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همئیبعشایراسکانوقشربندينطاماجتماعی،ساختاربررسی
ایذه)ورامهرمزهايشهرستان:مطالعه(موردختیاريبو

3باقريمعصومهدکترو2بهمنیسجاد،1قاسمیوحیددکتر

17/1/96پذیرش:تاریخ22/6/95:وصولتاریخ

چکیده:
ي کوچ و جابجایی، دو ایل بهمئی و بختیاري از نظر جمعیت، دامنه

ي هاي قومی عمدهشهرهاي محل اسکان و مشارکت در اقتصاد ملی از گروه
هاي اسکان اند. اگر چه اجراي سیاستمستقر در مناطق جنوب غربی ایران

دوران پهلوي اول و تغییرات اجتماعی و اجباري و تخته قاپو ایالت در
ي زندگی این تحوالت تاریخی متأثر از گسترش مدرنیزاسیون، سبک و شیوه

توان فرایندهاي اساسی با این وجود می؛عشایر را دگرگون کرده است
اسکان، تغییر نظام قشربندي و ساختار و مناسبات قومی و جغرافیاي 

کنکاش قرار داد. این پژوهش که با شان را مورد مطالعه وگاهیسکونت
شناسی تاریخی و روش تحلیل تاریخی انجام شده است سعی رویکرد جامعه

هاي ایذه و در مطالعه و بررسی نظام قشربندي مردم ساکن در شهرستان
دهد کنش عشایر در هاي این پژوهش نشان میرامهرمز را دارد. یافته

از گرایشات فرهنگی گروه قومی است شهرهاي رامهرمز و ایذه به شدت متأثر 
و پیوندهاي خویشاوندي درون واحدهاي باب، طایفه و تیره داراي هنجارهاي 

اند ولی همچنان پایدار تر شدهي عرفی است که به مرور سستنهادینه شده
اند.  مانده

واريبختیایالت،عشایراسکان،عشایراجتماعیقشربندي،اجتماعیساختارکلیدي:مفاهیم
بهمئی

v.ghasemi@gmail.comدانشگاه اصفهان شناسیاستاد گروه جامعه1
ي مسئول)شناسی اقتصادي و توسعه دانشگاه اصفهان (نویسندهدانشجوي دکتري جامعه2

bahmanisajad65@yahoo.com
maba_65@hotmail.comشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار گروه جامعه3
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مسألهیانبومقدمه
نشانایراندرشدهانجامهايسرشمارينتایجباآنهايمقایسهواسنادبررسی

دوراندراست.نهادهکاهشبهروکشورعشایريخانوارهايتعدادتدریجبهدهدمی
چهارمیکحدودیعنینفرمیلیون2ازبیشایرانجمعیتنفرمیلیون8ازمشروطه
کاهشیروندآنازپس).1369(شهبازي،داشتندتعلقعشایروایالتبهایرانجمعیت
نفرمیلیون19حدوداز1335السسرشماريدراینکهتاکردپیداادامهعشایرجمعیت
عشایريجمعیتداشتند.تعلقعشایروایالتبهنفرمیلیون2-3فقطایرانجمعیت

درونفرهزار1345،462سالسرشمارييپایهبرنزولیسیريادامهدرایرانروکوچ
، کشورآماريي(سالنامهاستشدهاعالمنفرهزار337حدود1355سالسرشماري

جمعیتکل%25بیستمقرناوایلدرایرانعشایريجمعیتدیگر،عبارتیبه).1360:58
یراناجمعیت%14حدودبه1355سالدرکهنفر،میلیون5حدودیعنیبوده،کشور

%14به%25ازپهلويدوراندرایرانعشایريجمعیتگیرچشمکاهشاست.یافتهکاهش
مسیروزندگیمحیطکردنناامنوعشایرسرکوبسیاستاجراياثردرجمعیت،

همدرکلیطوربهوداريسرمایهگسترشينتیجهدرزندگیسبکتغییرکوچشان،
زندگیسبکبومیوسنتیساختارهايگریزناپذیرموارديدرالبتهوآمرانهشدنکوبیده

درساکنایالتزندگیقرونترینپرمخاطرهازیکیبهرابیستمقرنروند،ایناست.بوده
کرد.تبدیلایرانفالت

تحوالتاینازنیززاگرسمرکزيهايدامنهوجنوبیمناطقدرساکنایالت
ساختارنظرازایلیهاياتحادیهترینبزرگازیکیعنوانبهبختیاريایلاند.نبودهمستثنی
حاکمیتهمچون:هايویژگیباایرانایالتدیگرهمچوناجتماعیسازمانوسیاسی
وحدتدامپروري،ومعیشتیداقتصامراتع،وچراگاهبهوابستهنشینیکوچندگیزخوانین،

درو؛)1392عبدالهی،(نوروزيشودمیشناختهپدرتباريخویشاوندينظاموايقبیله
وجنوبیومیانیزاگرسدرایلیياتحادیهیاتشکیالتیکعنوانبهمتوالیهايسدهطی
خوزستاناعرابوبویراحمديوزیاريدشمنبهمئی،ملشادیگر،لرایالتکناردر

بربالغحاضرحالدرخوزستاناستانعشایريجمعیتکلیبطوراند.داشتهسکونت
باهابختیاريمیان:ازینکهشودمیزدهتخمینجمعیتنفر150000باخانوار30000

بهدرصد8میوندوددرص8حدودذلکیایلدرصد،15حدودبابهمئیدرصد،65حدود
.)1388(هاشمی،انددادهاختصاصخودبهرااستانعشایريجمعیتبیشترینترتیب
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قرونشوند)میمحسوببزرگلرتوابعازدوهر(کهبهمئیوبختیاريایالت
نواحیبین،اندکردهرويکوچغربیجنوبزاگرسهايدشتوهاکوهستاندرمتمادي

گرمسیرينواحیولرستانشرق،بختیاريوچهارمحالجنوبوقشربلندوکوهستانی
يمنطقهدیگربیانبهبویراحمد.وکهگیلویهجنوبوغربوخوزستانشمالوشرق

هايکوهوبختیاريزردکوهیعنی،میانیزاگرسارتفاعاتازایالتاینگاهیسکونت
ادامهخوزستانآبرفتیپستدشتتاجنوب،وغربسويبهوشدهشروعالیگودرز

ایالتاینافرادپراکنشعلتبهبهمئی،وبختیارييمنطقهدرستيپهنهتعیینیابد.می
وخوزستاندراندیمشکبیننواحیگرفتننظردرباولینیستآسانهمجوارمناطقدر

سرحداتدررامهرمزوکهگیلویهدرلندهولیککوبختیاريوچهارمحالدربروجن
.استشدهزدهتخمینکیلومترمربعهزار100حدودآنجنوبی

باغملک،مسجدسلیمان،تل،قلعهرامهرمز،ایذه،شهرهايدربهمئیوبختیاري1اقوام
دزفول،شوشتر،اهواز،شهرکرد،لردگان،فارسان،اردل،بروجن،امیدیه،هفتگل،بهبهان،

هاییبخشدرود،وازنااندیمشک،گورز،الیسوق،دهدشت،لنده،لیکک،یاسوج،اندیمشک،
پراکنشوتراکمچندهراند.پراکندهایرانغربجنوبدیگرمناطقبرخیواصفهاناز

یکسانیآهنگشاناسکانومهاجرتروندونیستبرابرمختلفمناطقدرآنهاجمعیت
ومعموتاسدرصد95ازبیشتراکماینلیککوایذههمچوننواحیبرخیدرندارد.

برروهی که فراگیرتر است و ممکن است چند ایل را درتواند جزیی از یک گروه قومی باشد. گهر ایل می1
به زبان التین و فرانسوي است این Ethnicرود معادل قوم، چنان که امروز در ایران به کار میيواژهگیرد.

