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  1383، 1، سال پنجم، شماره 17؛ مطالعات مليفصلنامه 

  
  ساختار اجتماعي  عشاير ايران

  *نژاد جواد صفي
  :چكيده 

  
باشند كه براي هويت ملي  ي ايران مي گانه عشاير، يكي از جوامع سه

هاي  هاي بسياري از حكومت سر سلسله. اند ايران افتخارآفرين بوده
ها بر  از ايالت بودند، كه قرن... ه، افشاريه و ايران، ازجمله قاجاريه، زندي

ي روستايي و  در اينجا ضمن تفكيك دو جامعه. ايران حكومت كردند
ها  هاي قدرت در آن ، به بررسي ساخت اجتماعي ـ سنتي و رده عشايري

هاي   ي انطباق رده ها، شيوه بندي سنتي آن پرداخته و با تعريف رده
  .دهيم ا مورد بحث قرار ميهاي ساختي ر قدرت براين رده

شدند كه وظايف  اي گزينش مي ها، جنگجويان ويژه از درون اين رده
ها و  ي ساخت اجتماعي آن شيوه. دار بودند نبرد مسلحانه را عهده

اي بوده است كه در مدت سه روز  گونه هاي قدرت به انطباق با رده
در . مايندتوانستند تمامي نيروهاي جنگي خود را وارد كارزار ن مي

روش سنتي، مالكيت شخصي بر مرتع عشايري حاكم نبوده، بلكه مرتع 
كه نظام  1342در سال . دار طايفه بود ي اعضاي دام متعلق به كليه

اصالحات ارضي بدون مطالعه و آگاهي از نظام سنتي ـ عشايري، به 
ملي كردن منابع طبيعي پرداخت، عشاير كه دام خود را در معرض 

ديدند به مخالفت با آن برخاستند و جنگ تمام عياري بين  نابودي مي
ها درگرفت كه به شكست عشاير  حكومت مركزي و بسياري از ايل

سرپرستان و فرماندهان عشايري، يا كشته شدند يا از قدرت . انجاميد
گرديدند و سرانجام به فروپاشي نظام سنتي منجر شد، كه به   خلع

  .اختصار در اين مقاله آمده است
  

                                                 
  ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران عضو هيأت علمي دانشكده  *

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1383، 1سال پنجم، شماره 

  

ي  ي روستايي، جامعه عشاير ايران، جامعه :ها كليد واژه
ي  عشايري، ساخت سنتي اجتماعي، ساخت هرم قدرت، كوچ در پهنه

  مراتع، شكستگي هرم قدرت
گر است،  ساخت سنتي ـ اجتماعي، كه ساختار قدرت در درون آن جلوه

اي،  نين پديدهبراي بررسي چ. در اعماق قرون دارد  اي است تاريخي، كه ريشه پديده
اي كه به نام عشاير در ايران شهرت  نياز به تعريفي از اين جامعه داريم؛ جامعه

اي است؟ در كجاي ساير جوامع ايراني جاي  ي عشايري چه جامعه جامعه. اند يافته
ي مجزا و مستقل از هم  توانيم به سه دسته دارد؟ زيرا، جوامع امروزي ايران را مي

ي روستايي و جامعه عشايري شكل  ي شهري، جامعه نام جامعهتقسيم نماييم كه به 
توانند خارج از  ي ايران در هر جايگاه و با هر فرهنگي نمي ي سكنه اند، و كليه گرفته

ي شهري  ي زندگي اجتماعي و قدرت حاكم بر جامعه شيوه. اين سه جامعه باشند
ي  ردازيم به دو جامعهپ كامالً شناخته شده و همگان از آن آگاهند؛ بنابراين، مي

  .روستايي و عشايري
ي واحدي  ي روستايي و عشايري را عموماً جامعه در گذشته، دو جامعه

كردند؛ زيرا،  ها را به صورتي مشابه طراحي مي ريزي براي آن پنداشتند، و برنامه مي
هاي صحيحي براي شناخت اين دو جامعه نداشتند؛ ولي اگر ما اقتصاد غالب  مالك

گردد كه كامالً از  دهيم، مشاهده مي اين دو جامعه را مورد مطالعه قرار ميزيستي 
توان به شرح  ترين وجه تفكيكي و تمايز اين دو جامعه را مي هم متمايزند، و مهم

  :زير مورد بررسي قرار داد
  ي عشايري  روستايي از جامعه ي  هاي تفكيك جامعه مالك
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 ي عشايري جامعه روستايييجامعهغالب جامعهمالكشماره
  مرتع ودام آب و زمين اينياز پايه 1
  داري سنتي دام كشاورزي فعاليت غالب 2
  كشاورزي داريدام فعاليت جنبي 3
  عموماً دامي عموماً زراعي مازاد توليد 4
 كم زياد تنوع كشت 5
  در دو منطقه در يك منطقه گيري از زمينبهره 6
 كوچ اسكان تحرك گروهي 7
  امور داميدر  در امور زراعي تجربه و تخصص 8
 كم زياد بازده در هكتار 9
  فاقد نظام پيچيده نظام آبياري 10
  در رابطه با دام  در رابطه با آب و زمين منزلت اجتماعي 11
 ساده پيچيده روابط اجتماعي 12
 ...كم و  زياد )1(تبعيت از طبيعت 13

  )33: الف 1368نژاد،  ؛ صفي62-65: 1355كشاورز، (
ي روستايي بر آب  گردد كه پايه و زيربناي فعاليت جامعه در جدول مشاهده مي

و زمين و كشاورزي شكل گرفته، و فرهنگ جامعه براساس اين اقتصاد غالب متبلور 
ي مرتع و دام استوار  ي عشايري، اين فعاليت غالب، بر پايه است، ولي در جامعه

هاي دامي است و فرهنگ جامعه نيز بر  فرآورده هاي غالب آن نيز است و فرآورده
  .گر است همين اساس جلوه

. باشند كه زيربناي مستحكم اقتصادي مستقلي دارند ي مستقل مي ها دو جامعه اين
هاي  زيربناي اقتصادي غالب روستاييان آب و زمين است كه محصول آن فرآورده

. زند ن نوع اقتصاد دور ميباشد، و همه چيز اين جامعه، بر محور اي كشاورزي مي
باشند؛ مثالً  مسايل فرهنگي و روابط وابسته به آن نيز نشأت گرفته از اين زيربنا مي

اي زيربنايش بر اقتصاد غالب كشاورزي استوار باشد، روبناي آن به هر  وقتي جامعه
اي را  توان چنين جامعه شكلي كه باشد، متأثر از آن زيربنا است و همين است كه مي

  .ستقل دانستم
اين خود يك واقعيت است كه همه چيز روستاييان، در اقتصاد آب متبلور است، 

ها  هاي مختلف آبياري، گروه هاي مربوط، نظام فرهنگ، معتقدات، تقديس آب، واژه
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گيري بهينه  ، همه به خاطر بهره)ها مقني(وجوگران منابع آب  و قشرهاي آبيار، جست
  :اند ولي در مقابل از آب در روستاها ايجاد شده

ي عشايري بر مرتع و دام استوار است، و همه چيز در اين جوامع  بناي جامعه
فرهنگ نگهداري دام، تخصص در امور دامي، : باشند مثالً مي  متأثر از مرتع و دام

هاي كوچ،  داري، شيوه معتقدات به دام، عشق و عالقه به دام، اصطالحات دام
ها، شكست  هاي قدرت، جنگ ساخت سنتي اجتماعي، رده،  ها در كوچ ي دام تغذيه

ي مرتع، نياز به قدرت در حفظ و نگهداري  و پيروزي به خاطر مرتع، نياز به توسعه
گيري از مرتع و فرهنگ مترتب بر آن، همه، نشأت گرفته از  هاي بهره مرتع، شيوه

  .اي سنتي باشد، آن هم به شيوه مرتع و دام مي
باشند، اين رويداد برگرفته  اراي ظواهر فرهنگي مشتركي مياگر اين دو جامعه، د

ها است كه از اوايل پهلوي اول به بعد صورت  از روابط اجتماعي متداول اخير آن
گيري از لباس، اين  ي بهره ها بومي نيستند، مانند شيوه گرفته است، و هيچ يك از آن

ش عميق مستقلي اشتراكات نشأت گرفته از شهرها است كه اين خود به پژوه
  .نيازمند است

توانند جوامع مشابهي باشند؛ بلكه  بنابر تعريف داده شده، اين دو جامعه نمي
بنابراين، با . دهند ي مستقلي را شكل مي كامالً از هم جدا بوده و هر يك جامعه

باشد، به تعريف  اي مي ي مستقل داراي تعريف ويژه كه هر جامعه توجه به اين
  :پردازيم مي ي عشايري جامعه

    ي عشايري تعريف جامعه
، مرحوم دكتر نادر افشارنادري، براي نخستين بار تعريفي از 1347در سال 

ي عشايري ارايه داد كه هنوز معتبر است؛ زيرا، هنگامي كه نامبرده پس از  جامعه
به  1347تا  1345هاي  ي كهگيلويه در سال ي عشايري منطقه بررسي عيني جامعه

جمعيت «كتاب  ي  هاي آن منطقه را مورد مطالعه قرارداد، در مقدمه و ايلعمل آورد، 
  :چنين نوشت» ي ايالت كهگيلويه و شناسنامه
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ي ايلي بناميم، سه مالك عمده، اساس  كه يك جامعه را جامعه براي اين
ها  كار ما بوده است، كه دو مالك آن عيني است و يكي ديگر ذهني و آن

  :عبارتند از
ي ايلي داراي تقسيماتي است و اين        جامعه  :اختمان ايليوجود س - 1

تر  تقسيمات در كهگيلويه به صورتي است كه هر ايل به دو تيره يا بيش
تقسيم شده و هر تيره شامل چند طايفه است و هر طايفه نيز از چندين اوالد 

  .تشكيل شده است
حدود هر ايل داراي سرزمين مشخصي است كه  :سرزمين مشترك - 2

در داخل اين سرزمين، طوايف هر تيره، صاحب . باشد آن كامالً معين مي
هاي  هايي براي دام مناطق معلومي هستند، هر اوالد از يك طايفه نيز چراگاه

  .خود دارد
ي افراد يك ايل   همه :آگاهي افراد به عضويت خود در ايل - 3

دانند به كدام  نسبت به سلسله مراتب ايلي خود آگاهي دارند؛ يعني، مي
ها  ي آن  اوالد تعلق دارند، اين اوالد به كدام طايفه وابسته است و طايفه

  و باالخره اين تيره از كدام ايل مشتق شده. اي است  مربوط به چه تيره
هايي كه در اخيتار هر اوالد، طايفه، تيره  اعضاي ايل، نسبت به چراگاه. است

  .ارندباشد نيز آشنايي د و سرزمين ايلي مي
ي معيشت، هيچ كدام  كوچ، سياه چادر و شيوه: هايي مانند مالك

توانند رهنمون صحيحي در تحقيقات عشايري باشند؛ چرا كه، تعداد  نمي
ها را به  اي هستند كه تابستان داران عمده قابل توجهي از روستاييان ما، دام

كه  د؛ درحالينماين جا سياه چادر برپا مي كنند، و در آن ها كوچ مي كوهستان
داران  مانند دام(كند  ها صدق نمي ي آن  هاي مذكور، درباره هيچ يك از مالك

داران روسـتايي شـرق خـراسان و  بـزرگ سنگسـر و قسمت اعظـم دام
كنند،  ، از طرف ديگر، عشايري وجود دارند كه كوچ نمي)شرقي آذربايجان

باشـند، مانند كردهاي  اي نيز مي سياه چـادر ندارند و كشـاورزان ورزيده
  ).12: 1347افشارنادري، (كردستان
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    اي هاي درون تيره طايفه
اي ايالت و عشاير، هر ايل غالباً به چند طايفه و هر طايفه به  در تقسيمات رده

هاي يك ايل از  ي رده شود، و اين در صورتي است كه همه  تقسيم مي... چند تيره و 
كي باشند؛ ولي در ايل كهگيلويه و بويراحمد كه نياي مشترك و داراي تاريخ مشتر

هاي  رده. نامند ي بعدي را طايفه مي ي پس از ايل را تيره، و رده گونه نيست؛ رده اين
ها  موري ها، دشت  ، تامرادي)ها گيوي كي(ها  قايدگيوي: اصيل و غالب اين منطقه را

