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هدف: هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی جامعه شناسی تاریخی 

ساختار قدرت در ایل بختیاری از عرص قاجار تا انقالب اسالمی است.

روش / رویكرد پژوهش: این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی بر پایۀ 

منابع كتابخانه ای و پس از ارزیابی داده های تاریخی و تجزیه و تحلیل 

آن به سازماندهی و استنتاج  پرداخته است.

یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد كه ایل بختیاری یكی از ایالت 

بزرگ جنوب ایران بوده است كه در طول تاریخ خود، فراز و فرود 

بسیاری داشته و نقش مهمی در تاریخ ایران و تحوالت این كشور ایفا 

®وده است. ساختار اجت�عی سیاسی بختیاری ها از الگوی خاصی 

پیروی ®وده است و در طول تاریخ دچار تغییر گردیده است، قدرت 

در بختیـاری بر خالف جوامـع عشـایری دیگر از سطوح و الیه های 

مختلفی تشكیل شده بود. اگرچه در گذشته خوانین در راس ساختار 

سیاسی و كالنرتان، كدخدایان و ریش سفیدان به ترتیب بعد از آن ها 

قرار داشتند، اما با قدرت گرف¹ دولت مركزی و گسرتش پاسگاه های 

نظامی به تدریج از قدرت خوانین كاستـه شد و ساختـار سیاسی 

بختیاری ها دچار تغییـر گردید، به طـوری كه امروز خوانیـن در ساختـار 

قدرت بختیاری ها جایگاهی ندارند.
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بررسی تحلیلی جامعه شناسی تاریخی  ساختار 
قدرت سیاسی، اجت�عی در ایل بختیاری

مقدمه
بختيارى ها، بزرگ ترين ايل ايران هستند كه در محدودة جغرافيايى شمال و شرق استان 
خوزستان، قسمتى از استان هاى لرستان، چهارمحال و بختيارى، و اصفهان سكونت دارند. 
حاكميت خوانين، وابستگى شديد به رؤساى قبايل، زندگى كوچ نشينى وابسته به چراگاه و 
مراتع، اقتصاد معيشتى و دامپرورى، وحدت قبيله اى و عصبيت قومى،  نظام خويشاوندى 
پدرتبارى و مردساالرى، و همبستگى هاى سببى و نسبى دارد. ايل بختيارى از لحاظ شكل 

ساختار سياسى و سازمان اجتماعى وجوه تمايزى با ايالت ديگر دارد.  
آشنايى با ساختار اجتماعى وتشكيالت درونى جامعة بختيارى در گذشته و امروز مى تواند 
كمك شايانى به شناخت دقيق اين گروه از مردم ايران كند. اگرچه سؤال اصلى مورد نظر در  
مقاله اين است كه: «ساختار قدرت سياسى اجتماعى ايل بختيارى از عصر قاجار تا انقالب 
اسالمى چگونه بوده است ؟ در همين زمينه به سؤال هاي فرعى ديگرى نيز پرداخته شده است 

كه عبارت اند از :
- ساختار قدرت سياسى و سازمان اجتماعى بختيارى ها در گذشته و امروز چگونه بوده 

است؟
- طبقات قدرتمند كه در رأس هرم قدرت بختيارى قرار داشتند كدام اند و چه تغييراتى 

در وضعيت آن ها به وجود آمده است ؟



۲۶
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ  ۸۶

فرضیه های پژوهش
- ساختار قدرت سياسى اجتماعى در ايل بختيارى از قاجار تا انقالب اسالمى دچار دگرگونى 
شد. خوانين جايگاه خود را از دست دادند ، شيوة زندگى مردم، سنت ها و رسوم اجتماعى و 

نظام معيشتى آنان دچار تغيير شد . 
- به نظر مى رسـد عواملى مانند كاهش قدرت خوانين و از دست دادن جايگاه سياسى 
اجتماعى آنان، گذار از زندگى كوچ نشينى به يكجانشينى ، سياست اسكان عشاير پهلوى اول، 
و كاهش اتكاى بختيارى ها به اقتصاد معيشتى و دامپرورى در تغييرات ساختار سياسى و 

سازمان اجتماعى آنان تأثير داشته است.
- ساختار هرم قدرت سياسى اجتماعى بختيارى ها نسبت به گذشته، دگرگون گشته و از 

ميزان قدرت طبقات باالى هرم قدرت مانند خوانين و كالنتران كاسته شده است.
در زمينة پيشينة تحقيق يا قلمرو موضوعى نزديك به آن، اگرچه در برخى منابع تاريخى 
نظير تاريخ بختيارى  نوشته سردار اسعد بختيارى و يادداشت ها و خاطرات سردارظفربختيارى 
مطالبى نوشته شده است، پژوهشى منسجم و مستقل، مبتنى بر بررسى ساختار قدرت در ايل 
بختيارى انجام نشده است؛ هرچند بايد از اقدام سكندرامان اللهى بهاروند يادكرد كه در اثر 
خود، قوم لر ، به بيان مطالب مختصرى دربارة اين موضوع پرداخته است. همچنين، بايد به 
محققانى همچون جواد صفى نژاد در كتاب لرهاى ايران ، وغفار پوربختيار دركتاب جامعه 
بختيارى و تحوالت ايران اشاره كرد كه در آثار خود به  صورت گذرا و محدود در اين زمينه، 

مطالبى را بيان كرده اند.
مقالة حاضر را مى توان پژوهشى مستقل و تحليلى دربارة موضوع ساختار قدرت سياسى 
و اجتماعى در ايل بختيارى محسوب كرد. در اين پژوهش، چگونگى شكل گيرى ساختار 
اجتماعى بختيارى ها، سازمان اجتماعى، هرم قدرت آنان، و ساختار سياسى جامعة بختيارى 
و طبقات صاحب قدرت مورد بررسى و تحليل قرار گرفته است و با هدف تبيين و تحليل 

ساختار قدرت اجتماعى و سياسى بختيارى ها سازمان يافته است. 

چگونگی شكل گیری ساختار اجت�عی بختیاری ها   
مطالعات باستان شناسى، حيات مستمر گروه هاى انسانى در زاگرس ميانى را از سى هزار سال 
پيش تا به امروز تأييد مى كند. منابع فراوان آب و غذا از قبيل رودخانه، چشمه سارها، جنگل 
و درختان ميوة وحشى، گياهان خوراكى، شكارگاه ها، اراضى مستعد كشاورزى در حاشية 
رودخانه ها، پايين دست چشمه ها و جويبارها، و بارندگى مناسب موجب شد تا منطقه از 

هزاران سال پيش به  كانونى مستعد براى تجمع و استقرار گروه هاى انسانى در آيد.

فریدون الهیاری
اصغر فروغی ابری
عزت الله عبدالهی نوروزی
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خصلت اجتماعى انسان، به عالوه نياز وى به تعامل و همكارى و مقابله با خطرات و 
تهديدات او را به سوى زندگى گروهى و قبيله اى سوق داد. ضعف قدرت مركزى در ادارة 
مناطق و ناتوانى در برقرارى امنيت، گروه هاى انسانى را به همبستگى بيشتر فرا مى خواند. 
زندگى كوچ نشينى به شدت به مرتع و چراگاه وابسته است.كوچندگان از يكسو بايد قلمرو 
خود را حفظ كنند و از سوى ديگر، براى رسيدن به آن در ييالق و قشالق با خطراتى مواجه 
باشند. عبور از قلمرو ديگران و برخورد با طوايف و تيره ها در ايل راه ها مى توانست به جنگ 
و نزاع منتهى شود. عبور از گردنه هاى صعب العبور و رودخانه هاى خروشان و مسائلى از اين 
قبيل همبستگى گروهى را مى طلبيد تا كوچندگان بتوانند باتهديدات، سختى ها، و خطرات 
مقابله كنند. همة اين ها عواملى بودند كه سازماندهى و انسجام خاصى به قبايل و طوايف 
مى بخشيد و روابط اجتماعى عميق و مستحكمى بين اعضا به وجود مى آورد و سرنوشت آنان 