شود که به و ملت گرفته شده است. قوم به گروهی از افراد اطالق می"امت"،"مردم"یونانی يکلمه از واژه
).25: 1380(قاسمیان، رسوم تعلق داشته و از این طریق شناخته شوندبان، آداب ویک فرهگ، ز

، "سرنوشت مشترك"(اعم از واقعی یا خیالی)، "منشأ مشترك"قوم، اجتماعی از افراد است که داراي 
و در باشد میمعرفت)پاداش، زور، احترام و("صار نسبی منابع ارزشمند مشترك انح"و "احساس مشترك "

و اقوام و بر اساس رموز و نمادهاي فرهنگی مشترك در یک میدان تعامل درون گروهی هاارتباط با سایر گروه
).  121: 1387(چلبی،شوندمی"ما"با کسب هویت جمعی، مبدل به 

هاي اجتماعی است و اقوام نیز بر اساس تفاوتـفرهنگیيبر اساس تعریف مذکور، قومیت یک پدیده
شوند. اي) از یکدیگر متمایز میمناسک) و اجتماعی (خصوصیات رابطهها، هنجارها وگی (نمادها و ارزشفرهن

شود که خود را در زبان انگلیسی است و به گروهی از مردم اطالق میEthnosیا Ethnoواژه يقوم ترجمه
ن، فرهنگ، دین،ادبیات، موسیقی، )، یعنی برخورداري منشأ، نژاد، تاریخ، سرزمیEthnicityاز لحاظ قومیت (

رسوم، اعیاد و مناسک جمعی، عادات، کسب غذا خوردن و لباس پوشیدن گزینی، آداب وي همسرزبان، دایره
(برزویی، دانندي اجتماعی میهاو سرنوشت مشترك داراي هویتی متفاوت و متمایز از دیگر اقوام و گروه

1389 :123.(
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محمودي،عالیسرقلی،شالو،اورك،گورویی،سهید،(بختیاريمختلفطوایفازشهر
رامهرمزهمچوندیگرمناطقبرخیدرو؛...)ومهمدي(احمدي،اندبهمئیو...)وبویري

درهمجوارمناطقازبهمئیمختلفهايتیرهازافرادروزافزونمهاجرتبهبهانو
محمدموسی،نریموسی،(استدادهگسترشراپراکندگیاینيدامنهصیدونوکهگیلویه

....)وخلیلی،کمایی،احمدي،ویسی،

بررسیموردمناطقمعرفی
استانشرقوشمالدرجغرافیاییکمربندپژوهشایندربررسیمورديمحدوده

دهدز،ن،سوسایذه،شهرهاييگیرندهبردرکشوريتقسیماتنظرازو؛استخوزستان
است.جایزانوابوالفارسرودزرد،آباد،سلطانرامهرمز،میداود،تل،قلعهصیدون،باغملک،

توجهموردرامهرمزوایذهگاهیسکونتيمنطقهدوبرتمرکزبامهاجرتیروندهايالبته
ایالتهايتیرهازیکیبهمتعلقساکنجمعیتبیشترمذکورمناطقدراند.گرفتهرارق

دارند.ایالتاینبامتعددخویشاونديهاينسبتیاواندبختیاريومئیبه
مالمیرآنقدیمینامباشد.میخوزستاناستانشرقیشمالدرواقعایذهشهرستان

ایذهگردید.احیاایذهبهمالمیرایران،فرهنگستانتصویببا1314سالدرکهاستبوده
کشوردهماستانجزوبختیاريسرزمینازقسمتیانعنوبههمواره1316سالازقبلتا

نفر2000ازکمترایذهجمعیت1335سالسرشمارياساسبراست.بودهاصفهانیعنی
1345سالسرشماريدراند،بودهروستانشیندرصد97تعداداینازکهاستشدهبرآورد

حدودبه1365سرشماريدرنفر،10000حدود،به1355سرشماريدر،5100به
کهرسیدنفر81000بهشهرجمعیت1375کشاورزيسرشماريدرورسیدنفر46000

درایذهدرجمعیتيسالیانهمتوسطرشداند.بودهروستانشیندرصد50میانینااز
رشدهاينرخباالترینکهاستبودهدرصد10حدود1375تا1335هايسالفاصله

1390سالسرشمارياساسبرو؛استبودهخوزستاناستانشهرهايمیاندرجمعیت
مردمدرصد70حدودآنمبنايبروباشدمینفر203621شهرستاناینجمعیت

آنهايبخشکهباشدمیدهستان10وبخشسهدارايشهرستانایناند.بودهشهرنشین
2باسوسنخشبودهستان3بادهدزبخشدهستان،5بامرکزيبخش:ازعبارتند

يدرجه50و21تادرجه50و3جغرافیاییمختصاتيمحدودهدرمنطقهایندهستان،
شرقیشمالازکهداردقرارشمالیعرضدرجه31و52تادرجه31و28وشرقیطول
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وغربازبویراحمد،وکهگیلویهاستانبهشرقیجنوبازري،بختیاچهارمحالاستانبه
شود.میمحدودباغملکشهرستانبهجنوبازومسجدسلیمانشهرستانهبغربیشمال

ازکهدارددایمیرودهايرامهرمز،وایذهفاصلحداستسرزمینیجانکیباغملک
وتلقلعههپرو،سرگچمیداود،باغملک،گیرند.میسرچشمهآنشرقیوشمالیهايکوه

وایالتترینمهمدهند.میتشکیلراجانکیيمنطقهرفتههمرويهفتکلومکوند
کج،کالهکمایی،دراویش،بیگدلی،سی،ابوالعباخورشید،آلشامل:جانکیدرساکنطوایف

میداودي،صالح،ساداتبارزي،گزستانی،حمزه،ساداتمیالسی،گرکیري،سروستانی،
زنگنه،،ینیممبشیرالی،بهوندي،گرمسیري،مکوندي،بدرانی،ابوالفارسی،ري،طالو

عالیبهمئی،یاري،بختکرد،کرایی،جاللی،کهوایی،آقاجري،باغی،قرهکلهر،کردزنگنه،
ایالتوقومیهايگروههايجابجاییاینکهبهنظر).1388،(بیگدلیساداتومحمدي

ارضی،اصالحاتقومی،هاينزاعازأثرمتمذکوريمنطقهدرگذشتههايدههطی
ایناسکانيمحدوده؛استدادهرخاشتغالنوینهايفرصتیريپیگوهاخشکسالی

تدریجیجریانتوانمیمثالعنوانبهاست.دیدهخودبهراتوجهیقابلتغییراتطوایف
مبنايبرکهکردمشاهدهراکهگیلویهاستاندرترشمالیمناطقولیککحوالیازکوچ
اند.کردهمهاجرتگرمسیرجانکیرکزيممناطقسويبهبهمئیهايتیرهازبرخیآن

آناصلیيسکنههاممبینیگذشتهدرکه(میداوددرشدهساکنهايمحمدموسایی
مهاجرند.هايگروهیناازاينمونهبودند)

ازشهرعنوانبه1316سالدررامهرمزدارد.قراررامهرمزنکی،جايمنطقهجنوبدر
والیتازجزییعنوانبهبهبهانهمراهبهآنازپیشتاوشدشناختهداخلهوزارتسوي
رامهرمزاصلیبخشسهآبادسلطانوابوالفارسماشین،رودزرداست.بودهمطرحفارس

وپتکحوالیدرآنشرقوشمالدرچهاگراستگرمسیرتماماًشهراینهستند.
1335سالماريسرشدررامهرمزجمعیتشود.میتعدیلکمیهوادمايابوالفارس

رسیدهنفر8500حدودبهافزایشنفر1000با1345سالدرکهبودهنفر7500حدود
توجهقابلرشديباکهرسیدنفر11000بهرامهرمزجمعیت1355سرشماريدراست.

درآن،درساکناقوامتنوعحیثازرامهرمزموقعیترسید.نفر29000به1365سالدر
جنوبیسرحداتمتماديسالیانبرايسویکاززیرااست.فردبهنحصرمخوزستانشرق

کهگیلویه،مختلفهايتیرهوطوایفمهاجرتمقصددیگرسويازواستبودهبختیاري
عشایريکنندهمجزاهموارهدشت،وکوهستانمرزدررامهرمزاست.بودهعربوقشقایی

زمانگذردرکهاستشدهسبب،موقعیتهمیناست.بودهقشقاییولرعرب،
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رامهرمزقدیمشهريبافتوکردهمهاجرتمختلفمناطقازجداگانهبصورتخانوارهایی
هايزمینمارون،واهللاپرآبدائمیهايرودخانهوجوددیگرسويازدهند.شکلرا

درد.بوکردهفراهمراشهرایندرزندگیامکانرامهرمزدرمرکباتباغاتوخیزحاصل
هايکوهشدند.افزودهجمعاینبهنیزییالقیوقشقاییخانوارهايازبرخیزمانگذر

استانپستهايجلگهوهادشتطوالنیمرزيهمچونرامهرمزيمنطقهدربختیاري
منسوبکند.میجدااستانشرقیشمالگرمسیرهنیمکوهستانیمناطقازراخوزستان

قدیمیساکنانوبومیانیاآندرساکنطوایفواقوامعمدهوندگویمیرومزيراآنجابه
دهقان،هرمزي،کالنتر،بهبهانی،قشقایی،ییالقی،کهگیلویه،مهاجرلرهايشاملآن

