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 -4استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شوشتر ،ایران.
 -5کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شوشتر ،ایران.

چکیده
یکی از مهمترین ایالت وعشایر ایران بختیاار هاا بودناد کاه همیشاه در تااریخ ایاران منشاأ
تحوالت و وقایعی بودهاناد ،باوی ه در تااریخ معاصار ایاران فعالیات و عملکردآنهاا بیشاتر و پار
رنگ تر شد ،بنابراین نقش آنهاا در دوره قاااار ازاهمیات بیشاتر بار راوردار اسات .انگیا ه و
عالقه شدید ایل بختیار و روسا آن برا نیال باه قادرت و مقابلاه آنهاا باا ،لام ،زور اویی
قااارها باعث شد تا دولت قااار ،همیشه با آنها درحال انگ وستی باشد .دولات قاااار بارا
کنترل بختیار ها و اداره امور ،سیاستهایی از امله مطیع کردن کردن روانین ،تفرقاه افکنای،
ارذ مالیات ،رو انگیر  ،رفتن سوار و سرباز از ایل بختیار و قلع و قمع آنها اتخاا نماود.
موفقیت در سیاستها و روشهایی که شاهان قااار در برابر ایل بختیار به کار بردند ،ناشی از
سارتار درونی ایل بختیار بود .منطق درونی ایل؛ یعنی تماای  ،اادایی ،تفرقاه و فقادان کانش
ارتباطی-کالمی ازامله عناصر فرهنگی بختیار ها بود.
واژههای کلیدی :قااار ،بختیار ها ،ایالت ،عشایر ،تفرقه.

* نویسنده مسؤول

porbakhtiarghafar@yahoo.com
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مقدمه و بیان مسأله
پس ازسلسله صفو  ،حکومت هایی که به قدرت رسیدند بر آمده از ایالت و عشایر بودناد.
قااار در سال  4541ه ق حکومت رود رابنیاان اذار کردناد وبایش ازیا

ساده بار ایاران

حکمرانی کردند .اما این اقتدار بی چون و چرا پادشاهان قاااار امار ،ااهر بایش نباود و در
عمل به دلیل فقدان دیوان ساالر دولتی و ی

ارتش ثابت ،چندان قدرتی برا تسلط بر هماه

امورمملکت را نداشاتند ،اقتادار قاااار از پایتخات و اطاراف آن فراتار نمای رفات و متکای باه
متنفذان محلی بود .سیاست آنها اصوالً نسبت به اامعه عشایر بردو واقعیت بیم (تهدید محور)
و امید(فرصت محور) بود .لذا هماین تهدیادها کاه رواساتگاه آن در پیشاینه تااریخی ایاالت و
حکومتها بود قااارها را مجبور میکرد که برا حفظ حکومت و اداره امور ایاالت و عشاایر
سیاستهایی را اتخا نمایند.
یکی از ایالتی که همیشه با قااارها در یار داشات ایال بختیاار باود .ازآکااز حکومات
قااار ایل بختیار و روسا آن به مقابله و مبارزه با آنهاا پردارتناد .هماین سرکشایهاا ایال
بختیار و تهدیدهایی که رهبران این ایل در طول تاریخ برا حکوماتهاا داشاتند قااارهاا را
مجبور کرد برا مهار و کنترل روانین بختیار و ایل تحت نفو و رهبر آنهاا ،سیاساتهاایی
اعمال نمایند .شاهان قاااردر برهه ا از زمان با کمترین ه ینه از ایجاد سد دفاعی ایل بختیار
برضد حکومت مرک

الو یر و نظم و امنیت در قلمرو ایل بختیار را تامین میکردند .در

واقع در سراسر تاریخ ایران از آکاز قرن بیستم ایالت یا بازو نظامی حکومات باوده اناد یاا در
حااال بررااورد و معارضااه بااا آن ،لااذا مطالعااه و بررساای تعاماال و مناساابات ایااالت و عشااایر بااا
حکومتها و سیاستها حکومتها در قبایل ایالت و عشایر از دوره قااار به ایان ساو واااد
اهمیت بیشتر است ،زیرا که نقش ایالت و عشایر بخصوص بختیاار هاا بسایار تااثیر اذار و
قابل تامل است.
حال این سئوال مطرح میشود که چراسیاستها اتخا شده توسط حکومتی که ناه دیاوان
ساالر منظمی داشت ونه ارتش مقتادر وثاابتی داشات منجرباه برقارار امنیات و آراماش در
قلمرو ایل بختیار

ردید؟ درمقابل این فرضیه بوااود مایآیاد کاه ایان امنیات و آراماش در

قلمرو ایل بختیار ناشی از ماهیت سارتار درونی ایل که همان تفرقه ،تماای و دو اانگی باود،
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بواود آمده است .پ وهشگر ایان مقالاه در نظاردارد بااساتفاده از مناابع و متاون اصالی تااریخ،
سیاست دولت قااار در برابر ایل بختیار و علل موفقیت یاا عادم موفقیات ایان سیاسات را باه
صورت توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد.
شیوههای سیاست قومی در تاریخ معاصر ایران
پس از سلسله صفو اکلب سلسله هایی کاه در ایاران باه حکومات رسایدند هام برآماده از
ایالت و عشایر بوده و هم کالبا توسط نیرو نظامی و عشیره ا ایالت و عشایر از قدرت ساقط
شده اند ،بنابراین حرص و عالقه وافار رهباران ایاالت و عشاایر باه قادرت سیاسای ،راود قابال
بررسی است .به واه تاریخ وقتی قدرت مرک

قو و اساتوار باوده و بار مسااجل ااتمااعی و

سیاسی کشور سیطره داشته باشاد ،عشاایر و ایاالت باه طاور مطلاق ،مطیاع و فرماانبردار دولات
مرک

بودند و یا حداقل از آن اطاعت میکردند اما هر ااه آنهاا احسااس مایکردناد قادرت

حکومت مرک

رو به زوال رفته و یا اینکه به علت فساد ناتوان و ضاعی

شاده اسات روساا

ایالت و عشایر رود را قدرتمند و برا باه دسات ارفتن قادرت باه تکااپو افتااده و دسات باه
تحرکات سیاسی و نظامی میزدند .به طور مثال کلجانیها صفویه را بر اندارتناد و رودشاان باه
دست افشار منقرض شدند ،وبعد از نادرشاه ،علیمردان ران بختیار  ،کریم راان زناد و محماد
حسن ران قااار برا رسیدن به قدرت تالشهایی کردند (صالحی.)353-351 :4315 ،
از سو دیگر یکی از انگی هها عالقه شدید ایالت و عشاایر بارا کساب قادرت ،اا باه
شدید و روانی قدرت است و یا قدرت طلبی که در ات ایالتی و عشایر به راطر نوع زند ی و
اقلیم زیستی آنهاواود دارد (مقصود .)513:4335 ،
در واقع این دو عامل در تاریخ معاصر ایران دساتمایه حکوماتهاا شاد (قاااار ،پهلاو ) تاا
ایالت و عشایر را به عنوان تهدید برا حکومت مرک