را به هم گره مى زد.
در جامعة ايلى، فرد به شدت به گروه و جمع متكى است. طايفه، منافع فرد را تضمين 
مى كند. افراد براى حفظ منافع و قلمرو و تأمين امنيت، گروه هاى منسجم و نظام يافته اى را 
به وجود مى آورند و با ادغام گروه هاى كوچك، گروه بزرگ تر با جمعيت بيشترى شكل 
مى گيرد كه از قدرت بيشترى نيز  برخوردار است و  مى تواند موازنة قدرتى به وجود آورد 
كه از يكسو امنيت بيشتر و از سوى ديگر خوددارى طوايف از ورود به يك جنگ تمام عيار 
را به دنبال داشته باشد. رؤساى طوايف و تيره ها نيز در شكل گيرى سازمان اجتماعى طوايف 
نقش ويژه اى دارند. شخصيت و نفوذ آنان در ميزان همگرايى و انسجام اعضاى طايفه بسيار 
مؤثر است. يكپارچگى  بيشتر طايفه باعث فزونى قدرت محلى آن  مى شود و هر چه طايفه 

قدرت بيشترى كسب كند، دامنة نفوذ رؤسا بيشتر مى شود. 
رؤسا هم تمايل شديد دارند تا طايفه از انسجام درونى ويكپارچگى برخوردار باشد و 
هم با طوايف ديگر پيوند برقرار كند؛ زيرا گسترش ائتالف و نزديكى طوايف تضادها را كمتر 
مى كند و طايفه حاميان بيشترى پيدا مى كند. نظام خويشاوندى پدرتبارى بختيارى ها نيز عامل 
ديگرى است كه ساختار اجتماعى خاص جامعة ايلى را شكل مى دهد. اين ساختار، طى 
صدها سال، به تدريج تكوين يافت و به شكل حكومت محلي اتابكان لر بزرگ پديدار شد و 

بعد از فروپاشي اتابكان هم تا دورة رضاشاه ادامه پيدا كرد1.
درمتون تاريخى و جغرافيايى مانند تاريخ طبرى ، صوره  االرض ابن حوقل ، تاريخ يعقوبى، 
و التنبيه و االشراف مسعودى و بسيارى از منابع ديگر، به سكونت طوايف كرد، لر، چادرنشين، 
و كوه نشين در زاگرس ميانى اشاره شده است(ابن حوقل،1366،ص29؛ يعقوبى،1356،صص 
50و51؛ مسعودى،1365،ص 84)؛ وحكايت از آن دارد كه زندگى ايلى و ساختار اجتماعى آن 

۱.  با فروپاشی حكومت اتابكان لر بزرگ، 

قلمرو آنان بین ایالت و طوایف مختلف 

تقسیم شد و در رأس هر ایل افرادی به نام 

«خان» قرار گرفت. پس از سقوط اتابكان، 

بختیاری ها بر بیشرت نواحی و قلمرو آنان 

مسلط گشتند. اساس و پایۀ جامعۀ بختیاری 

بر ه�ن شكل گذشته در دوران لر بزرگ و 

بر اساس جامعۀ ایلی، انسجام درونی

 و یكپارچگی قبیله ای تداوم یافت

(گارثویت،۱۳۷۳،ص ۱۰۳).

بررسی تحلیلی جامعه شناسی 
تاریخی ساختـار قدرت سیاسـی ... 
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در اين مناطق متداول بوده است. حمداهللا مستوفى، به وضوح به طوايفى اشاره مى كند كه در 
اين منطقه اسكان يافته اند كه هنوز با همان نام شناخته مى شوند (1364،ص 538).

سازمان اجت�عی جامعۀ بختیاری 
ايل، واژه اى تركـى - مغولـى، به معناى واليت، صلـح و دوستى، خيل و گـروه، دوست، رام 
و مطيع و مردم و جماعت است. اين واژه، در حيات تاريخى هزار و چندساله اش توسعة 
معنايى فراواني يافته است. كهن ترين سندى كه واژة ايل در آن به كار رفته متعلق به ترك هاى 
سلجوقى است(دايره المعارف بزرگ اسالمى ، ج 10، ص 698). مؤلف جامع التواريخ، ايل را 
به معناى«مطيع و فرمانبردار» به صورت تركيبى«ايل كردن»(مطيع كردن) و «ايل شدن»(مطيع 
و فرمانبردارشدن) به كار برده است(همدانى،1362،ج1،صص247-245). ايل، يك گروه 
منسجم جمعيتى است كه در يك قلمرو جغرافيايى به هم پيوسته سكونت دارند. در 
دورة  ايلخانان، عنوان«ايلخان» براى فرمانروايان مغول ايران كه تابع و مطيع خان بزرگ، 
هوالكو، بودند به كار رفت و ايالت به معناى جماعتى از مردم كوچنده و نيمه كوچنده، با 
ساختار اجتماعى – سياسى خاص در فارسى كاربرد يافت (بلوك باشى ،1381، ج 10،صص 

698و699).
ايل بختيارى به دو شاخة هفت لنگ و چهارلنگ1 تقسيم مى شود و هر شاخه شامل چند 
باب است. باب اصطالحى است كه وحدت جغرافيايى طوايف اقمارى را با وحدت سياسى 
توأم مى نمايد. باب، به صورت پسوند به آخر اسم اضافه مى شود و مفهوم پيوستگى و همبستگى 
طايفه اى را مى رساند و هر باب شامل چند طايفه مى شود (ميرزايى دره شورى،1373،صص 

  . (81-82
طايفه، درسازمان اجتماعي بختيارى ها شامل گروه كثيرى از افراد است كه عواملى 
مانند، همخونى، پيوندسببى، همجوارى، و هم پيمانى، ميان آنان پيوندى عميق و ناگسستنى و 
همچنين همبستگى جمعى شديدى به وجود آورده است. اگرچه اعضاى هر طايفه جد ونياى 
مشترك خود را يك نفر مى دانند؛ ممكن است تمام اعضاى طايفه كه جمعيت آن، گاه به 
چند ده هزار مى رسد، داراى نياى واحد مشترك نباشند. طايفه، بيشتر به يك اتحادية انسانى 
اجتماعي يا سياسي شباهت دارد كه متشكل از گروه هاى انسانى كوچك ترى به نام تيره2 
مى باشد. تيره ها، به دليل همخونى، پيوندهاى سببى، همجوارى، مقابله باخطرات، و برقرارى 
موازنة قدرت با هدف دستيابى به امنيت، طايفه را به وجود آورده اند كه از نظر نيروى انسانى، 

امكانات، و قلمرو جايگاه واالتر و قدرت بيشترى دارد (خسروي، بي تا،صص72و73).
افراد يك تيره، غالباً، همخون و داراى نياى واحد و منشأ مشترك هستند. افراد هر تيره، 

۱. لنگ:به معنی لنگ یا پا اصطالحی 

مالیاتی می باشد که بختیاری بر آن اساس 

مالیات به دولت پرداخت می کردند. 

ایل بختیاری به دوشاخۀ چهارلنگ و 

هفت لنگ تقسیم می شد.

۲. ه�ن اجاق یا آتش است، در بختیاری 

به واحد ایلی کوچک تر از تیره و بزرگ تر 

از کروبو یا مال، تش گفته می شد. تیره به 

واحد ایلی کوچک تر از طایفه و بزرگ تر 

از تش در جامعۀ بختیاری تیره می گویند. 

در رده بندی نظام ساختی هر ایل ردۀ 

بعد از طایفه را تیره می نامند كه معموًال 

از مجموعۀ چند تیره یك طایفه شكل 

می گیرد كه ریاست تیره در گذشته با 

كدخدا بود كه ®ایندۀ كالنرت است

(صفی نژاد، ۱۳۸۱،ص ۱۳۴).
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نسبت به يكديگر احساس همبستگى شديدى دارند و ازسوى ديگر با اعضاي طايفه (افراد 
ديگر طايفه) نيز احساس پيوند و تعلق خاطر مى كنند. اما واحدهاى ايلى هرچه از تيره ها فاصله 
بيشترى بگيرند، احساس همبستگى افراد كمرنگ تر و ضعيف تر مى شود. هرتيره، به چند تش 
و هر تش به چند اوالد1 تقسيم مى شود و هر اوالد چندُكروبَو2 و هركروبو به چند خانوار 
تقسيم مى شود. هرچند خانوار نيز در قالب يك مال يا روستاى كوچك و يا بخشى از يك 

روستا سكونت دارند.