کهانداقوامییا؛ندهست...ودزفولیمعمار،روشنفکر،رفیعی،،شاکريصمیمی،رخشنده،
یاطایفههممواردبرخیدر(کهاندبودهآنيتابعهروستاهايوهمجوارمناطقساکنان

جایزان،شاملرامهرمزتابعمناطقازمهاجرانییاواند)جانکیقومیگروهعضو
قنواتی،یوسفی،شاملوهمجوارندمناطقدیگراهلیاومربچهابوالفارس،آباد،سلطان

رشید،بنحمیدي،ی،خمیسمالکی،محمدیان،جانکی،دراویشلرکی،شولی،شیرالی،
طالوري،بیگدلی،عالدینی،آقایی،اسکندري،احمدي،نریموسا،میراحمدي،کمایی،

باشند.می...وخمیس،آلبیگدلی،مساعد،ویسی،نریمانی،ممبینی،خلیلی،کج،کاله
بازارازراخودمایحتاجکهاستبودهشهريگاهیسکونتافراداینازبرخیبرايرامهرمز

بیشتررساندند.میفروشبهآندرراخودتولیديمحصوالتیاوکردندمیتهیهآن
هزارمنی،ابوالقاسم،شاهرشید،بنصفر،دهولی،دهعباس،بنهقیطاس،بنهآباد،رستمساکنان
مهنا،دان،درهرودزرد،ارمش،کهله،باصدي،توله،کمغویله،پیرسیدعباس،پتک،مربچه،

بازاریانباتهاترييمبادلهمبنايبراقتصاديارتباطگفتهپیشدالیلبهماتینماخدیجه،
اند.داشتهرامهرمزيکسبهو

پژوهششناسیروش
استفادهتاریخیشناسیجامعهوتاریخیروشدوازهمزمانبطورپژوهشایندر

بااسترادفمتنیزتاریخوتاریخاصلیعناصربررسییعنیریخیتاپژوهشاست.شده
(همیلتون،گذشتههاينزماوقایعیعنیتاریخمفهومی،طوربهبنابراین،گذشته؛يکلمه

کشفبرايروشیوگذشتهوقایعازشرحیاجتماعیعلومدیدگاهازتاریخ).1993
يمطالعهتاریخیپژوهش).125-1381:126راسمن،و(مارشالاستگذشتهرویدادهاي

یکيدربارهنکاتیرويبرتماممهارتباتاریخیمحققواستگذشتهدقیقومندنظام
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روشکاربردتاریخیپژوهش).1989:317(اسمیت،کندمیکارشخصیکیاواقعه
واسناددراستمنظمیجستجويحقیقتدرپژوهشایناست.تاریخیمسائلدرعلمی

ه،گذشتيدربارهتاریخیحققمالؤسبامرتبطيزمینهدرکهدیگريمنابعومدارك
هستند.حقایقیحاوي

ایندراست.گرفتهارقراستفادهموردپژوهشایندرنیزتاریخیشناسیجامعهروش
شود.تولیدتاریخیيواقعهیکخصوصدرعامنظريهايگزارهشودمیسعیروش

شناسیجامعهدرباشد.تحلیلییاوتفسیرياشکالبهتواندمیتاریخیسیشناجامعه
مواردچیستیو»استدادهرخچیزچه«معنادارفهمودركبرتفسیريـتاریخی
ایندر.هستندنظرموردهاچراییتحلیلیشناسیجامعهدروشودمیتأکیدتاریخی

سباتمناوایالتوضعیتيدربارههاییپرسشطرحازپساستشدهسعیژوهشپ
شود.جستجومناسب،علیوتفسیريهايسخپاآنها،اقتصادياجتماعی

بهمئیوبختیاريایالتقشربندينظام
درقدرتهرمسأردرلر،ایالتاجتماعیوسیاسیسازمانفروپاشیازپیشتا

وبودایلمقامباالترینکهگرفتمیقرارایلخانیبختیاري،جتماعیاسازمانتشکیالت
خانقلیحسین.)160:1380نژاد،(صفیشدمیابالغمرکزيحکومتطرفازآنحکم

ایلخانیسمتبهقاجارشاهناصرالدینسويازباراولینبراي1285سالدربختیاري
متداولبختیاريدرگريایلخانیلقبوواژهتاریخاینازقبلوگردیدمنصوببختیاري

هزندیيدورهدرراخانلقبدوران،اینازپیش.)1346:78بختیاري،(اوژناستنبوده
خانمحمدتقیالبته؛)1385:446(امیري،دادندمیبختیاريرهبرانوبزرگانبه

داشتهرابختیاريایلخانیوکالنترييداعیههموارهنیزگرمسیروتلقلعهدرکیانرسی
است.

دیگررتعبابهدارند.قراربابوشاخهایل،ازپسها،بختیارياجتماعیسازماندر
چندوشودمیاضافهاسمآخربهپسوندصورتبهبابشود،میبابچندشاملشاخههر

مشتركنیايیکتصورمبنايبرکهداردقرارطایفهباب،ازپسگیرد.میبردرراطایفه
دالیلبهاتحادیهتشکیلواتحادبهتمایلاستممکنچهاگراست،گرفتهشکل

واحدتیره،دهد.قرارطایفهذیلنیزرادیگريافراداقتصاديواجتماعیجغرافیایی،
چندینيدربردارندهطایفههردارد.وجودهابختیاريمیاندرکهاستدیگريسازمانی

قریشوند،مالمرادي،شاملایذهدرمحموديعالیيطایفهمثالعنوانبهاست،تیره
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وند،ابراهیمهايتیرهشاملنوروزييفهطایوشودمی...ووندشهولیوند،فرضعلی
ازبیشترتیرهافرادمیاندرعصبیتوهمبستگیاحساسشود.می...وکمالوندبامیروند،

خانوارو1بووکرمتعدد،اوالدهايواستتشچندینيدربرداندهواستطایفهوایل
کهگرفتندمیقرارافراديهاجایگاهاینازکدامهرأسردرگیرند.میقرارآنازپس

ضمنیییدأتراقدرتاینمشروعیتداشتند.دستدررامشروعقدرتازمشخصیمیزان
ازمجموعهفرادااینتعییندرچندهرکردند.میاعطانظرموردواحدافرادوتحکوم
سلسلهبابایستمیمذکورفردلیوگرفتند،میقرارتوجهموردايطایفهدرونعوامل
شود.هماهنگمنطقهدرقدرتساختارعرفیورسمیمراتب

وتیرهزعیمکدخداطایفه،سأردرخانیاکالنترایل،سأردربیگایلیاایلخان
رابیگایلدیگربرخیالبته.)1372(همان،داشتندعهدهبهرااوالدمدیریتسفیدریش

بهایلخاندستیاریامعاونعنوانبهرااوودهندمیقرارایلخانازترپایینجایگاهیدر
اصالتهموارهبختیاريانینخو).1346بختیاري،اوژن؛1333راوندي،(آورندمیحساب

نظردراجتماعیمهمهاينقشوهاجایگاهتفویضدرکنندهتعیینعاملیکعنوانبهرا
ترینمهمازایلیمقاماتوهاطایفهخوانینانتصاباستقدمعتبیشوبایزابالاند.داشته
برراطایفهامورتدبیرکهکالنتران.)1375(بیشوب،استبودهبختیاريایلخانانوظایف
و)1368(کریمی،شدندمیانتخابمستقیماًبزرگخوانینطرفازداشتندعهده

پیوندهايبرقراريازفراوانیمواردبود.طایفهدرخانقدرتمظهرواقعدرحضورشان
ازحکایتکهشودمیدیدهبختیاريعشایرمیاندرنایلخاناوکالنترانمیانخویشاوندي

اوالدها،وهاتیرهمیانازاست.داشتهخودموقعیتحفظبرايکالنترانتمایل
اند.هبوداوالدهایاوهاتشسرپرستانهمانواقعدرکهدندشمیانتخابسفیدانریش

دادند.میقرارتوجهموردراتشزندگیتجزییاوبودندخویشاوندتشهرءاعضاتمامی
بهاموراینونداشتندفعالیتیتشخارجیاموردرسفیدانریشاستمعتقدنژادصفی
بودندایمیوعشایرزندگیسبک).1368نژاد،صفی(استبودهطایفهکدخدايعهده

ايزایندهعواملهموارهقلمروسربریدشدهايرقابتومنابعکمیابیمحیطی،خطرات
قدرتيموازنهها،پیمانایندرکردند.میتقویترااتحادهاوتجدیدراهاپیمانکهبودند