تلقای و دسات باه مقابلاه و کمار باه

نابود آنها بستند .به طور کلی سیاستهایی که حکومتها در تاریخ معاصر از قااار تا پهلاو
در قبال اقوام و ایالت اهت کنترل و مدیریت آنها اتخا نمودند شامل موارد یل است:
ال -قااارها از طریق پیونادها فاا میلی میاان روساا ایاالت و متنفاذان محلای باا شااه و
دربارسعی در حفظ همبستگی میکردند(ازدواج لط

علی ران امیر مفخام باا بهجات السالطنه
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درتر عبداهلل میرزا حشمت الدوله نواده عباس میارزا قاااار -ازدواج فتحعلای شااه باا درترعلای
ران کیانرسی چهارلنگ به نام بی بی زینب) (امیر .)34:4331 ،
ب-در عصر پهلو اول ،سیاستها رضا شاه مهاار و سارکوب راوانین و روساا ایال از
طریق تخته قاپو کردن(اسکان اابار ) رلع سالح عشایر ،ایجاد اراتالف و تفرقاه در باین آنهاا
بوده است (کنعانی.)554:4373 ،
پ-استرات

مدرن ساز همراه با تحقیر فرهنگی ،تبعیض اقتصااد در منااطق قاومی و در

بین ایالت و عشایر ،ازسیاستها عصر پهلو دوم بود (صالحی امیر .)477:4314 ،
ارتباطات و مناسبات حکومت ها با ایالت و عشایر و اقوام در تاریخ معاصر
ایران از ذشته ا دور کشور با ملتی متنوع از نظر فرهنگها ،شیوهها زند ی ،ماذاهب
و زبانها مختل

بوده است .ملتی که پیونادها عمیاق تااریخی ،فرهنگای و ماذهبی در باین

اا ا رود داشته است .اما این یکپارچگی تحات تااثیر عوامال مختلا

دارلای و راارای باا

چالشها و فراز و نشیبهایی موااه شده است ،به ونه ا که در طاول تااریخ ااه وحادت و
همبستگی ملی آن دچار آسیب و تهدید ،اه مناسبات و روابط ایالت و عشایر و اقوام که یکی
از رنگها این رنگین کمان تنوع قومی در ایران بودند را دوچار تالطام مایکردناد .در واقاع
مناسبات ایالت و عشایر با حکومات هاا و ساارتار قادرت سیاسای در ایاران حاول چناد محاور
میچررید:
یکی ایالت و اقوامی که در ایران حکومت را بدست رفتند مانند افشار ،زند و قااار. -ایالت و عشایر که شری

و حامی حکومت بودند و یا در حکومت سهیم بودناد مانناد

ق لباشها و بهارلو در عصر صفویه (صالحی امیر .)343:4313 ،
آنهایی که یا رقیب حکومت بودند یا مدعی قدرت و حکومت بودند مثل زندیها.ایالت و عشایر که به انگی ه مقاومت در برابر ،لم و زور اویی حکوماتهاا باا آنهاا درحال انگ و ستی بودند مانند بختیار ها ،قشقا ها و بویر احمد ها (کیاوند.)37:4363 ،
در واقع در سراسر تاریخ ایران از آکاز قرن بیستم ایالت یا بازو نظامی حکومات ردیاده
اند یا در حال بررورد و معارضه با آن بوده اند .لذا مطالعه و بررسی تعامالت و مناسبات ایاالت
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و عشایر با قدرت سیاسی و حکومتها ایاران و نیا سیاسات حکوماتهاا در قبایال ایاالت و
عشایر از دوره قااار به این سو وااد اهمیت بیشاتر اسات .نقاش ایاالت و عشاایر بخصاوص
بختیار ها بسیار تاثیر ذار و قابل تامل است و هم اینکه ر اههاایی از بحاران و د ر اونی در
زند ی عشایر از آکااز دوران سالطنت قااارهاا آکااز شاده و از هماان زماان درالات اساتعمار
رارای در کشور آکاز ردیده است و به مرور زمان در سراسر شئون زند ی مردم ادامه یافات
و قدرت نظامی اروپاجیها و سترش تکنولوژ  ،ایران و به تباع آن ایاالت و عشاایر را باه زاناو
درآورد.
سیاست قاجارها در مورد ایالت و عشایر ایران
سیاست و دید اه قااار اصوالً نسبت به اامعه عشایر بر دو واقعیت و دو دید اه بیم یا امیاد
(کیاوند )51:4363 ،و یا به روایتی دو نگاه
ال -موافق (فرصت محور)ب-و نگاه مخاال

(تهدیاد محاور) نسابت باه ایاالت و عشاایر

داشتند(صالحی امیر (354-351 ،4314 ،که هم نیاز ضرور بود و هم میتوانست منشاا رطار
باشد .اامعه عشایر به طور طبیعی ی

اامعه سازمان یافتاه باود و باه اقت اا آداب و رساوم و

سنتها مواود آنها و شرایط رااص زناد ی مهارتهاا انگای راصای داشاتند و آموزشاها
درباره سالح و تاکتی

ها نبرد و انگ را فرا مای رفتناد باا کساب ایان مهارتهاا انگای،

نیروها رزمی و در واقع نیروها شبه نظامی بودند کاه ایان نیروهاا هام یا
حاااکم و حکوماات بودنااد و هاام باارا آنهااا ی ا

تکیاه ااه بارا

تهدیااد تلقاای ماایشاادند (قربانپوردشااتکی،

.)73:4331
به دلیل سارتار سنتی ایلی که بر پایه رویشاوند در سطح طایفاه و پاایین تار شاکل رفتاه
بود در مواقع ضرور نسبت به همبستگی ایلی و رویشاوند تعصب راص و پایدار بودند .لاذا
با تواه به این دو رصیصه سنتی ایالت و عشایر در مواقع ضرور بدون اینکاه نیااز باه ه یناه و
فرصت باشد .به صورت بازو نظامی توانمندو مستحکم برا کشور و حکومت بودناد و یا
نیرو ورزیده شبه نظامی را تشکیل میدادند که حکاام و پادشااهان باه ایان نیروهاا عشاایر و
ایالت به دیده موافق و فرصت محور نگاه می کردند اماا هماین عشاایر و نیروهاا شابه نظاامی
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مانند ی

شمشیر دولبه بودند که هم تکیه اه هستند ،هم تهدید و رطار آفارین کاه نسابت باه

دولت مرک

طغیان و بر علیه آن قیام میکردند (کیاوند .)31:4363 ،ایان تهدیدرواساتگاه آن

در پیشینه تاریخی ایالت و حکومتها بود ،زیرا که ایاالت و عشاایر کلجاانی سلساله باا شاکوه
صفویه را منقرض کردند ،افغانها توسط نیروها عشایر نادر و افشار تاار و ماار شادند ،کاریم
ران به توان نیروها قومی و عشاایر باه قادرت رساید ،قاااار رودشاان بررواساته از ایاالت و
عشایر بودناد ،لاذا ایان دو رصیصاه فاوق ایاالت و عشاایر و پیشاینه تااریخی ایاالت و عشاایر،
حکومتها بخصوص قااارها را مجبور میکرد که برا حفاظ حکومات و اداره اماور مرباو
عشایر و ایالت دست به سیاست ب نند .قجرها اهت کنتارل ایاالت و عشاایر و اساتفاده بهیناه از
توان نظامی آنها ،سیاست ها متفاوتی را اتخا نمودناد تاا هام از نیارو فرصات محاور و هام
نیرو تهدید محور بهرهمند شوند آنها سیاستها راود را در اقباال ایاالت و عشاایر براسااس
مالحظات زیر طراحی و برنامه ری

کردند.

