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  ساالري جامعهنهاد بستگان و جایگاه آن در ساخت قدرت و نظام خان

  

  دکتر غفار پوربختیار

  عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

 
  

  

   چکیده

سـاالري  خـان طول تاریخ در ساخت قدرت نظام  و عناصري که در هاترین ارگانیکی از مهم

خـوانین بختیـاري   . جامعه بختیاري نقش بسیاري ایفاء نمود، نهاد بستگان یا خویشاوندان بـود 

 براي تداوم و توسعه قدرت خود در جامعه بختیاري نیازمند حامیان و طرفدارانی بودند کـه در 

در جامعه بختیاري هر خانی وابستگان مخصوص . یافتندقالب بستگان یا خویشاوندان تبلور می

به خود را داشت و از طریق پیوندهاي نسبی و سببی چون خون و ازدواج از نیـرو و اسـتعداد   

 این بستگان نیروي رزمی هر خان بختیاري را تشـکیل . بردآنها در زمان جنگ و صلح بهره می

بسـتگان نیـز در   . کردندترین شرایط حفظ میو وفاداري خود به او را حتی در سختدادند می

شدند و از پاداش و هـدایاي آنهـا   هاي مادي و معنوي خوانین برخوردار میعوض از حمایت

، اهمیـت و  ان چنان براي خـوانین داراي ارزش این بستگان یا خویشاوند. گردیدندمی مندبهره

، بـه رقابـت و   بر سر بدست آوردن و یا حفـظ آنهـا  رد متعددي خوانین فایده بودند که در موا

اما سرانجام در اواخـر دوره قاجـار و آغـاز قـدرت     . شدندگاهی جنگ با یکدیگر کشانده می

رضاشاه خوانین از حمایت بستگان خود سرباز زدند و حتی در جریـان خلـع سـالح عشـایر     

ود، خود به خلع سالح بستگانشان پرداختند بختیاري که دستور آن از سوي دولت صادر شده ب

زیرا که دیگر بستگان سود چندانی براي خوانین نداشتند و بستگان نیز در عوض وفاداري خود 

  .نسبت به خوانین را از دست دادند

  .بستگان، ازدواج ،جامعه بختیاري، خوانین، روابط متقابل: هاکلید واژه
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   مقدمه  

ساالری جامعه بختیاری وجود داشت، هایی که در نظام خانارگانیکی از مهمترین و موثرترین 

. بسـتگان خویشـاوندان و هـواداران خـوانین بختیـاری بودنـد      . کشی بـود نهادبستگان و سنت بسته

آنان اشخاصـی بودنـد کـه بـا     . بستگان تأثیر بسیاری بر قدرت و یا ضعف خوانین بختیاری داشتند

این رابطه معمـوالً  . نمودندطه و پیوند نزدیکی با آنها برقرار میگردیدند و رابخوانین خویشاوند می

هر شخص و یا خانی . شدهای ازدواج میان وابسته و خان شکل گرفته و آغاز میبر اساس وصلت

که در جامعه بختیاری به دنبال رسیدن به قدرت و حکومت بود، برای حفظ و یا افزایش قـدرت و  

بود که هنگام لزوم از وی پشتیبانی به عمـل آورده و بـه او وفـادار    حکومت خود، نیازمند حامیانی 

ای متقابل و نزدیک بـا  خان با گرد آوردن خویشاوندانش در نزد خود با گذشت زمان رابطه. باشند

کشی بیشتر از آنکه براساس اصول خویشـاوندی نسـبی باشـد    نهاد بسته. آوردبستگانش بوجود می

ضمن اینکه خویشاوندی براساس خون و نسب . ندی سببی استوار بودهایی از خویشاوبرروی پایه

ساالری بختیاری با توجه به اهمیت نقش خویشاوندان در ساخت قدرت نظام خان. تأثیر نبودنیز بی

در این پژوهش به بررسی چگونگی نقش و تأثیر بستگان بر جامعه بختیاری و بویژه ساخت قدرت 

شود و علل و چگونگی تحول این نهـاد و سـرانجام آن   پرداخته می ساالری آنخوانین و نظام خان

  .گیردمورد بررسی قرار می

  

  خویشاوندان احمد خسروي و روابط آنها با خوانین

مهمترین وابستگان خوانین حاکم بختیاری یعنی خوانین زراسوند، از اعضای طایفه احمد 

خلیل و احمد پسران عبده. انین داشتندخسروی بودند که خویشاوندی نسبی نه چندان دوری با خو

احمد پسر  1.ها کشته گردیدخلیل در جنگ با چهارلنگعبده. خسرو و نواده حیدر کورپایی بودند

خلیل به انتقام خون برادر برخاست و سرانجام توانست شکست سختی خسرو و برادر ناتنی عبده

اما او پس از این اقدام خود قدرت و . دها وارد آورده و انتقام خون برادر را بگیربر چهارلنگ