شناختهامنیفضايعنوانبهاتحاد،همطوایفقلمرويدامنهوکردمیتغییرطوایف
نوینخویشاونديپیوندهايمند،ارزشاجتماعیمزایايآوردندنبالبهبرعالوهکهشدمی

بندي ذیل اوالد محسوب ن فارسی است، ولی در گویش لري بختیاري واحد ردهمعادل فرزند و پدر در زبا1
.شودمی
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رابريبتقریباًسهمجامعهدرمشابه،ايطایفهپایگاهدارندگانچهاگرشد.میسببنیزرا
واحدهايدروندراماردندکمیبستگیهماحساسدرونازوشتنددااحتراموحیثیتاز

مواردبرخیدروودنبیکسانمزایاازبرخورداريحیثازافرادوضعیتهاتیرهوايطایف
دربنابراین؛استداشتهوجودموقعیتوجایگاهارتقابرايآنانمیانشدیديرقابت
زیاديحدودتاامراینوشدندمیمواجهمتفاوتیتفاسیربااعمالکنش،مختلفسطوح

شد.میتعیینمنافعباارتباطدر
منزلتوحیثیتذاريگارزشبرايطایفهیکازفردیکعمومیادراكهمچنین

وايطایفهواحدآنهايتیرهروزمرههايکنشجزییاتبهچنداندیگر،يطایفهافراد
باورها،درریشهکهاستکلیباورهايبرمبتنیبلکهنیستمتکیآنانقشربندينظام

کتملدرنابرابريدارد.منابعسربررقابتوشفاهیخاطراتها،مثلها،افسانهها،جنگ
امتیازاتاعطايدرنابرابريمنشأهمواره،هاتیرهوايطایفهواحدهايدروندراموال

د.یگردمیحیثیتبهمربوط
شهريمحالتدرآنهااستقرارينحوهومختلفطوایفهمسایگینظامدیگرسوياز

شدمیهاییتحادیهاتشکیلسببوگذاشتمیأثیرتیکدیگرازهاتیرهوطوایفادراكبر
داشت.دنبالبهرامنطقهسطحسیاسیـاجتماعیرویدادهايازاالذهانیبینفهمکه

حضورکهکرداشارهکورکورطوایفمیاندرسوگواريمراسماتبهتوانمینمونهبراي
آندرشوند)میمحسوبکورکوريطایفه،همسایهاستقرارمحلنظراز(کههاسرقلی
آن،ازترپیشومستقرندشهرشمالیوشرقیهايبخشدرکهاستطوایفیازترپررنگ
متوفیفرداینکهمگراست.داشتهقراردورترهاییمکاندرجغرافیایینظرازهایشانییالق

جهتپیونديچنیناهمیتکهباشدکردهبرقرارخویشاونديپیونددیگرطوایفافرادبا
يطایفهسوگواريمراسماتدرشرکتجهتایفهطیکافرادمیاندرعمومیموجایجاد

یکدیگرباکهاستيافراداجتماعیموقعیتجملهازمتعدديعواملبهوابستهمتوفیفرد
اند.شدهخویشاوند

ولنگهفتيشاخهدوبهبختیاريمتداول،بنديتقسیمیکدروکلیطوربه
ایالتازکدامهريسهمیهمقدار)(احتماالًنامگذارياین(دلیلشودمیتقسیمچهارلنگ

لنگهفتوسهمچهارچهارلنگکهمعنیاینهببودهشاهاندرباربهخراجپرداختبراي
دورکیایل)1:شاخهچهاربهخودينوبههبنیزلنگهفت؛پرداختند)میسهمهفت

بهداروند)2؛)...واسیوند،احمديبابااالسوند،زراسوند،،موري،گندلیطوایف(شامل
بابادي)3؛...)ومنجزيوبلیوندوند،عالییمرداسی،مشهديجمالی،آلچنگایی،شامل(
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بابباباديبعالوه...)وپبدنی،محمودياحمدگاه،،ورعالیاوالد،،آرپناهی،میرقائدشامل(
راکی،،رگما،شهنی،نصیرشامل:شوندمیمحسوبباباديایلیهايبنديجمعدرکه(

دیگرسوياز.)1392عبدالهی،(نوروزيدینارونیایل)4...)؛وچینسلح،مدملیل
کههستند،چهارلنگطوایفترینشناختهموگوییوکیانرسیمیوند،زلکی،محمدصالح،

بختیاريوچهارمحالاستاندردیگربرخیوخوزستانشمالیمناطقدرآنهاازبرخی
اند.ساکن

طوایفازکهاندایرانغربجنوبدرساکنلرتبارایالتازدیگریکیاهبهمئی
وخوزستاناستاندومیانآنهااسکانواستقراريمحدودهواندشدهتشکیلمتعددي
سديدریاچهاطرافازیئبهم(کنونی)يمنطقه.استشدهتقسیمبویراحمدویهکهگیلو
بردرازپسوشودمیشروعخوزستانشرقلشمادردهدز)حسینیادات(س3کارون
بهبهان،غربوشمالوزانجایرامهرمز،شرقوشماللیکک،دهدشت،صیدون،گرفتن

درکهآنچنانهابهمئیالبتهرسد.میپایانبههندیجانوامیدیهازهاییبخشدر
نیززستانوخشرقاجتماعیـسیاسیتحوالتدراند،شدهشناختهبویراحمدوکهگیلویه
اند.داشتهمشارکت

وشناسانمردمدیدگاهاختالفوجدالمحلههمواربهمئیایلتبارشناسیاطالعات
وجود،اینبااند.کردهبازدیدانآنسکونتمحلمناطقازکهاستبودهمورخانیوسیاحان

دراست.داشتهوجودبارهایندرتاکنونپیشسال150حدودازارزشمنديکتب
شماربهکوهلیراويوجاکیایلتابعواحدهايازیکیعنوانبهبهمئیناصري،يفارسنامه

ذکرممبیواعلیقلعهک،فارتدیشموك،يقریه4شاملآناسکانحدودواسترفته
کهاستدادهنشاندانیمیتحقیقاتکهاستحالیدراین.)1311(فسایی،استشده

ساله250حداقلقدمتیجایزانومهرمزراشرقجانکی،دربهمئیایلهايگاهسکونت
است.نشدهبرشمردهناصرييفارسنامهدرولیدارد

میدانیايهمصاحبهازکهنامعتبريهايافسانهمبنايبرنادريافشاریگردسوياز
معتبريسندهیچکهاستکردهذکربایوجماناخالفازراهابهمئیبود،آوردهبدست

بهمئیایل«نویسد:میناصرييفارسنامهدرفساییندارد.وجودمدعااینصحتيربارهد
ازسمتقدواینواستمحمديازبهمئیخوانینمحمدي،واحمديشده:قسمتدوبر

خلیلی،(جاللی)،جلیلیبیژنی،بناري،بوالعباسی،اند:گشتهتیرهچندینبربهمئی
آنهايشمارهنریمیسا.ومحمدمیسا(کمایی)،کماهیکج،هکالعمله،ی،عالءالدینرودتلخی،

ازمحلچندینبهمئیایلو؛نریمیساستيتیرهازآنهاکالنتروبگذردخانوار3000از
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شهرتبهمئیيناحیهبهکردهتصاحباستبهبهانشمالیجانبازکهرارونيناحیه
وکیلومتر)،88(تقریباًفرسخ14انجیرهکوهتاغارانکوهازناحیهایندرازياست.یافته

57(تقریباًفرسخ9فارتکيقریهتاـاهللايقلعهبهمشهورـاعلیقلعهازآنپهناي
-شیرینهايرودخانهوپرچشمهسردسیرکوهستاندارايبهمئیيناحیهتمامکیلومتر).