-4نیرو رزمی و نظامی عشایر را به صورت بیکاار و تقریبااً رایگاان باه کاار مای رفتناد
(کیاوند.)31:4363 ،
-5آنها با ارذ مالیات از ایالت و عشایر توسط روسا رود ایالت درآمد ر اناه را افا ایش
میدادند و درآمد بیشتر بدست میآوردند.
-3مرزها و سرحدها را در برابر رطرها و تهدیدها رارای با نیروها نظاامی عشاایر و یاا
رود عشایر و ایالت مرز  ،حفظ میکردند.
 -1کنترل قدرت ایالت و عشایر از طریق ارتالف و نفاق و دو دستگی بین آنها
-2کوچ دادن عشایر از منطقه ا به منطقه دیگر (ابرلینگ.)534:4333 ،
کوچ دادن عشایر از ی
هر اه میرواستند ی

منطقه به منطقه دیگر راود نیا عوامال و دالیال راصای داشات.

ایل یا طایفه را که نسبت به دولت سرکشی و طغیاان کارده باود کنتارل

نمایند ،طایفه قدرتمند را به آن منطقه کوچ میدادند و یاا هر ااه ایلای ،ایاالت اطاراف و یاا
روستاها ن دی

و اطراف رود را تهدید و رطر برا آنها محسوب میشد اهت رفع رطر

این ایل آن را به منطقه دیگر کوچ اابار میدادند .اهی ممکن بود اهات دفااع از مرزهاا و
سرحدها در برابر تهاامات رارای و دارلی ،ایلای را باه مرزهاا کاوچ داده تاا ساد دفااعی در
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مقابل تهدیدها باش د .در بع ی از مواقع ا ر ایل یا عشیره ا و یا قومی از نظر حکومت مستحق
تنبیه بود و می بایست با آن بررورد شود او را به اابار به اایی دیگر کوچ داده تا مجازات شده
و رطر آن برطرف شود .قااارها به تواه به مالحظات فوق توانستند تا زمان رضاشااه بار ایاران
حکومت نمایند .هرچند در دوره قااار تمرک قدرت اف ایش یافت ،اما ناچی و محدود بود کاه
ایالت و عشایر ،روانین و روسا محلی قدرت مستقل رود را تا حدود حفظ نمودند (کد ،
 ،)33:4334لذا مشکل اصلی دولت قااار اهت تشکیل دولت مقتادر ملای و متمرکا  ،نداشاتن
ی

ارتش مدرن و دیوانساالر مقتدر مرک

بود که در واقع این دو ،پایش شار یا

دولات

متمرک است.
سیاست قاجارها در مقابل ایل بختیاری
یکی از مهمترین و مقتدرین ایالت و عشایر ایران بختیار ها بوده اند کاه همیشاه در تااریخ
ایاران منشاات تحااوالت و وقاایعی بودنااد .باه ویا ه در تاااریخ معاصار ایااران فعالیات و حرکااات
بختیار ها بیشتر و پررنگ تر شد و به همین راطر نقش آنان در تاریخ ایران طای دوره قاااار و
عصر مشروطیت و پس از آن حاج اهمیت بیشتر است .بختیار ها با قااارها همیشاه در ت ااد
بودند و از آکاز حکومت قااار ،بختیار ها و روسا آنها به مقابله و مبارزه باا آناان پردارتناد.
در اوارردوران پادشاهی آقا محمدران (4541-4416ه ق) و در انگی با ابدال ران بختیار
او را ردن زد و رواستار چهال راس قااطر بارا عروسای بارادرزاده اش شاد کاه هماین بااج
رواهی عامل شد که هر ساله بها چهل قاطر را به عنوان مالیات از بختیاار هاا دریافات نمایاد
(سرداراسعد بختیار .)412-416:4311 ،
فتحعلی شاه قااار (4521-4511ه ق) به کم
زکااال و تماارد از حکوماات مرکا

ترفند مشاوران فرانسو رود باه بهاناه تهیاه

بااا اسااد رااان بهدارونااد واردکشاامکش ردیااد .از دوران

پادشاهی محمدشاه (4563-4521ه ق )چون محمد تقی ران چهارلنگ قدرت زیاد داشات و
از دادن مالیات به دولت مرک

روددار ورزید بوسیله معتمدالدوله تحات الحفاظ باه تهاران

فرستاده شد .اقتدار حسینقلی ران و اتحاد بختیار ها در آن زمان ،ناصرالدین شاه را به وحشات
اندارت و این ران بختیار با حیله و ت ویر ،ل السلطان به قتل رسید (دالمانی.)754:4373 ،
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از اوایل قااار اطالعات نسبتاً ا جی و انادکی از بختیاار هاا در دساترس اسات ،آنکاه کاه
مشخص است بختیار ها طوای

پراکنده ا بودند که بیشتر مواقع در انگ و ادال با هام باه

سر میبردند و هر کدام سعی میکردند که سیادت و برتار راود را در منطقاه حفاظ و تثبیات
کنااد« .ن ا اعهااا دارلاای ،برادرکشاای و تعاادد ساارکرد ان از وی اای ایاال بااود» (یکرنگیااان،
.)315:4366
بختیار ها به کیر از مواقعی که باه اناگ و ساتی مشاغول بودناد عمادت ًا زناد ی شابانی و
صحرانشینی داشتند و به نقش بارز و رهبر رانها که از بختیار هاا باا اصال و نساب بودناد
اعتقاد داشتند .دولت مرک

قااار با اساتفاده از موقعیات هاا مناساب و ماورد نظار باا ااا باه

ااکردن و درالت کردن در میان ایالت ونی سیاستها دیگر در شکل یار آنهاا براسااس
نیازها استرات یکی و نظارت برا اعمال و رفتار روسا آنها به اهداف رود میرسید .روشای
که شاهان قااار در برابر بختیار ها به کار میبردند ودر آن موفقیت هم بدست آوردند ،ناشای
از ماهیت سارتار درونی ایل بختیار بود .منطق درون ایلی یعنی تمای  ،تفرقه و ادایی و فقدان
کنش ارتباطی –کالمی از امله عناصر فرهنگی بختیار ها بودکه به کم