از همان زمان  2.حکومت را قبضه ننمود بلکه آن را به پسر برادرش به نام علی صالح واگذار نمود

اخالف احمد که به احمد خسروی مشهور شدند در میان خوانین زراسوند یعنی علی صالح و 
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اه تحت تأثیر عملکرد نیک احمد در این جایگ. جانشینانش جایگاه واال و ارزشمندی پیدا کردند

گردید تا اوالد وی همیشه بستگان محترم و درجه اول  عمل احمد باعث. حق برادرزاده خود بود

ها تا زمانی که خوانین قدرت و حکومت داشتند، از آن پس احمد خسروی. خوانین زراسوند باشند

ها خدمات بسیاری همراه با احمد خسروی. اندیش آنها بودندوزیر و مشیر خیرخواه و نیک

اخالص و صداقت به خوانین نمودند و در وفاداری نسبت به آنها ثبات و استواری بیشتری از سایر 

نمودند و در آنان به هنگام جنگ با شجاعت و رزمندگی تمام از خوانین دفاع می. بستگان داشتند

صداقت و وفاداری آنها . میدادند موقع صلح مشاوره دلسوزانه و نصایح خیرخواهانه به آنها ارائه

از سایر  نسبت به خوانین از سایر بستگان بیشتر بود و عالقه و توجه خوانین به آنها نیز بیشتر

  :خان ایلخانی درباره بستگان احمد خسروی نوشته استمریم دختر حسینقلیبیبی. بستگان بود

خلیل را که کری اوالدان عبدهاز احمد تا به حال همیشه این طایفه به سمت بندگی و نو« 

. باشندباشند، مردم جنگجو با غیرت و با محبت   میاما مردم رشیدی می. ما باشیم داشتند

دهند، به نقد اغلب از نسل خودمان از اول تا به حال همیشه از دخترهای فامیل به آنها می

آمد روزگار از خوب تا بد در تمام پیش . باشند، از تمام بختیاری ، آنها به ما نزدیکترندمی

باشند که از تمام بختیاری به ما یکی هم آنکه از طایفه زراسوند می. ما همراهند

   3».نزدیکترند

های یتیم به عنوان نوکر و نگهبان چادرها، شبان گله و رمه )تر از تیرهپایین( تش تعدادی از

شتغال داشتند و تعدادی نیز از اسب و گوسفند و اسلحه در دستگاه ایلخانی بختیاری به خدمت ا

این عده از احمد . ها به عنوان فوج سوار همیشه آماده خدمت به خوانین بودنداحمد خسروی

 4.ها حدود دو هزار خانه در نقاط مختلف قلمرو بختیاری برای خود احداث کرده بودندخسروی

  هایی برخوردار پاداشخوانین از آنان به خاطر خدمات و زحمات صادقانه و وفاداری خود به 

  :نویسدگارثویت می. گردیدندمی

ها که یک طایفه بزرگ و ثروتمندی هستند، ابداً مالیات نمی پرداختند احمد خسروی« 

  5.»گذاشتندبلکه در ازاء مالیات، تعدادی تفنگچی در اختیار ایلخانی وقت می

از لحاظ سببی نیز  شان،خوانین عالوه بر داشتن نسب مشترک با بستگان احمد خسروی

تعداد زیادی از دختران . بیشترین پیوندهای ازدواج خود را در میان بستگان با آنها برقرار نمودند
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خان بی شیرین دختر حسینقلیبی. زادگان احمد خسروی درآمدندخوانین به عقد بزرگان و بزرگ

  بیگی به ازدواج آقا و دو دختر از رضاقلی خان ایل  6ایلخانی به عقد آقا حیدراحمد خسروی

دخترانی از بستگان احمد  خوانین نیز 7.اهللا و حاج آقا عبدالکریم احمد خسروی درآمده بودندفرج

ها در به لحاظ همین پیوندهای نسبی و سببی احمد خسروی. خسروی به عقد خود درآورده بودند

د تن از بزرگان آنان در نزد خوانین از جایگاه و موقعیت واالیی برخوردار بودند به حدی که چن

سه برادر احمد خسروی به نامهای آقا حیدر، آقا بندر و . دستگاه خوانین به مقامات باالیی رسیدند

کند که در بختیاری چهار تن از سردار ظفر اشاره می. مالکاظم تقرب بسیار نزد خوانین داشتند

ت آنان کمتر از خوانین نبود که یکی بزرگان بودند که اگر چه خان نبودند اما جایگاه و مقام و قدر

بستگان احمد خسروی در نزد خوانین زراسوند قدرت و نفوذ  8.از آنها مالعالی احمد خسروی بود

اگر چه خوانین از وفاداری . زیادی داشتند و در بیشتر اوقات بر مزاج خوانین تأثیر و تسلط داشتند

بندی مئن بودند اما به هنگام رقابت و جناحآنها نسبت به خود در مقابل رقبای غیر زراسوند مط