انجیروانگورباغستانقدیمدرکوهستانیناعموموندارندزرعوکشتمحلواستگوار
نیزیوسفیوطیبیشیرالی،بهمئی،ایلبرعالوهناصرييفارسنامهدر.»بوددیمی

اند.شدهذکرکوهلیراويایالتعنوانبه
بهتهرانازجمشیدتختدیدنبرايمیالدي1840سالدرکهتبارروسدوبدبارون

نویسدمیکهگیلویهبهرسیدنازپسبودشدهواردایرانغربیجنوبمناطق
بهودارندتعلقلربزرگخانوادهبهبختیاريوممسنیهايایلهمراههاايکهگیلویه«

شدهتحریفقدیمیِگویشبهبیشتراحتمالبهیاوفارسیزبانازمخصوصیگویش
نظراختالفوافتراقوجوهچهاگر.)1384(دوبد،گویندمیسخنـقدیمفارسیِـفارس

وروسوایرانیشناسانمردممیانبهمئیایلبهوابستهيهاتیرهوطوایفتباربیاندر
استتوجهقابل،اندکردهدیدنخوزستانشرقشمالویهکهگیلويمنطقهازکهفرانسوي

رااحمديودسیرسربهمئیرامحمديآناناکثرکهکردبیانتوانمیکلیبطوراما
وکوهستانیمناطقشانگاهیسکونتجغرافیايهکهامحمديدانند.میگرمسیربهمئی
شامل:دهدمیتشکیلبویراحمدوکهگیلویهاناستدرراباالترجغرافیاییهايعرض

قنبري،میري،اجهخوشیخ،بناري،کمایی،کج،کالهنریمیسایی،محمدموسایی،لی،خلی
ازآنسرحداتکهراگرمسیراحمديواند؛شمردهنوروزيواللهیعمتنمیراحمدي،

ارمش،جولکی،صفر،دههله،کشاملرامهرمزشرقیمناطقوشودمیشروعکتولیکک
تشان،شاملبهبهانجنوبوغربجوبجی،دوکوهک،پاگچی،قیطاس،بنهآباد،سلطان

فاصلحدايکوهپایهمناطقزرد،گلیسیووامیريآبقالند،تاکایدي،زیدون،شهرویی،
همچنینوجاللیوبیژنیشامل:گیردمیبردرراجرهورودزردشاملجانکیوهفتگل

نظري،شاهحسینی،شاهتاکایدي،بندري،بلواسی،لی،گهرعبالیاوي،باولی،ویسی،هايتیره
شامل:زمانآندرراویهیلکهگایلهايشاخهدوبدباروناند.دانسته...ومسیريشاه

پنجاینکناردرهمچنین؛داندمیهاباويوهانوییها،يبویراحمدها،طیبیها،بهمئی
راهابهمئیدوبد،.بردمینامبزرگیيجامهوچرامیوسفی،طوایفازشاخه
است.دانستهفارسنشینانکوهترینکشگردن
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ساختاروشوندمیتقسیمسردسیروگرمسیريخهشادوبهکلیبطورهابهمئی
هايشاخهازیکهرهاست.بختیاريقشربنديساختاربهشبیهبسیارآنهاایلیسازمان
»دهه«لفظازهابهمئیشود.می(دهه)بابچندشاملبهمئی،سردسیروگرمسیر

زیستمجاورايمنطقهدردههیکافراديهمهعموماًوکنندمیاستفادهباببجاي«
شتابهمچنینواولپهلوييدورهدرعشایروایالتسرکوبازپسچندهرکردندمی

شود.میمشاهدههادههاسکانيمحدودهدربیشتريتنوعها،مهاجرتگرفتن
برقراربهبهانورامهرمزجانکی،درساکنافرادبارافراوانیپیوندهايهابهمئی

شرقدرساکنهايویسیپیوندازراشماريبیمواردتوانمیمثالعنوانبهاند.کرده
پیوندهمچنینوکرد؛مشاهدهدیگرانوهاقنواتیها،بیگدلیها،نیممبیبارامهرمز

است.توجهقابلبهبهانشهرساکنانوهاطیبیبابهبهانساکنهايویسی
عواملیکهاست،افرادازفراوانیجمعیتشاملهابهمئیاجتماعیسازماندرطایفه

وعمیقاتحاديآنانمیانپیمانیهموجواريهمسببی،پیوندمشترك،نیايمانند
نیايودج،طایفهیکياعضاچهاگراست.آوردهبوجودراشدیديجمعیهمبستگی

گاهنآجمعیتکهطایفهاعضايتماماستممکنلیکندانند،مینفریکراخودمشترك
یکبهبیشترطایفهنباشند.مشتركوواحدنیايدارايرسد،میهزاردهچندبه

انسانیهايگروهازمتشکلکهداردشباهتسیاسییااجتماعیانسانیياتحادیه
عصرشتابانتحوالتوتغییرکهداشتنظردربایدالبتهباشد.میتیرهنامبهتريکوچک
است.کشیدهچالشبهراهمسرگزینیمحدوديدایرهواونديخویشسنتیسازمانحاضر

خوزستانشرقدرساکنطوایفوهاتیرهاتحادوخویشاونديپیوندهايردپايچهاگر
کیلومتري100يفاصلهتاگاهکهگیردمیبردرراوسیعینسبتاًگاهیسکونتيمنطقه

شهريواحدهايظهورباوزمانمرورهبولیرسدمینیزتیرهیکافرادکنونیگاهسکونت
نیزخویشاونديپیوندهايمتفاوتاستحفاظیيحوزهدرگرفتنقرارومنطقهدرنوین

بهبهان،شهرستانسهدرمنطقهایندرساکنهايکماییمثالعنوانبهاند؛شدهترکمرنگ
رفیعکاید،رودزرددرساکنهايویسیوضعیتیا؛اندشدهپراکندهقرارباغملکورامهرمز

اداريافتراقاینبراياينمونهبهبهاندرزردگلوامهرمزردرقیطاسبنهباغملک،در
است.
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روستاییمناطقدرساکنبهمئیوبختیاريایالت
بختیاريولرایالتاسکانمحلکهغربیوجنوبزاگرسگاهیسکونتيمنطقه

بهنیلجهتدرجانبههمهتغییرهدفبادولتیرونیبيمداخلهيتجربهازقبلتابوده
سبکبود.خودفردبهمنحصرسنتیقشربندينظامدارايوخوداتکاايجامعهتوسعه،
ومحیطیزیستشرایطباارتباطدرخودبسندهمعیشتواقتصادبرمبتنیزندگی

وسیاسیالتتعاممبنايوشدهتثبیتمتماديهايقرنبراياقلیمایناکوسیستم
دردارانهسرمایهفرهنگياشاعهچندهربود.گردیدهقومیهايگروهوطوایفاجتماعی

سبکایندرطبیعیتغییرآهنگصفویهدورانازاقتصاديوسیاسیارتباطاتينتیجه
ازکهخودبسندهزندگیسبکاینضدعامدانهمداخالتولیبودکردهتسریعرازندگی

راتريگستردهوبیشترمراتببهبارزیاناثراتگرفت،بیشتريشتاباولپهلوييدوره
عنوانبهایراندرعشایريوروستاییاجتماعمداخالت،یناازپیشتاگذاشت.جايبر

خودکلیتدرکهاستبودهمطرححقوقیوگیفرهناجتماعی،اقتصادي،طبیعی،واحد
است،بودهقشربندينظامدارايدورهايگذشتهزاکلیتوواحدایناست.کردهمیعمل

وهانیازبهگوییپاسخبرايايجامعههرزیراسنتی.عرفیتشکیالتبرمبتنیقشربندي
تاباشدمیجامعهعناصررهبريودهیسازمانریزي،برنامهنیازمندخوداهدافبهرسیدن

برسد.خوداهدافبهبتواند
هايگذشتهازسامانخودیاسنتیمدیریتخوزستانشرقیوشمالیمناطقدر

وجودحاضرعصرتاشدندمیواگذارتیولیااقطاعصورتبهروستاهاکهزمانیازدور،
جامعهسنتوعرفدرریشهوبودهجامعهبطنازبرخواستهمدیریتنوعاینداشت.
دردورهایندرست.ابودهعشایريمناطقوروستاابعادتمامیشاملواستداشته
نمایندگیبهکدخداهاوداشتقرارقدرتهرمسأردرایلخانیاوکالنترعشایريمناطق

يجامعهمدیریتبهمختلفهايتیرهاستقرارمحلیاايطایفهواحدهايدرآنهااز
تیرهیاوطایفهبرمبتنیمتفاوتهايگروهشکلبدینپرداختند.میروستاییوعشایري

ایجادپایهکمیابمنابعازبرخورداريدرمنافعتضاداینوبودندگوناگونمنافعبافراديا
درافرادکهمواردبرخیدراست.بودهزمانگذردرآمیزخشونتبرخوردهايوتضادها

تحتافرادعمدتاًداشتادامهگذشتهازتررنگکمکوچوبودندیافتهاستقرارروستاها
ایاديومالکيوسیلهبهوداشتندقرارمالکیبزرگصورتبهوبزرگنمالکامالکیت

ياگونهبهاستبودهپارچهیکصورتبههاواحداینمدیریتعالوهبهشدند.میادارهمالک
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کهنفریکيوسیلهبه...وتجارياقتصادي،اجتماعی،امورقبیلازدهاموريکلیهکه
پتکودالونيمنطقهدرهابیگدلیمثالعنوانبهشد.میادارهاستبودهاوایاديولکما