قااارها آمد (شایخ

نور  .)522:4337 ،شاهان قااار باا کمتارین ه یناه از ایجااد تحرکاات آنهاا برضاد حکومات
مرک

الو یر و نظم و امنیت در قلمرو ایل را تامین مایکردناد ،اماا اقتادار بختیاار هاا در

ابتدا انقالب مشروطه و کینه آنها از قجرها و آزاد رواهی علی قلی راان ساردار اساعد دوم
باعث قیام بختیار ها بر ضد محمد علی شاه شد و توانستند با مشاارکت در نه ات مشاروطه او
را از قدرت رلع نمایند .با مطالعه و بررسی سیاستها قااارهاا در ماورد کنتارل و اداره اماور
ایالت و عشایر بخصوص در قبال ایل بختیار میتوان سیاستها آنها را در موارد یل دساته
بند کرد:
ال  :مطیع سارتن روانین ایل بختیار و وابسته نمودن آنان به حکومت
ب :تفرقه و ارتالف بین روانین عشایر و طوای
ت ویر و حیله و استفاده کردن از این دو انگی
پ :تعیین مالیات و ارذ آن از ایل بختیار

بختیار  ،تحری

آنها برضد یکادیگر باا
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ت :رو انگیر از روانین بختیار یا وابستگان آنها ن د حکومت مرک

اهات نظاارت

و کنترل بر آنها
ح:دادن سوار و سرباز به دولت قااار (به طور رایگان)
مطیع ساختن خوانین ایل بختیاری و وابسته کردن آنان به حکومت
حاکمان قااارسعی می کردند از طریاق تطمیاع ،تشاویق ،تهدیاد و ارعااب ایال بختیاار و
روسا آن را کنترل نمایند .القاب ایلخانی در بختیار ها و قشقا ها و ساایر القااب مانناد راان
ا رچه ریشه دردوران مغول دارد اماارمغان دوران قااار استکه ایلخان و ران یا انتصاابی باود و
یا مورد اعتماد دولت بوده است (صالحی امیر  .)335:4314 ،آقا محمادران (4541-4416ه ق
) در اوارر سلطنت رود با تهدید و ارعاب به بختیار ها حمله ور شد و ابدال راان بختیاار از
روسا ایل بختیار را ردن زد (سرداراسعد)6:4364 ،تا با این تهدید و ارعاب بتواناد تاوان و
قدرت ایل بختیار را کنترل نماید .محمدشاه وقتی که پی به قدرت محمد تقی راان کیانرسای
برد با ایجاد رعب و وحشت دربین بختیار هاو تشویق مخالفان با نابود کاردن او ساعی کارد تاا
قدرت را از چهارلنگ به هفت لنگ منتقل کند .الیارد درباره رعب و وحشتی که معتمد الدوله
در بختیار ایجاد کرده بود مینویسد «:زناان و درتاران ااوانی کاه در ایاالت باا نااز و نعمات
ب رگ شده بودند در بین راه رسنگی و بدبختیها زیاد دیده اناد و زناان باه رااطر ع یا ان
م کرده شان به شیوه بختیار ها ریه و زار میکردند» (الیارد.)517:4376 ،
اما وقتی که در زمان حسینقلی ران دورکی ،قدرت بختیار ها اف ایش یافت و باا درایات و
تدبیر حسینقلی ران ایل بختیار به ی

اتحاد نسبی دست یافتند ،ناصرالدین شاه با اعطا لقب

ایلخانی بختیار به حسینقلی ران او را با این انتصاب به حکومت وابسته کرد با تواه به این که
او از طرف حکومت وقت به ایلخانی رسیده بود و دولت از او حمایت میکارد او هام توانسات
در قلمرو ایل بختیار نظم و امنیات برقارار نمایاد و باا سارکوب شورشایان و مخالفاان دولات
مرک

در ربیع الثانی  4571ه ق لقب نا،م بختیار رادریافت کرد ( ارثویت.)42 :4177 ،4

1 Garthwaite
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در سال  4531ه ق فرمان ایلخانی کل بختیاار را از ااناب ناصارالدین شااه قاااار بدسات
آورد ( .ارثویت )16:4373 ،او در واقع مجر اوامر و فرامین پادشاه و حکومت مرکا
تا زمانی که قدرت حسینقلی ران برا حکومت مرک

باود،

تهدید محسوب نمای شاد او را حفاظ

کردند اما وقتی او با اتحاد و همبستگی دربین ایل بختیار قدرت یافت قااارها احسااس رطار
کردند و او را از سد راه رود بر داشتند (مریم بختیار .)51:4335 ،
یکی از شگردها قااار برا وابساته کاردن ساران و راوانین ایال بختیاار  ،ایجااد رابطاه
دوستی آنها با راال و مقامات ارشد دولت قااار و طریق ازدواج و زناشویی بود تااز این طریاق
بتوانند هم روسا و روانین ایل بختیار را کنترل نمایناد و هام بتوانناد باه اهاداف مادنظر راود
دست بیابند .در همین راستا فتحعلی شاه با ازدواج با بای بای زیناب درتار علای راان کیانرسای
چهارلنگ میرواست آنها حامی و طرفدار او باشند( .امیار )31:4332 ،باه طاور کاه حساین
قلی ران ایلخانی با اکثر راال و ب ر ان دربار قجر مانند میرزا تقی ران امیرکبیار ،راانلر میارزا
احتشام الدوله ،مسعود میرزا ،ل السلطان ،میرزا حسین ران سپهدار و مظفرالادین میارزا ولیعهاد
رابطه دوستانه و حسنه داشت(پوربختیار )31:4331 ،همین رابطه دوستانه به نحو ماانع طغیاان و
سرکشی ی

ایلخان مقتدر مثل حسینقلی ران بود .ناصارالدین شااه بارا ایان کاه از میا ان

قدرت حسینقلی ران آ اه شود اسکندر یکی از ن دیکان ماورد اعتمااد راود را بارا سانجش
می ان قدرت نظامی و ایلی حسینقلی ران به قلمرو حکومتی اواع ام مینماید .این شاخص پاس
ازباز شت به پایتخت به ناصرالدین شاه مای ویاد «قرباان سالطنت در چغاارور مقار حکومات
حسینقلی ران بختیار استنه تهران» (بختیار مریم .)56:4335 ،اما ااهی نیا رواباط دوساتانه
باراال قااارباعث میشود تا اان ایلخانی مثل حسینقلی ران به رطر بیفتد.
این روابط دوستانه بختیار ها باا رااال و شااه اد ان قاااار در دو انااح ایلخاانی و حااج
ایلخانی متفاوت بود .به طور که لط

علی ران امیار مفخام یکای از دوساتان و پاباه رکاباان

راص محمد علی شاه از زمان ولیعهد تا زمان سقو و بود (سردار،فر .)415 ،4322 ،یکی
دیگر از وابستگی سران ایل بختیار باه قجرهاا از طریاق پیوناد زناشاویی و ازدواج باود کاه از
طریق این رویشاوند  ،آنها را به رود وابسته و کنترل نمایند .در همین راساتا لطا

