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 -4استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.
 -1دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسالمی دانشگاه اصفهان .پژوهشگر مطالعات تاریخ اجتماعی بختیاری.

چکیده
ترکیب اجتماعی جمعیت ایران متشکل از سه جامعه شهری ،روستایی و صحرانشینی استت؛
صحرانشینان بر اساس شیوه زندگی و معیشتشان به دو جامعه عشایری و ایلی تقسیم میشوند .در
واقع جامعه عشایری همان شیوه اولیه زندگی و معیشت ایلی است که به مرور زمان با گرایش و
وابستگی به زمین ،به جامعه ایلی نیمه صحرانشین و یکجانشین تبدیل شده است .جامعه عشایری
زندگی کوچی دارند ،اسکان یافته نیستند و همیشه زیر چتادر زنتدگی متیکننتد .جمعیتت هنهتا
نسبت به ایالت نیمه صحرانشین و یکجانشین کمتتر استت و معیشتت هنهتا تنهتا از راه دامتداری
تتتيمین متتیشتتود .در حتتالی کتته جامعتته ایلتتی الچام تاي کتتوو رو نیستتتند و در کنتتار تولیتتد دا و
فرهوردههای دامی به کشاورزی و تولید صنایع دستی نیچ می پردازند و سلسله مراتتب سیاستی-
اجتماعی دارند .در این پژوهش پس از بررسی خاستگاه نژادی بختیاریها و ساختار اجتمتاعی -
سیاسی ایشان به عوامل شکل گیتری و تتداو زنتدگی کتوو نشتینی در ایتل بختیتاری پرداختته
میشود.
واژههای کلیدی :کوو نشینی ،ایل بختیاری ،نظا تولید ،دامداری ،امنیت.
* نویسنده مسؤول

feraidounallahyari@gmail.com
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مقدمه
سابقه زندگی عشایری و ایلی ،به عصر پیش از تاریخ ،حدود هچاره هفتم قبل از میالد بر متی
گردد؛ زمانی که عشایر ،در ارتباط مستقیم با طبیعت زندگی کترده و معیشتشتان دامتداری بتود.
بنابراین در این جامعه ،سه عنصر دا  ،مرتع و کوو ارتباطی تنگاتنگ بتا یکتدیگر دارنتد .کتوو
عشایر ،دسته جمعی است و نظا و تشکیالت خاصی دارد و در فصول معینی بدان مبتادرت متی
ورزند .در واقع ،منظور از عشایر هن دسته از خانوادههای عشایری است که دارای ویژگتیهتای
سه گانه ی زیر بودند -4 :داشتتن وابستتگی ایلتی و طایفته ای -1 .اتکتای عمتده ی زنتدگی بته
معیشت دامی -3 .زندگی کوو نشینی.
برخی از مرد شناسان "وجود ساختار ایلی یعنی رده بندی تیره و طایفه و جتچ هن در ایتل"،
"باور اعضای ایل به تعلقشان به یکی از ردههای این ستاختار" ،و "داشتتن سترزمین مشتترا بتا
محدوده ی معین" را معیاری برای تشخیص جامعه ی ایلی از جوامع دیگر قرار دادهانتد( .صتفی
نژاد )31 :4363 ،همچنین دیگار مرد شناس فرانسوی ،این ضابطهها را مالا تشتخیص جامعته
ایلی دانسته است -4 :نظا خویشاوندی منسجم و نیرومندی که مسائل و معضالت ایل بر استاس
قوانین برهمده از هن نظا  ،در درون ایل حل و فصل می شتود -1 .ستازمان اجتمتاعی و اداره ی
هرمی شکل شاخه ای مبتنی بر نظا خویشتاوندی -3 .شتیوه ی معیشتتی ویتژه ای کته بیشتتر بتر
نگاهداری و پرورش دا استوار است( .زراعت در جامعه ایلی در درجه دو اهمیت قرار دارد و
تولید صنایع دستی از نوع ریسندگی و بافنتدگی اشتتلال جنبتی مترد ایتل استت -1 ).شتیوه ی
زیست خاصی که به شکل کوچندگی و نیمته کوچنتدگی هشتکار متی گتردد( .دیگتار:4366 ،
 )46-44برخی هم کوچندگی فصلی و تحرا از منچلی بته منچلتی دیگتر در قلمتروی معتین ،و
معاش مبتنی بر دامپروری را از شاخصههای مهم در شناخت جامعه ی ایلی می دانند و بترای هن
دسته از ایلها که زمانی کوچنده بودند و سپس یکجانشین شدند و ضمن وحدت ایلی ختود ،از
دامداری به کشاورزی روی هوردند ،اصطالح ایل به کار می برند( .موستوی بجنتوردی:4331 ،
151؛ )Sheil, 1973: 317بنابراین ایل ،مجموعه ای سازمان یافته از اتحاد طایفههایی استت کته
بتتا یکتتدیگر همبستتتگی ختتونی ،خویشتتاوندی نستتبی و یتتا ستتببی دارنتتد و در یت