آن،حوالیودهدزدرهااورك،میداووددرهاممبینیرامهرمز،شرقدرهاویسیجانکی،
حلمرجععنوانبهراسرشناسیافرادمیانگراندرهانوروزيوکوهباددرهامحموديعالی

....ومراتعوکشاورزيمرغوباراضیايدورهیمتقسآب،حقمدیریتها،نزاعفصلو
بهمتعلقکشاورزياراضیبودنتملکدرعلتبهروستااقتصاديدرآمدعموماند.داشته
عواملازمالکبرخورداريبامتناسببودندموظفروستاییانوبودويایاديومالک
ازبرخوردارينظرازمالکبپردازند.راويسهمشخم)وکارنیرويبذر،(زمین،تولید
قرارروستاییيجامعههرمسأردرنیزافرادسیاسیواجتماعیحیاتبرتسلطوقدرت
وعرفیحقوقینظاماست.بودهکنندهتعیینروستاجارياموريدربارهنظرشوداشت

همراهبهاهالیبرايراهاییمجازاتهموارهآنازتخطیکهاستداشتهوجوداينانوشته
برخیدرالبتهاست.بودهنیزقواعدایناجرايچگونگیونحوهمفسرمالکاست.داشته
ایندرراترينرمرویکردکهشدمیسببخاصايطایفهگروهیاتیرهبهمالکتعلقموارد

بودن،محدودوکوچکعلتبهروستاییوعشایرييجامعهدرکند.دنبالخصوص
یاکدخداجامعهایندراند.بودهرسمینهادهايفاقدوبودههوابستمهبهابعاديهمه

درمدیریتسبکایناست.داشتهنظارتقلمرواشتحتابعاديهمهبهخودمالک
براصراروپهلويعصردرمداخلههايموجازپیشتاعشایريوروستاییيجامعه

است.بودهغالبعشایرقاپويتختهویکجانشینی
یفطواکردنمطیعومحدودبراياقداماتیقاجاريدورهدرچهاگرآن،ازپیش

انجاماولپهلوييدورهدربیرونیمداخالتترینیافتهسازمانولیشدانجاملرمختلف
ایالتسایرمانندغربیجنوبزاگرسدرساکنلرقومیهايگروهسایروهابختیاريشد.

اند.کردهتجربهراپرتنشیروزهايولاپهلوييدورهدرایران
وفاداريجایگزینیدرسعیآتاتوركتأثیرتحتوغربفرهنگازاقتباسبارضاخان

يشیوهباسعیاینداشت.پایتختومرکزيدولتباراکالنتروخانبهعشایروایالت
عشایرخونینوبسرکبهبهانههمینبهشد؛همراهگستردهفشارواختناقدایجانامناسب

برايسرآغازيبیرونیيمداخلهاینپرداخت.شمسیچهاردهقرندومواوليدههدر
يجامعهدولت،بود.ایرانعشایريوروستاییاجتماعسازمانياستحالهوفروپاشی
دانستهایراندرمدرندولتوجامعهگیريشکلموانعازیکیراایلینظاموعشایري
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باپهلويدولت).1355،ورداسبیو1359اشرف،؛1358فشاهی،؛1357،(اکبرياست
بختیاري،عشایرييجامعهکارتقسیمبرمبتنیاجتماعیسازمانکهنکتهایندرك

دراستخودکالنترانوایلخانبهوابستهزاگرس،هايدامنهدرساکنبهمئیوقشقایی
اند.داشتهراافراداینبردنمیانازدرسعیشدهریزيبرنامهپیشازومتعدداقداماتی

وایالتسنتیاياتحادهمدعاست.اینبرشاهديرضاخانتوسطسوماسعدسردارقتل
اقلیمیمنافعجملهازمتعدديعواملينتیجهدرکهیکدیگرباهاتیرهیاوطوایف

عنوانبهقبلايهدههدرمشابهعواملیوگویشیاهتشبجغرافیایی،نزدیکیمشترك،
است،کردهمیعملمحلیسطحدرسیاسیقدرتتوزیعمدیریتدرکنندهتعیینعاملی

دیگرسويازشد.شکنندهزیاديحدودتامحلیجوامعاموردردولتمداخالتنتیجهدر
درگیرباداشتسعیمحلیهاينارضایتیبعضاًوسیاسیشکاففرصتازاستفادهبادولت
درفرسایشینبردهايدرارآنهامحلیقدرتهمیکدیگرباهاگروهاینکردن

موارددرراخودديبعمداخالتيهزینههمودهدکاهشگذرسختهايکوهستان
طوایف1316محدودنبردهايدرمثالعنوانبهدهد.کاهشبعديهايسالطیمشابه

وگرمسیرجانکیشرقه،کهگیلویغربفاصلحدکوهستانیمناطقدرکهبهمئیایل
طوایفورودازتادادانجامرامتعدديهايرایزنیدولتپیوستوقوعبهمهرمزراشمال

ازکند.جلوگیريهابهمئیازحمایتبرايگرمسیرانکیجدرمستقرقدرتمندومتشکل
اگربودگرفتهشکلدولتیقوايودورکیخانابوالقاسممیانکهنبرديدردیگرسوي

وهاتیرهاینسرانحضورباوگرمسیرهايجانکیيگستردهوعمومیخیزششاهدچه
همچنینومیداود)حوالیيهاممبینی(کالنتررحمانیالهفرجمالجملهازطوایف
حمایتدرهاگروهوافراداینحضورلیکن؛ایمبودهمیريخواجهوکردزنگنههايخاندان

ثرؤمنیروهايدیگرولنگ،هفتطوایفازوسیعیبخشهمراهیعدمباخانابوالقاسماز
است.بودهغربیوجنوبیزاگرسدرساکن

ازایران،درمدرنمتمرکزولتدتشکیلومدرنیتهنفوذباهمزمانکهگفتتوانمی
عشایريوروستاییزندگیسبکيپیکرهبرشدهحسابضرباتآمدنردواشاهدسویک

سبکتبلیغبراصراروفشارهااینایم.بودهملیتولیدهمچنینوبیغربجنوزاگرس
يجامعهشدسبببودندآنمجذوبشدتبپهلويدوراندرحاکمانکهغربیزندگی

تغییراتمعرضدرودادهدستازراخوديگذشتهنقشوجایگاهروستاییوعشایري
وعشایريمناطقدردولتينابخردانهودعوتبیحضوردیگرعبارتبهگیرند.قرارزابرون
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مداردرآناندادنقراروتولیديتشکیالتيتجزیهوسرکوبنیتباروستایی
دروعشایرياقتصادبرشدیديضرباتجهانی،اقتصادمدرنجریانوگراییمصرف

راخودیحتاجمااززیاديبخشروزگارآندرکه،آوردواردایرانيهجامعاقتصادحقیقت
دنبالبهرضاشاهدولت.نمودمیتأمینلبنیاتوپوستگوشت،قبیلازعشایر،تولیداتاز

دادناسکانبامرکزي،دولتخودکامگیوتمرکزگراییسیاستراستايدرتابودآن
تحتشدهشناختهومعیننقاطدررامرکزازگریزنیروهايعشایر،وایالتاجباري

زوروخشونتباوپلیسینظامی،هايشیوهکارگیريببارو،ایناز.درآوردخوديسلطه
مقاومتاسکانسیاستمقابلدرکهراعشایريوایالتتوانستامنیه،ونظمیهارتشیان،

دهد.سکونتداشت،آنهادراسکانبهتمایلخوددولتکهمناطقیدراجباربهکردندمی
وپهلويمدرنومتمرکزحکومتتشکیلبابیستمرنقاوایلومعاصريدورهدر
بهشهرها،وروستاهادرعشایراجبارياسکانیاکردنقاپوتختهایران،درخوانینسرکوب

پایینبهباالازواجبارتحتنوسازييبرنامهعشایر،هايبهونوچادرهاسیاهکشیدنآتش
درساکنبختیاريولرعشایروایالتت،مداخالاینازپیشدرآمد.اجرابهدولتتوسط
ونشینیکوچزندگیيشیوهاساسبرمتماديقرونطیخوزستانشرقوشمال

وبودندحرکتدرخودایلگرمسیريوسردسیريمناطقمیانسالههرخود،چادرنشینی
ومکررطوربهآنانداشتند.وجوشیجنبپروسیالزندگیدوشبهخانهصورتبه

گذشتبا. کردندمیمکاننقلبالعکسوقشالقبهییالقازوبودندحرکتدریشگیهم
دستنشینیکوچزندگیازاختیاريوداوطلبانهصورتبهتدریجبهآنانازبخشیزمان،

بودند.گردیدهیکجانشینشهرهاوروستاهادراسکانباوکشیده
دالیلبهولیبودشدهآغازترشپیبسیارچهاگرعشایرطبیعییکجانشینیروند
جابجاییعدمجمعیتی،ساختاردرتعادلایجادعدمبطئی،وکندآهنگجملهازمتعددي
ملیتولیدبرايتوانستنمیکهشدمیشناختهطبیعیايپدیدهعنوانبه...وگسترده
آید.شماربهتهدیدي

کند.مییادطبیعیقاپويتهتخعنوانبااختیارياسکاناینازمستوفیعبداهللا
وطوایفمیاندرمتماديسالیانطیتوانمیراداوطلبانهاسکاناینازهایینمونه
ابوالفارس،وصیدوندرگرمسیرمهمديدیشموك،حوالیدرسردسیرمهمديهاي،تیره

ياحمدرامهرمز،وجانکیشرقوطالورتادیشموكازنریمیساعال،حوالیدرعالدینی
درگرمسیراحمديومیرساالريباب،احمديمنگزوريساداتممبی،اطرافدرسردسیر



23بررسی ساختار اجتماعی، نظام قشربندي و اسکان ...