از نظر استقرار، كوچك ترين قرارگاه«مال» است كه مى تواند از يك يا چند سياه چادر و يا 
يك يا چند خانه روستايى تشكيل شود. افراد يك مال معموالً اقوام بسيار نزديك و افراد يك 

روستا نيز غالباً اعضاى يك اوالد، تيره يا طايفه مى باشند(صفي نژاد،1380،ص130).
طوايف مختلف بختيارى، از قديم معموالً متحدانى براى خود در نظر مى گرفتند تا با 
تكيه برآن ها، آسان تر بتوانند با تهديدات مقابله كنند. گاهى دو طايفه با هم پيمان مى بستند 
كه در شرايط مختلف از يكديگر پشتيبانى كنند. اين پيمان در اصطالح محلى«خين و چو3» 
ناميده مى شود كه هم باعث افزايش قدرت گروه هاى محلى مى شد و هم نقش بازدارندگى 
ايفا مى كرد؛ به اين معنى كه موازنة قدرتى به وجود مى آورد و طوايف را از ورود به جنگى 

تمام عيار باز مى داشت.
تقسيم بندى فوق كه براى بختيارى ها ذكر شده در بين ايالت ديگر ايران كلى تر است و 
در برخى مواقع واحدهايى چون باب،  طايفه، و گاهى ايل با يك مفهوم به كار مى روند؛ اگرچه 
ايل يك مفهوم كلى است كه از اجتماع شاخه ها، باب ها، و طوايف شكل مى گيرد و طايفه 

واحدى از اعضاى تشكيل دهندة ايل مى باشد (ميرزايى دره شورى، 1373، صص 82-81).

ساختار سیاسی جامعۀ بختیاری و علل شكل گیری آن 
در ساختار سياسى گذشتة بختيارى ها، حاكميت، بر اساس وحدت قبيله اي و قومي و تكيه 
بر سنت هاي ايلي بود. حاكميت خوانين بختيـارى بر شالودة قبيله استوار بود و قبايل در 
اين دوران، به دليل اينكه بهترين نيروي جنگـي را تشكيل مي دادند بر اهالـي شهري برتري 

خانوارکروبواوالدتشتیرهطایفهبابشاخهایل

۱.  اوالد:  هرتیره به چند اوالد تقسیم می شود 

و هر اوالد از ده ها خانوار شكل می گیرد 

و هراوالد دارای رسپرستی است كه«ریش 

سفید» اوالد نام دارد. خانواده های یك اوالد 

همه با هم خویشاوند و دارای نیای مشرتكی 

می باشند(صفی نژاد،۱۳۸۱،ص۱۳۵).

۲.  واژه  ُكروَبو از تركیب دو كلمۀ«كر» كه در 

گویش لرها به معنی پرس و «بو» كه به معنای 

پدر است پدید آمده است كه معموالً شامل 

خانوارهای عموزاده می شود و به معنای پدر و 

پرس و منظور از آن واحد ایلی کوچک تر از تش 

و بزرگ تر از بهون «مال» می باشد که در ایل 

بختیاری و به ویژه در زمان کوچ بختیاری به آن 

مال نیز می گویند. مال، واحد ایلی برابر با کروبو 

می باشد هنگامی که یک واحد کروبو بختیاری 

در طی کوچ یک اردوگاه تشکیل می دادند به 

آن ها مال می گفتند.

۳.  واژه خین و چو در گویش لرها كه اصطالح 

دوكلمه ای است كه شامل «خین» به معنی 

خون و «چو» كه مخفف چوب است، می شود 

و به پی�ن هایی گفته می شد كه طوایف درون 

یك ایل باهم منعقد می كردند تا در موقع 

درگیری ها با طوایف دیگر و احیاناً جمع آوری 

دیه و خون بها به همدیگر كمك كنند و اتحاد 

و همبستگی داشته باشند. اختالف و درگیری 

در بین طوایف مختلف ایل بختیاری باعث 

می شد تا برای جلوگیری از تداوم جنگ و 

خونریزی الگوی بازدارنده و کارآمدی در گویش 

بختیاری با عنوان «خین»و «چو» تعریف 

و تبیین ®ایند. بر طبق رسم خین و چوب، 

اجزای ایلی که گاه اشرتاکات نسبی و خونی 

با یکدیگر ندارند، با هم متحد می شوند و 

سوگند می خوردند تا در مقابل تجاوز دشمن 

به یکی از آن ها و یا درگیری یکی از آن دو با 

طایفه و تیرۀ دیگر به کمک یکدیگر بشتابند. 

این قانون عرفی ه�نند قانون خویشاوندی 

و رسم بسته کشی براساس اشرتاکات 

نسبی یا خونی نیست(دیگار،۱۳۶۶،ص۳۰؛      

پوربختیار،۱۳۸۷، صص۱۴۱-۱۳۳).
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مي يافتند. در واقع، بيشتر حكومت هاي مهم ايراني بر قدرت قبيلگي تكيه داشتند(نيكي كدي، 
1375، ص53). 

عنصر ديگري كه در تقويت و تحكيم مباني حاكميت خوانين مؤثر بود، وجه كاركردي 
حاكم در تأمين امنيت و نظم بود. براي جوامع ايلي كه از نظر اقتصادي متكي به دام اند و دائمًا 
در پهنة وسيعي در حال كوچ براي يافتن مرتع و چراگاه جهت احشام خود هستند، برقراري 

امنيت امري ضروري و حياتي است.
 در واقع، خوانين بختيارى توانستند با تكيه بر همبستگي ايلي به حاكميتى بر مبناي 
وحدت قبيله اي و قومي برسند و براساس همين وحدت و همبستگي قومي و طايفه اي و با 
قدرت شمشيرزني مردان ايل، ديگر ايالت رقيب را از صحنه بيرون رانده و يكه تاز عرصة 

قدرت در سرزمين بختيارى شوند.
يكى از ويژگى هاى بارز جوامع ايلى، در همة رده ها، وابستگى شديد آن ها به رؤسا، بزرگان، 
و افراد سرشناس است. رؤسا كه نقش رهبرى را در بحران ها، فراز ونشيب ها، سختى ها، و در 
همة اوضاع و احوال برعهده دارند، عامل تقويت و تحكيم همبستگى و انسجام ميان اعضاي 
طايفه مى باشند و در جريان رقابت هاى محلى،  پيمان ها، حل وفصل مسائل، اختالف ها، 
سازماندهى ايلى، و امور مختلف نقش محورى ايفا مى كنند. درجامعة مردساالر ايلى، به طور 
معمول، قدرت رهبرى و هدايت در دست مردان است. در اوالدها، تيره ها، و طوايف به دليل 
همخونى رؤسا با اعضا و همچنين پيوند عميق ميان آنان، رؤسا نفوذ قدرت خود را حفظ كردند 
و از احترام خاصى نيز برخوردار هستند و نه تنها رهبرى سياسى را بر عهده دارند، بلكه از نظر 
عاطفى نيز نقش پدرانه و دلسوزانه براى خود قائل هستند (مجيدي،1371،صص 463-458).

علل و ريشه هاي نظام طايفه اي در اين دوره از تاريخ ايران را بايد در تحوالت سياسي و 
اجتماعي آن زمان جست وجو كرد. هجوم هاي خارجي، عدم وجود دولت مركزي قدرتمند، 
عدم استقرار حاكميت قانون و نظم سياسي، جنگ هاي داخلي، و وضعيت خاص جغرافيايي 

منطقه در پيدايش نظام طايفه اي تأثير داشته است.
از آنجا،كه نظام طايفه اي بر اساس نسب وحسب قبيله اي استوار است و عصبيت طايفه اي 
از اركان مهم آن مى باشد، اين ويژگي ها براي اعضاي طايفه، جبر قبيله اي و، براي رهبران آن 
نوعي استبداد مطلق ايجاد مي كرد. عموماً جامعة قبيله اي، جامعه اي فاقد دولت است؛ زيرا 
دولت به عنوان يك قدرت متمركز،  برتر از روابط نسبي و خانوادگي و مسلط بر آن ها عمل 

مي كرد(جعفريان،1380،صص 24-15).
در نظام طايفه اي،  متنفذان قوم، مقام سروري طبيعي و خانوادگي دارند و اساساً فردي از 
آنان به لحاظ داشتن خصلت هاي خاص و يا حتي نوعي انتخاب طبيعي، براساس آن خصلت ها، 
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 نقش ضعيفي از يك حاكم سياسي را ايفا مي كنند.
افراد قبيله براي حفظ خود بايد از مقررات ويژه اي تبعيت مي كردند. در آن ميان عصبيت 
صفت ويژة افراد قبيله بود و منظور ازآن طرفداري و حمايت شديد افراد قبيله از يكديگر 
است، به طوري كه هر فرد از حمايت بي چون وچراي قبيله خود برخوردار بود. ساختار 
اجتماعي ايل بختيارى نيز بر اساس نظام طايفه اي و قبيله اي استوار بود و از جمله مباني اقتدار 

و نفوذ خوانين، حمايت ايالت و طوايف مختلف بختيارى،  از آنان بود.