تر  بيش. دهند شكيل مياند ت هايي كه منقرض شده مانده از ايل و طوايف مستقل باقي
ها را  دهند كه سرپرستان آن هاي اصيل را، افرادي تشكيل مي طوايف درون تيره

ها خود داراي  اين واژه. دهند ها تشكيل مي»كا«ي مذكر ايلي را  ها و توده»كي«
  .باشند هايي كهن مي اصالت و ريشه

مانده؛ و كاايمور، هاي فر كي  ي ساالر، از رده زرير و كي بهرام، كي شمشير، كي كي
هاي دروني  ي كاهاي فرمانبر؛ اسامي رده كاتيمور، كاخونبار، كارستم، از رده

اي  به هيچ شيوه  دهد، و چون جامعه بسته بوده، اين دو شاخه ها را تشكيل مي اصيل
  .كردند با يكديگر خويشاوندي نمي

ت كه شد، اين امكان وجود داش اگر هر تيره، از طوايف متعددي تشكيل مي
ها يك اتحاد مكاني ـ  طوايف غيراصيل به جمع طوايف اصيل ملحق شده و با آن

بويراحمد » دشت موري«ي  تيره اگر درون: مثالً. سياسي ـ نظامي به وجود آورند
احمدي، ميرزاعلي،  طاس: سفلي را مورد مطالعه قرار دهيم، اتحادي از طوايف

ي نخست  كنيم، كه پنج طايفه ه ميشراني، برآفتابي، مالكلبي و مشايخ را مشاهد
در پيشوند نام افراد » كا«و » كي«هاي  باشند، و واژه داراي تاريخ و فرهنگ كهن مي

ها در پيشوند افراد مذكر مشايخ وجود ندارد  شود؛ ولي اين واژه ها ديده مي مذكر آن
هاي اصيل و غيراصيل  به طور كلي، رده. گردد آغاز مي» شيخ«و به جاي آن با 

، يك اتحاد سياسي ـ نظامي نيز به )وحدت جغرافيايي(محلي، در يك اتحاد مكاني 
  .اي تشكيل شده است ه اند كه در تركيب تير وجود آورده
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هاي تاريخي و فرهنگي مشتركي را  ي دروني طوايف مستقل، ريشه با مطالعه
وابسته  هاي ديگر شده و خود را ها جذب ايل اي از اين رده كنيم، پاره مشاهده مي
ي خود را حفظ نموده و  چنان استقالل گذشته اي، هم دانند، ولي پاره بدان ايل مي

هاي كهگيلويه كه اكنون تقريباً در قلمرو  »نوئي«نمايند مانند  بدان مباهات مي
  .اند بويراحمد قرار گرفته

اين ايل اصيل قدرتمند، . باشند ي زمان قاجار مي ها، يك ايل منقرض شده نوئي
جريان جنگ با حكومت فارس، در اواخر دوران قاجار، شكست خورد، و با در 

هاي قدرت آن ايل طوايف آن متفرق گشتند و اغلب تابع ايل  متالشي شدن رده
دانند؛ زيرا  مي» نوئي«هاي به جا مانده، هنوز خود را  بويراحمد شدند؛ ولي رده

روند، با  شمار مي هي زياليي كه جزو طوايف مستقل بويراحمد ب سرپرست طايفه
  :افتخار به نگارنده در دهدشت گفت

ي زياليي هستم كه قلمرو ما را   من كي شيرخان نوئي سرپرست طايفه«
ها  ي ها اشغال كردند، ما در سرزمين خودمان هستيم، ولي تابع بويراحمد بويراحمدي

  .»باشيم مي
منطقه سكونت در » شيرزاد  كي«اكنون كي شيرخان فوت شده، ولي فرزندش 

  .دارد
رو، مرحوم دكتر افشار، كه تعريف عشاير را با مشاهدات خود در اين  از اين

ي خود، تيره را قبل از طايفه به كار برده  هاي اوليه منطقه به تحرير كشيد، در نوشته
هاي ايران، در ساخت سنتي اجتماعي، طايفه را  است، در صورتي كه در غالب ايل

تري  برند كه داراي قدرت، جمعيت و كاربرد محلي وسيع مي قبل از تيره به كار
  .ي آن استوار است هاي هر ايلي بر پايه است و ستون

اگر . گيرند جاي مي  ها بر چه اساسي درون تيره دانستيم كه در بويراحمد، طايفه
ي آقايي و سادات را در جمع  هاي اصيل بويراحمد را در نظر بگيريم، دو تيره تيره
ها اتحاد مكاني،  باشند كه با بويراحمدي يي مي ها اين دو تيره از تيره. بينيم ميها  آن

است » سيد«و » آقا«ويژگي اين دو تيره، وجود پيشوندهاي . سياسي و نظامي دارند
  .شود ها به كار برده مي كه در جلوي نام افراد مذكر آن
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ا از آغاجاري، واقع ه مشهور است كه آقايي: گويند آگاهان محلي در اين باره مي
شهرت   رو به آقايي اند، از اين در غرب بهبهان در خوزستان جنوبي، بدين محل آمده

كه به آغاجاري كوچ  ها، قبل از اين دهد كه آقايي مطالعات دروني نشان مي. اند يافته
نمايند، ساكن لر كوچك لرستان بوده و در حدود چِگني لرستان شمالي سكونت 

ها براساس فرهنگ و معتقدات خود به  را، پيران و سالخوردگان آناند؛ زي داشته
  ).1382طاهري، ) (2(خوردند سوگند مي» حيات غيب«

اي از همين لرهاي  نيز شاخه) ي چهارم لر بزرگ شاخه) (3(ها  حيات داوودي
زاده حيات غيب  باشند كه در اطراف امام مي) لر كوچك(لرستان   حيات غيب

ان، در اوايل حكومت صفويان، بنابه داليلي، از اقوام خود جدا ايش. سكونت داشتند
گرديده و متفرق شدند و به قلمرو فعلي خود آمده و مناطقي را در اطراف شمال 

  ).107: 1379عباسي، (خليج فارس متصرف شدند و رحل اقامت افكندند
. اند هي كنوني خود در بويراحمد سكونت داشت ها، در زمان قاجار در منطقه آقايي

. آقا و اسكندرآقا علي: گفتند قبالً پسوند نام مذكر اينان بود؛ مثالً مي» آقا«ي  واژه
.) ق.  ه 1308تا  1265هاي  سال(خداكرم خان بويراحمدي در زمان حكومت خود 

دستور داد كه نام آقا را به جاي پسوند، قبل از اسامي مذكر آن طايفه به كار ببرند؛ 
از آن پس، اين پيشوند در جلوي اسامي . لي و آقا اسكندر بنامندها را آقاع مثالً آن

باشد، اشتباه  مذكر آن طايفه متداول گرديد تا با پسوند قبلي با واژه آقا، كه تركي مي
  ).1382طاهري، ) (4(باشند ها از لرها كوچك مي نشود؛ زيرا، بنابراين گفته، آقايي

ها، با طوايف دروني خود جمعاً  دهند، آقايي ها گواهي مي به طوري كه پژوهش
بابكاني، ديلگاني، نرمابي و زنگوايي : هاي بويراحمد به چهار طايفه با نام تيره آقايي

  .شدند و در بويراحمد عليا و سفلي سكونت داشتند و دارند تقسيم مي
  

    هاي اصلي و فرعي مالك
تقسيم ي اصلي و فرعي  هاي تعريف افشار را به دو دسته جا، مالك در اين

  :كنيم مي
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، »سرزمين مشترك«، »وجود ساختمان ايلي«شامل  :هاي اصلي مالك) الف
هايي كه داراي سه مالك مذكور  افراد يا دسته. »آگاهي افراد به عضويت در ايل«

ي عشايري را تشكيل  بودند، از نظر افشار عشاير بودند، و در مجموع جامعه
  .دادند مي

اقتصاد غالب «و » گيري از سياه چادر بهره«، »كوچ«شامل  :هاي فرعي مالك) ب
آمدند؛ زيرا، اغلب  راهنماي مناسبي براي شناخت عشاير به حساب نمي» داري دام

  .روستاييان داراي چنين فروعي نيز بودند
شود، خود به دو قسمت كوچنده و  ي عشايري ناميده مي چه كه امروزه جامعه آن

ها را كه در يك يا چند سال متوالي به كوچ  غيركوچنده. شوند غيركوچنده تقسيم مي
اند، و  ها بالقوه كوچنده توان اسكان يافته به حساب آورد؛ زيرا، آن نرفته باشند، نمي

اين وضعيت اقليمي و مقدار ريزش باران بوده كه در كيفيت مرتع، اثر منفي گذاشته 
عداد كوچندگان و نوساني در تعداد دام كوچندگان در مرتع به وجود آورده و از ت

هايي كه مقدار  سال يا سال كاسته است؛ ولي ممكن است غيركوچندگان، پس از يك
ريزش باران افزايش يابد، و مرتع از كيفيت بااليي برخوردار گردد، اينان نيز به 

بنابراين، در يك سال مشخص، سرشماري عشاير و . كوچ مبادرت خواهند ورزيد
يافتگي يا كوچندگي ـ درست  ـ به لحاظ اسكان ها ي آن اظهار نظر قطعي درباره

هاي خشكسالي  نيست، بلكه بايستي اين سرشماري در چند سال متوالي و در دوره
هاي جوي انجام گيرد، تا بتوان به كوچ يا اسكان عشاير جواب  و فراواني ريزش

  .قاطع داد
رهنگ عشاير چه كوچنده باشند يا غيركوچنده، تا هنگامي كه به ساخت سنتي ف

فكران او عشاير شناخته  و اشتراكات خود ادامه دهند، از ديدگاه افشار و هم
خواهد، تا عشاير، فرهنگ و معتقدات عشايري خود را  ها زمان مي شوند؛ و قرن مي

هاي  ها درآيند؛ ولي باز هم ريشه  ي روستاييان يا شهرنشين فراموش نموده و در زمره
ي مباهات خود  اهند نمود و آن را مايهفرهنگ عشايري خود را فراموش نخو

  .دانند مي
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) اسكان مقطعي(ي كوچنده و غيركوچنده  گفتيم كه عشاير، معموالً به دو دسته
در گذشته، اغلب عشاير، كوچنده بودند و اين كوچندگي غالب . گردند تقسيم مي

، از كل جمعيت ايل 1347تا زمان ما نيز مشاهده گرديده است؛ زيرا، در سال 
 6794(، و از كل عشاير بهمئي % 91حدود ) خانوار 1840(زياري كهگيلويه  شمند

ي بهمئي شمالي  به كوچ رفته بودند و اين كوچندگي در منطقه% 85حدود ) خانوار
زياري به كوچ  از كل جمعيت دشمن% 86رسيد و  مي% 94به ) خانوار 1932(

  ).344و  215: 1347جمعيت، (مبادرت ورزيده بودند
هاي اصلي و اصولي افشار، در مورد كل عشاير صادق است، ولي  مالك

ي عشايري عموميت ندارد؛ چه روستاييان نيز  ي جامعه هاي فرعي او درباره مالك
  :توان چنين اظهارنظر نمود هايي هستند، ولي مي داراي چنين مالك
كوچ مالكي است فرعي، چون وجه اشتراكي است بين عشاير و : به گفته افشار

هاي  گيري بهينه از مرتع، با تجربه وستاييان؛ ولي عشاير به خاطر كوچ و بهرهر
نهادينه شدن كوچ نيز به خاطر ساخت . تاريخي سازمان گرفته و سامان يافته است
ها، داراي يك  ي مرتع با تعداد دام كوچنده اجتماعي مترتب بر آن است؛ زيرا، پهنه

  .يكي، بر ديگري اثرگذار استانطباق منطقي محاسبه شده است و نوسان 
سازمان كوچ برگرفته از ساختار اجتماعي سنتي است؛ زيرا، تمام كوچندگان 

. راه مشترك سنتي خود حركت نمايند قادر نيستند در يك زمان واحد در يك ايل
اند، و چون  آمدهاي ناشي از اين حركت جمعي انديشيده دهندگان به پي سازمان
دهد، اين  تشكيل مي» مال«ي مرتع،  خانوار را در پهنه ي قبل از ترين رده كوچك

ها هستند كه به اتفاق و به دنبال هم و پياپي در زمان معيني كوچ را آغاز  رده
  :كنيم به طور مثال فرض مي. نمايند مي