لیکک،تشان،درکماییوکجکالهویسی،هايباباحمديصفر،دهجایزان،لیکک،
واستقرارهايمحلگیريشکلازپسکرد.مشاهدهآنحوالیوابوالفارسدیشموك،
سیسأتدهستانیاودهامورمدیریتجهتمالکینطتوسهاییعمارتوهابرجروستاها،

بناهايومعمارانتوسط1318سالدرکهرامهرمزآبادسلطاندرکریمیعمارتشد،می
است.دهامورمدیریتجهتتالشاینازاينمونهشدساختهدزفولی
واسکانخصوصدراقداماتیچهارلنگ،خانمحمدتقیحکومتدوراندر

.شدانجامبختیاريخاناینتوسطهابختیاريیکجانشینی

کاربتالشایالتدادناسکانيدربارهخاناست:نوشتهچنینبارهایندرراولینسون
خریداريراوسیعیاراضیفریدندراو.استشدهموفقراهایندرنیزحديتاوبرده
متعلقمزارعرامهرمزشتددر.استگذاشتهبنیانآنجادررامتعدديروستاهايوکرده

درراهابختیاريازايعدهوکردهاجارهسالدرتومان3000مبلغبهراشیرازحاکمبه
وسعیاثردرکهاستدادهگزارشالیاردازنقلبهنیزگارثویت.استدادهسکونتآنجا

هايتدشدروکردندرهاراگرديبیابانطوایف،ازتعداديخان،محمدتقیاهتمام
دولتشدیدمخالفتباخانمحمدتقیاقداماینشدند.قاپوتختهرامهرمزخیزحاصل
ایجادمناطقایندردهکدهچندینتدریجبهونداداينتیجهولیشد،روبهرومرکزي
گردید.

بهنسبتعشایروایالتاسکانسیاستاجرايوطراحیهنگامبهرضاشاه
اودیدگاهازنمود.معطوفبسیاريحساسیتوتوجهختیاريبعشایراسکانویکجانشینی

اسکانطرحشدناجراییکهبودندایرانجنوبعشایروایالتمقتدرترینازهابختیاري
دربختیاريعشایراجبارياسکانداشت.ايالعادهفوقوویژهاهمیتآنهايدربارهعشایر

فشارهاينفت،سهامغصبسربازگیري،سالح،خلعامالك،اجباريتعویضوفروشکنار
وقدرتتضعیفهدفباوهابختیاريضدبرپهلويدولتاقداماتدیگرازغیره،ومالیاتی

اسکانطرحاجرايدنبالبهرضاشاهبعدبهمسیش1306سالازاست.بودهآنهانفوذ
).1378(پوربختیار،برآمدعشایر

تداومودولتنفوذافزایشباتدریجبهآن،اجرايازپسوقاپوتختهجریاندر
تغییروملیسطحدرزابرونفرهنگیاقتصادي،اجتماعی،يتوسعههايبرنامهاجراي
پولیمبادالتنظیرمدرنيجامعهعناصرورودوشدنجهانیگسترشوالمللیبینشرایط

شکلازبرايرازمینهعشایريوروستاییيجامعهدروندرنوینپرورشوآموزشو
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عناصرحذفبانمود.فراهمآنکارکردوساختارتغییروایلینظامفروپاشوافتادگی
وایالتسیاسیساختارازکدخدایانحديتاوکالنترهاخوانین،نظیرقدرتسنتی

اقتصادي،ساختارهايبینهمبستگیرفتنمیانازوقشربندينظامتحولطوایف،
بحرانوآنومییاکالنسطحدرساختارينابسامانینوعیباایلینظاماجتماعیوسیاسی
شد.روبهرومدیریت
جمعیتتوجهقابلافزایشبصورتنابسامانیایناثراتبررسیموردمناطقدر
راخوددامیمحصوالتتولیدفروپاشیوهادامتوجهقابلکاهششهر،بهروستاازمهاجر
امروزهآن،ازپسرخدادهايسایروعشایراجبارياسکانسیاستزاثرأمتساخت.نمایان
ایذهشهربهآناطرافنواحیوسوسندهدز،عشایريجمعیتازتوجهیقابلبخش

شهراطرافدرخودشانبهمربوطقلمروهايیاوروستاییمناطقدریاکردهمهاجرت
اند.یافتهاسکان

عشایر،برشدهواردتدریجیفشارپیوست.وعوقبهنیزرامهرمزدررخداديچنین
رامهرمزوگرمسیرجانکیدامدارانازکهراممبینیهايتیرهبرخیوزادهحاجیيطایفه
يسرمایهاجبارياسکانسیاستداد.قرارمذکورشهرهايدریکجانشینیمسیردربودند

ودادکاهشرادرآمدشانوتنزلراعشایرمختلفهايتیرهوطوایفافرادمیاناجتماعی
افرادازبرخیمثالعنوانبهگسیخت.همازمهاجرتينتیجهدرراخویشاوندیشانروابط
دروایذهشهرشمالیوشرقیمناطقدریکجانشینی،ازپسعموماًایذهدرشالويطایفه
مناطقدرساکنخویشاوندانباشانارتباطویافتهاستقراراصفهانيجادهاطراف

ابعادبهمحدودپیامدهااینیافت.چشمگیريکاهشدهدزهمجوارعشایريوروستایی
کرد.پیدامدرنهايلفهمؤتدریجبهآنانزندگیسنتیشکلهمچنینبلکه؛نبوداجتماعی
دهدزدینارون،سوسن،درموقتیهايگاهسکونتوییالقیمناطقازگستردههايمهاجرت

رشدمیزانروستاهادردولتيجویانهمداخلههايسیاستازسپحسینیساداتو
خوزستانشمالشهرهايترینپرجمعیتازیکیبهراایذهودادافزایشراشهرنشینی

وعشایردرماندگیواستیصالرويازهامهاجرتاینازبخشیاست.کردهتبدیل
دراجبارياسکانبرايهشدواردفشاراثربخشیمعرفکهگیردمیصورتروستاییان

است.بودهدومواولپهلوييدوره
وقوعبهمشابهیرخدادهاينیزبهمئیایلمختلفطوایفعشایرخانوارهايمیاندر
ساختهثرأمتباغملکوبهبهانرامهرمز،لیکک،درراشهرنشینیمیزانواستپیوسته
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هموارهعشایريکوهستانیمناطقوروستااموردرمداخلهبهاولپهلويدولتمیلاست.
يمنطقهدرمثالعنوانبهاست.شدهمیمواجهعشایرييجامعهافرادازبخشیمقاومتبا

يتیرهيگستردهمقاومتبهمئیعشایربردولتفشارباغملک،صیدوندرعال
محدودمدتیبرايمنطقهاینانتظامیپاسگاهآنپیدروشدسببرامحمدموسایی

برابردردورکیخانابوالقاسممقاومتدیگرسويازشد.تسخیرعشایراینوسطت
وگرمسیرجانکیروستاییانوعشایرحمایتباکهدومپهلوينظامیقوايومورینمأ

تشکیالتبهکهبودمردمیيارادهازبرخاستهمقاومتشد،همراهنیزکهگیلویهغرب
واصراراینيهمهبودند.گرفتهخوتولیدييسندهخودبنظاموسنتیقشربنديسیاسی،