میان خوانین زراسوند این احتمال وجود داشت که بر وفاداری بستگان احمدخسروی خدشه وارد 

ها خوانین پس از خود، بزرگترین چراگاه. شده و آنها به رقیبی دیگر از خوانین زراسوند به پیوندند

گذاشتند و باالترین و شان میحمدخسرویو حاصلخیزترین اراضی را در اختیار بستگان ا

پس از اینکه میان  9.گرفتها تعلق میها و جیره و مواجب به احمد خسرویارزشمندترین پاداش

ایلخانی بیگی و حاجیخوانین بختیاری اختالف ایجاد شد و سرانجام به سه جناح ایلخانی، ایل

گردیده و هر سه قسمت وابسته به  تقسیم شدند، طایفه احمد خسروی نیز به سه قسمت تقسیم

بدین گونه هر قسمت از طایفه احمد خسروی که با . یکی از سه جناح حاکم زراسوند گردیدند

. ها وصلت و نزدیکی بیشتری داشت به وابسته خاص آن جناح تبدیل گردیدخاندان یکی از جناح

دانستند جانب چه کسی یا ها که نمیهای حاکمه، احمد خسرویبه هنگام اوج درگیری میان جناح

چه جناحی را بگیرند براساس خیرخواهی و دلسوزی همیشگی خود برای خوانین و برای حفظ 

های میان آنها به خشم آمده و با تهدید خوانین موجودیت و بقای خوانین، از اختالفات و کشمکش

به درگیری داخلی برحذر طلب به آنها اولتیماتوم دادند که از دامن زدن بیشتر انگیز و جنگفتنه

بدین صورت بستگان احمد خسروی برای حفظ وحدت، همبستگی و بقای موجودیت  10.باشند

  .گذاشتندخوانین زراسوند خود، برروی آنها تأثیر می
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ایلخانی و حذف جناح ق  میان اوالد ایلخانی و حاجی1312پس از اینکه مطابق قرارداد      

ها به دو قسمت بستگان جناح ایلخانی و تیاری، احمد خسرویبیگی از قدرت و حکومت بخایل

در مقابل خوانین  هاای احمد خسرویق بر اثر واقعه1318حاجی ایلخانی تقسیم شدند، در سال 

در این سال بین یک نفر احمدخسروی و یک زراسوند در اردوی بختیاری . خود به شدت ایستادند

ها گشت و دو تن از ورد زراسوندها و احمد خسرویای پیش آمد که منجر به زد و خمجادله

چون آنها شکایت نزد خوانین بردند، فرد احمد خسروی تحت مواخذه . زراسوندها مجروح شدند

این قضیه موجبات ناراحتی شدید طایفه . قرار گرفت و به دستور سردار ظفر به چوب بسته شد

تیاری به خوانین نزدیکتر بودند توقع احمد خسروی را فراهم آورد که چون از دیگر طوایف بخ

اسکندر بزرگ خود از این توهین به خشم آمده ها به ریاست حاجیاحمد خسروی. بیشتری داشتند

سفیدی و کدخدامنشی، رضایت احمد اما سرانجام با ریش. و آماده شورش بر ضد خوانین شدند

این مسئله زنگ خطری برای اما  11.ها از سوی خوانین جلب شده و قضیه فیصله یافتخسروی

بستگان احمد . خوانین بود که در آینده حامیان وفادار خود را در معرض اهانت و آزار قرار ندهند

خسروی خوانین تا زمان به قدرت رسیدن رضاخان و تضعیف قدرت خوانین زراسوند همچنان 

  .وفاداری خود به خوانین را حفظ کرده و در کنار آنها باقی ماندند

  

  ازدواج در تحکیم پیوندهاي میان خوانین و بستگان      نقش

برخالف احمد . ها بستگان دیگر خوانین قدرت و نفوذ بسیاری داشتند پس از احمد خسروی

ها به خوانین نه براساس نسب مشترک بلکه براساس ها وابستگی دیگر طوایف و تیرهخسروی

لنگ و در همه دو شاخه چهارلنگ وهفتخوانین حاکم بختیاری در هر . پیوندهای سببی بود

ها از طریق پیوندهای ازدواج، آنها نیز همانند احمد خسروی. طوایف بختیاری وابستگانی داشتند

خان چهارلنگ از طریق ازدواج خود محمدتقی. نمودندارتباط خود را با وابستگان خود تقویت می

های بختیاری آنها را به خود نزدیک تیره و برادرانش با دختران و خواهران روسای طوایف و

آنها نیز با خدمات خود به وی و حمایت از او وفاداری خود را . دادساخته و مورد حمایت قرار می

بعدها حسینقلی خان ایلخانی نیز توانست از همین راه قدرت و نفوذ  12.نمودندبه وی اثبات می

. اری گسترش داده و مستحکم نمایدهای بختیها و طوایف و تیرهخود را در تمامی شاخه
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خان برای نزدیکتر شدن به طوایف بختیاری و ایجاد همبستگی و استحکام در میان آنها حسینقلی