اوالد، و هر  5تش، و هر تش داراي  5تيره، و هر تيره داراي  5اي داراي  طايفه
 5ي مرتع به  خانوار در پهنه 50اگر اين . داشته باشدخانوار كوچنده  50اوالد 
مال يك طايفه، براي چراي  625تقسيم گردند و در مجموع » مال«نفري  10ي  دسته
ي مرتع پراكنده شوند؛ اين پراكندگي نيز براساس قوانين عرفي محلي  در پهنه  بهينه

  :گيرد انجام مي
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  يك طايفه× تيره  5×  تش 5× اوالد  5× خانوار  50                
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    مال   625

  )جمعيت هر مال(خانوار  10                 
  

ي خود باشند، تيره  محل داراي مرتع متعلق به طايفه 5مال كوچنده، در  625اگر 
جا بر مبناي  نمال خود از هر يك از پنج محل فوق حق چرا داشتند و در آ 125با 

مال، و براي هر اوالد  25شدند، اين پراكندگي براي هر تش  مي  مشخصي پراكنده
خانواري هر مال،  10باشد، طبق قوانين عرفي محلي، اعضاي  مال مي 5خانواري  50

سياه چادر كه در  10نمايند، و حريم اين  سياه چادرهاي خود را در كنار هم برپا مي
و در مجموع يك مال يا يك آبادي عشايري » ]وورد[ت يور«كنار هم زده شده 

ي  هرگاه فاصله. نمايند در مرتع انجام وظيفه مي» سرمال«شود، كه زيرنظر  ناميده مي
هاي مال را  ها دور شود، براي رفاه گوسفندان، محل سياه چادر ها در مرتع از مال دام

وسفندان به محل چادرها برند، تا هنگام شيردوشي، گ به قدر مورد نياز به جلو مي
هر خانوار عشايري، . نزديك باشند، سريع دوشيده شوند و به چراي مجدد بپردازند

رأس دام  1000رأس دام است و در هر مال، حدود  100به طور متوسط داراي 
ها  وري اقتصادي از اين دام ي ساكنين به بهره كه همه وجود دارد، و با توجه به اين

گيرد؛ چرا كه با  ها صورت مي اي براي مرتع و دام بندي رده قسيمانديشند، اين ت مي
تواند به خوبي تحت كنترل قرار گيرد  اين تقسيمات ، يك هزار گوسفند هر مال مي

  . شود و بيش از آن از كنترل افراد خارج مي
ها متوقف  حال اگر كوچ از اين افراد گرفته شود، يا به هر دليلي كوچ كوچنده

ي اين خانوارها ساكن شوند، ديگر نيازي به تقسيمات در مرتع وجود گردد و تمام
گيري از مرتع شكل گرفته است،  بندي كه اساس آن به خاطر بهره ندارد، و اين شبكه

چه پس از اصالحات  گيرد؛ چنان در بلندمدت منتفي شده، و يكجانشيني شكل مي
معيت جوان، ، اين نظم سنتي از هم فروپاشيد و اغلب ج1342ارضي سال 

يكجانشين شده، شهرهاي عشايري وسعت يافتند؛ و در حال حاضر، جوانان 
هاي  ها اطالعات بسيار ضعيفي دارند و اسكان يافته بندي عشايري از اين رده
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  اند، كه تنها فرهنگ خود را حفظ نموده عشايري به روستاهاي عشايري مبدل شده
  .اند ولي فرهنگ كوچ را از دست داده

  
    اي ساختيه رده

گيري بهينه از مرتع شكل  هاي ساختاري يك ايل، به خاطر بهره گفتيم كه رده
ساختاري «و » ساختاري اجتماعي«ها به دو قسمت  هر يك از اين رده. گرفته است

باشند؛  گردند كه ضمن در هم تنيدگي از يكديگر متمايز نيز مي تقسيم مي» قدرت
ي همان واحد  ترين واحد، با سكنه ي قدرت، هميشه در درون كوچك چون رده
ي نظارت تا رأس  كند و ناظر بر اعمال و رفتار اعضا است؛ و اين شيوه زندگي مي

توان  هاي ساختي همانند را، در تمامي عشاير ايران مي اين رده. قدرت ادامه دارد
  .مورد بررسي قرار داد

. اشته استدر تمام عشاير ايران، ساختاري اجتماعي ـ سنتي كهني وجود د
گردند، به خاطر يكجانشيني، اين  ها مي هاي عشاير كه شامل ايل برخي از شاخه

تر  ها، بيش ها كه ساختار سنتي اجتماعي آن تركمن. اند ساخت را از دست داده
ي قلمرو  ي تاريخي به خود گرفته است، و هنوز بقايايي از اين ساخت در پهنه جنبه
هاي متعدد كه در اطراف ورامين و گرمسار  يي از ايلها شود، يا شاخه ها ديده مي آن

اند، در حال حاضر اغلب نظام ساختاري  در جنوب شرقي تهران كوچانده شده
رفته فرهنگ غالب روستايي بر زندگي  اند، و رفته عشايري خود را از دست داده

  .است  ها چيره شده آن
شوند كه به زندگي  ميهاي كوهستاني ايران، عشايري ديده  در بسياري از پهنه

دهند و اين ايالت، در هر منطقه يا هر شكلي، داراي ساختاري  ايلي خود ادامه مي
شش . اند  اي نظام خود را حفظ كرده اي، يا پنج رده باشند كه به شكل شش رده مي
باشند؛ ولي در مجموع،  تري مي ها، داراي سوابق كهن اي ها نسبت به پنج رده اي رده

تر از ساختار سنتي ديگر  ها، كهن ر بختياري و ساختار تاريخي تركمنساختار عشاي
؛ ولي بازساختار سنتي )نمودار ضميمه(گردند  عشاير ايران است، و بر هم منطبق مي

» باب ي رده«باشد؛ زيرا  ها مي تر از تركمن ها در مقام مقايسه و انطباق، كهن بختياري
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ها وجود  صورتي كه اين رده در تركمن ها وجود دارد، در بختياري  بندي در رده
  .ندارد
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 هاي ساختي ايل بختياريرده

  ها ها در مقايسه با بختياري اي از تركمن ساختار سنتي شاخه
  ايل يموت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  )222-224ها،صص  اهللا گلي، تركمن اطالعات امين: ترسيم شده براساس(

 )1381:52نژاد،  صفي(
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    باب
  :گونه است هاي هفت لنگ اين بندي ساختار اجتماعي امروزي بختياري  تقسيم

  
  خانوار >--- اوالد >--تش  >--تيره  >--طايفه  >--باب >--هفت لنگ ] قسمت[ >--ايل بختياري 

  
هاي ساختاري بختياري متداول است، در  كه امروزه در رده» باب«ي  واژه
كنيم، ولي اين واژه با مفهوم  ي تاريخي، نام مكتوبي از آن مشاهده نمي گذشته

مشاهده .) ق.  ه 1193تا 1163دوران سلطنت (ديگري از زمان كريم خان زند 
] خان زند كريم[سواران نوكر باب ايالت را به خدمت ذي شوكت ... « . شود مي

  ).175: 1344امين گلستانه، (»درآورده و كمر اطاعت و فرمانبرداري بر ميان بستند
شد، كه  هاي جنگجوي اطراف خان اطالق مي سواران نوكرباب در ايالت، به رده

ها شركت  در رويدادها و جنگ) 5(»كش توبره«و » تفنگچي«، »عمله«، »غوره«با نام 
ي بويراحمد سفلي، نام  در منطقه«: داشتند آگاهان بويراحمدي اظهار مي. كردند مي

ها بوده است  مترادف است؛ زيرا، غوره اسم سابق نوكرباب» مالخاني«نام با » غوره«
: الف 1368نژاد،  صفي(»برند و اكنون به جاي غوره، مالخان يا مالخاني به كار مي

527.(  
ي باب، امروزه به مفهوم اتحاد سياسي ـ نظامي چند طايفه است، كه در  واژه

هاي هفت لنگ در  و كل بختياريگردد  يك وحدت مكاني در بختياري مشاهده مي
  ):114ص (گردند چهار باب زير تقسيم مي

 طايفه8دارايبابادي باب -1
 طايفه11داراي)بختياروند باب(بهداروند باب -2
 طايفه12داراي دوركي باب -3
 طايفه7داراي دنياراني باب -4

 طايفه38داراي هفت لنگبختياري
  

اين چهار باب، به خاطر وحدت جغرافيايي مستقل، طوايف مختلف هر يك از 
ي  اين اتحاد، يادآور خاطره. باشند داراي اتحاد سياسي ـ نظامي مستحكمي با هم مي
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اين اتحاد و همبستگي زماني پديد . برد زماني است كه منطقه در ناامني به سر مي
خان زند  مي نوكرباب كه در زمان كري آمده كه براي ما نامعلوم است، ولي واژه

كش بوده  غوره، عمله، تفنگچي و توبره: هاي مصطلح بود، به مفهوم اتحاد ملي رده
بردند، و مفهوم اين اتحاد گروهي، بعدها به اتحاد  كه در خدمت خان به سر مي

  .اي مبدل شده است طايفه
: اي ندارد؛ ولي به طوايف ي باب اشاره سردار اسعد، در تاريخ خود به واژه

و ) 533- 535: 1363بختياري، (اي دارد هداروند، دوركي و دنياراني اشارهبابادي، ب
اند، و  نامد، و درواقع ايشان بزرگ طايفه بوده  ها را بازطايفه مي هاي زيرين آن رده

اند كه  اند كه بعداً در اتحادي محلي، باب نام گرفته همين چهار بزرگ طايفه
نژاد،  صفي(ا را ترسيم و منتشر نمود ه ي جغرافيايي آن نگارنده، پراكندگي نقشه

1381 :225.(  
بندي  اند، محصول يك تقسيم جا با نام بزرگ طايفه ناميده شده طوايفي كه در اين

مالياتي است كه در زمان صفويه در زمان حكومت ميرجهانگيرخان بختياري در 
را  حدود قرن دهم هجري صورت گرفته، و براي نخستين بار، نام اين چهار طايفه

همين چهار طايفه ). 533-535: 1363بختياري، (كنيم  صورت مكتوب مشاهده مي به
ها را به همراه باب مشاهده  قمري نام آن 1332است كه در منابع مختلف تا سال 

بابادي قسمت : نويسد كنيم؛ زيرا، اسكندرخان عكاشه، در تاريخ ايل بختياري مي نمي
 12: 1365عكاشه، (شود  پنج تيره منشعب ميلنگ بختياري است، و به  ي هفت عمده

  ).13و 
عنوان يك گروه متحد  ي باب، به ي به كارگيري واژه هر چند كه تاريخ اوليه

جا كه من آگاهي دارم، اين واژه را در  ن آ  سياسي ايلي بر من ناشناخته است، ولي تا
اعي ي مطالعات و تحقيقات اجتم ، پژوهشگران گروه عشايري مؤسسه1346سال 

دانشگاه تهران، پس از يك پژوهش ميداني به كار بردند، و باب را يك گروه متحد 
  :سياسي ـ نظامي ـ ايلي گفتند و چنين نوشتند

ها را  بستگي طايفه باب، پسوندي است كه مفهوم پيوستگي و هم
رساند، و يادآور دوراني است كه اكنون سپري شده است، و فقط  مي
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در آن دوران، قدرت مركزي ضعيف، و . ي مانده استها و آثار آن باق نشانه
رسد كه در  چنين به نظر مي. هاي محلي نيرومند بوده است قدرت

هاي مختلف آن با دو مانع طبيعي  هاي بزرگ بختياري، كه قسمت كوهستان
ها از هم جدا  العبور و رودخانه هاي صعب ها و گردنه عمده؛ يعني، كوه

ها،  اين هسته. تلفي به وجود آمده استهاي قدرت مخ اند، هسته شده
هاي مقتدري مانند  هاي بابادي و يا خان اند مثل طايفه هايي بوده طايفه
هاي ديگر را به  هاي قدرت، اقماري از طايفه اين هسته. هاي دوركي خان

  .گرد خود جمع ساختند
را خود » باب«ي   اند، با كلمه اي كه داشته اين اقمار، عالوه بر اسم طايفه