مح تدوده ی

جلرافیایی متعلق به ایل زندگی می کنند .بدین ترتیب ،کوونشینی سبکی از زنتدگی استت کته
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در هن انسان از راه پرورش حیوانات و بهرهمندی از فرهوردههای کشاورزی زندگی متیکنتد و
به سبب تلییرات شرایط هب و هوایی و دائمی نبودن چراگتاههتا و مراتتع نتاگچیر از جابتهجتایی
سالیانه از محلی به محل دیگر است( .اماناللهی بهاروند)4 :4331 ،
تاریخ ایران سه هچار سال پیش به این سو را کوو نشینان به عنوان نیرویی قدرتمند رقم زدند
و در طول این مدت بانی یا نابودکننده امپراتوریهای بچرگی بودهاند .کوو نشینان ایران از بتدو
ورود قو هریایی تا ی

قرن پیش نه تنها ستون فقترات نیتروی نظتامی را تشتکیل دادنتد؛ بلکته

بنیان گذار اغلب سلسلههای حاکم بر این سرزمین بودند( .اماناللهی بهاروند)13 :4331 ،
ایل بختیاری یکی از مهمترین ایالت کوونشین ایتران استت کته در جنتوبغربتی ایتران در
امتداد رشته کوهای زاگترس مرکتچی ستکونت دارنتد .حتدود و غلتور هن از طترم شتمال بته
اصفهان و لرستان ،از طترم جنتوب بته بهبهتان ،از طترم جنتوبشترقی و شترب بته کتوههتای
کهگیلویه و بویراحمد و از غرب به خوزستان منتهی میشتود .بته دلیتل شترایط اقلیمتی منطقته،
بختیاریها زندگی شبانی و کوونشینی داشتهاند و از اوایل پاییچ تا بهار در دشتهتای خوزستتان
در حواشی خلتی فتارس ستکونت دارنتد و یتیالبهتای بهتاری و تابستتانی هنهتا در ارتفاعتات
زاگرس و مراتع کوهستانی غرب اصفهان میباشد)Housego, 1978: 89-90( .
نظریهها ی مختلفی در رابطه با عوامل شتکل گیتری و تتداو زنتدگی کتوو نشتینی در ایتل
بختیاری وجود دارد .برخی از نظریه پردازان معتقدند قتدمت کتوو نشتینی در ایتل بختیتاری بته
مرحله انقالب نوسنگی ( 6111تا  44111سال پتیش) متیرستد و در پتویش ستازگار بتا تکامتل
مرحله یکجانشینی به وجود همده است و برخی دیگر بته دنبتال یتافتن د یتل کتوو نشتینی ایتل
بختیاری به حمالت ترکان و ملو ن و البته پیدایی سب

جدیدی از کوو نشینی در ایران اشاره

می کنند و معتقدند که ورود ایالت و قبایل مهاجر و مهاجم به ایران منجتر بته زنتدگی شتبانی و
کوو نشتینی در ایتل بختیتاری شتده استت .در ایتن پتژوهش پتس از بررستی خاستتگاه نتژادی
بختیاریها و ساختار اجتماعی  -سیاسی ایشان به عوامتل شتکل گیتری و تتداو زنتدگی کتوو
نشینی در ایل بختیاری پرداخته میشود.
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درآمدی بر ایل بختیاری
نخستین بار نا منطقه بختیاری در منابع صفوی همده و از هن زمان بختیتاریهتا در تحتو ت
تاریخی ایران نقشهفرین بودهاند )Tapper,1991: 513( .البته بایتد گفتت ایتل بختیتاری بترای
نخستین بار در تاریخ گچیده ( 331هت.ب) به صورت نا یکی از قبایل لُر بتچر
است( .مستوفی )511 :4361 ،همچنین واژه لُر بچر