تحت ریاست خود، پیوندهای ازدواج را وسیله و ابزار مناسبی برای این هدف تشخیص داد و با 

ان و برادرزادگانش برای رسیدن خان خود و هم برادرهم حسینقلی. اشتیاق تمام آن را بکار بست

بی مریم بی. های بختیاری برقرار کردندهای متعددی با روسای طوایف و تیرهبه این هدف ازدواج

  :نویسدمی

یکی از پلتیکهای او ـ حسینقلی خان ـ خویشی نمودن با مردم بختیاری بود، چه به آنها « 

نمود ی به بستگان نزدیک امر میگرفت برای خودش و فامیلش و حتداد ،چه زن میزن می

  13.»های بختیاری زن بگیرید و زن بدهیدکه از رئیس

خان و هم پسران و دخترانش با اعضای طوایف مختلف بختیاری در همین راستا حسینقلی 

خان جانکی و دیگر او خود دخترانی از علیرضاخان کیان ارثی چهارلنگ، شاهرخ. ازدواج نمودند

های بابادی، راکی، طایفهپسرانش نیز دخترانی از  14.اری به ازدواج درآوردروسای طوایف بختی

ها و دختران ایلخانی نیز به ازدواج روسای طایفه. ابدالوند، جانکی و کاهکش را تزویج نمودند

های احمد خسروی از شاخه هفت لنگ و دو طایفه کیان ارثی و محمودصالح از شاخه تیره

ایلخانی، دختر ابوالفتح خان ـ برادر محمدتقی خان ـ کیان خان حاجیمقلیاما 15.چهارلنگ درآمدند

پسران  16.ارثی چهارلنگ، دختری از طایفه زراسوند و دختری دیگر از طایفه راکی را به زنی گرفت

وی نیز دخترانی از طایفه بابادی، محمودصالح، چهارلنگ، بهداروند، زراسوند، موگویی چهارلنگ و 

دختران حاجی ایلخانی نیز به عقد روسا و بزرگان طوایف . واج خود درآوردندجانکی به ازد

بیگی از میان دختران زنان رضاقلی خان ایل 17.بابادی، بهداروند و احمد خسروی ازدواج نمودند

پسران او نیز با دخترانی از     . روسای بزرگان طوایف بابادی، بهداروند و دیگر طوایف بودند

برادر دیگر . اسیوند و دخترانش با بزرگان احمدخسروی و غیره تزویج نمودند های چونطایفه

بررسی این  18.خان نیز دختری از طایفه بابادی را به زنی گرفتقلیایلخانی به نام مصطفی

های خود دهد که خوانین وصلتپیوندهای ازدواج در میان خوانین زراسوند و بستگانشان نشان می

لذا طوایفی چون بابادی، راکی، . دادنددرت و توان نظامی طوایف انجام میرا براساس میزان ق

بهداروند از شاخه هفت لنگ و کیان ارثی و محمود صالح چهارلنگ که از طوایف قدرتمند و 

جنگجوی بختیاری بودند جهت پیوند ازدواج و خویشاوندی برای خوانین مطلوبیت بیشتری 
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گردید که بعدها یک طایفه بختیاری و تولد فرزند از او باعث می ازدواج خانی با دختری از. داشتند

  .نیز پیوندهای ازدواج میان فرزندان دو خانواده خویشاوند تداوم پیدا نماید

  

 رابطه میان خوانین و بستگان و وظایف و مسئولیت هاي دو جانبه

رار نامه وابستگی ق  در دست است که پسران خسروخان نامی اق1338سندی به تاریخ شعبان     

این تنها مدرکی کتبی است که تعهدات وابستگان را . اند خود به اوالد ایلخانی نوشته و مهر نموده

رسد که تا قبل از این تاریخ تعهدات متقابل خوانین و به نظر می. نمایددر مقابل خوانین روشن می

گردید، بلکه قراردادی یوابستگان به صورت رسمی و مشخص نبوده و بر روی کاغذ مکتوب نم

  :در این اقرارنامه آمده است. شفاهی و غیررسمی بود

فشانی اوالدان مرحوم مغفور از امروز تا مادام عمر که در حیات باشیم در خدمت و جان« 

ثرا باشیم و اگر بخواهیم روزی یا روزگاری کسی از ماها نافرمانی و ایلخانی طاب

ند و به نفرین رسول خدا گرفتار باشیم، بی غیرت تمام ناخدمتگزاری کنیم به لعنت خداو

  19».مان  باشدبختیاری باشیم ، مادرمان به عوض زن

بستگان خدمات زیادی به . ای متقابل و دو طرفه بودرابطه میان خوانین و بستگانشان رابطه    

کمک به او در دادن تفنگچی به خان، شرکت در جنگهای وی، . دادندخانهای حامی خود ارائه می