مثالً بابادي باب از چندين طايفه . اند ساخته به آن مركز قدرت مربوط مي
ها است كه بابادي نام  ي اصلي، يكي از اين طايفه  هسته. تشكيل شده است

نامد و در حقيقت  است كه خود را بابادي باب مي» گله«ي ديگر  طايفه. دارد
دوركي باب نيز به طبيعي است كه . ي اول بوده است  يكي از اقمار طايفه

شـود  انـد اطالق مي هـاي دوركي بـوده هـايي كه دور خـان ي طايفه  همـه
  ).88و  87: 1346ورجاوند، (

  
    هاي ساختي هاي مختلف و رده ايل

زيربنايي، ساختار اجتماعي تمام ايالت ايران، همانند بوده و به   بنابر پژوهش
ها اغلب هم نام يا هم  اند، و رده اي شكل گرفته اي يا پنج رده ي شش رده شيوه
ي مرتع  گيري بهتر از پهنه اي اين ساخت، به خاطر بهره دليل اصلي و پايه. اند مفهوم

ي مرتع را محدود نماييم، ضعف جمعيتي  است، و اگر به هر مناسبتي پهنه
گردد، و اگر آن را به هر دليلي تقويت نماييم، بر  ها هويدا مي هاي رده كوچنده
  .شود ها افزوده مي جمعيتي آنقدرت 

ها بر ما روشن  ها را در نظر بگيريم، ناهمگوني آن بندي درون اين رده اگر شاخه
اي، رده داراي  هاي سياسي و مالحظات منطقه يابيم كه به مناسبت  گردد، و درمي مي

ي رده بدون تغيير باقي مانده است؛ براي مثال،  تقسيماتي است، ولي اسكلت و بدنه
ي آنها را  تار سنتي چند ايل را در اينجا متذكر شده و تقسيمات دروني گستردهساخ
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ي آنها با يكديگر مشخص گردد و  نمايم تا انطباق، همانندي و مقايسه مشخص مي
ها و اعراب  بندي تركمن هاي كهني چون رده بندي بندي سنتي را با رده اين رده

  .خوزستان به مقايسه گذارم
  )6(اي يالت مختلف ايران؛ ايالت شش ردهساختار سنتي در ا

  
  ترتيب
 ها رده

1  
  هاي ترك

  قشقايي
 

2 
  لُرهاي
  بختياري

)7( 

3  
  كردهاي
  كَلهر
 

4  
  كردهاي
  شَكّاك

 

5  
  لُرهاي
  حسنوند

 

6  
  لُرهاي
  خَزَل
 

7  
  هاي تركمن

  يموت
 

8  
  هاي عرب

  خوزستان
 

 قبيلهايل ايلايلايلايلايلايل ي اول رده
 طايفهيوزليق طايفهطايفهتيرهتيرهطايفهطايفه ي دوم رده
 عشيرهاونليق تيرهتيرهطايقهطايفهتيرهتيره  ي سوم رده
 بِيتاُروغ خلهوزبابخلتَشبنكوه  چهارم ي  رده
 )حي(اَبواُبِه مال بنهكُرزومهتُخمارهاوالدبِيله  ي پنجم رده
 خانواراوي خانوارخانوارخانواررخانواخانوارخانوار  ي ششم رده

  
  اي ساختار سنتي در ايالت مختلف ايران؛ ايالت پنج رده

  
  ترتيب
 ها رده

9  
  هاي كرد

  جاللي
 

10  
  هاي ترك

  بچاقچي
 

11  
  هاي ترك

  شاهسون
 

12  
  لرهاي

  بويراحمد
 

13  
  لرهاي
  طيبي
 

14  
  لرهاي

  زياري دشمن
)8( 

15  
  لرهاي
  بهمئي

)9( 

16  
  لرهاي
  ممسني

 
 ايل ايل ايل يلاايلايلايلايلي اول رده
 طايفه طايفه تيره طايفهتيرهطايفهطايفهطايفهي دوم رده
 تيره دهه طايفه اوالدطايفهتيرهتيرهباو ي سوم رده
 اوالد دهه اوالد دههاوالدگويكاليشومزومه چهارم ي   رده
 خانوار خانوار خانوار خانوارخانوارخانوارخانوارخانوار ي پنجم رده
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  تيره باورديناري  طايفه الياسي طايفه سادات طايفه نوئي

  طايفه
  رييسي

 طايفه
 گرشاسبي

 طايفه
 خواجه

 طايفه
 شيرمحمدي

 طايفه
 كلي

  طايفه
  حسيني شاه

  طوايف
  متفرقه

 اوالد
 بخشجهان

 اوالد
 اوالد عزيزي

 آزادي

 اوالد
  خوانين

  زياري كهگيلويه بندي سطوح مختلف در ايل دشمن رده
  ايل دشمن زياري

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )كوچ% 91( )خانوار1840(

 )خانوار261(  )كوچ% 98(

  )كوچ%54( )خانوار109(

 )خانوار50(
  )كوچ% 50(
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 خانوار كوچ25  خانوار اسكان 25

 مال
 خانوار 8

 مال
 خانوار 7

  مال 
  خانوار10

  هفت لنگ چهارلنگ

  بابادي باب
  )1367سال (

  ديناراني
  باب 

 بهداروند
 باب

 بابدوركي
 )1346سال(

 طايفه
 بامدي

 11( )طايفه13(
  )طايفه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )90: 1368نژاد،  صفي(
  

  ساختار سنتي در ايل بختياري
  ايل بختياري
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  طايفه 
  انور عالي

 تيره
 كشكي

 تيره
 الدينسراج

هي
رپنا

ره ا
تي

  

ايد
ره ق

تي
الد  

 او
يره

ت
ور  

اجي
ه ح

تير
هي  

دالل
 عب
يره

ت
  

  تش 
  تش   فرامرز

  جهانگير

  اوالد
  ميرزاعوض

  اوالد
  محمدولي

  اوالد
  خسروخان

  بهون
  محمدرفيع

نفر  7
  عضو

  بهون
  شهول

نفر  6
  عضو

  بهون
  موسي

نفر  4
  عضو

 )بهون41(

مي
 آد

ش
روي

ش د
ت

  

هي
كو

ش 
ت

وي  
 ادي

ش
ت

  

رام
ش ب

ت
ش  
روي

ش د
ت

  

مد
 اح

ش
ت

  
اوالد )اوالد9(

 قربان

  اوالد  

 بهون
  خاني

نفر  10
  عضو

 بهون
  رسول

نفر  13
  عضو

 )بهون7(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )139: 1381نژاد،  صفي(

ليل
ه ج

تير
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 بويراحمد گرمسير  بويراحمد سردسير

 سفليبويراحمد  بويراحمد عليا

 تيره
  قايدگيوي

  تيره
  موري دشت

 تيره
 سادات

 تيره
 تامرادي

 تيره
 آقايي

 طوايف
 مستقل

 تيره
 قايدگيوي

 تيره
 تيره نگين تاجي

  آقايي
  تيره

  سادات
  تيره
  مستقل

  طايفه
 محمدصادقي

 طايفه
 حاجتي

 طايفه
 اوالدنبي

 طايفه
 ميدالي

 طايفه
 ولي

  طايفه
  عالي

  طايفه
  حاتم

  تيره
  ميريا

  1346ساختار سنتي در ايل بويراحمد 
  ايل بويراحمد
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  اوالد
 مردان  كاعلي

 اوالد
 كامحمدحسين

 اوالد
 عليكاشيخ

 اوالد
 دادكاعلي

  اوالد
  گل كاسه

 اوالد
  اوالد آمويي

  علي

 مال كاحسين
  مال كامحمد مال كاحسين اسكان

وار
خان

وار  
خان

وار  
خان

  

وار
خان

وار  
خان

وار  
خان

  

وار
خان

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )88: 1368نژاد،  صفي(
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 ي عالءالدينبهمئ  بهمئي احمدي

 
يي
كما

  

  
ژني

بي
  

 
اللي

ج
  

 
في

وس
ي

  

  طايفه سادات ميرساالر

طايفه سادات منگزوري 

ات
ساد

فه 
طاي

قي  
وفي

ضات
ر

  

 )طايفه9داراي(  )طايفه7داراي(

الي
ع

 
مد

مح
  

مد
راح

مي
  

دي
حم

م
مد  
مح

 
سي

مو
  

 )گردلي(سادات رضاتوفيق

يخ
ه ش

طايف
  

نبر
ه ق
طايف

  

جه
خوا

 
ري

مي
  

  محمدي گرمسيري محمدي سردسيري

 )طايفه5داراي(
  )طايفه 8داراي (

  طايفه 6  طايفه 2

الي  قلي خان عباس  قيصري
ع

 
مد

مح
  

سي
 مو

دين
ورال

ن
  

سي
دمو

حم
م

  

يي
كما

زي  
ورو

ن
  

  1366هاي مركز آماري ايران   بندي ايل بهمئي براساس پژوهش رده
  ايل بهمئي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )طايفه29(

 )طايفه13(

 بهمئي محمدي
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  دهه 3زاريطايفه ره دهه3بناريطايفه

  دهه 20
  دهه 101

  اول
  دوم

  دهه
 صفيطايفه  اول

  دهه اول 5
 دهه دوم10

 طاهرطايفه
  دهه اول 3

 دومدهه20

  رالدين نو  طايفه
  نريما موسي

  دهه اول 2
  دهه دوم 5    

طايفه
  كج كاله

  دهه اول 1
  دهه دوم 4

 هاشيخطايفه
  دهه اول 8
 دهه دوم51

آقادهه
  خون

 دهه 2
آقازدهه

  زهرا
 دهه 1

 دهه
محمد

صادق 
 دهه1

 دهه
مراد  علي
  )دهه دوم 10(دهه  1قلي دهه رضا دهه5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  )276:  1381نژاد،  صفي(

  1375هاي خوزستان و لرهاي بختياري   هاي ساختاري عرب بندي ي رده مقايسه
ساختار سنتي

 ها بختياري
ساختار سنتي

 هاعرب
 توضيح

 .از ديگرانقبيله به مفهوم از قبل، قبلقبيله ايل
 .طايفه به مفهوم طواف قبيله، پراكنده در دورادور قبيلهطايفه طايفه

 عشيره تيره
شود كه هركدام را يك  هر طواف به ده قسمت تقسيم مي

 .نامندعشيره مي

 بيت  تَش
هايي تقسيم  هر عشيره بدون در نظر گرفتن تعداد، به بيت

. ندباش شوند كه داراي جد بزرگ مشتركي مي مي
 )بيت بزرگ، گاهي حموله برابر با تيره(،)حمولَه(

 )حي(ابو   اوالد
تر  جد پايين. (نام جد مشترك خانوارهاي تابع يك بيت

 )از جد بزرگ
 .نامند مي) چادر سياه(سرپناه هر خانوار را بيتخانوار خانوار
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. هي دارندها، به شيخ شهرت دارند و ازدواج درون گرو رؤساي تمامي رده
ها، بر تعداد  بندي رده مبناي تقسيم. باشند ها همگي شيخ مي اعضاي بعضي از رده

ي ابو، حدوداً پس از يكصد سال شكل  گيرد، هر رده فرزندان ذكور شيخ صورت مي
  .دارد) بيت(سياه چادر  15و حداكثر  6هر ابو، حداقل . گيرد مي

هاي گوناگون پيماني  ، به مناسبتهاي مختلف هايي از بيت گاه شاخه گه: خشْبِه
  .نامند مي» خشبه«بندند كه اتحاد حاصل از اين پيمان را  بين خود مي

هاي  جِرِش، خالوخُرزا، همسا، وابسته، خانوارهاي غيراصيل كه در كنار رده
اصيل عربي سكونت دارند، لرهاي بختياري اين خانوارها را خالوخرزا يا مهد 

  .نامند مي
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    هاي غيرثابت رده
هاي ثابت و  رده: گردد ساختمان اجتماعي هر ايل از دو قسمت تشكيل مي

  .غيرثابتهاي  رده
آورند كه خود به  هاي اصلي و زيربنايي ايل را به وجود مي هاي ثابت، رده رده 
اي، ممكن است در  هاي پايه اين رده. شوند  اي تقسيم مي اي يا پنج رده رده شش

هاي متمادي شكل خود را حفظ نموده و ثابت بمانند، تا بر اثر  شرايط ثابت، سال
هاي  ها به ظهور برسد؛ ولي باز هم رده از درون آنتري  هاي تازه رشد جمعيت، رده