علای راان

امیر مفخم فرزند امام قلی راج حاج ایلخانی با درتر عبداهلل میرزا حشمت الدوله باه ناام بهجات
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السالطنه ناواده عباااس میارزا ازدواج نمااود (علیا اده الساافید  .)43:4314 ،ایان ازدواجهااا و
وابستگیها بعد از فتح تهران که قدرت بختیار ها نی اف ایش یافت نی ادامه پیدا کارد ،راوانین
با رانوادهها متنقذ سیاسی و اقتصاد کشور و راال قااار نی وصلت نمودند ،کالمرضا راان
پسر سردار انگ با درتر حسن ران مساتوفی الممالا

 ،از رااال و سیاسات ماداران صااحب

نفو قااار ازدواج کرد (عکاشه .)613:4362 ،اعفرقلی ران سردار اسعد ساوم باا درتار حااج
حسین مل

از راال صاحب نفو اقتصاد ازدواج نمود (سرداربهادر.)512:4371 ،

در این ازدواج ها در واقاع دو هادف نهفتاه باود:یکی اینکاه راوانین و روساا ایال باا ایان
ازدواجها رود را به هرم قدرت ن دی
یا حقوقی دست و پا نمایند و به ی

میکردند تا از این طریق برا رود و تبار راود حاق و
مقاام و منصاب برساند و دوم اینکاه قجرهاا از طریاق ایان

پیوندها زناشویی در ایل قدرتمند بختیار حامیانی برا رود ایجاد نمایند و آنهاا را باه راود
وابسته و روسا و روانین را در مواقع ضرور کنترل و از طغیان آنها الو یر و از توان نظاامی
آنها برا رسیدن به اهداف رود استفاده نمایند.
در آکازین روز ار حکومت قااار بختیار ها طوای

سترده و پراکنده ا بودند که اکثر

مواقع با یکدیگر در ن اع و انگ بودند ،حکومت مرک

نه عالقه ا به موضوع آنهاداشات و

نه ه ینه زیاد برا تقویت رهبران طوای

بختیار صارف مایکارد زیارا ایان نگرانای بارا

قااارها واود داشت که آنها تهدید برا قدرت مرک
امکان را به قااارها و دولات مرکا

باشند .پراکند ی ایل بختیار ایان

مایداد کاه در مواقاع ضارور در میاان طوایا

و ایال

بختیار نفو نموده و روسا آنها را دستگیر کنند .منوچهرران معتمدالدوله از ضدیت روانین
بختیار مثل علیرضااران کیانرسای از چهارلناگ و کلبعلای راان زراساوند و اعفرقلای راان
بهداروند با محمد تقی ران کیانرسی که دولت مرک

از اقتدار او در هراس بود استفاده نماود

و او را از بین برد ( ارثویت .)52 :4337 ،این ضدیت و ارتالف روسا ایل بختیار که ناشای
از حرص و ولع آنها به قدرت است باعث می ردید تا قااارها از این ضع

راوانین و رهباران

ایل بختیار استفاده کارده و اماور ایال را کنتارل و از هار وناه سارپیکی و طغیاان رطرناا
آنهاالو یر نماید.
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قاجارها وسیاست تفرقه افکنی میان بختیاریها
ایجاد تفرقه و ارتالف بین ایل بختیار بخصوص روانین و تحری

آنها بار ضاد یکادیگر

یکی از سیاستها اد قااار در قبال ایل بختیار باود .سیاسات تفرقاه افکنای باین راوانین
عشایر و تحری

آنها بر ضد یکدیگرازسو قااارها با ت ویر و حیله همراه بود .سیاست تفرقاه

افکنی قااار با تواه به و منافعی که از این شگرد بدست میآوردند به اشکال ونا ونی انجاام
می رفت .قااارها چاون ا منیات و تاوان نظاامی و ثباات ادار چنادانی نداشاتند از مشاروعیت
پایینی برروردار بودند بنابراین با اتخا دو سیاست مکمل قدرت رود را حفظ میکردناد .آناان
هنگامی که با مخالفان -بخصوص در اوامع چندپاره و متفارق -رو باه رو مایشادند دسات باه
تفرقه افکنای و اراتالف روهای مایزدناد (آبراهامیاان .)21:4377 ،باا ایان سیاسات هرموقاع
بختیار ها قدرت بدست می آوردند و حاکمیت قااار نیرو مخال

مقتدر را احساس میکرد

با تواه به ارتالف درونی و زمینه مساعد ،تفرقه ایجاد میکرد .به طور که وقتای محماد تقای
راان کیانرساای در سااال  4527ه ق بااا تاادبیر و درایات صاااحب قاادرت در ایاال بختیااار شااد،
محمدشاه بواسطه معتمدالدوله با ایجاد تفرقه در بین روانین از املاه علیرضاا راان کیانرسای از
چهارلنگ و کلبعلی ران زراسوند هفت لنگ و اعفرقلی ران بهداروند با محمد تقی راان کاه
برا حکومت مرک

رطرب ر ی محسوب میشد ،توانستند محمد تقی راان را از باین ببرناد.

یکی از دالیل اینکه دولت قااار کمر به نابود محمادتقی راان چهارلناگ بسات ایان بودکاه
قااارها دچار تفکر توطئه شده بودند ،زیرا معتقد بودند کاه انگلساتان او را تحریا

باه تج یاه

بختیار و روزستان کرده است (آبراهامیان .)31:4335 ،سفر الیارد و دیادار او باا محماد تقای
ران م ید برعلت این توهم بود هرچندکه محمدتقی ران باا او طارح دوساتی ریختاه بوداماا باا
وسواس به سفر الیارد می نگریست .قااارها زمانی که با یا

مخاال

ااد و سرساخت کاه

می توانست مواودیت و حاکمیت آنها را تهدید نماید روبرو میشدند ،سیاست عقب نشاینی را
پیشه می رفتند .به طور مثال هنگاامی کاه حساینقلی راان ایلخاانی باه دساتور ناصارالدین شااه
وتوسط ،ل السلطان به قتل رسید برا اینکاه بختیاار هاا دسات باه اکتشااش برضاد حکومات
مرک

ن نند فوراً برادران حسینقلی ران یعنی حاج امام قلی ران را ایلخانی و رضاقلی راان را

ایل بیگی بختیار ها نمودند( ارثویت )413:4373 ،ومحمد حساین راان پسار حااج اماام قلای
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ران را به اا اسفندیار ران سرتیپ سوار نمودند و پسار رضااقلی راان ایال بیگای کاه حااج
ابراهیم ران ضرکام بود را در عوض حاج علیقلی ران سرهنگ سوار نمودناد (ماریم بختیاار ،
 .)34:4335دوبد معتقد است که قااارها باه نادرت سیاسات پیکاار مساتقیم باا ایاالت را بکاار
می بردند بلکه آنهاا از ضاع

