه ميدانى  استفاده از شيوه كتابخانه اى 
و اسنادى  كه اطالعات مربوط به ايل از طريق اين شيوه كامل شده 
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است زيرا مؤلف بسيارى از اطالعات آمارى را از سازمان هاى مربوطه 
مانند اداره آمار و برنامه و بودجه استان  يا وزارت بهداشت يا امور عشاير 
به دست آورده است كه اسناد ادارى محسوب مى شوند و اعتبار زيادى 
در تاريخ دارند. با توجه به خصوصيات و ويژگى هاى ذكر شده اين اثر 
مى تواند براى كسانى كه درباره ايل بختيارى  بخصوص در زمينه مردم 
بدست  موثقى   اطالعات  بختيارى  رسوم  آداب و  آشنايى با  شناسى و 

آورند به عنوان بهترين و موثق ترين منبع مكتوب به شمار آيد.
معايب: به نظر اين جانب اين پژوهش خالى از نقص نيست توصيف 
شناسى  جامعه  و  تاريخى،جغرافيايى  ويژگى هاى  نظر  از  بختيارى  ايل 
كتاب 359  يك  در  كامل  صورت  به  نمى توان  و  است  گسترده  بسيار 
صفحه اى به آن پرداخت لذا به ناچار به بسيارى از موضوعات بخصوص 

در زمينه تاريخى به صورت خالصه اشاره شده است. 
با  فصل  عنوان  مى رسد  نظر  به  نيز  كتاب  فصل بندى  درباره 
قسمت هاى فصل از نظر محتوا هماهنگ نيست. به عنوان مثال فصل 
سوم باعنوان كشاورزى ابتدا به مال كه كوچكترين واحد بهره بردارى 
دامى در ايل بختيارى كه از چند خانوار تشكيل مى شود پرداخته سپس 
دوم  قسمت  دامدارى،  عنوان  با  اول  قسمت  قسمت،  سه  به  را  فصل 
زراعت و باغدارى و قسمت سوم با عنوان مرتع پرداخته است. شايد اين 
اصطالح در اين جا كاربرد پيدا كند كه مّعرف نبايداعم از معرف باشد 
يا اخص از آن كه در اين جا مشهود است. به بعضى ديگر از فصول 
كتاب نيز چنين ايرادى وارد است. از ديگر نواقص آن بعضى از مطالب 
در فصل هاى مختلف تكرار شده است كه براى خواننده مطالب تكرارى 

ماللت آور است.
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