  .نمايد ي باالتري موجوديت خود را حفظ مي مادر، در رده
گيري  شوند و شكل  هاي اوالدها تشكيل مي هاي غيرثابت فقط از كوچنده رده

  ي هاي غيرثابت، كه حداكثر از رده اين رده. دهد ي مرتع روي مي ها، فقط در پهنه آن
نمايد، از نظر تركيب اجتماعي، تعداد جمعيتي، سرپرستي  وز نميخانوار تجا

گيري بهينه از  ه هاي جغرافيايي و تعداد دام، پيوسته متغيرند و به منظور بهر مكان
گيرند؛ زيرا، با چراي دام، به مرور بين چراگاه و محل سكونت  سطح مرتع شكل مي

مكاني موجب كاهش زمان چرا ي  اين فاصله. گردد ي مكاني ايجاد مي فاصله) مال(
بنابراين كوچندگان . شده و در نتيجه در كميت شير حاصله اثرگذار خواهد بود

در . ها انتقال دهند چادرها را به نزديك محل چراي دام شوند محل سياه مجبور مي
تواند ثابت بماند، و تا زماني كه كوچندگان در  چادرها نمي اين صورت محل سياه

ها به دفعات  چادرهاي آن باشند ممكن است محل سياه ير ميسردسير يا گرمس
  .جا گردد جابه

شوند،  تري تقسيم مي هاي كوچك هاي ساختاري ايل، پياپي به رده تمام رده
ي قبل از خانوار،  ي اوالد است، كه رده ي كوچك هر ايل، رده آخرين رده

ي مال در  واژه. دهند ها را تشكيل مي »مال«گردند و  كوچندگان اوالد وارد مرتع مي
جا الزم دانستم كه پس  در اين. اند هر ايلي، نام خاصي دارد كه در مفهوم، مترادف

هاي ساختاري هر ايل را نيز تعريف نموده، و درون  هاي مترادف، رده از بيان اين رده
  .آن را مورد مطالعه قرار دهم
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  )10(ي مرتع   ي ايلي قبل از خانوار در پهنه  هاي كوچنده پراكندگي رده
  

  هاي رده
 ساختاري

1 
  لرهاي

 ملكشاهي

2 
  لُرهاي

 بويراحمد

3 
  هاي ترك

 قشقايي

4 
  كردهاي
 شَكّاك

5 
  لُرهاي
 بهمئي

6  
  لُرهاي

 زياري دشمن

7  
  لرهاي
 بختياري

8  
  لرهاي
 ممسني

هاي قبل  رده
 از خانوار

 اوالد اوالد اوالد دهه زومه بيله اوالد مال بنه

 خانوار خانوار خانوار نوارخاخانوارخانوارخانوارخانوار خانوار
ساختار (

 )ثابت( )ثابت( )ثابت( )ثابت( )ثابت( )ثابت( )ثابت( )ثابت(  )11) (ثابت

پراكنده در 
 مال مال مال مال زومه بنكو مال كُرنگ  ي مرتع پهنه

 خانوار خانوار خانوار خانوارخانوارخانوارخانوارخانوار  خانوار
ساختار (

 )متغير( )متغير( )متغير( )متغير( )متغير( )متغير( )متغير( )متغير(  )12) (متغير

  
  
    ايل
مورد استفاده قرار » قبيله«اي است تركي كه در عربي به مفهوم  واژه» ايل«
اولي از طريق مرزهاي شمال شرقي ايران در زمان هجوم مغوالن در قرن . گيرد مي

در صدر اسالم به همراه فرهنگ و دومي از طريق جنوب غربي، . ق.هفتم هـ 
ي ايران متداول گرديدند؛ ولي قبل از آن، ايرانيان اين واژه  مخصوص خود در پهنه

ي عشايرنشين افغانستان و تاجيكستان  ناميدند كه هنوز در پهنه مي» كوچي«را 
  .عموميت دارد

ي مشخصي است كه  هر ايل، داراي وحدت جغرافيايي و مرزهاي شناخته شده
هر ايل، جايگاه وحدت سياسي و . باشد  ناخت مورد تأييد عرف محل نيز مياين ش

نظامي طوايف مختلفي است كه درون مرزهاي سياسي آن سكونت دارند و تابعيت 
  .اند آن ايل را پذيرفته
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ناميدند،  مي» خان«يا » ايلخان«سرپرست و فرمانرواي ايل را در ايران قرن اخير، 
ي ايل وسيع،  بود، سرپرست آن را خان و اگر پهنهقدرت  اگر ايل، كوچك و كم

گفتند؛ كه قدرت  اي بود، ايلخان مي العاده پرجمعيت و داراي قدرت و سياست فوق
توان با قدرت و تصميمات پادشاه يك كشور مقايسه نمود؛ و  و تصميمات او را مي

غولي اي مغولي است، و باالترين قدرت در جوامع ايلي م چون ايلخان داري ريشه
برابر » شاهنشاه«و ] چينى[» خاقان«بوده است، منابع كهن، قدرت ايلخان را با قدرت 

  ).2360: 3، ج 1373اهللا،  رشيدالدين فضل(اند  ذكر نموده
اي از همان ايل عضويت داشت و به  خان، سرپرستي محلي بود، كه در شاخه

و اعضاي ايل به  ي كامل داشت؛ مقامش موروثي بود تاريخ و فرهنگ آن ايل احاطه
خان مظهر قدرت، وحدت و يكپارچگي ايل بود، او بر . او اعتقاد و اعتماد داشتند

آمدهاي  ي پي وي مسؤول كليه. ي كالنتران و طوايف تابعه رياست عميق داشت كليه
صورت شورايي اتخاذ  داخل و خارج از ايل بود؛ هر چند كه تصميمات به

  .آمد ي اجرا درمي صميمات به مرحلهگرديد و با مسؤوليت خان اين ت مي
رفت، و  شمار مي ي اراضي، امالك و مراتع عشايري ايل، جزو تيول خان به كليه

تر ايل و افراد تابعه، حق چرا و  هاي پايين با در اختيار گذاردن قطعاتي از آن به رده
ال آمدها، امنيت افراد و امو داشت، و در مقابل پي هاي زراعي دريافت مي ماليات

نامبرده با حكومت مركزي روابط داشت و ماليات جنسي . نمود ها را تضمين مي آن
پرداخت، كه مقدار آن قبالً مورد توافق طرفين  اي نيز به حكومت مي و نقدي ساليانه

قرار گرفته بود، و در صورت رضايت حكومت مركزي، حكم خاني و سرپرستي 
مابين مشكالتي براي خان ايجاد  قرار فيگرديد و تخطي از  براي او صادر و ابالغ مي

  .نمود مي
طايفه، مركز اين واحد و مرجع ابالغ . واحد سياسي و اداري ايل، طايفه بود

ي خود، تصميمات  سرپرست طايفه نيز به نوبه. تصميمات شوراي ايل به طايفه بود
تصميم،  نمود و پس از دريافت انعكاس هاي زير طايفه ابالغ مي ابالغ شده را به رده

ي ساختي ايل شكل  رسانيد؛ و چون شبكه موضوع را به سرپرست ايل مي
ها،  ترين سطح رده مخصوصي داشت، هر تصميمي حداكثر طي دو روز، تا كوچك
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شده و تصميمات الزم اتخاذ  شد و به سرعت به رهبري ايل منعكس مي رسانيده مي
  .گرديد مي

  
    طايفه

، كه با تاريخ، زبان و فرهنگ مشتركي به هر ايل، متشكل از چندين طايفه است
هايي با تاريخ و فرهنگ  گردد كه رده اند؛ ولي گاهي مشاهده مي هم پيوند خورده

اي از ايل بويراحمد را  اند؛ مانند سادات كه شاخه نامشتركي در ايل پذيرفته شده
كي هاي اصيل بويراحمدي پيوند تاريخي و منشأ مشتر دهند، ولي با تيره تشكيل مي

كه  درحالي... است » سيد«ها  پيشوند نام افراد ذكور آن ي  ندارند؛ چون مشخصه
ايشان بنابر يك . گردد آغاز مي» كا«يا » كي«هاي اصيل، نام افراد ذكورشان با  تيره

ي  ها در زير چتر قدرت ايل، و در محدوده ي پيمان سياسي ـ نظامي با بويراحمد
  .اند قلمرو آن سكونت گزيده

نامند، و پس از آن طايفه قرار  ها را تيره مي ها اين رده د كه بويراحمديهرچن
هاي  هاي هر ايل، مانند تعداد رده تعداد طايفه. دارد، ولي در مفهوم عكس آن است

داراي شش طايفه است، و   ديگر ايل، تابع هيچ قانوني نيست؛ مثًال ايل قشقايي
طايفه  50. ش 1364ا در سال پژوهشگران، تعداد طوايف هفت لنگ بختياري ر

  ).1366مركز آمار ايران، (اند نوشته
ي كالنتر، از  واژه. نامند ها، سرپرست هر طايفه را كالنتر مي ها و بختياري قشقايي

ها  تدريج متداول شده است و به شيوه سنتي سرپرست طايفه زمان صفويه به بعد، به
اي بودند كه همسران و  ي ويژه اخهها از ش ناميدند و كي مي»  كي«را در لر بزرگ 

گروهي داشتند؛ افراد ذكور  ايشان ازدواج درون. ناميدند مي» بي بي«ها را  دختران آن
توانستند به مقام سرپرستي طايفه،  ها، همه بالقوه كي بودند، و همه مي كي  ي  شاخه

كامالً  ها موروثي بود، و ورود به اين شاخه لقب كي براي آن. تيره يا ايل برسند
  .بسته و از محاالت بود
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ترين رويداد  ها، بزرگ ي هر ايل بودند و شوراي كي ترين شاخه ها قدرتمند كي
ترين تصميمات  كرد، بزرگ ها شركت مي اگر خان در شوراي طايفه. منطقه بود

  .االجرا بود ي آن قطعي و الزم شد و نتيجه تاريخي راجع به جنگ يا صلح گرفته مي
مرتع داراي مالكيت خصوصي . لكيت مرتع مربوط به طايفه استدر عشاير، ما

. گيرند ي خود بهره توانستند از مراتع متعلق به طايفه طايفه مي ي  نبود، و تمامي اعضا
هاي مختلف ايل، هر كدام بخشي از مراتع را براي  سفيدان رده كدخدايان و ريش

رابطه داشت و تصميمات  كردند، كه با تعداد دام آن رده ي خود انتخاب مي رده
  .ها بود ي شوراي رده درخصوص كم و كيف مرتع يا دام، برعهده

هر طايفه سعي داشت تا . ي قدرت در هر طايفه بودند هاي طايفه، پايه تفنگچي
ي خود در اختيار داشته  هاي تابعه ها را براي رده  ترين تفنگچي بهترين و ورزيده

كردند؛ زيرا، آنان مظهر توانايي ايل  ي، افتخار ميسكنه به اين مدافعين تفنگچ. باشد
هاي مختلف طايفه پراكنده بودند، به هنگام  ها و تيره بودند؛ و چون در اوالدها، تش

ي اجراي هر  لزوم، به سرعت در محل فرماندهي طايفه تجمع نموده و آماده
  .دستوري از سرپرست مستقيم خود بودند

  
    تيره

هايي ذهني هستند كه  ايل، طايفه و تيره، رده. تر از طايفه اي است پايين تيره، رده
هاي اسكان يافته قابل  هاي كوچنده و اوالد ها در مال اجزاي عيني و وجودي آن

لر (ها در بين لرها  ي سنتي يكي از كي ه سرپرست هر تيره، به شيو. مشاهده است
هاي  گرديد، و پايه مي هر طايفه، از اتحاد و اجتماع چندين تيره تشكيل. بود) بزرگ

ها،  ها و طايفه سرپرستان تيره. ها استوار بود هر طايفه، بر قدرت و جمعيت اين تيره
شدند؛ زيرا، در يك  از طرف مركز قدرت ايلي ـ كه همان ايلخان باشد ـ تعيين مي

هاي تابعه وحدت و يكپارچگي وجود داشته باشد، تا  ايل، بايستي بين طوايف و تيره
ها انتصابي  رو، هميشه سرپرستان اين رده از اين. اند به بقاي خود ادامه دهدايل بتو