داد، از هایی که او دستور میاخذ مالیاتها و حفاظت شخصی از خان و انجام دیگر ماموریت

وقتی که خان جنگی در پیش داشت . ها در مقابل خوانین بودمهمترین وظایف و خدمات وابسته

تعدادی  به تمام روسای طوایف وابسته به خود از طریق پیک یا قاصد نامه فرستاده و آنها را با

رفت و یا موقع عزیمت به مقر و یا هنگامی که خانی به ماموریت می 20نمودسوار احضار می

محافظان . کردندحکومت خود، عده زیادی از بستگان وی از طوایف مختلف او را همراهی می

. گردیدندترین و برترین سوارکاران و تیراندازان بستگان او انتخاب میشخصی خان از میان شجاع

دار مرسوم نبود که سواران و تفنگچیان ایلخانی حفاظت شخصی سایر خوانین بختیاری را عهده

شوند، زیرا که در صورت اختالف و درگیری میان ایلخانی و خان مزبور، سواران محافظ خان نه 

ا و ی 21.گفتندتنها اوامر او را اطاعت نکرده بلکه به دستور ایلخانی محافظت از خان را ترک می

وجود دختری از خانواده . احتمال داشت حتی خان را دستگیر کرده و یا سوء قصدی به وی بنماید
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گردید تا دو طرف، هم خان و هم وابستگان، بستگان در حرم خان به عنوان همسر، باعث می

خان نیز در  22.حرمت خویشاوندی را حفظ نموده و حمایت و وفاداری یکدیگر را ترک ننمایند

  آورده و امتیازات و  ات و زحمات بستگان، از آنان پشتیبانی و کمک به عملعوض خدم

وابستگان شخصی خان مورد  23.گرفتهای مادی و معنوی زیادی برایشان در نظر میپاداش

گرفتند و هیچ خان دیگری حمایت و حفاظت او در مقابل دیگر خوانین رقیب یا دشمن قرار می

تجاوز به حقوق وابستگان هر خان . یا تحقیر و توهین به آنها بپردازد توانست به آزار و اذیت ونمی

و یا توهین به آنها، توهین به شخص خان در نظر گرفته شده و منجر به واکنش شدید خان مزبور 

  24.رفتور شدن یک جنگ تمام عیار پیش میگردید و حتی تا آستانه شعلهمی

  

  ین بر سر آنهاتقسیم بستگان میان خوانین و رقابت خوان

هنگامی که پس از قتل حسینقلی خان ایلخانی، تقسیم حکومت بختیاری میان پسران وی و      

بیگی منجر به تشکیل سه خان حاجی ایلخانی و رضاقلی خان ایلهای دو برادرش، امامقلیخانواده

لنگ نیز به تا هفتبیگی گردید، کلیه طوایف از چهارلنگ گرفته ایلخانی و ایلجناح ایلخانی، حاجی

. دادندسه قسمت تقسیم شده و هر کدام وابستگان شخصی به یکی از آن سه جناح را تشکیل می

در رقابت میان این سه جناح، وابستگان هر کدام از آنها از خوانین خود حمایت نمودند و درگیری 

ز سوی خوانین میان جناحهای حاکم بختیاری، بستگان آنها نیز به شدت درگیر شدند و حتی ا

- بعدها پس از اینکه دو جناح ایلخانی و حاجی 25.گرفتندجناح مقابل مورد تهاجم و غارت قرار می

بیگی قدرت و ثروت بختیاری را میان ق  میان خود، با حذف جناح ایل1312ایلخانی طی قرارداد 

بدین ترتیب . گردید های بختیاری نیز میان دو جناح تقسیمخود تقسیم نمودند، کلیه طوایف و تیره

که همه ایل بختیاری از صدر تا ذیل به دو قسمت مساوی تقسیم گردید و قسمت از طوایف و 

ها و طایفهجناح برای اداره سهم شخص خود از  ها سهم یکی از این دو جناح گردید و هرتیره

رداد و چنین با وجود این قرا 26.نمودندها کالنتر وابسته خود را برآن قسمت منصوب میتیره

ایلخانی ادامه پیدا کرد و بستگان بندی از طوایف، باز هم درگیری دو جناح ایلخانی و حاجیتقسیم

به هنگام اوج درگیری میان دو جناح ایلخانی و . هایی شدندهر طرف نیز درگیر چنین کشمکش

  :نویسدبیگی از سوی دیگر، سردار ظفر میایلخانی از یک سو و جناح ایلحاجی

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ساالري جامعه نهاد بستگان و جایگاه آن در ساخت قدرت و نظام خان

 

43

خانه آقا  ایلخانی فرستادند جونقانخان و نصیرخان را پسران ایلخانی و حاجیامیرقلی«

السلطنه ـ را غارت کردند، در بابادهای مهدیقلی پسرآقا محمدقلی اسیوند ـ پدرزن ضرغام

   27».بیگی را غارت کردندعالی انور هم آقاسلیمان پدرزن ایل

د میرزاحسین خان بابادی از بستگان اسفندیارخان بیگی نیز به موقع خودر عوض این عمل ایل