درونای یا

قاوم اساتفاده مایکردناد و میاان دو قاوم اراتالف

می اندارتند و یا روهها دیگر را بر ضد اتحاد ایل به راه میاندارتند (دوبد .)517:4374 ،هنر
قااارها بهره بردار از اناواع اراتالف و رقاباتهاا در ساارتار پیکیاده قاومی باود .ایان چناین
سیاستها بخصوص در مورد بختیار ها که به دو شعبه ایلی رقیب هفات لناگ و چهارلناگ
تقسیم میشدند و داجم با یکدیگر در ن اع و ستی بودند با موفقیت انجام می رفت.
این تفرقه ها و ارتالفات دربین روانین ممکن باود توساط قاااار و باه تحریا

آنهاا انجاام

می رفت و در بین الیهها زیرین اامعه ایلی و عشایر بختیار ها نفو کرده بوددر واقاع نظاام
مخرب دو انه حمکرانی بختیار که این نظاام حمکرانای توساط ایلخاانی و ایلبیگای صاورت
می رفت (نوجل .)23:4315 ،در میان طوای

بختیار ها هواداران راص رود را داشتند و برا

منافع رود و هوادارانشان هر ونه سیاست سازنده کاه بتاوان ماانع یا

اراتالف و نفااق کاه از

درون و یا از بیرون ایل بواود آمده بودرا برهم میزد بطور که بعد از مارگ حساینقلی راان
ایلخانی این دو انگی در بین رانواده یا اناح ایلخانی و حاج ایلخانی و ایال بیگای باه وضاوح
قابل مشاهده بود.
شاهان قااار برا اعمال سیاستها رود دست به اقدامات متفااوت مایزدناد آنهاا ساعی
می کردند برا ی

ایل و یا ران نیرو رقیب دیگر ایجاد مایکردناد ایان روش باا بهتارین

شیوه در تشکیل فدراسایون ایاالت رمساه در ساال 4571-4573ه ق ااارا شادوقتی قشاقایها
فارس با شمار از ایلها دیگر متحد شدند و قدرت رفتند شاهان قااار با توسل به بختیار ها
و بویراحمدیها آنها را به اطاعت از دولت مرکا

مجباور کردناد و باه زیار نفاو راود بردناد

(آّبراهامیان .) 23:4377 ،در نهایت قااارها امنیات و حفاظ قادرت راود در ایال بختیاار را باا
استفاده از حسادتها

روهی که ناشی از قدرت طلبی بود با تحری

و تفرقه حفظ کردناد و

حکومت ران و یا ایلخانی را با دسیسه چینی علیه حکومت و ران دیگر وادار مایکارد ،بع ای
از وقتها که شرایط ایجاب میکرد دو شخص رقیب را به عنوان حکمران ی

منطقاه انتخااب
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میکرد و وقتی با هم در یر مایشادند شاخص ساومی را باه عناوان حکماران ادیاد منصاوب
میکرد به طور که بعد از قتل ایلخانی(حسین قلی ران) اماام قلای راان را باه عناوان ایلخاانی
منصوب کرده بود اما با ایجاد ارتالف و نفااق در ساال 4312ه ق باا برکناار اماام قلای راان،
اسفندیار ران از راانواده ایلخاانی ،را باه ایلخاانی منصاوب کارده و از ضاع

و اراتالف باین

رانواده ها ایلخانی و حاج ایلخانی ،طمع و قدرت طلبی آنها و کینه قبیله ا نهایت اساتفاده را
اهت حفظ قدرت رود نمود.
بیشتر ارتالفات و در یر ها روانین بختیار بخصاوص در عصار قاااار بارا تصااحب
قدرت و اانشینی ایلخانی و ایلبیگی بود که ناشی از بی قاانونی و عادم ثباات قاانون رااص آن
دوره ایران بود که اهی برا اانشینی شاه مملکات هام زد و راورد صاورت مای رفات .باه
اعتقاد آقا کاتوزیان این رصوصیات ی
مصداق ی

اامعه کوتاه مدت است و ایاران عصار قجرهاا هام

اامعه کوتاه مدت که آن را اامعاه کلنگای نامیاده اسات (کاتوزیاان،27:4331 ،

 .) 25زیرا پادشاه اصل و همه کاره و همه طبقات به دولت وابساته بودناد .قاانون یاا سانتی بارا
مشروعیت واود نداشت .وا ر طرحی در برا وحدت بختیار ها بوی ه روساا و راوانین آنهاا
واود داشت به دلیل مکانیسم زند ی ایلی به دولت مرک
بین ایلی را تحری

کم

میکرد تاا رقابات موااود

و دستکار کند و با ایجاد تفرقه و دو انگی ،باه اهاداف راود برساد وباه

حیات سیاسی رود ادامه دهناد (آنا ان .)5 ،17:4377 ،در ساارتار ایاالت و عشاایر و بااالرص
بختیار ها ،سود اقتصاد و مساجل ااتماعی و سیاسی افراد را به واحدها تولیاد کوچا

کاه

در درون ایل متمرک میسارت تبدیل میکرد و ا ر رطر اهداف این واحدها (طایفه ،تیره )
را تهدید میکرد آن طایفه حمایت رود را از طایفه شری
ی

و یا رقیب قطع و مانع شکل ارفتن

واحد سیاسی ب ر تر و موثرتر میشد.

تعیین و اخذ مالیات از ایل بختیاری
شاهان قااار در عین حال که دشمنی ،تفرقه افکنی و کینه را میاان ایاالت و قبایال بختیاار
دامن مای زدناد باا مالیاات یار و اعماال مجاازات کیرعااد  ،نهایات بهاره باردار راود را
میکردند و درآمد دولت از همین مالیاتها بود .شاه و مستوفی المال

میا ان مالیاات ایالات و
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کنفدراسیون ایلی را مشخص میکردند ،ایلخان و مستوفیان محلی و ایالتی ،می ان مالیات ایال را
مشخص می کردند ،کالنتاران منطقاه و راوانین ایالتای ،میا ان مقادار کاه کدرادا از طایفاه
میبایست امع آور نماید را تعیین میکردند ،کدردایان روستاها و مالها می ان پردارت هار
مال و رانواده را مشخص میکردند (آبراهامیان .)17:4377 ،دریافت مالیات از ایاالت و عشاایر
در سطحها پایین بستگی به می ان توان اقتدار کدردایان که ن د روانین و ایلخان داشتند بساتگی
داشتند ،ا ر به سبب روش ردمتی و یا قرابت فامیلی و رونی با او داشاته بودناد ممکان باود از
مالیات کمتر برروردار شوند و یا ا ر طایفه ا دست به شارارت زده باود ممکان باود بارا
تنبیه ،مالیات زیاد را بپردازد .مهراب امیر در اثر رود حکاومتگران بختیاار ماینویساد«در
بختیار دیده شده که طوایفی که ایلخانی را کم

میکردناد مالیاات کمتار مایپردارتناد»

(امیر  ،)33:4331 ،لذا افسران و مامورین و نماینده راان کاه بارا دریافات مالیاات باه ایال و
دهات فرستاده می شدندبنام وصول مالیات اموال و داراجی مردم را بازور تصاحب ماینمودناد و
در اثر این تعدیات بیشتر سکنه متوار و به قلمرو اعراب و یاا باه کوهساتان متاوار مایشادند
(الیارد .)53:4367 ،این شیوه دریافت مالیات از ایل بختیار و دهات آنها کاه از تمکاین ماالی
برروردار نبود باعث می شد که روز به روز فقیر تر و تاوان هر وناه مقابلاه باا راان و یاا دولات
مرک

را نداشتند.