هرم قدرت در جامعۀ بختیاری 
توزيع قدرت سياسى در ايل بختيارى از ابتداى دورة قاجار تا به قدرت رسيدن پهلوى اول 

به شرح زير بود:
1. دررأس ايل، ايلخانى و حاج ايلخانى قرار داشتند. ايلخان باالترين مقام ايل بود كه حكم 
آن از طرف حكومت مركزى صادر و ابالغ مى گرديد(صفى نژاد، 1380،ص160). در آغاز 
سلطنت ناصرالدين شاه، در سال 1265، براى اولين بار حكم ايلخانى حسين قلى خان بختيارى 
از طرف شاه صادر شد و حكم حاج ايلخانى را نيز براى برادرش امام قلى خان كه به زيارت 
خانة خدا نائل شده بود صادر كرد و هر دو برادر در حكومت منطقه شريك بودند و قبل 
از اين تاريخ واژه و لقب ايلخانى گرى در بختيارى متداول نبود و در زمان به قدرت رسيدن 

حسين قلى خان معمول گرديد(اوژن بختيارى،1346،صص 78و104).
2.  طوايف بزرگ داراى كالنتر بودند كه هر كالنتر از سوى خان مأموريت داشت كه 

مسائل طايفه را حل و فصل نمايد.
3. دررأس هركدام از تيره ها كدخدايى قرار داشت كه از سوى كالنتر مأمور انجام كارها 

بود و از سوى كالنتران به اين سمت منصوب مى شدند.
4. ريش سفيد ازسوى كدخدا تعيين مى شد و او در ميان تش ها محدود بود و هر تش يك 
ريش سفيد و هر تيره چند ريش سفيد داشت. امروزه، ديگر در سرتاسر بختيارى دولت تسلط دارد   
و از جانب دولت فرمانداران و بخشداران به منطقه اعزام مى شوند(خسروى،بى تا،ص104).
تصوير زير بيانگر هرم قدرت و توزيع آن در گذشتة بختيارى و مقايسة آن با زمان حال 

است.
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خان

ایل بختیاری= ایلخان

ایل _ شاخه_باب

طایفه

تیره

اوالد، کروبو

شاخه و باب=خان

طایفه= خان وکالنرت

ریش سفید = اوالد-تش

ریش سفید= کروبو

ریش سفید= مال

مرد= خانوار

کالنرت

کدخدا

ریش سفید

هرم قدرت در دورۀ قاجاریه

خان و کالنرت
طایفه

تیره

اوالد، کروبو

تیره= ریش سفید

طایفه= خان وکالنرت

اوالد= ریش سفید

ریش سفید= کروبو

ریش سفید= مال

مرد= خانوار

ریش سفید

ریش سفید

هرم قدرت در حال حاظر

 هرم قدرت و توزیع آن در گذشتۀ بختیاری 

 و مقایسۀ آن با زمان حال

تصویر ۱

خوانین
چگونگی انتخاب خان

سابقة عنوان يا لقب«خان» در بختيارى روشن نيست. حداقل تا آغاز دورة زنديه منابع و اسناد و 
مدارك تاريخى وجود مقام و عنوان خانى را در بختيارى تأييد نمى كنند. بلكه تا آن زمان بزرگان 
و رؤسا را با لقب آقا، بيگ، ريش سفيد، و يا امير يادكرده اند(اوژن بختيارى، 1346،ص17). لقب 
خان را حاكمان در دولت هاى زنديه و پس از آن در دورة قاجار، به بزرگان و رهبران بختيارى 

دادند(اميرى، 1385،ص446).
 خوانين، به عنوان رهبران و رؤساى ايالت و عشاير، اغلب از دو طريق مى توانستند به 
مقام خانى دست يابند. آن ها يا از طريق نسب و خون به اين مقام و جايگاه مى رسيدند، بدين 
صورت كه پدر و اجداد آن ها خان بوده و در ادامه، مقام خانى به طور موروثى به آنان مى رسيد؛ 
و يا اينكه شخصـى بر اثر لياقت،كاردانـى، و يا شجاعت و جنگاورى مى توانست خود را به 
باالترين مقام جامعة خود كشانـده و باعث شود تا ديگران او را و يا حتى اخالفش را«خان» 

خطاب نمايند(پوربختيار، 1378،ص29).
خان، از ميان يك خانوادة مشخص انتخاب مى شد. تمام افراد ذكور اين خانواده خان 
شناخته مى شدند و هر يك از آن ها مى توانست به عنوان خان، قدرت را قبضه كند. درصورتى كه 
مادر يك خان«بى بى»بود امتياز بيشترى به دست مى آورد، چراكه پسرهايش مى توانستند از 
اين رهگذر سود بيشترى كسب كنند(عكاشه، 1365،ص57). برادرها و عموزاده ها احتماالً 
مى توانستند رقيبى براى خان شناخته شوند، زيرا هيچ ضابطه يا قانونى وجود نداشت كه يكى 
اميدوار باشد به اين سمت انتخاب يا انتصاب خواهد شد. تمام اعضاي خانوادة خان قابل 
احترام بودند، ولى خان به خاطر لياقت و شايستگى و تصميم گيرى هاى قاطعانه اش و اطاعت 

محض طايفه ازاو به طور طبيعى به اين سمت انتخاب مى گرديد(مجيدى، 1371،ص462).
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افراد ايل، به طور سنتى از خان حرف شنوى داشتند. خان شدن در ايل موروثى بود  و معموالً 
خان ها و بستگان آن ها به شاخة خاصى از ايل بستگى داشتند و خود را گروه ممتازى مى دانستند 

و سعى وافر مبذول مى داشتند تا اين امتياز را حفظ نمايند(صفى نژاد،1368،ص80).

شیوه های اع�ل قدرت خوانین بختیاری
1.  از طريق زور و قلدرى: خان قدرت و نفوذ خود را با فشار و تهديد مكرر به زيردستانش 
تحميل مى كرد و در صورت لزوم رقبا و مخالفان خود را تهديد به مرگ مى كرد. شيوة 
حكمرانى يك خان بيشتر به يك حاكم مستبد و مطلق العنان شباهت داشت و ساختار و بافت 
اجتماعى ايلى اجازه نمى داد كه زيردستان و تودة مردم دربرابر قدرت خان مقاومت كنند؛ ولى 
مى توانستند درصورت لزوم، با خوانين رقيب متحد شده و يا خان ديگرى را -غير از طايفة 

خود- به رياست برگزينند.  
2.  ايجاد اختالف و تفرقه بين طوايف ايل: خوانين ترجيح مى دادند كه هميشه نفاق و 
اختالف بين طوايف باقى بماند وسرحدات ناامن ومغشوش باشد تا از اين طريق قادر باشند 

مقام خود را حفظ كنند.
3.  استفاده از قشون: خوانين، با كمك قشون و افراد نظامى كه در اختيار داشتند دستورات 
خود را اجرا مى كردند. هرخان داراى يك دسته تفنگچى وگارد محافظ بود كه هميشه در سفر 
و حضر از او مراقبت مى كردند. در بختيارى، از اين افراد به نام «خانه زاد»ياد مى شد. در ميان 
دربار يا عمله جات، افرادى از قبيل پيشخدمت مخصوص، انباردار، و ميرآخور براى نگهدارى 
و تيماركردن اسب ها، شكارچى مخصوص، آبدار باشى، و دلقك ديده مى شدند. خانه زادها يا 

نوكران هميشه آماده خدمت بودند و در هنگام شكار يا سفر خان را همراهى  مى كردند.
4.  خوانين خود را مالك جان و مال مردم ايل مى دانستند و بر اين اساس هر كارى كه 

مى خواستند انجام  مى دادند وكسى ياراى مخالفت با آن ها را نداشت .
از طرفى تمام زمين هاى مزروعى در قلمرو هر طايفه جزء ثروت خان به شمار مى آمد. 
هرنوع زمين يا ملكى كه خريد و فروش مى شد بايد با اجازة خان يا نمايندة او صورت مى گرفت 
و خان تنها كسى بود كه مى توانست زمينى بفروشد و يا خريدارى كند و يا آن را به كسى اجاره 
دهد و يا قناتى احداث كند. دونوع ماليات به وسيلة مأموران خوانين وصول مى گرديد. يكى به 
نام گله دارى يا شاخ شمارى1 كه در فصل بهار دريافت مى شد. به اين ترتيب كه در مسير حركت 
ايل، پل هايى احداث شده بود و مأموران مالياتى در كنار پل ها مستقر مى شدند و از هر رأس 
ماديان يا چهاررأس االغ يا گاو يا بيست رأس گوسفند، پانزده قران ماليات شاخ شمارى دريافت  

مى كردند. ديگرى، ماليات خيش يا زمين هاى مزروعى بود(گارثويت،1373،ص110).