  :باره می نویسدسردار ظفر در این. را دستگیر کرده و حبس نمود

کردند و چون رضاقلی تا آن سال کسی که بستگی به خوانین داشت حبس و زجر نمی«

   28» ...خان رسمیتی نداشت این کار بر ما ناگوار و ناپسند بود

ایلخانی بر سر بستگانشان نزدیک بود الف دو جناح ایلخانی و حاجیاما حداقل یک بار اخت 

اسفندیارخان سردار اسعد ایلخانی . واقعاً جرقه جنگی تمام عیار را میان دو خانواده روشن نماید

بختیاری از جناح ایلخانی، یکی از بستگان حاجی ایلخانی به نام خواجه امامقلی خان موگویی از 

اطمینان داد تا بدون ترس به  ایلخانی بودبرادرزن امیرمفخم پسر حاجیشاخه چهارلنگ را که 

  چغاخور آمده تا هم مالیات ابواب جمعی خود را بپردازد و هم از جزیی خالف سابق او 

این عمل به شدت . اما با آمدن وی به چغاخور، ایلخان او را گرفته و حبس نمود. پوشی شودچشم

آمد زیرا که توهین به وابسته خود را توهین به خود تلقی کردند و  به خوانین حاجی ایلخانی گران

جناح . آوری بستگان و طرفداران خود را برای مقابله با جناح ایلخانی صادر کردنددستور جمع

ایلخانی نیز نیروهای وفادار خود را برای رویارویی آماده نمودند و هر دو طرف در منطقه هارونی 

در حالی که نزدیک بود . نیروهایی در مقابل یکدیگر مبادرت ورزیدند به آرایش جنگی و چینش

  کار به جنگ سختی کشیده شود، با خیراندیشی و درایت بزرگان و عقالی دو جناح بویژه 

  29.خان سرانجام خان موگویی آزاد و کار دو طرف به مصالحه انجامیدعلیقلی

  

  پیوندهاي متقابل خوانین و بستگان

. نمودندمی های خود را بطور جدی حمایتها، وابستگان خوانین، خانجنگ در طی رقابت و

در جریان مشروطیت بستگان حاجی ایلخانی در کنار خوانین شان از محمدعلی شاه و استبداد 

طی . حمایت کردند و بستگان ایلخانی دوشادوش خوانین خود به حمایت از مشروطیت برخاستند

خوانین بختیاری از دو جناح  30.بستگان طرفین کشته گردیدند جنگهای مشروطیت عده زیادی از
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هاي داخلی و یا بختیاري و موقع لشکرکشی هاي خود در داخل و یا خارج ازهنگام حکومت

آنها در هنگام لزوم به آنها نامه . بردندخارجی از خدمات و وفاداري بستگان خود بهره فراوان می

آمدند و با خوانین به دسته با اسب و سالح میان نیز دستهبستگ. کردندنوشته و احضارشان می

خوانین نیز همه نوع لطف و مرحمت در حق آنها داشته و یا حقوقی به آنان داده  31.رفتندجنگ می

حمایت و وفاداري بستگان به خوانین منوط و مشروط به . و یا مخارج سفرشان را پرداخت نمودند

خوانین ثروتمند و . این حمایت هم مادي و هم معنوي بود. بودحمایت متقابل خوانین از آنها 

آنان با بذل و . توانستند رضایت وابستگان خود را جلب نمایندسخاوتمند بیشتر از دیگران می

  هاي فراوان به بستگان خود، وفاداري و حمایت آنها را نسبت به خود جلب و تضمین بخشش

ها و یا اسب و یا مادیانی به بستگان و زمانی با ضی یا چراگاهگاهی با دادن امالک و ارا. نمودندمی

اي گندم و حتی وسایل تزئینی و تجمالتی چون قاب اهدا خلعت و لباسی یا تفنگی و یا کیسه

گاهی نیز گاه 32.کردندشان را حفظ میطالیی ساعت و جاسیگاري طال به آنها، رضایت و وفاداري

شان به هنگام اذیت و آزار بستگان. شدندمی اي بستگان خود قائلمعافیت و یا تخفیف مالیاتی بر

توسط خوانین رقیب، خوانین با طرفداري از آنها ، به حمایت معنوي از بستگان خود مبادرت می 

  . ورزیدند

دهند اوالد ایلخانی در میان خوانین زراسوند حاکم بر بختیاري، آنطور که منابع به ما خبر می

آنان خوانینی چون سردارظفر و یا . ایلخانی هواي بستگان خود را داشتندبیشتر از حاجی 

اسفندیارخان داشتند که با بذل و بخشش فراوان به بستگان خود و یا حمایت معنوي از آنان، آنها 

ایلخانی چنین وضعیتی حاکم اما به شهادت منابع در جناح حاجی. را از خود راضی نگه داشتند