اما روانین بختیار در طی سالها که بر قلمرو بختیار حکمرانای مایکردناد اماال

و

اراضی بسیار زیاد را بدست آورده بودند بخصوص در مناطق چهارمحال بختیاار  ،اصافهان،
روزستان ،لرستان سترده بودند کاه از مرکاوب تارین و حاصالخی ترین اماال

ایاران بودناد

حکام قااار نی بابت این اراضی از آنها مالیات دریافت میکردند (پوربختیار )342:4337 ،و هر
سال می ان مبلغ این مالیتها برآورد می ردید تا بتوانند باا دریافات مالیاات ا اف قادرت ماالی
روانین را کنترل نمایند اما روانین از حدود  4351ه ق نسبت به پردارت مالیاات اماال

راود

تعلاال ورزیدنااد بخصااوص بعااد از فااتح تهااران و ساارنگونی محمااد علاای شاااه بااا قاادرت یااافتن
بختیار ها از پردارت مالیات بیشترطفره رفتند حقیقت این است که مفهوم مالیاات باا آنکاه در
زمان قااار از مردم بوی ه ایالت عشایر وصول میشد متفاوت باوده اسات مالیاات معماوال بایاد
برا ه ینه ردماتی که برا مردم انجام می یرد ،دریافت میشود اما رراج یر های تکلیفای
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در برابر رراج ر ندارد و تنها رواسته و انتظار مالیات پردارت کننده دفاع شار و ،لام مالیاات
یرنده ها بود که حکام قااار باا توااه باه پیشاینه و سانتهاا ایلای و هنیتای کاه از رانهاا و
ایلخان ها بختیار داشاتند باا ایان اهارم فشاار در واقاع از راوانین و ماردم ایال بااج و راراج
می رواستند و با سرپوش ذاشتن و اساتفاده الفااو و اصاطالحات اروپاایی «مالیاات» ساعی در
ضعی

کردن ایل بختیار و روسا آن داشتند و باا دریافات و بارا راوش اذرانی شااهان

رود صرف میکرد و ا ر این مالیاتها با تااریر پردارات مایشاد تماام هنار و لیاقات نظاامی و
سیاسی شاهان این بود که برسر بختیار ها لشکرکشی کنند.
سیاست گروگانگیری ازبختیاریها درپایتخت
یکی از شگردها و سیاستها قااارها برا کنتارل ایال بختیاار روش رو اانگیر یاا
ادا کننده آمرانه بود(قربانپوردشتکی.)35:4331 ،
«سران ایشان از رانه و زند ی رود دور و در پایتخت به رسم رو ان بازداشت و در آنجاا
تابع تاثیرات تباهی ارالقی مرک شده اند .رهایی رود ایشان و یا اعاده وضع سابق آنها منو باه
تعالی و اارا سیاست دولتی شده بود» (کرزن .)432:4375 ،در زمان قااار به منظاور حصاول
اطمینان از وفادار ایل بختیاریو شرایط صعب العبور بودن منااطق بختیاار کاه ماانع دسترسای
آسان نظامی به آن مناطق میشد ی
و یا در قصر حکومت مرک

یا چند تن از اع ا رانواده روانین ایل بختیار ن د شاه

به صورت رو ان میمانند .به طور که در دور فتحعلی شاه

قااار حبیب اله ران دورکی پدر اعفرقلی ران از یا

طارف و اساد راان بهداروناد و علای

صالح آل امالی از روانین بختیار بعنوان رو ان و تحت نظر در تهران زناد ی مایکردناد
(اوژن بختیار .)16-4316:12
در زمان حکومت محمدشاه هنگامی که بهرام میرزا مع الدولاه اهات مطیاع کاردن محماد
تقی ران چهارلنگ عازم قلعه تل شد در مالقااتی کاه باا هام در ایان دژ منگشات داشاتند او از
محمد تقی ران رواست که علی نقی ران برادر محمد تقی ران و شفیع ران مشااور و دساتیار
او با رانواده به عنوان رو ان در ردمت شاه اده باشند تا محمد تقی و ایل بختیار مطیاع نظاام
و مالیات ساالنه رود را پردارت نمایند (سرداراسعدبختیار .)141:4376 ،
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یا معتمد الدوله چون می دانست که محماد تقای راان باه فرزناد با ر ش عالقاه وافار دارد
اهت اینکه بتواند ثروت او را بدست آورد و رود او را رام کند پیشنهاد کرد «حساینقلی فرزناد
ب ر ش و فرزند برادرش علی نقی ران باه عناوان رو اان باه شوشاتر اعا ام کردناد» (الیاار،
 ) 473:4367با این طرفند توانست توان و قوا محمد تقای راان را اهات حملاه باه آنهاا مهاار
نماید و یا علی نقی ران چون محمد تقی ران علیه حکومت مرک

شاورش و عصایان نماوده

بود به عنوان رو ان در تهران بود تاا دیگار نتواناد قصاد آشاوب و یاا طغیاان را داشاته باشاند
(الیارد.)67:4367 ،
ناصرالدین شاه هنگامی که با حیلاه و دسیساه حساین قلای راان ایلخاانی را باه کما

،ال

السلطان در  57رااب  4511ه ق باه قتال رساانید اسافندیارران ساردار اساعد اول پسار با رگ
حسینقلی ران را هفت سال حبس و رو ان رفت تا چنانکه ا ر کسای از راانواده و یاا ایال
بختیار ا،هار حقایق بکند بگویند اسفندیار ران را می کشیم و ا ار عموهاایش ا،هاار حقاایق
بکننااد ماای فتنااد اساافندیارران را مااررص ماایکناایم و مقااام پاادرش را ب اه او ماایدهاایم«او
[اسفندیارران]دررت اواهرمن است ،هر وقت عموهایش بخواهند پول به من کم بدهناد ،مای
ویم اورا مررص میکنم ،آن وقت هرچه بخواهم می یریم .ا ر اسفندیارران ناروش بشاود،
من برا او قربانی میکنم ،چونکاه او سرچشامه ثاروت بختیاار مان اسات» (ماریم بختیاار ،
 .)53-51 :4335آنها با حبس و رو انگیر اسفندیار ران هم رانواده ایلخانی که توسط آنها
به قتل رسید بود کنترل میکردند و هم اناح حاج ایلخانی که تازه بعد از مرگ حسینقلی راان
قدرت را تصاحب نموده بودند را مطیاع فارامین راود کردناد .رهباران قبایال نیا ایان سیاسات
رو انگیر که یا رود یا از رانواده رود یا از قدرت مخال
مرک