درکشور،اجتماعیسیاسیحیاتدرعشایرنقشساختنمحدودجهتدردولتیاجبار
نظاموهمبستهسازمانایلینظاموعشایرييجامعهکهافتاداتفاقتاریخازمقطعی
بهمایلعشایروبودهنشدتحولوتغییردچاروداشتراخودخاصاقتدارمراتبسلسله

بودند.کوچيادامه
دومینارضیاصالحاتيبرنامهرو،کوچعشایرسرکوبواجبارياسکانکناردر
دربختیاريولرطوایفوعشایراسکانمناطقوروستاهادرفراگیرورسمیيمداخله

هدفباارضیاصالحات،)1340-1349(دومپهلويدوراندراست.بودهرامهرمزوایذه
هايبخشدرآناحتمالیهايزمینهخشکاندنوکمونیستیهايانقالبوقوعازجلوگیري

مجبوررازمینازنصیببیهايگروهازبرخیوشداجراایرانروستاییيجامعهازوسیعی
کردهمهیاآنانبرايراهابخشسایردراشتغالهايزمینهآنکهبدونکرد.روستاتركبه

باشد.
شدانجامایراندررادیکالیوگستردهارضیاصالحات،1349تا1340هايسالبین

در.شدبازتوزیعکشورموجودکشاورزيهايزمیندرصد65تا50بینآنيهنتیجدرکه
زمیندریافتبهموفقروستاییخانوارهايدرصد58یادهقانمیلیون7/1تقریباًدههاین

مناطقدرکهآنهاسومدووبودنفرمیلیون24کشورجمعیتزمانایندر. شدند
قرارباالازشدهتحمیلاجتماعیِانقالباینتأثیرتحتمستقیماًبودندساکنروستایی
طریقازشدموفقمتمرکزوخودکامهحکومتاصالحات،اینيهنتیجدرگرفتند.

ازجدیدييهطبقآن،جايبهوببردبینازعمالًرامالکفئوداليهطبقگذاري،قانون
کهرادارسرمایهکشاورزانازمدرنیيهطبقهمچنینودهقانیمستقلوکوچکمالکان

وطوایفازبسیاريسايرؤایذهدرکند.ایجاد،پرداختندمیفعالیتبهوسیعمقیاسدر
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ایناجرايجریاندردبودنروستاییيجامعهمدیریاومالککدخدا،عنوانبهکهتیرها
بازتوزیعاستممکنچهاگریافتند.اسکانشهرهادروکردندتركراروستاهابرنامه
درقدرتتوزیعساختارفروپاشیباولیکنباشدارزشمنديمثبتهايجنبهداراياراضی
بسیاروشدمواجهمتعدديهايچالشباجامعهاینبقايوحیاتروستاییيجامعه
شد.پذیرآسیب

روستاهايازورامهرمزبهابوالفارسوآبادسلطانرودزرد،روستاهايازمهاجرتسیر
توجهقابلافزایشيدهندهنشانایذهشهرمرکزبهدهدزوسوسنوایذهمرکزيبخش
ایران،جغرافیاییيهویژشرایطگرفتننظردربااست.شهربهروستاازمهاجرافرادتعداد
متوسطشد.توزیعمزرعهوروستا70,000حدوددرچیزيروستاییمعیتجمیان

دشواروپهناورسرزمینیدرکهبودنفر350تا250بیننیزروستاهربرايجمعیت
مالکینازبودمتشکلعمدتاًایرانکشاورزيرعیتیـاربابسازمانکردند.میزندگی
ازدستهآنبود.روستاتولید،همچنینوکیتمالواحدبر.سهمزارعینوغایب)(بیشتر

هايگروهدربودشدهاعطاءآنهابهمالکانسوياززرع،وکشتحقیانسق،کهدهقانانی
،1340سالازقبلبودند.شدهسازماندهیغیره)وخیش،یاحراسه،(یابنهنامبهتولیدي
ودرصد،40نسقصاحبنزارعاروستایی،جمعیتدرصد25مستقلوکوچکمالکان
يهجامعازالینفکیجزءوشدندمینامیدهنشینخوشکهنسقوزمینبدونزارعان

،احسانی(دادندمیتشکیلراجمعیتدرصد35مابقیبودند،کشاورزياقتصادوروستایی
1378(.

بررسیموردمحدودهدرمهاجرتعمدهروندهاي
بررسیموردمناطقدرراجمعیتیهايگروهیجابجایومهاجرتاساسیروندچند

برشمرد:توانمی
کمال،حاجیرکعت،حسینی،ساداتازروستاییانتدریجیمهاجرتجریاناول

هايتیرهشاملمهاجرتازنوعاینایذه.بهدهدزيحومهوسراكکنان،نعلمونک،
سداحداثازثرمتأوبودهدهدزيتابعهروستاهايدرساکنشالوهايواوركمختلف
زیربههمچنینواجتماعیپایگاهارتقاءودرآمدکسبشغلی،هايفرصتایجادو3کارون

.استشدهتشدیدکشاورزياراضیرفتنآب
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عدمخانوار،بعدافزایشعلتبهایذه:بههمجوارمناطقوسوسنازمهاجرتدوم
اسالمی،بريسهمقانوناثردرزيکشاوراراضیشدنقطعهقطعهشغلی،هايفرصتوجود
است.یافتهادامهنیزتاکنونمهاجرتاینروند...ومحلیهاينزاع

ولی،دهصفر،دهجایزان،شاملرامهرمزشرقیمناطقازمهاجرتروندسومین
بهمعموالًمهاجرتازشکلایناست.بودهرامهرمزشهربهکهلهوآبادسلطانآباد،رستم
است.گرفتهمیانجامشهريخدماتدریافتوترمناسبرفاهیامکاناتتجويجسدالیل

قرارشیرازـاهوازمهمارتباطیمسیردرمذکورروستاهايکهایندلیلبههمچنین
وساختمیمهیاراشانجغرافیاییتحركوجابجاییامکانجادهدیربازازوداشتند

هاتیرهسایربه(نسبتمذکورجغرافیايدرايیرهتیاقومیواحداستیاليفقدانهمچنین
عمدهواستبودهخانواربرمبتنیبیشترروستاهاایناجتماعیسازمانطوایف)یا

است.پذیرفتهمیانجامخانوادگیبصورتهامهاجرت
بهکهگیلویهودوراهی،آباداسالمهپرو،صیدون،ازمهاجرتشاملروندچهارمین

جهتزمین،زیادشیبنامناسب،خاكاست،بودهخوزستانشرقمناطقردیگورامهرمز
درخانواربعدبودنباالوزراعیاراضیبودنتکهتکهوشرایطدشواريوهاناهمواري

ایندرکشاورزيکهاستشدهسبباحمدبویروکهگیلویهوصیدونازوسیعیمناطق
شکلمناطقآندردافعهعواملازايموعهمجونباشدبرخوردارچندانیرونقازمناطق
عنوانبهشهربهروستاازگستردهمهاجرتظهوروتوقعاتسطحتغییردیگرسويازگیرد.

نظامياستحالهوفروپاشیاست.شدهمتداولایرانهاياستانغالبدرکلیروندیک
بودههامهاجرتاینبهبخششتابعواملازپهلويدوراندرروستاییسنتیمدیریت

است.داشتهبیشتريشتابزیست،يدافعهعواملدارايهاياستاندرروندایناست.
ترکیبسویکاز1خوزستاناستانشرقبهاحمدبویروکهگلویهعشایرمهاجرت

منازعاتوهاچالشبروزموجبدیگرسويازواستدادهتغییررامقصدمناطققومیتی
گاهسکونتازافتادندورعلتبهمهاجرهايگروههمچنین؛استدهگردیبسیاريقومی
دهندمیدستازروستاییوعشایريقشربندينظامدرراشانسنتیجایگاهخود،ياولیه

ایندربومیهايگروهمهاجراناینورودازپیششوند.میاستحالهجدیديجامعهدرو

ها و هاي گذشته شامل عشایر قشقایی، بهمئیترین طوایف مهاجر به شرق استان خوزستان طی دههشناخته1
اند.د را داشتهموسی و خواجه امیري بیشترین تعداهاي مهمدمیسا، نرياند که از میان آنان تیرهها بودهطیبی
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هايرودخانهبهدسترسیخاك،مناسبشرایطوجودسبببهکهکردندمیزندگیمناطق
اند.داشتهراپررونقینسبتاًکشاورزي...وپرآبودایمی

است،خوزستانشرقمهاجرتیهايموجترینکهنازیکیکهمهاجرتروندپنجمین
وگرمسیرجانکیدرساکنمکونديوزنگنهممبینی،بیگدلی،طوایفازبخشیاسکان
است.بودهمزرامهربهمرکزي
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