توجهی ایلخانی بود بطور مکرر از بیبادي عکاشه که خود از وابستگان حاجیاسکندرخان با. نبود

ایلخانی به وابستگان خود و خساست آنها و بویژه عدم حمایت از بستگان شخصی خوانین حاجی

براساس همین  33.کنددر مقابل اهانت و آزار خوانین  جناح ایلخانی بویژه سردارظفر، شکوه می

اي به یک خان امري وانین از بستگان شخصی، وابستگی شخصی و یا طایفهمیزان و نوع حمایت خ

موارد زیادي در جامعه بختیاري وجود دارد که بستگان تغییر موضع داده و از . دائمی و پایدار نبود

بی مریم خوانین موگوئی که به نوشته بی. پیوستندخانی دیگر و یا از جناحی به جناح دیگر می

یلخانی و پسرانش بودند حاضر شدند به شرط تزویج نمودن وي براي یکی از وابستگان حاجی ا
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 اعتباربی گاهی با ضعیف و 34.آنها، از جناح حاجی ایلخانی بریده و به جناح ایلخانی وابسته شوند

شدن یک خان، بستگان وي از گرد او پراکنده شده و به خان دیگري و چه بسا خانی رقیب و 

طلب که تنها به دنبال منافع شخصی بودند، ده زیادي از وابستگان فرصتع. پیوستندمقتدر می

رود و شانس پیروزي و اقتدار آینده چه کسی منتظر بودند که ببینند جریان حوادث چگونه پیش می

ها از قبل وي استفاده کرده بودند، رها کرده و به بیشتر است و با پیش بینی آینده، خانی را که مدت

نویسد که بیرق هر سردارظفر چنین بستگانی را پابیرقی نامیده و می. گرویدندنانش میرقبا یا دشم

  گردید آنها به زیر بیرق او رفته و از او حمایت می خانی که در چغاخور برافراشته

پس از فتح تهران و رسیدن خوانین بختیاري به وزارت و حکومت و اقامت آنها در  35.کردندمی

زرگ که محل حکومت آنها بودند، خیلی از سران و روساي افراد طوایف وابسته تهران و شهرهاي ب

به خوانین نیز ایل را ترک گفته و به همراه خوانین خاص خودشان به پایتخت و شهرهاي محل 

افراد فرودست طوایف وابسته، حفاظت شخصی خوانین خود را در . حکومت آنها عزیمت نمودند

شهرها برعهده گرفتند و به عنوان سواره نظام، نیروي نظامی و  لباس وزیران کشور و حاکمان

روسا و رهبران آنها نیز چه به عنوان مشاور خوانین حاکم . اجرایی خوانین را در آنجا تشکیل دادند

دادند و هم از برکات و چه به عنوان حاکمان شهرهاي کوچک هم خدمت به خان خود را ادامه می

در همین دوره . مند شدندشان به ارمغان آورده بود، بهرهي خوانینو نعماتی که مشروطیت برا

اسکندرخان عکاشه از بستگان جناح حاجی ایلخانی حکومت شهرهاي کوچکی چون ابرقو و دیگر 

ایلخانی چون سردار شهرها را در اطراف اصفهان و یزد را بدست آورد زیرا که خوانین حاجی

  36.شهرهاي بزرگ یزد و اصفهان را برعهده داشتندجنگ و سردار اشجع حکومت ایاالت و 

  

  سرانجام نظام خویشاوندي و نهاد بستگان

شان در آنجا، روابط میان آنها و با رفتن خوانین به تهران و شهرهاي بزرگ و اقامت دائمی

این درست است که عده زیادي از این بستگان در . بستگانشان به همان منوال سابق باقی نماند

واران و تفنگچیان و یا در کسوت حاکمان شهرهاي کوچک از دگرگونی بوجود آمده متنعم قالب س

نها زودگذر و آهاي جدید براي موقعیت شدند اما با گذشت زمان روشن گردید که مقام ومی

هاي در حاضر در پایتخت با استفاده از سالح پس از فتح تهران، اغلب مجاهدان. ناپایدار است
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هر . ها نیز از آن جمله بودندت ناامنی و هرج و مرج را فراهم آوردند که بختیاريدست خود موجبا

سوار و تفنگچی به عنوان گارد محافظان شخصی در اختیار  50خان بختیاري در تهران بیشتر از 

داشت که به هنگام عزیمت به محل حکومت خود در ایاالت و شهرها تعداد آنها حتی به پنج برابر 

  یافت و خان تنها با تکیه بر سواران شخصی خود و بطور مستقل به اداره امور افزایش می

عملکرد خوانین بختیاري و سوارانشان حتی بیشتر از سایر مجاهدین نامناسب و  37.پرداختمی

با وقوع ماجراي پارک اتابک و خلع سالح مجاهدین . براساس تجاوز و تعدي مردم قرار داشت

  مطابق تصمیم دولت هر خان بختیاري . واران بختیاري نیز فراهم شدزمینه براي خلع سالح س