آنها در ایل رو اان حکومات

بود را به صالح رود میدانستند چنانکه از راانواده راود باود نمایناد انی در پایتخات

برا پیشبرد کارها و حفظ منافع رود داشته و ا ر از رانواده رقیاب باود نیا بادون دردسار باه
اداره امور مربو به ایل میپردارت.
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دادن سوار و سرباز به دولت قاجار (به طور رایگان)
قااارها همیشه بخشی از نیروها نظامی و ارد مخصوص راود را از باین نیروهاا رزمای
بختیار که به لحاو اتی و نوع زیست آنها افراد شجاع ،انگجاو و باه رااطر ایالتای باودن
همیشه آماده بودند انتخاب میکردند .در انگ ایران و روس در زمان فتحعلی شاه و به دساتور
دولت در سال  4515ه ق الیاس راان پسار حبیاب الاه راان حااکم بختیاار دو ها ار ساوار از
بختیار به ریاست برادرش حسن ران به طرفدار اردو عباس میرزا نایب السلطنه روانه کرد
و در اریان انگ نجه و رسیدن نیرو پاسکوی با شجاعت و دالور مبارزه کارد (بهرامای
آسترکی .) 446:4331 ،لطفعلی ران امیر مفخم فرزناد حااج اماام قلای راان معاروف باه حااج
ایلخانی با عده ا از سواران بختیار که در ارتیار داشت حدود هفت ساال در دساتگاه محماد
علاای میاارزا در دوران ولیعهااد در رکاااب او مشااغول راادمت بااود( .علی ا اده اال ساافید ،
)41:4314اسفندیار ران فرزند ب رگ حسینقلی ران در زمانی حیات پدرش سرتیپ و علی قلی
ران سرهنگ با یکصد سوار در تهاران در رادمت حکومات مرکا

بودناد (ماریم بختیاار ،

.)53:4335
با اع ام نیروها نظامی و رزمی ایل به مرک در واقع ایل از وااود نیروهاا زباده و شاجاع
که میتوانست ی

رطر بالقوه باشد محروم و رالی میشد و با شرکت در انگها و یاا اینکاه

در ردمت شاه و دولت مرک

 ،رود را وابساته و اا

از حکومات و دولات مایدانساتند باا

فاصله رفتن از ایل به نحو وابستگی و تعلق ایالتی آنها با معاشرت با افراد شاهر و زناد ی
شهر کمتر میشد و رود به رود باه حکومات وابساته مایشادند و از تهدیاد بارا حکومات
مرک

به ی

فرصت و حامی تبدیل میشدند یا به عنوان رهبران نظامی ،کارمنادان دولات یاا

از طریق سیاسی و اقتصاد وابستگیها سببی با اامعه شاهر و باا دور از اامعاه مهااار و
عشیره ا ا جی اداجی ناپذیر از حاکمیت میشدند.
نتیجهگیری
چنانکه در این نوشتار فته شد قااارها با اارا فرامین رود وکنترل ایل بختیار دست باه
اقداماتی از امله ارذ مالیات ،رو انگیر  ،تامین نیرو نظامی مرک

از ایل ،درصورت نیاز
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قلع و قمع وتفرقه و ارتالف زد .لذا هر اه قدرت مرک
و فرمانبرداردولت مقتدرمرک

قو با اقتداربودایالت و عشاایرمطیع

بودندو از آن اطاعت میکردناد .وبلعکاس هر ااه ایلای مانناد

بختیار ها دارا اتحاد وانسجام وازتفرقه و ارتالف بدور بودناد حکومات قاااار ،باه سااد ی
نمیتوانست سیاستها رودرا اارایای نمایناد .لاذا سیاساتهاا کاه قااااربرا کنتارل ایال
بختیار وبرا رسیدن به اهداف رود اعماال مایکردناد ،هیککادام باه انادازه ایجااد تفرقاه و
ارتالف کار شا نبود .سارتار ایلی که رود باعث تفرقاه و اراتالف مایشاود درایال بختیاار
بسیارقابل مشهودبود ،نظام حکمرانی که توساط ایلخاانی وایلبیگای درایال صاورت مای رفات
هرکدام در بین طوای

و تیرههابرا حفظ منافع رود طرفدارانی داشتند که در اکثر مواقع ماانع

همبستگی و اتحاد می شادند ،بلکاه اراتالف وتفرقاه را بارا اهاداف شخصای ایجااد وتشادید
میکردند .ارتالف بین رانواده ها صااحب قادرت و ثاروت درباین ایال بختیاار بخصاوص
رانوداده ایلخانی و حاج ایلخانی که از زمان ناصرالدین شاه در راس هرم قادرت ایال بختیاار
بودند ،برا رسیدن به قدرت و ثروت درایل و ن دیکی به هرم قدرت مرک

سعی مایکردناد

تا رقیب را از سر راه بردارندکه رودزمینه سااز اراتالف و دو اانکی باود .لاذا انگیا ه و عالقاه
شدید روسا ایل بختیار برا نیال باه قادرت و اا باه روانای قادرت ،ناوع زیسات و روش
زند ی ،اقلیم و فرهنگ ایلی باعث قدرت طلبی روسا ایل بختیار میشد ایان قادرت طلبای
منجربه انگ ورونری

بین روانین ،طایفه وتیارههاا مایشادو باعاث باروز اراتالف و تفرقاه

میشد .حکام قاااربرا پیشبرد اهاداف و دیگرسیاساتهاا راود ساعی مایکردناد اراتالف
مواود درایل بختیار را تحری

وتشدید نمایند .درکل آنکه توانسات قاااار را درمقطعای از

زمان برا کنترل ایل بختیار واارا سیاستها آنهاا کما

کناد ،اقتادار و درایات قاااار

نبود بلکه ارتالف و تفرقه ا بود که درایل بختیار واود داشت و قاااراز آن استفاده نماودو
هر اه ارتالف و تفرقه ا واود نداشت قاااردربرابرایال بختیاار ناا تاوان باود باه طورمثاال
درمقطعی ازحکومت محمدتقی ران کیانرسای درزماان حکومات محمدشااه قاااار و درزماان
ایلخانی حسین قلی ران بختیار درعصرناصرالدین شاه با اتحااد و انساجام توانساتند درایال باا
اقتدار حکومت کنند اما همین دو ران با ایجاد تفرقه و دو اانگی ازباین رفتناد .تارس قاااار از
قدرت ایل بختیار در انقالب مشروطه که تهران توسط آنها و دیگرمشروطه روان فاتح شاد و
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محمدعلی شا از قدرت ساقط ردیاد باه حقیقات پیوسات ،هماین قادرت یاابی ایال بختیاار
درانقالب مشروطه با اتحاد و برادر و کم کردن ارتالف دارلی تحقق پیدا کرد.
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