۱. شاخ ش�ری: یک نوع مالیات دامی در ایل 

بختیاری که دامداران براساس تعداد شاخ های 

چهارپایانشان به حکومت بختیاری یا دولت 

مرکزی مالیات می پرداختند.  
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5.  دربرخى مواقع، خوانين مورد حمايت دولت مركزى قرار مى گرفتند و اگر خان قادر 
مى شد كه اغلب طوايف بختيارى را تحت فرمان خود درآورد و يا قلمرو بيشترى را تصرف 
كند؛ از طرف دولت مركزى به عنوان رئيس ايل بختيارى به رسميت شناخته مى شد و مورد 

حمايت قرار مى گرفت(صفى نژاد،1380،ص160).
6.  خوانين براى تحكيم موقعيت سياسى خود سعى فراوان مى كردند كه نظر كدخدايان 
و سرپرستان تيره هاى مختلف را موافق خود نمايند و اگر در اين راه موفق مى شدند به مراتب 
بر قدرتشان افزوده مى شد. براى انجام اين كار، خان دو راه در پيش داشت يكى اينكه از طريق 
ازدواج هاى پياپى شبكة خويشاوندى خود را گسترش دهد و يا به توطئه و نفاق در طايفه 
دست زده و موقعيت كدخدايان را متزلزل كرده تا بتواند نظر آن ها را با نظر خود هماهنگ 

نمايد( صفى نژاد،1368،ص493).

اختیارات و مسئولیت های خوانین 
1.    رابطة بين عمال حكومتى و كوچ نشينان: خوانين، درزمستان، معموالً در چهارمحال بختيارى 
يا اصفهان و يا تهران اقامت داشتند و با جامعة شهرى مرتبط بودند و مى توانستند از لحاظ 

ادارى مشكالت و معضالت طوايف خود را حل وفصل كنند(گارثويت،1375،ص44).
2.  ايجاد اتحاد و همبستگى بين طوايف ايل خود و نيز با ساير طوايف از طرف ديگر 

براى مصون ماندن از تخطى و تجاوز ديگران از جمله مسئوليت هاى خوانين بود.
3.  خـان در مسائل داخلى، ترتيبات كوچ و مهـاجرت را هماهنگ و فراهم مى كرد و 
در نصب يا عزل كدخدا، كالنتر، حل وفصل نزاع هاى محلى، راهنمايى و ارشاد فرماندهان 
نظامى، وصول ماليات، و عبور طايفه در هنگام كوچ در قلمرو ديگران نقش فعالى بازى 

مى كرد(صفى نژاد،1380،صص160 و161).
4.  خـان هر طايفه در قلمرو فرمانروايـى خود، چه از لحاظ قرابت سببى و نسبى و چه 
از لحاظ سياسى واقتصادى با تمام رؤساى طوايف و مالكان و تجار شهرى و حتى اجزاى 
حكومت در پايتخت همبستگى و ارتباط نزديك داشت. خان، با اين نوع ارتباط زنجيره اى  
قادر بود مشكالت طايفه را از طريق ميانجى با گفت وگوهاى كدخدامنشانه حل وفصل كند.

خوانين بختيارى مشكالت و معضالت طوايف ابواب جمعى خود را در ارتباط با جوامع 
شهرى شخصاً حل وفصل مى كردند.

علل کاهش قدرت خوانین بختیاری و اضمحالل نظام خانی 
۱.  فرهنگ زدایی: يكى از زمينه هاى مساعى دولت ها جداكردن بختيارى ها از تمام نشانه هاى 

مادى و معنوى و فرهنگ سنتى آن ها بود. رشد فكرى وفرهنگى بختيارى ها، ايجاد مدارس 
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در مناطق بختيارى، مهاجرت به شهرها و ورود فناورى هاى جديد، رسانه هاى جمعى و 
ناكافى و پاسخگو نبودن خرده فرهنگ بختيارى با نيازهاى روز عوامل اين فرهنگ زدايى 

بود(خسروى،1370،ص85).
۲.  ایل زدایی و فروپاشی نظام ایلی: اين موضوع نتيجة عامل اول بود و حكومت ها نيز 

سعى مى كردند نظام ايلى را از بين ببرند و در ابتدا خوانين را از ايل جدا كردند و در پايتخت 
يا شهر هاى بزرگ سكونت دادند(كوپر، بى تا،ص18) و رؤساى ايل را مجازات و برخى 
ازآن ها را اعدام و اموالشان را مصادره كردند و به جاى آن ها فرماندهان نظامى را منصوب 
كردند. حذف خوانين از رأس هرم قدرت در بختيارى ها و جايگزين كردن فرماندهان نظامى 
به جاى آن ها با حكومت رضاشاه آغاز وعصر جديدى در زندگى كوچ نشينى ايران و از جمله 

بختيارى ها شروع شد (نوروزى،1374،ص79).
۳. اسکان اجباری: با ورود ارتش به صحنه و بستن تمام ايل راه ها وگذرگاه ها  سعى در 

اسكان عشاير شد كه اين امر موجب تغييرات آشكارى در نظام قشربندى اجتماعى و سياسى 
بختيارى ها گرديد(پورغفار،1387،صص 415-414).

۴.  برنامۀ اصالحات ارضی و ملی کردن مراتع: با اصالحات ارضى و ملى كردن مراتع و 

دادن مجوز علف چراه ها به دامداران، نظام سنتى سرپرستى جمعى منابع از هم پاشيد و تحرك 
اجتماعى سرعت گرفت و افراد زيادى از جمله خوانين در اين دوره، پايگاه قشرى خود را 
تغيير دادند؛ اما كالنتران وكدخدايان در پايگاه قشرى خود قرار داشتند و از دولت مركزى 

فرمان مى بردند(خسروى،1370،ص85).
برخـى از علل كاهـش قدرت خوانيـن وسقوط آن ها به عملكـرد اين خوانيـن مربوط 

مى شود كه عبارت اند از:
1.  خوانين خود را يك طبقة ممتاز نسبت تودة مردم مى دانستند و براى خود جايگاه طبقاتى 

ممتاز و جدا از مردم قائل بودند وخود را جدا از ايل مى دانستند(خسروى،1372،ص64).
2. خودكامگـى و استبداد خوانيـن كه حاكـم مطلق العنان بودند باعث شد كه در بين 

توده هاى مردم پايگاه و جايگاهى نداشته باشند.
3. وابستگى و دست نشانده بودن بعضى از خوانين به دولت مركزى، به نحوى كه قدرت 
اين خوانين با قدرت شاهان ايران بستگى مستقيم داشت. بدين معنى كه در زمان شاهان 
ضعيف قدرت آن ها افزايش و در زمان شاهان قدرتمند، قدرت آن ها كاهش مى يافت و احيانًا 
از بين مى رفتند(آهنجيده،1374،ص10). دولت هاى مركزى با پى بردن به افزايش قدرت خان 
از حمايت و پشتيبانى او دست مى كشيد و چه بسا بر ضد خان موضع مى گرفت (مكين روز، 

1373،ص174).
4. تقسيم منطقة بختيارى به مناطق و استان هاى مختلف سبب اضمحالل نظام خانى شد 
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كه با قدرت گرفتن حكومت مركزى و خلع يد خان ها، محدودة بختيارى، محدود به بعضى از 
مناطق خوزستان و ارتفاعات مركزى ايران شد(امان،1369،ص28).

5.  اختالفات دورن خانوادگى خوانين بختيارى كه به دو قسمت ايلخانى و حاج ايلخانى 
تقسيم شدند و هرگروه نيز مى خواستند خود در رأس ايل قرار گيرند، رقابت ميان برادران، 
عموزادگان و يا ميان عمو و برادرزادگان و بالعكس سبب تضعيف مقام خانى مى گرديد(پور 

بختيار،1387،ص71). 
و در نهايت، با وقوع انقالب اسالمى، نظام ايلياتى دچار تغييرات وسيعى شد و شوراهاى 

اسالمى جايگزين كالنتران وكدخدايان شد.