اما خوانین . توانست بیش از پنج سوار و تفنگچی به عنوان گارد محافظ در اختیار داشته باشدنمی

ها و ق میان بختیاري1330سرانجام در سال . ین دستور دولت نبودندبختیاري حاضر به تمک

ها شکست خورده و به اجبار سواران خود را که اغلب و بختیاري ژاندارمري دولتی جنگ درگرفت

با این جریان . آنها از وابستگانشان بودند، براي ترک تهران و بازگشت به ایل مرخص نمودند

خوانین احساس کردند که دیگر نیازي به . شکاف بزرگی میان خوانین و بستگانشان بوجود آمد

ها به همراه مخارج و جیره و مواجب بسیارشان همچون بستگان مسلح خود ندارند و وجود آن

وابستگان نیز پی بردند که تاریخ مصرف آنها براي  38.کندمی باري اضافی بر دوش خوانین سنگینی

خوانین که به دنبال قطع . خوانین پایان یافته که این باعث احساس یأس و سرخوردگی آنان شد

  دن از زیربار مسئولیت و مخارج آنها بودند، به دنبال عالقه خود با وابستگان و شانه خالی کر

ها، خوانین لذا به هنگام اصرار و پافشاري رضاخان مبنی بر خلع سالح بختیاري. گشتنداي میبهانه

و  39خود مشتاقانه و بدون کمک هر گونه نیروي خارج از ایل به خلع سالح بستگان خود پرداختند

  40.ام ارتش جهت کمک به خوانین در امر خلع سالح را نپذیرفتندحتی اصرار رضاخان مبنی بر اعز

  

  نتیجه

ساالري وجود داشته و خوانین اي ایلی و عشایري نظام خاندر جامعه بختیاري به عنوان جامعه

در طول تاریخ خوانین بختیاري براي حفظ جایگاه و قدرت . انددر رأس این جامعه قرار داشته

  . انداین قدرت نیازمند حامیان و طرفدارانی بودهخود و حتی توسعه بیشتر 
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در واقع . توانستند در این زمینه بهترین و باالترین نقش را ایفا نمایندبستگان و خویشاوندان می

کرد که بستگان و خویشاوندان در جامعه بختیاري نقش ساالري بختیاري ایجاب مینظام خان

خوانین از طریق پیوندهاي نسبی و سببی با خویشاوندان . ندحامیان و طرفداران خوانین را ایفا نمای

همچون پیوندهاي خونی و ازدواج توانستند رابطه مستحکم و متقابلی میان خود و بستگان بوجود 

بستگان احمد خسروي خوانین هم به صورت نسبی و هم سببی با خوانین پیوند مستحکم . آورند

هاي متعدد و مکرر ی و خونی داشتند و هم از طریق ازدواجآنها هم با خوانین اشتراک نسب. داشتند

وابستگان دیگر نیز از طریق ازدواج و یا سوگندهاي . با خوانین رابطه مستحکمی برقرار نمودند

رابطه خوانین و . وفاداري خویشاوندي وابستگی و اتحاد خود را با خوانین حفظ می نمودند

  .بودوابستگان یک رابطه متقابل و دو جانبه 

دادند و خوانین از قدرت و اعتماد و بستگان نیروي رزمی خوانین بختیاري را تشکیل می

ترین بستگان حتی در سخت. کردندوفاداري آنها هم در زمان جنگ و هم هنگام صلح استفاده می

ماندند و براي کمک به آنها از هر گونه تالش، زحمت و حتی شرایط به خوانین خود وفادار می

. نمودندورزیدند و هنگام لزوم خوانین را حمایت و پشتیبانی میرگري و فداکاري دریغ نمیایثا

ارزش، اهمیت و . ساختندمند میخوانین نیز در مقابل بستگان را از پاداش و هدایاي خود بهره

اي بود که گاه خوانین براي بدست آوردن سودآوري بستگان و خویشاوندان براي خوانین تا اندازه

با این وجود دوران ارج و قرب . پرداختندو یا حفظ آنها به رقابت و حتی درگیري با یکدیگر می

با فتح تهران و اقامت خوانین . وابستگان و خویشاوندان در جامعه بختیاري سرانجام به سر رسید

 در تهران و شهرهاي بزرگ، وابستگان به عنوان محافظان شخصی خوانین و یا سربازان آنها را

اما پس از . همراهی نموده و عده زیادي از وابستگان جوان به پایتخت و شهرهاي بزرگ رفتند

صدور دستور دولت مبنی بر  خلع سالح عشایر، خوانین بختیاري که دیگر وجود بستگان مسلح 

بر تشخیص دادند، خود حتی بدون کمک دولت خود را غیرضروري و بدون سوددهی و تنها هزینه

این امر باعث گردید تا بستگان نیز وفاداري شدید و غلیظی . ح بستگان خود پرداختندبه خلع سال

  .را که در گذشته به خوانین داشتند، از دست بدهند
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