  .شدند بودند، و در صورت لزوم معزول يا تعويض مي
اي وجود داشته باشد،  هاي يك طايفه، اتحادي پايه سعي بر اين بود كه بين تيره

و قسمت اي غيرقابل حل بود، ابواب جمعي تيره به د ولي اگر اختالف دروني تيره
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هاي جديد و ابواب جمعي مخصوص  ي جديد با نام مجزا تقسيم گرديده و دو تيره
  .گذاردند ي ظهور مي به خود پا به عرصه

ي ابواب  قدرت هر تيره را تعداد مردان جنگجو، ثروت دامي خانوار و پهنه
اگر كدخداي قدرتمندي بر اين تيره حكومت داشت، . نمود ها تعيين مي جمعي آن

آمد و سعي بر آن داشت كه در روابط  ن در پي خويشاوندي با اين تيره برميايلخا
شان قايل  هايي امتيازي براي گاه به مناسب ي دوستي حاكم باشد، و گه خود، جنبه

  .شد تا قدرت و يكپارچگي ايل حفظ گردد مي
تَش    

اي است  ها، و رده اي است متداول در لر بزرگ، به خصوص بختياري تش، رده
يا » خل«نامند، كردها آن را با نام  مي» بنكو«ها آن را  تر از تيره، كه قشقايي يينپا
ها هم واحدي   تش. معروف است» هوز«مي شناسند و در لر كوچك اغلب به » باب«

كه به اوالد شهرت  هاي مختلف آن ي زماني، شاخه هستند ذهني؛ چون در يك لحظه
ي فرد فعال و كارداني  هر تش به عهده سرپرستي. باشند دارند، قابل رؤيت نمي

ي  سفيدها با سرپرستان تيره رابطه ريش. مشهور است» ريش سفيد«است كه به 
  .ي باالترند كنند؛ زيرا، مأموران سياسي و اجرايي كدخداها رده عميقي برقرار مي

اند، و همگي داراي نياي  خانوارهاي يك تش، همه با هم خويشاوند نزديك
شود، و   ها ديده مي ها در تش بستگي ترين هم ترين و بيش بزرگ. باشند مشترك نيز مي

تر  آمدي، خبر مربوط به سرعت به واحدهاي كوچك ترين پي در صورت كوچك
گردد، و اعضاي فعال، به سرعت وظايف خود را به انجام  منتقل مي) اوالد(

كه در ) بهون(چادري  نمايند يا دورادور سياه رسانيده، و نتيجه را به تيره منعكس مي
  .افتند آن اتفاق افتاده، گردآمده، براي همياري به تكاپو مي

اي، تش  رده هاي پنج در ايل. روند شمار مي تش و اوالد، گاهي يك واحد به
سفيدان تش انتخابي   ريش. گير است وجود ندارد، و اوالد به جاي تش تصميم

سفيدي  ي چينن ريش ه عهدهتش ب  باشند، و حل و فصل رويدادهاي دروني مي
گر است؛  ها در تيره جلوه باشند كه همبستگي آن ها، واحدهاي مستقلي مي  تش. است
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خانوارهاي هر تش، داراي مرتع . شود ها به آن تيره منتهي مي زيرا نياي مشترك آن
  .گردد باشند كه بخشي از مرتع متعلق به تيره محسوب مي مشتركي مي

  
    اوالد

گردد كه در لر بزرگ، اغلب بدان اوالد  ين رده تقسيم ميهر تش، به چند
؛ در »كُر«؛ در لرهاي حسنوند، »بيله«در ايل قشقايي، : گويند؛ ولي اين رده مي

نام دارد، كه همگي مترادف » زومه«و در كردهاي جاللي، » تخماره«كردهاي كلهر، 
  .اند و هم مفهوم

همگي داراي نياي مشتركي  گردد كه ها خانوار تشكيل مي هر اوالد، از ده
باشند، و نسبت به هم خويشاوند نزديك هستند؛ ولي اين خويشاوندي در  مي
اعضاي هر اوالد چه در سردسير و چه . گردد تر مي رنگ رفته كم هاي باالتر رفته رده

ي  در گرمسير در كنار هم يا در همسايگي نزديك به هم، در مرتع مربوط به طايفه
باشند كه ممكن  ردند؛ ولي در مجموع داراي مراتع مشتركي ميگ خود پراكنده مي

هاي خود را برپا  چادر گيري از مرتع، سياه است در كنار هم يا دور از هم، براي بهره
ها از ده خانوار تجاوز  چادرها كه تعداد آن دارند؛ ولي هر دسته از اين سياه 

باشند،  چنده از يك اوالد ميهاي كو شوند، شاخه ناميده مي» مال«نمايد، و يك  نمي
باشند و همياري و  نمايند، و داراي منافع مشتركي نيز مي كه به اتفاق كوچ مي
  .ها وجود دارد همكاري نزديكي بين آن

ي امور  حل و فصل كليه. نامند مي» ريش سفيد«سرپرست منتخب هر اوالد را 
شوار، از سرپرست تش ي اوست و در موارد د هاي تابعه بر عهده داخلي اوالد و مال

ي اعضاي يك اوالد، در ده واحدي  در جوامع عشايري، كليه. گيرد نيز كمك مي
خالو (سكونت دارند، ولي اين امكان وجود دارد كه خانوارهايي با عنوان وابسته 

ها سكونت  ها و همانند آن ها و در كنار آن ي آن با اجازه) خواهرزاده دايي= خُرزا 
گاه اصالت بوميان اصيل شامل  ها خويشاوندي نمايند؛ ولي هيچ آنگزينند، و حتي با 

ي  ي گسترده غيرخودي، از خانواده  اندرنسل، اين ويژگي گردد، و نسل ها نمي حال آن
  .ها زدوده نخواهد شد آن
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    مال
اوالد، آخرين تجمع ثابت ساخت اجتماعي در عشاير است، كوچندگان هر ايلي 

جات حدود ده خانواري به سردسير يا  كه در دسته باشند متعلق به اوالدي مي
ي مرتع به  جات، در پهنه نمايند، و خانوارهاي هر يك از اين دسته گرمسير كوچ مي

جات در مرتع شناخته  جايگاه هر يك از اين دسته. پردازند هاي خود مي چراي دام
ادرهايي كه چ سياه. نمايند هاي همسايه، حريم آن را مراعات مي شده است و دسته

ناميده » مال«كنند،   ي مربوط به خود در كنار هم برپا مي هر يك از خانوارها در دسته
خانوارهاي هر مال، ممكن است در سردسير يا گرمسير متغير باشند، و . شود مي

  .تواند با مقدار بارندگي ساليانه در نوسان باشد تعداد خانوارها مي
ها، واحدهاي سياسي، اقتصادي  مال. ايلي استهاي  مال، تنها واحد عيني در رده

هاي دامي  و اجتماعي هر ايل هستند كه قبل از هر چيز، واحدهاي توليد فرآورده
در گذشته، هر مال موظف بود كه به طور ساالنه سه سرباز ـ دو نفر پياده . باشند مي

اي آنان ه و يك نفر سواره ـ براي حكومت مركزي تسليح و اعزام كند و تمام هزينه
  .شدند اين سربازان از بين بهترين جوانان مال انتخاب مي. را برعهده گيرد

تعداد كوچندگان، وسعت مرتع و تعداد دام، مثلثي بود كه قدرت و ثروت يك 
هر نوساني در هر . تعادل اين مثلث، به وجود اضالع آن بود. داد ايل را نشان مي

  .ود و تمام اضالع از هم تأثيرپذير بودندگذار ب ضلع مثلث، برروي دو ضلع ديگر اثر
  

    ساخت قدرت
اي  رده اي يا پنج قبالً گفته شد كه غالب ايالت ايران از نظر ساختاري، شش رده

اي، سرپرستي  زيربناي اين ساخت بر نظام كوچ استوار است و در هر رده. باشند مي
ماندهي شكل گرفته و ي فر هاي قدرت از اين شيوه ريشه. بر اين نظام فرماندهي دارد

ي  اي تابع رده آورد؛ زيرا، هر رده ها را به گردش در مي چرخ حاكميت در رأس، رده
پس، به موازات ساختار اجتماعي . باالتر از خود بوده و هر دو از يكديگر متأثرند

  در هر ايلي، بايستي ساخت قدرت نيز متبلور باشد، و اين دو ساخت بر هم منطبق
  :طباق در ايل بختياري داراي چنين شكلي بوده استاين ان. باشند
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  ي شماره
 ها رده

سنتيساخت
 توضيح ساخت قدرت اجتماعي

 ايلخان، خانايل 1
  انتصابيكالنترطايفه 2
 ساخت ها»كي«كدخداتيره  3
ثابت سفيدان بزرگريشتش  4
  انتخابيسفيدان كوچكريشاوالد  5
  ها»كا«ت خانوارسرپرسخانوار  6
  ي درپهنه
  مرتع

 مال
 خانوار

 سرمال
 سرپرست خانوار

  ساخت انتخابي
 متغير

  
گرفتند، افرادي بودند  هاي مختلف قرار مي افرادي كه در رأس قدرت رده

شده در محل با همان فرهنگ، آگاه به فرهنگ و تاريخ   برگزيده، سياستمدار، بزرگ
رشناس، مورد تأييد ساكنين ايل، به طوري كه سكنه به ايلي خود، آشنا با سكنه و س

هر چند كه فرماندهان در رأس بودند، ولي . ها واقف بودند ي آن اخالق و روحيه
ي  هاي ايلي قرار داشت، و انعكاس آن در ادامه بين توده ها زير ذره كل كارهاي آن

  .فرماندهي فرد اثر گذار بود
گرديد، كالنتران در محل  له تجديد ميكالنتري همه سا  ها حكم در قشقايي

ي مربوط  ها در طايفه ي آن ي يك ساله اگر كارنامه. شدند سكونت خان دعوت مي
گشت و آنان  خان براي وي صادر مي مثبت بود، حكم كدخدايي مجدداً توسط منشي

هايي با اسبان تيزرو، كالنتر شدن مجدد ايشان را به اطالع اعضاي طايفه  توسط پيك
كردند؛ ولي اگر كارنامه منفي بود، كالنتر  سانيدند، و جشن و سروري برپا مير مي

ي واحد انتخاب  نمودند و چون كالنتران همه از شاخه جديدي را انتخاب مي
شدند ممكن بود كالنتر جديد يكي ازخويشاوندان نزديك كالنتر قديم ـ مثالً  مي

  .پسر يا برادرش ـ باشد
ي منفي به جـا  ي خـود كـارنامه كالنتـري در طايفههـا هم، اگـر  در بختياري

چه در سـالي، آنجف  نمـودند؛ چنان گذاشت، او را طي حكمي تعـويض مي مي
ي دز بختياري بود به مناسبت  زندانبان قلعه  ي بامدي، كه قبالً كالنتري از طايفه
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جانشيني  كهولت سن، به كالنتري مجدد انتخاب نگرديد و پسر دوم او، آفرامرز، به
، 1342  ها پس از سال ، ولي اين سنت)109: 1346ورجاوند، (او برگزيده شد 

... «: چه رفته به هم ريخت و از هم فروپاشيد، و فروپاشي را نشان داد چنان رفته
) 1346(گرديد، اما اكنون  گذاري مي پيوسته، مال، به نام پيرترين عضو مال نام

مندترين عضو مال را برگزينند كه بتوانند با تمايلي در مال وجود دارد كه ثروت
، نقش كالنتـران و )116و  115صص (» وگو بنشيند مأمـورين دولتي به گفت

اغلب افراد از ايشان . رنگ شده است كدخدايان در مقايسه با گذشته، بسيار كم
تر راه ژاندارمري و  حرف شنوي ندارند و براي حل و فصل دعاوي خود بيش

  ).114ص (گيرند  پيش مي دادگاه را در
پرداختند؛  ي طايفه بودند؛ به زراعت نيز مي داران عمده كالنتران خود، از دام

اي از  عنوان كالنتر، مقرري ساليانه داراي امكانات مالي قابل توجهي بودند و به
ها از افراد ايل  اين مقرري از مالياتي كه خود آن. داشتند طرف خوانين دريافت مي

صورت نقدي و جنسي به آنان  گشت و به كردند تأمين مي ين جمع ميبراي خوان
ي مربوط به ماليات اخذ شده  گرديد و مقدار آن به نسبت جمعيت تيره تحويل مي