ایلخان
باالترين مقـام سياسى و ادارى در جامعة بختيارى ايلخـان بود كه از ميان خوانيـن و رؤساى 
طوايف انتخاب مى شد. ايلخان واژه اى تركى- مغولى است كه به معنى خان، رئيس، و 
فرمانرواى ايل يا قبيله است. واژة خان  در اواخر قرن ششم(راوندى، 1333،صص 172و174) 
به كار رفته است و از آن پس، رفته رفته در ايران گسترش يافت و در اواسط قرن هفتم هجرى 
قمرى هوالكوخان مغول را ايلخان خواندند(جوينى،1385،ص130). ايلخان، زمانى بر ايل و 
يا قبيله اى حكومت مى كرد كه آن ايل متحد شده و دست به تشكيل اتحاديه زده باشد و در 
غير اين صورت در رأس هركدام از طوايف يك ايل، خان هاى طوايف رياست و حكومت 

مى كردند(اميرى، 1385،ص456).
خوانين بختيارى، براى رسيدن به مقام ايلخانى و ايل بيگى، بايد داراى توانايى ها و 
ويژگى هايى باشند. در وهلة اول، ايلخان و ايل بيگ، بايد در يك خانوادة برجسته و اصيل از 
يك طايفة قدرتمند بختيارى به دنيا آمده و پرورش يافته باشند و از لحاظ نسب و خون جايگاه 

وااليى داشته و پدر و اجداد آن ها خان بوده باشند.
ايلخانى در جامعة بختيارى، وظايف و مسئوليت هاى سنگينى هم در مقابل ايل و اجزاى 
آن و هم در مقابل شاه و دولت برعهده داشت؛ ايجاد نظم و امنيت در ايل، دريافت ماليات 
طوايف ابواب جمعى، و پرداخت كامل و منظم و به موقع آن به دولت، كمك نظامى به دولت 
هنگام جنگ با بيگانگان، ودفاع از مرزها و يا سركوب شورش هاى داخلى از جمله اين 

وظايف بود(مجلة وحيد،1،ص442).
ايلخانان در مقابل ايل نيز مسئوليت و وظايفى داشتند كه مهم ترين آن ها عبارت بودند از: 
انتصاب خوانين طايفه ها و مقامات ايلى، حفظ صلح و عدالت و آرامش ايل، حل اختالفات 
ميان طوايف و ايفاى نقش قضاوت براى برقرارى مصالحه، راهنمايى ايل در مسير كوچ، و 
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دفاع از ايل در مقابل تجاوز ديگر ايالت (بيشوب، 1375،ص 130).

ایل بیگ 
بعد از ايلخانان، و در مقامى پايين تر از او، ايل بيگ قرار داشت كه در واقع معاون يا دستيار 
ايلخان بود. رهبران و رؤساى طوايف بختيارى قبل از اينكه از جانب دولت ها و سالطين به 
لقب و مقام خانى مفتخر شوند با لقب و عنوان «بيگ» خوانده مى شدند(اوژن بختيارى ،1346، 

ج1،ص17).  
ايل بيگ، يعنى بزرگ ايل امور داخلى ايل از قبيل جمع آورى ماليات،كارهاى ادارى، 
تنظيم امور امالك، تجهيز قوا، و سرپرستى طوايف مختلف را برعهده داشت. معموالً ايل بيگ 
از بين نزديكان ايلخان انتخاب مى شد و از نظر مقام سياسى و تصميمات فردى پس از ايلخان 

قرار داشت(صفى نژاد ،1381،ص162).

کالنـــرتان بختیاری 
در هرم قدرت طبقات جامعة بختيارى، كه خان، حاكم مطلق و فرمانرواى مستبد منطقه بود؛ 
بعد از خوانين، كالنتران بختيارى قرار داشتند كه داراى قدرت ايلى بودند. اين طبقه، همواره 
در ايل زندگى مى كردند و پيوند بيشترى با مردم داشتند و داراى احترام و شخصيت بودند. 
اين طبقه درعزا و شادى، دوش به دوش اهالى ايل هستند و اگر خوانين بختيارى قدرتى 

درمنطقه كسب مى كردند در ساية قدرت و پيوند با اين افراد بود.
كالنتران بختيارى، مستقيما از طرف خوانين بزرگ انتخاب مى شدند و سمت اداره و 
رهبرى طايفه را بر عهده داشتند. ايل بختيارى، از چندين طايفه تشكيل مى شد. هريك از 
طوايف مذكور داراى سرپرستى به نام«كالنتر»بود كه عزل ونصب او از اختيارات خان بود. 
خان، كالنتران را از بين نزديك ترين و مطمئن ترين افراد نسبت به خود انتخاب مى كرد. 
كالنتر، مظهر قدرت خان در طايفه بود و افراد طايفه اطاعت او را پذيرا بودند و اين اطاعت 
تا زمانى به قوت خود باقى بود كه كالنتر به نفع طايفة خود فعال وكوشا باشد، ولى اگر چنين 
نبود امكان تعويض كالنتر قطعى مى شد. كالنتران، براى حفظ موقعيت و قدرت بيشتر، اغلب 
با ايلخان نسبت خويشاوندى به هم مى زدند و خان هم استقبال مى كرد، زيرا قدرت و سياست 

هر دو طرف را تحكيم مى كرد(صفى نژاد،1368،ص83؛ كريمى ،1368،ص81).
عواملى كه در انتخاب كالنتران از طرف خوانين در نظرگرفته مى شد عبارت بودند 
از: سابقه و اصل و نسب خانوادگى، سن، بنية مالى، قدرت جسمانى، شجاعت، مهارت در 
تيراندازى و سواركارى، قابليت و قدرت تدارك افراد در جنگ هاى دورن ايلى و برون ايلى، 
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قدرت و قابليت رهبرى در حل وفصل دعاوى و اختالفات موجود در طايفه، و قدرت 
گردآورى ماليات طايفه (كياوند،1374،ص97).

 از برخي اسناد مي توان چنين استنباط كرد كه كالنتران معموالً جزء دامداران عمدة طايفه 
و زمين داران به شمار مى آمدند و امكانات مالى قابل مالحظه اى داشتند و از مالياتى كه از هر 
طايفه گرفته مى شد سهمى از طرف خوانين به آن ها پرداخت مى شد (سندشمارة1؛نيكزاد 

اميرحسينى ،1354،ص360).
در پاره اي موارد، با احكامي از كالنتران بختياري مواجه مي شويم كه اين احكام نه از طرف 
خوانين بختياري بلكه مستقيماً از طرف شاهان صادرشده است. دردورة پادشاهى فتحعلى شاه، 
بعضى كالنتران با حكم او منصوب مى شدند و رياست و وكالت چند طايفه به كالنتر سپرده 
مى شد. افراد طايفه ملزم به اطاعت از كالنتر بودند و تحت هيچ شرايطى حق نداشتند از فرمان 
كالنتر سرپيچى نمايند و اوامر و نواهى او را مى بايست مطيع و منقاد باشند و متابعت از حكم 

كالنتر در رديف اطاعت از حكم پادشاه تلقى مى گرديد ( اسناد شمارة 1و2).
بعد از سال 1304ش.، به دنبال تحوالت سياسى- به قدرت رسيدن رضاخان- وتغييراتى 
اقامت در شهرهاى  به  نظام سلسله مراتبى كهن صورت گرفت، خوانين مجبور  كه در 
بزرگ شدند. كالنتران در آن زمـان هم نقش خوانيـن بزرگ و هم نقـش كالنتر را برعهده 
گرفتند و به عنوان حلقة ميانى هرم ايلى نه تنها باقى ماندند بلكه قدرت و نفوذ بيشترى 
يافتند(ديگار،1369،ص32). كالنتران، در اين زمان، به پيشنهاد كدخدايان تيره هاى يك طايفه 
و با حكم فرماندار نظامى منصوب مى شدند و براى حل و فصل دعاوى طايفه با مأموران 
دولتى همكارى مى كردند. معيار انتخاب كالنتر در اين دوره عبارت بود از: استعداد ايجاد 
رابطه با مقامات دولتى و داشتن قدرت كالم بيشتر وآگاهانه تردر برخورد با مقامات دولتى و 

مهم تر اينكه فعال ترين وثروتمندترين عضو طايفه باشند (خسروى، بى تا،ص91).

کــدخدایان بختیاری 
در هرم طبقاتى بختيارى ها، بعد از كالنتران كدخدايان قرار داشتند كه از سوى كالنتران 
و با موافقت و تأييد خوانين و با حكم رسمى برگزيده مى شدند. از احكام كدخدايي 
مي توان چنين برداشت كرد كه كالنتران فرد يا افرادي را به عنوان كدخدا به ايل بيگ معرفي 
مي كردند و ايل بيگي، حكم كدخدايي آن فرد را صادر مي كرد(سند شمارة 3). در برخي 
مواقع، به صورت همزمان دو نفر به عنوان كد خدا انتخاب مي شدند(اسناد شمارة 4و5). 
اگرچه كدخدايان، ابتدا از طرف كالنتران و خوانين منصوب  مى شدند؛ اغلب پس از مرگ 
يك كدخدا مقام او به صورت ارثى به پسر بزرگش محول مى شد(بيشوب،1375،ص130؛ 
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دالمانى،1378،ص72) .كدخدايان با مردم زندگى مى كردند و مستقيماً با افراد طايفه و تيره 
تماس داشتند وكارهاى مردم را فيصله مى دادند و در جمع آورى ماليات و ساير عوارض 
نقشى بسزا داشتند. از جمله وظايف و اختيارات كدخدا مجازات افراد خالفكار بود كه در 
احكام كدخدايي به اين موضوع اشاره مي شد(سند شمارة 6). گاهى كدخدايان براى انجام 
امورات طايفه مستقيما ازطرف خان منصوب مى شدند و در صورت عدم رضايت عزل 

مى گرديدند (مكين روز،1373،ص112).
هر كالنتر سرپرستى چندين تيره وابسته به طايفة خود را بر عهده داشت و سرپرست 
هرتيره را به نام كدخدا مى شناختند، و كدخدايان در ارتباط با كالنتر بودند و هر تيره شامل 
چندين«تش» بود و بر هر تش نيز ريش سفيدى حكم مى راند؛ بنابراين ريش سفيدان چندى 

در قلمرو فرماندهى كد خدا قرار مى گرفتند.
راهكارهايى كه كالنتر به كدخدايان مى داد با پشتوانة قدرت كالنتر اجرا مى شد و هنگام 
اجرا افراد تيره مجبور به تمكين از او بودند، چون نياز به حمايت كدخدا و كالنتر را حس 

مى كردند و مى دانستند كدخدا رابط بين كالنتر و ريش سفيدان تيره هاست.
كدخدا، ضمن اينكه نمايندة كالنتر و مورد تأييد او بود، بايد مورد اعتماد اعضاى تيره 
نيز باشد؛ ازاين رو، كالنتران سعى مى كردند به كدخدايى صحه گذارند كه بيشتر مورد اعتماد 
مردم باشد چون رضايت افراد پشتوانة قدرت كدخدا محسوب مى گشت و در واقع اين مردم 
بودند كه ابتدا براى كدخدايى فردى اظهار عالقه مى كردند و در ادامه كالنتران به آن رسميت 

مى بخشيدند و خان بدان صحه مى گذارد.
كدخدا سعى مى كرد تا در تيره دودستگى و نارضايتى ايجاد نگردد، زيرا درصورت 
بروز چنين پيشامدى از قدرت كدخدا كاسته مى شد وتصميماتش با موفقيت روبه رو نمى شد 

(پيمان،1351،صص 170و172).
منصب كدخدايى، در دورة پهلوى اول، برخالف ادوار كهن، به عنوان منصبى ادارى 
تعريف شدكه با هويت و موقعيت سابق آن قابل مقايسه نبود. به عبارت ديگر، كدخدايان 

دورة پهلوى با كدخدايان دورة قاجار تفاوت داشتند.
پس از اسكان اجبارى عشاير، كدخدايان، طبق قانون مصوب آذر 1314از طرف مقامات 
دولتى انتخاب مى شدند كه پس از شهريور 1320و شروع مجدد كوچ، هرتيره داراى دو 
كدخدا شده بود. يكى كدخداى قبلى ايل و ديگرى كدخداى روستايى. كدخدايان روستا بايد 
مقيم در يكى از دهات محل مأموريت خود باشند و مقدارى زمين قابل توجه را مالك باشند 
كه اين مسئله باعث مى شد افراد مورد توجه خوانين براى كدخدايى صاحب زمين و رعيت 
گردند و در قالب قشربندى اقتصادى جزء دامداران و يا كشاورزان مرفه به حساب آيند و 
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جهش قشرى پيدا كنند. با وقوع انقالب اسالمى كدخدايان عمًال از صحنة اجتماعى و سياسى 
بختيارى ها حذف گرديدند.

ریــش سفیدان بختیاری
ريش سفيدان، برگزيدة كدخدايان بودند و از متن تيره ها و اوالدها انتخاب مى شدند و به 
فعاليت كدخدايان سرعت عمل مى بخشيدند. همكارى و همگامى آن ها موجب مى شد كه 
رضايت ساير عناصر فرماندهى از سر مردم كم شود. در هريك از قشرهاى تيره ها، معموالً 
يك نفر متشخص وكاردان ديده مى شد كه در حل اختالفات داخلى و يا خارجى قشر مورد 
مشورت قرار مى گرفت. اين قشر، هم در زمان خوانين و هم پس از حذف خوانين وجود 

داشتند(خسروى،بى تا،ص92).
ريش سفيد  بودند  خانوادة خويشاوند  چند  شامل  كه  اوالد،  يا  هر«تش»  سرپرست 
ناميده مى شد و نام چنين فردى بر«تش» نيز اطالق مى گرديد. امور داخلى هر«تش» توسط 
ريش سفيدان همان «تش» انجام مى گرفت و چون تمامى اعضاى «تش» خويشاوند بودند، 
پس در جمع خويشاوندى، بزرگ تر فاميل-ريش سفيد- رياست تش را به عهده مى گرفت و 

از نزديك از رويدادهاى روزانه «تش» آگاه بود.
ريش سفيدان در امور خارجى «تش» فعاليتى نداشتند و اين امور بر عهدة كدخدا بود كه 
نمايندة كالنتر محسوب مى شد و دستورات كالنتر توسط كدخدايان به ريش سفيدان«تش ها» 

ابــالغ مى شد(صفى نژاد،1368،ص48). 
در طوايف بختيارى، هرتيره به چند«تش» تقسيم مى شود. تش واحدى ذهنى است، 
چون در يك لحظة زمانى شاخه هاى مختلف آن، كه به اوالد شهرت دارند، قابل رؤيت 
نيستند. سرپرستى هر تش را فرد كاردان و سرزبان دارى از همان تش بر عهده دارد كه به 
ريش سفيد مشهور است. معموالً ريش سفيدان افراد پخته وكاردانى بودند كه از طرفى رتق 
وفتق امور اجتماعى تش بر عهده آن ها بود و از طرف ديگر، رابط بين كدخدايان وكالنتران 

در اجراى امور سياسى تش بودند.
خانواده هاى يك تش همه با هم خويشاوند نزديك اند و داراى نياى مشترك هستند و در 
واقع تش مرز گروه خويشاوندى نزديك است. در صورت بروز اتفاقى براى يكى از اعضاى 
تش، به سرعت خبر آن در واحدهاى كوچك تر تش(اوالد)پخش شده و ريش سفيدان و اعضاى 

فعال به اجراى وظايف محوله همت مى  گمارند (پوربختيار،1387،صص 125-124).
پس از ظهور رضاشاه و اسكان عشاير، خوانين بختيارى تضعيف و سركوب شدند و 
عشاير بختيارى جذب زندگى شهرى و روستايى شدند و مقامات ايلى جامعة بختيارى از بين 
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رفت. در ميان ريش سفيدان دگرگونى به اين شدت نبود، اگرچه از احترام و ارزش آن ها در 
زندگى جديد بختيارى ها كاسته شد؛ آن ها همچنان از اندك احترامى برخوردار بوده و حتى 

تاكنون نقش و اعتبار خود را به طور كامل از دست نداده اند. 