  ).113ص (گرديد  ها پرداخت مي اين مقدار حقوق در سردسير به آن. بستگي داشت
مداران  استگرفتند سي هاي باال قرار مي قدرتمندان ايلي كه در رأس رده

هاي  مجموع اين سياستمداران كه به نام رده. ي محيط ايلي خود نيز بودند برجسته
  :گردند شود به دو دسته تقسيم مي ها نام برده مي قدرت از آن

  فرماندهان انتصابي -
  فرماندهان انتخابي -
  

    فرماندهان انتصابي
بودند،   در رده فرماندهان انتصابي، قدرتمندترين و سياستمدارترين فرد انتصابي

. بودند  طايفه و تيره را به خود اختصاص داده  ايل،: ي ايلي اينان سرپرستي سه رده
كالنتر . كرد در رأس اينان ايلخان يا خان قرار داشت، كه در كل ايل حكومت مي
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انتخاب . راند بر تيره فرمان مي) وگه گاه كدخدا(بزرگ بر طايفه و كالنتر كوچك 
ي ايلي  ي هر جامعه ت انتصابي بود، و اغلب موروثي؛ زيرا، سكنهآنان در تمام ايال

ي  ي قدرت و دسته ي فرماندهان يا اعضاي شبكه دسته: شدند به دو دسته تقسيم مي
ي  رده. تعداد فرمانبران بسيار زياد بود، ولي تعداد فرماندهان بسيار اندك. فرمانبران

راهي   فرمانبران را بدين رده. روهيگ اي بود كوچك با ازدواج درون خاص اينان رده
» كي«ي  ي كهن لر بزرگ در پيشوند نام كوچك افراد اين گروه واژه نبود؛ در جامعه
در پيشوند نام » آ«ي  ها واژه شد كه شرح آن گذشت، در بختياري به كار برده مي
رفت كه در ايالت ديگري مشاهده نگرديده  ي فرماندهي به كار مي كوچك شاخه

  .است
آ اردشير، آ جعفرقلي، آ فرامرز، آ جهانگير، آ فريدون : »آ«ي  اسامي افراد يا واژه

كي شمشير، كي خنجر، كي ساالر، كي زرير، كي : »كي«اسامي افراد يا واژه ... و 
  ... فرامرز، كي خورشيد و 

توانستند بالقوه در رأس هرم قدرت ايلي قرار گيرند، ولي بالفعل،  اينان تماماً مي
رو فرماندهي قدرتمند ايل،  از اين. ايل به تعداد معدودي از اينان نياز داشتهر 

ي ويژه  ي طايفه يا تيره، بايد يكي از افراد اين شاخه براي سرپرستي قدرت هر رده
معيار برگزيدن چنين بود كه بايستي طرز تفكر سياسي برگزيدگان با . را برگزيند

سو باشند، تا سرپرستي ايل بتواند به  همطرز تفكر سياسي سرپرست ايل همانند و 
گرفت و به  ها نزاع در مي دهد، وگرنه بين طوايف و تيره حيات سياسي خود ادامه 

  .شد هاي ايل منجر مي متالشي شدن رده
ها در بويراحمد كهگيلويه، هم اكنون هم حيات دارند، ولي نقش كاربردي  كي

اكنون حدود دو نسل است كه . ترنگ و تضعيف شده اس ها نسبت به گذشته كم آن
ي سنتي ايلي از احترام  اند؛ ولي هنوز در جامعه ايشان اهميت خود را از دست داده

  .اي برخوردارند ويژه
  

    فرماندهان انتخابي
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شهرت » ريش سفيد«هاي تش و اوالد، انتخابي بودند و به نام  سرپرستان رده
اينان از . گفتند مي) ريش سفيد(» قَلآق س«ها اينان را  ها و تركمن شاهسون. داشتند
كه قدرت  به خاطر اين. اي بودند كه در آن عضويت داشتند  ترين افراد رده فعال

صورت  شد، به ها در قبال قدرت ايل درصد اندكي را شامل مي سياسي و نظامي آن
ي مربوط گزينش  ترين رده ترين، دلسوزترين و آگاه انتخابي و از ميان مردمي

ها  چه در انتخاب اينان سخت اهميت داشت، تجربيات سني آن ؛ ولي آنشدند مي
ساالن با تجربه بود  بود؛ زيرا، در عشاير، تجربه، پختگي، درايت و آگاهي از آن كهن

  .شدند ساالن آگاه انتخاب مي گونه كهن سفيدان از بين اين و ريش
. ل مقاومت نمايندسفيدان قدرتي نبودند كه بتوانند در مقابل قدرت عظيم اي ريش

كردند و در صورت مخالفت، به  گذاري صدر ايل مخالفت نمي اغلب با سياست
گرفتند؛ چون هر  گاه مورد شكنجه نيز قرار مي و گه. شدند زندان محلي محكوم مي

بزرگان و . بان و تشكيالت مربوطه را دارا بود ايلي براي خود زندان و زندان
ها بهره  ورد احترام بودند و همگان از تجربيات آنم  ها، سخت سالخوردگان اين رده

گذاران  سياست. اي برخوردار بودند گرفتند، و در مجامع عمومي از احترام ويژه مي
گذاري را جهت اجرا به سرپرستان اوالد ابالغ  تيره، تصميمات شوراي سياست

و نتيجه  شد كردند و از اين طريق سياست اتخاذ شده به اطالع عموم رسانيده مي مي
  .گرديد هاي باالتر منعكس مي به رده

گرديد كه انتخاب سرپرستان نيز موروثي بود، جمعيت يك  گه گاه مشاهده مي
سفيد  اوالد يا يك تش همه با هم خويشاوند بودند؛ ولي اعضا حق داشتند كه ريش

را مورد انتقاد قرار دهند و فرد ديگري را به جاي او برگزينند، و چون همه از 
آمدها  گونه پي شناختند و از طرز تفكر يكديگر آگاه بودند اين زديك يكديگر را مين

  .يافت سريعاً به نفع واقعيت فيصله مي
ها تماماً جزو فرمانبران ايلي بودند، افراد  فرماندهي آن  فرماندهان انتخابي، و رده

  :مانند. دشدن شان شناخته مي در جلوي اسم كوچك» كا«مذكر فرمانبران با پيشوند 
  ....كاايمور، كاتيمور، كادهراب، كاسهراب، كامحمد، كاعلي و 
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او «: گفتند ي عمومي مي دانستند، و در محاوره ها مي فرمانبر كي  اينان خود را قبالً
  ).باشيم او فرمانده است و ما فرمانبر مي(» باشد، ما كا هستيم كي مي

  
    ي قدرت شبكه

ايلخان با موافقت . ايخان قرار داشت ي قدرت در هر ايلي، در رأس شبكه
هاي كوچك  سرپرست ايل. كرد حكومت مركزي بر چند ايل كوچك فرماندهي مي

آوري ماليات  تر به خاطر جمع اين موافقت حكومت مركزي بيش. را خان مي ناميدند
ترين قدرت  ايلخان، بزرگ. بود، كه تسهيالتي براي مأمورين مركز فراهم شده باشد

ي اجراي هر نوع سياستي در منطقه بود، و كالنتران و كدخدايان  يرندهو تصميم گ
ايلخانان بودند، و اجراي اين سياست در شوراي كالنتران   بازوهاي اجرايي سياست

ها تشكيل  البته نيروي قدرت و جنگجويان آنان را عمله. شد گيري مي تصميم
  .دادند مي

تيرانداز، چابك، نترس، جنگجو، عمله در عشاير، به مفهوم تكاور، سواركار، 
هاي ويژه را  هاي كوهستاني و فرماندهي ايل، اين عمله چريك و آگاه به فنون جنگ

ها را به مركز قدرت ايل كه  شناسايي كرده و آن  هاي مختلف ايل در سطح رده
ي خود به آنجا  اينان با خانواده. نمودند چادر خان باشد، دعوت مي ي سياه محدوده
شدند، و هميشه  مند مي ده و در زندگي مادي، از امكانات موجود خان بهرهكوچ نمو

ها كه نيروهاي  اين عمله. اي شركت نمايند هاي منطقه آمادگي داشتند در لشكركشي
دادند، برحسب اهميت و آگاهي و اعتقاد  ي قدرت خان را تشكيل مي جنگي و شبكه

شدند و منابع تاريخي زنديه، از  تري تقسيم مي هاي كوچك به مركز قدرت، به گروه
  .شوند اند و هنوز هم با همين نام شناخته مي ياد نموده» نوكرباب«اينان با نام 

ها بسيار  غوره. باشند هاي گروه عمله مي پتي، رده غوره، عمله، تفنگچي و دست
ها  ها پس از غوره عمله. رفتند شمار مي به خان نزديك بودند و از محارم خان به

ها، نيروي  تفنگچي. دادند ر نيروهاي جنگي چريكي پياده نظام را تشكيل ميت بيش
پتي  شد و دست نظام خان بودند كه اسب و تفنگ در اختيار آنان گذارده مي سواره

دار بودند، و به هنگام جنگ و غارت  تداركات پشت جبهه را عهده) دست خالي(
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و چون قانوني عرفي  بردند دشمن، هر كدام سهم مشخصي از غنايم جنگي مي
  .ي تقسيم با اطالع بودند همگان از اين شيوه

كه از محارم » ارجمندي«هر سيصد نفر عمله، داراي سرپرستي بودند به نام 
هاي خود به هنگام جنگ، پرچمداري  هر ايل، در ميان عمله. اول خان بود تراز

از سواركاران پرچمدار . نمود داشت كه پرچم ايل را پيشاپيش جنگجويان حمل مي
دو نفر مأمور . مشهوري بود كه بايستي به هنگام جنگ پرچم را به اهتزاز در آورد

كردند كه در صورت تيرخوردن يا  سواركار ديگر در كنار پرچمدار حركت مي
كشته شدن پرچمدار، پرچم او را به اهتزاز در آورند؛ چون اگر پرچم سرنگون 

پرچمداري در ايل موروثي بود و . ندپنداشت شد، ايل را شكست خورده مي مي
سرايي به هنگام  خواني و حماسه شاهنامه. پرچمدار داراي مزايايي در ايل نيز بود

آفريني،  جنگ متداول بود و براي ايجاد هيجان و تحريك افراد به جنگ و حماسه
  .پرداخت خواني مي فردي با صداي خوش و بلند به شاهنامه

طور  اد سواركاران جنگي ايل بستگي داشت، همانقدرت نظامي هر ايل، به تعد
هاي  توده. شان بستگي داشت هاي ي مرتع و تعداد دام كه قدرت اقتصادي ايل به پهنه

ها بدون  گذاردند و قبالً از تصميمات آن ايلي به فرماندهان خود سخت احترام مي
به ديدن  به هنگام كوچ از سردسير به گرمسير حتماً. كردند چون و چرا پيروي مي

هديه براي   بردند، ارزش اي با خود براي خان مي رفتند، در اين ديدار هديه خان مي
هاي ايلي مطرح نبود، بلكه اين موضوع مطرح بود كه با اين ديدار به نوعي با  توده

خان بيعت نموده بودند، و در مقابل هر اتفاقي كه براي هر فرد عضو ايل در هر 
خاست حتي  خان با تمام نيرو و توان خود از آنان به دفاع برمي افتاد، نقطه از ايل مي

  .اگر كه به جنگ تمام عيار منجر گردد
البته بايستي به خاطر داشت كه حكمرانان و قدرتمندان ايلي، براي حفظ 

آوري نيروي نظامي  ي قلمرو خود، يكي به جمع موقعيت خود و گسترش محرمانه
كردند،  رد نياز اين قدرت را تا حد امكان تهيه ميبسيار توجه داشتند، و ابزار مو

هاي قدرتمند ايلي،  زدند تا با رده هاي سياسي نيز دست مي كه به ازدواج ديگر اين

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ساختار اجتماعي عشاير ايران

  

ها، پيوند سياسي عميقي  خويشاوندي نموده و طبق سنن عشايري، اين نوع ازدواج
  .ها به همراه داشت را در بين اين رده

ي آغاز گرديد، و ملي شدن منابع طبيعي در كه اصالحات ارض 1342در سال 
ديد و به   ي اجرا گذارده شد، مرتع عشاير سخت آسيب سراسر كشور به مرحله

دنبال آن دو ضلع ديگر مثلث مذكور، تعادل طبيعي خود را از دست داد؛ زيرا، 
هايي  گيري عشاير از مراتع سنتي و موروثي خود سخت محدود گرديد، و بخش بهره

آمدها مراتع مشترك  با اين پي. هاي ديگري در آمده بود به ضبط سازماناز مرتع 
متعلق به طايفه، از مالكيت طايفه خارج گرديد، و سرپرستان عشايري با از دست 

هاي قدرت  دادن مراتع خود، به دفاع برخاستند و جنگ بين حكومت مركزي و رده
  اير لر بزرگ و قشقاييكه رويدادهاي اين جنگ كه بين عش. عشايري آغاز گرديد
به » ارتشبد بهرام آريانا» «ي عمليات نظامي جنوب تاريخچه«رخ داد، در كتاب 
  .تفصيل آمده است

ها از آن  بندي ايلي آن عشاير در اين نبرد شكست خوردند، ساختار سنتي و رده
 گيري هاي نظام قدرت و نظام بهره رفته دچار فروپاشي گرديد؛ زيرا، ديواره پس رفته

هاي ايلي بدون سرپرست ماندند، و  سنتي از مرتع بهم ريخت و متالشي گرديد؛ توده
ها به  ها به هم ريخت و هرم ساختي قدرت و نظام اجتماعي آن به مرور ساخت آن

تري از آن با استناد به  دو پاره تقسيم شد كه در نمودارهاي ضميمه، جزييات بيش
  .اند ارقام ترسيم گرديده

نفر  بودند  90گيرندگان كليدي ايل بويراحمد، فقط  جمع تصميم ،1342در سال 
از % 18حدود . كردند  نفر تجاوز نمي 411ي فرماندهان اوالدها از حدود  و كليه

هاي ذكر شده، از فرماندهي عزل شدند و از آن  مجموع اين سرپرستان، به مناسبت
ه دنبال آن، ساخت ريختگي آغاز گرديد، و ب پس، شكستگي قدرت، فروپاشي و بهم

ها، اطالع  گونه كه متولدين پس از آن سال تر گرديد؛ بدان رنگ رنگ و كم سنتي كم
پيشوندهاي كي و كا از اسامي ذكور نيز حذف . تري از اين ساخت سنتي دارند كم
ها نيز وضع به همين منوال است و چنين  اند، و در هرم قدرت بختياري شده

  .گردد، كه نمودار آن درج شده است هايي نيز مشاهده مي شكستگي
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  1342هرم قدرت در نظام سنتي ايل بويراحمد 
  
  

  
  
  
  
  
  
 ايل 1

 
  
  
  

 ايلخان

 
  
  
  

 نفر 1

ده 
ي ش

الش
مت

90 
 نفر2خان  نفر

 نفر11كالنترها تيره 11
 نفر76كدخداهاكدخدا 76

  
 )سفيدانريش(كاها 
 فروپاشيده    

 به هم ريخته   خانوار000/20هاي ايلتودهاوالد 411
 بدون سرپرست   خانوار600/8اسكان يافته 
 خانوار400/11هاكوچنده 

  ريال 2280تا1140ي مرتعها در پهنهكوچنده ها مال
  سرمال228تا114ها            مالسرپرستها سرمال
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  اي ايلي بختياري رده هرم قدرت در نظام شش
  رت فروپاشيدهقد

 هفت لنگچهارلنگ
  

 متالشي شده»آ«ايل         
 ايلخان، خان 
  

  طايفه 30    
 

 كالنتر80
  آ، كالنتر بزرگ

 طايفه 80

  
 طايفه 50

 آ، كالنتر كوچكتيره        
شكستگيشكستگي

 )47(تش  209ريش سفيد بزرگ تش
 )48(اوالد  820ريش سفيد كوچك داوال

  هاي عشايري   بخشي اسكان ؟ خانوارتودهخانوار 9040
  خانوار 000/37سرپرست    بخشي كوچ  بي

 )نفر 000/235)   (كل عشاير بختياري كوچنده(

 خانوار 960/27

ي مرتع به همراه خانوار كوچنده در پهنه000/37مال 1036
مال به سرپرستي  5925رأس دام   000/267/2

 ريش سفيدان ايلسرمال زيرنظر5925

 مال 4889

  
  
  آهنگ و به هم ريخته گير و ناهم ي خود تصميم خانوارهاي كوچنده
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    :ها  يادداشت
يك (باشند، ولي اگر سه جايگاه سكونتي در شهر  تابع طبيعت مي) روستايي و عشايري(هر دو جامعه  -1

ا در نظر بگيريم؛ اگر به ر) يك مال(و در عشاير ) يك ده يا يك قلعه(، در روستا )مجتمع مسكوني
ي  ي اين پديده ي اين سه جايگاه به وقوع پيوندد، اين سه مجتمع درباره مناسبتي سرما و سيلي در پهنه

ي شهري داراي تكنولوژي  اگر ما توجه داشته باشيم كه جامعه. دهند العملي نشان مي طبيعي چه عكس
  :نتيجه اين است كه. باشند ي ميتر نسبت به روستا و روستايان نسبت به عشاير پيشرفته
گر آن است و به خاطر  فقط نظاره ،  توجه به اين پديده در مجتمع خود بي: ي شهري جامعه) الف

  .اي كه در اختيار دارد، شايد توجهي بدان نداشته باشد تكنولوژي پيشرفته
رند و در نهايت هاي ثابت خود، وسايل گرمازا را در اختيار دا در سرپناه: ي روستايي جامعه) ب

  .توجه به سيل دارند تا در صورت به بار آوردن خرابي، مسير آن را منحرف نمايند
گردند  برند، چه بسا مقهور طبيعت هم مي  چادرهاي خود به سر مي در سياه: ي عشايري جامعه) ج

وب تر است و با فشار طبيعت مغل ي ديگر بسيار كم ها از طبيعت، نسبت به دو جامعه تبعيت آن
ها  پذيرند و با هرگونه تغيير طبيعت آن در صورتي كه آن دو جامعه، فشار طبيعت را مي. گردند نمي

  .دهند ي زندگي و محيطي خود را تغيير مي هم به تبعيت از طبيعت شيوه
ي بابكاني، قبل از  هاي طايفه آقامحمدباقر خوباني، پدر آقامحمدخوباني، سرپرست آقايي: گفت وي مي -2

  .خورد سالمي، هميشه به حيات غيب سوگند ميانقالب ا
  .باشند هاي اسكان يافته لر بزرگ مي ها، يكي از ايل حيات داوودي -3
باشد، كه از  دشت موري بويراحمد مي» طاس احمدي«ي  آقاي طاهري خود از سرپرستان طايفه -4

  .گونه رويدادهاي محلي اطالع كامل دارند اين
تر بودند، و پس از  ها، از همه به خان نزديك غوره. شدند قسيم ميها، براساس اعتماد خان، ت اين دسته -5

  .هاي ديگر قرار داشتند آن ـ به ترتيب ـ گروه
 6ستون ). 67-98؛ 121و  117، 113؛ 79، 78: الف 1368نژاد،  صفي(به ترتيب  1-5هاي  ستون -6

 9هاي  ، ستون)1375هويزابي، ( 8، ستون )52: 1381نژاد،  صفي( 7، ستون )61-63: 1377رضواني، (
و  34: 1371ميزبان، ( 11ستون ) 29: 1373بهنيا، ( 10، ستون )76-97: ب 1368نژاد،  صفي( 12- 16و 
35.(  

اي است، ولي به خاطر سوابق كهن، وسعت  رده هر چند اسكلت و زيربناي ساختي اين ايل شش -7
هاي ديگري در  ، ردهاي، اتحاد سياسي ـ نظامي و وحدت مكاني منطقه، تقسيمات مالياتي منطقه

اي و با  توان اين بزرگ ايل را هشت رده اكنون مي ها ايجاد شده است، كه هم ي آن تقسيمات اوليه
براي شناخت . اي نياز دارد اي به حساب آورد، كه خود به پژوهش جداگانه رده) 9(تفسيري نُه 

  .مراجعه كنيد 129-165صص » نژاد صفي  لرهاي ايران،«ها، به كتاب  مقدماتي اين رده
ي ديگر،  ي اصيل، بعد از ايل، تيره، و در دوره زياري، در دوره ي اصلي ايل دشمن در چارچوب شاخه -8

  .بعد از ايل، طايفه قرار دارد
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آخرين رده . شود هاي اول و دوم و سوم به كار برده مي در ايل بهمئي، به جاي تيره، تش و اوالد، دهه -9
 .ساخت سنتي اي ثابت در قبل از خانوار، رده

: 1377نژاد،  صفي(به ترتيب  7و  6هاي  ، ستون)98و  97، 79: ب 1368نژاد،  صفي( 1-5هاي  ستون -10
  ).هاي ميداني نژاد، پژوهش صفي( 8، ستون )121؛ 525

 .اي ثابت در ساخت سنتي قبل از خانوار، رده  آخرين رده -11
 .ارجا شدن هر از چندگاه، يكب آبادي عشاير با محل متغير، و جابه -12
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    :منابع 
ي  ، گروه عشايري، مؤسسهي ايالت كهگيلويه جمعيت و شناسنامه؛ )1347(نادري، نادر  افشار -1

 .دانشگاه تهران: ، تهران8مطالعات و تحقيقات اجتماعي، گزارش شماره 
، به اهتمـام و زنـديه  التـواريخ، افشـاريه مجمـل؛ )1344(محمـد  گلستانه، ابوالحسـن بن امين -2

 .سينا ابن: ضوي، تهرانر مدرس
 ).سرا فرهنگ(يساولي : ، تهرانتاريخ بختياري؛ )1363(خان  قلي بختياري، سرداراسعد علي -3

مؤسسه : ، كرماني ارشلو، ايل بچاقچي شناسي طايفه بررسي مردم؛ )1373(الدين  بهنيا، عالء -4
 .كوير

ن و مصطفي موسوي، ، به تصحيح محمد روش3، ج التواريخ جامع؛ )1373(اهللا  فضل رشيدالدين -5
 .نشر البرز: تهران

: ، تهران)ي موردي ايل خزل مطالعه(پويش انسان در جغـرافيا ؛ )1377(رضـواني، مجتبي  -6
 .اميركبير

 .مركز آمار ايران: ؛ تهران)1366(، جزوات بختياريسرشماري عشاير كوچنده،  -7

مطالعات و تحقيقات  ، مؤسسهي ايالت كهگيلويه جمعيت و شناسنامه؛ )1347(نژاد، جواد  صفي -8
 ).زيراكس(اجتماعي، دانشگاه تهران 

ي  ، دورهي علوم اجتماعي نامه، »ساخت سنتي در عشاير ايران«؛ )ب 1368(ـــــــــــــ  -9
 .67-98، صص 3ي  جديد، شماره

 .اميركبير: ، تهرانعشاير مركزي ايران؛ )؛ الف)1368(ـــــــــــــ  -10

، ج ي اسناد روستايي و عشايري ايران  ير مجموعهتحليل و تفس؛ )1377(ـــــــــــــ  -11
 .نشر آتيه: زياري، تهران ، كتاب سوم، طومار دشمن2

 .نشر آينه: ، تهرانلرهاي ايران؛ )1381(ـــــــــــــ  -12
 .؛ مصاحبه نگارنده)1382) (عطا كي(طاهري، عطا  -13
 .گشا راه: ، شيرازي خورخليل گناوه، قريه؛ )1379(عباسي، عباس  -14

 .سرا فرهنگ: ، تهرانتاريخ ايل بختياري؛ )1365(سكندرخان عكاشه، ا -15

ي مطالعات  مؤسسهعشاير و مسايل توسعه،؛ )1355(رضوي، ميرسيدعلي  كشاورز، هوشنگ و ناظم -16
 .دانشگاه تهران: و تحقيقات اجتماعي، بخش مطالعات عشايري، تهران

ي كارشناسي ارشد،  نامه يان، پاايمانلو  ي حاجي ي گيكلو، تيره طايفه؛ )1371(ميزبان، مهدي  -17
 ).منتشر نشده(شناسي  ي مردم دانشگاه آزادي اسالمي، رشته

، ]گروه عشايري[، كار گروهي  اي از بختياري بامدي طايفه؛ )1346(ورجاوند، پرويز و ديگران  -18
 .دانشگاه تهران: ي مطالعات و تحقيقات اجتماعي، تهران مؤسسه
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www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