طبقات پایین هرم جامعۀ بختیاری 
بدنة اصلى هرم بختيارى از عشاير ساده تشكيل مى شد كه همة مسئوليت پرداخت ها و دادن 

سوار جنگى بر دوش آنان استوار بود و در حقيقت ستون اصلى اين هرم بودند.
طبقة ديگرى در ايل وجود داشت كه از نظركلى داراى ارزش كمترى بودند وآنان 
در قاعـدة هـرم قرار داشتند كه كاسب ها، نوازندگان،  كاله مـال ها و نمدمـال ها، وسازندگان 

ابزاردستى(غربتى ها) بودند.
بخش مشاغل اجتماعى، نه تنها به دليل اقتصادى آن، بلكه به دليل موقعيتى كه در برابرايل 
داشت درخور توجه ويژه اى بود؛ اگرچـه شغل كشـاورزى و داد و ستد به هيچ وجه در 
بختيارى ها نفرتى توليد نمى كرد و موجب تحقير نمى شد، برعكس ساير اعمال فنى و ساختنى 
(غيرازبافندگى) برايشان چنين حالتى داشت. اين فنون ضعيف ترين بخش را در فرهنگ 
بختيارى تشكيل مى داد. بعضى از اين فنون مثل تخت كشى،گيوه كشى، نمدمالى، وآهنگرى 
كال در فعاليت هاى كوچ نشينان وجود نداشت و انجام اين امور به صنعتگران متخصص در 
آن ها واگذار مى شد،كه در بختيارى از آن ها با واژة كلى«غربتى» ياد مى شد و به معنى بيگانه از 
ايل مى باشد. باوجود تخصص ويژة آن ها در اين فنون و انحصارى بود نشان، بختيارى ها آن ها 

را به شدت حقير مى شمارند(ديگار،1369،صص42و43).
در بين طوايف، عده اى از سادات متنفذ وجود داشتند كه در دهات و روستا ها زندگى 
مى كردند و زمين هاى مزروعى را كشت وكار مى كردند. در كنار هر روستا هم براى تقدس و 
نزديكى به خدا يك امامزاده به چشم مى خورد. سادات، طوايفى را كه به غارت و راهزنى اشتغال 

داشتند به زهد وتقوى فرا مى خواندند وروى هم رفته با تمام طوايف  روابط حسنه اى داشتند.
اين گروه هاى شغلى، كه در پايين هرم جامعة بختيارى قرار داشتند، در ساختار قدرت 
سياسى نقش قابل توجهى ايفا نمى كردند و طبقات باالى جامعة بختيارى با آن ها وصلت 
نداشتند و ازدواج آنان نيز درون گروهى بود و از جايگاه اجتماعى خاصى برخوردار نبودند؛ 
اما با دگرگونى هايى كه در ساختار اجتماعى سياسى بختيارى ها صورت گرفت جايگاه اين 

گروه ها نيز دچار تغيير شد و امروزه از نظر اجتماعى موقعيت بهترى پيدا كرده اند.
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نتیجه 
جامعة بختيارى، به علت ساختار ايلى و عشايرى آن، كه مبتنى بر زندگى به شيوة كوچ نشينى 
بود، وحدت و انسجام و روش خاصى را مى طلبيد. اين انسجام نيز تنها با داشتن رهبريا 
يك نظام رهبرى كه معتقد به وحدت و هماهنگى باشد، ميسر بود. عبور از مناطق و 
كوهستان هاى صعب العبور، گذر از رودخانه هاى خروشان و مواج، احتمال درگيرى ميان 
طوايف و تيره هاى بختيارى بر سر عبور از ايل راه ها با استفاده از چراگاه ها، و امكان درگيرى 

با ديگر ايالت هم جوار، وجود رهبرى را در ميان بختيارى ها ضرورى و الزم مى گردانيد.
عالوه بر نياز اجتماعى و امنيتى، عواملى همچون هم خونى، پيوند سببى، همجوارى و 
هم پيمانى ميان آنان پيوند را عميق تر و گرايش آنان را به برقرارى امنيت و نظم جامعة عشايرى 
بيشتر مى كرد، لذا كسى در رأس هرم قدرت قرار مى گرفت كه به اين نياز حياتى آنان – نياز 

به امنيت- بتواند پاسخ دهد.
قدرت در ايل بختيـارى از سطوح و اليـه هاى مختلفى تشكيـل مى شد. ايل، از اتحـاد 
طوايف مختلف شكل مى گرفت. خوانين، به عنوان رهبران طوايف سعى مى كردند تا رهبرى 
ايل را در دست بگيرند و در اين راه  از تمامى ابزارها و حربه ها بهره مى بردند. خوانين، قدرت 
و اعتبار خود را از طريق شرف خونى و يا نسبى و يا از طريق نشان دادن لياقت و شجاعت 

به دست مى آوردند.
اگرچه سلسله مراتب قدرت در ايل بختيارى دچار تغيير و تحول گرديده است، همواره 
در رأس ايل، ايلخان جاى داشت و بعد از او كالنتران، كدخدايان، ريش سفيدان، و معتمدان 

محلى قرار مى گرفتندكه شيوة انتخاب آنان بر اساس ضابطه يا قانون خاصى نبود.
اعمال قدرت خوانين و سران در ايل بختيارى به شيوه هاى گوناگونى صورت مى گرفت، 

كه مهم ترين ويژگى آن وحدت قبيله اى و قومى و تكيه بر سنت هاى ايلى بود.
دورشدن بختيارى ها از فرهنگ سنتى، جدا شدن خوانين از ايل ، ومجازات برخى از 
خوانين و رؤساى ايل، باعث كاهش قدرت خوانين و اضمحالل نظام خانى در ايل بختيارى 
گرديد. اگرچه اسكان اجبارى آنان در دورة رضاشاه و اصالحات ارضى و ملى كردن مراتع 
در دوران محمدرضاشاه، و بعضاً خودكامگى و استبداد برخى خوانين نيز در كاهش قدرت 

آنان تأثير داشت. 
در مقايسه با گذشته، هرم قدرت دستخوش تغييراتى گرديد. خوانين بختيارى، كه رياست 
ايل  بختيارى را بر عهده داشتند، جايگاه خود را ازدست  دادند و نفوذ آنان محدود و بسيار كم 
شد؛ ولى رؤساى طوايف و تيره ها و اوالدها همچنان از نفوذ فراوانى برخوداربودند. هرچه 
به رده هاى اجتماعى پايين تر نزديك شويم رؤسا و افراد برجسته از نفوذ و احترام بيشترى 
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برخوردار هستند. عامل اصلى حفظ و بقاى كالنترها و ريش سفيدان و نفوذ آنان، پيوندخونى 
و احساس همبستگى شديد آنان با اعضاى طوايف و تيره ها مى باشد. روابط عاطفى وفاميلى 
با اعضاى طوايف وتيره ها، نفوذ در سازمان ادارى، جايگاه محلى و متمول بودن اغلب آنان، 

پايگاه وموقعيت اجتماعى آنان را قوت مى بخشيد.
دگرگونى قدرت در ساخت اجتماعى بختيارى ها پيامدهاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، 
و فرهنگى قابل مالحظه اى به دنبال داشت.گذار از شيوة زندگى كوچ نشينى به يكجانشينى و 
شهرنشينى، كاهش وحدت قبيله اى ،كمرنگ شدن عصبيت هاى قومى و نظام خويشاوندى 
پدرتبارى، سست شدن سنت ها و رسوم گذشته و گرايش به نوگرايى و تجدد از پيامدهاى 

دگرگونى در ساخت اجتماعى بختيارى ها بود.
در بعد سياسى، حاكميت مطلق خوانين پايان يافت و خوانين و رؤسا در شكل مصلحان 
اجتماعى و دلسوزان قوم ظاهر شدند و اتكاى طوايف و قبايل به سران و رؤسا از بين رفت 

و نظام خويشاوندساالرى جاى خود را به حاكميت دولت مركزى داد.
از نظر اقتصادى، با رويكرد بختيارى ها به يكجانشينى از اتكاى آنان به اقتصاد معيشتى 
و دامپرورى كاسته شد و وابستگى زندگى آنان به مراتع و چراگاه كاهش يافت و با ورود به 

شهرها به مشاغل خدماتى و صنعتى روى آوردند. 
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 ®ونۀ حكم كالنرتی، محرم ۱۲۱۳، 

آرشیو اسناد شخصی نرصالله نوروزی.

سند ش�رۀ ۱
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®ونۀ حكم كالنرتی، از شاه سلطان حسین 

به ریش سفیدان طوایف دیناران، نهم 

ربیع الثانی ۱۲۱۳، آرشیو اسناد شخصی 

نرصالله نوروزی. 

سند ش�رۀ ۲
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حكم عزل و نصب كدخدا، ۲۷ تیر ۱۳۲۵،
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®ونۀ حكم كدخدایی، به صورت زوج، 
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®ونۀ حكم كدخدایی ۱۰ شعبان

۱۳۴۳ه.ق.،آرشیو اسناد 

شخصی نرصالله نوروزی.

سند ش�رۀ ۵
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®ونۀ حكم كدخدایی، ۸ اردیبهشت ۱۳۱۴ ، 

آرشیو اسناد شخصی نرصالله نوروزی.

سند ش�رۀ ۶
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اصغر فروغی ابری
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