ضتبط گردیتده

در زمان ملول رای شد و تا زمان صتفویه

همچنان به کار می رفت .اما پیش از ستده هشتتم ایتن منطقته و همچنتین لتر کوچت

را بتا هتم

لرستان (بالد اللور) می نامیدند( .امان اللهی بهاروند)33-31 :4331 ،
درباره ی خاستگاه نژادی بختیاری ،دو نظریه وجود دارد؛ برخی از مرد شناسان و محققتین
بختیاریها را ایرانی ا صل می دانند .ویلسون می گوید« :لوریمر در مقالته تحقیقتی ختود نشتان
داد که گویش بختیاری در اصل ایرانی همیخته با کلماتی از پهلوی قدیم و همچنین مخلوطی از
واژههای عربی ،ترکی و کردی است کته ریشته قتومی و عشتیره ای دارد ( ».یتارد و دیگتران،
 ) 165 :4334برخی از محققتین شتباهت لبتاس زنتان بختیتاری بته لبتاس زنتان زرتشتتی دوره ی
ساسانی و گویش و زبان همیخته با للات پهلوی ساسانی را دلیل ایرانی ا صل بودن بختیتاریهتا
ذکر کردهاند .همچنین عده ای به قضاوت زبانشان که فارسی شکسته و حاوی بسیاری واژههتا و
اصطالحات منسوخ قدیمی است؛ چنین نتیجه می گیرند که بختیاریها ساکنین عهتد کهتن ایتن
خاا بتودهانتد( .مینورستکی )14-11 :4361 ،نظریته دو بختیتاریهتا را غیتر ایرانتی دانستته و
تبارشان را به یونانیها ،تراها و ملولها رسانیدهاند( .شنیدلر )13-15 :4336 ،به نظر میرستد،
نتیجه گیری درباره خاستگاه نژادی بختیاری مستلچ دانستن وجه تسمیه واژه بختیاری می باشد.
برخی معتقدند که واژه بختیاری از دو جچء "بخت" و "یاری" تشکیل شده و «سبب این امر
هن که چون این قو در یکی از جنگهای سخت به مدد شتاه استماعیل شتتافتند و دشتمن را از
میان برداشتند پادشاه صفوی از این اقوا خشنود گردیده و گفت امروز بخت یار من گشتت؛ از
این رو از هن زمان به بعد ایل مچبور به بختیاری موستو گردیتده استت( ».ستردار استعد:4363،
 ) 336و برخی بر اساس ی

روایت محلی این قو از نسل شخصتی بته نتا بختیتار هستتند و بته

همین سبب به بختیاری موسو گردیتده استت (امتان اللهتی .)13 :4331 ،ویلستون وجته تستمیه
بختیاری را با دقت متورد بررستی قترار داده و متیگویتد سته روایتت در رابطته بتا وجته تستمیه
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بختیاری وجود دارد .یکی ایتن کته بختیتاریهتا بته استتناد یت

روایتت افستانه ای بازمانتدگان

مردمانی هستند که از زمان ضحاا پسر مترداس بتاقی مانتدهانتد .مردمتانی کته از ملتم و ستتم
ضحاا به دشت و کوهستان فراری شدند "بخت یار" یعنی مرد خوشبخت نامیتده شتدند .بنتا
به روایتی دیگر بختیاریها از نژاد مردی ملتول بته نتا بختیارنتد کته همتراه لشتکر افراستیاب از
توران برای تصرم قلمرو گشستب بته ایتران همتده بودنتد .روایتت ستو بختیتاریهتا در زمتان
داریوش سو از ملم و ستم حکا این پادشتاه بته کتوههتا فتراری شتدند و بعتدها بختیتاری نتا
گرفتند ( .یارد و دیگران)116 -115 :4334 ،
بدلیسی نا یکی از طوایفی که به لرها پیوستند را بختیاری ذکر کترده استت« .در ستال 515
لرها قوی شدند چون اقوا بسیاری از جبل السماب شا به لرها پیوستند که بختیاری جتچو هنهتا
همده( »...بدلیسی )13 :4333 ،برخی از محققین این نظریه را بر دیگر نظریهها ارجحیت دادهانتد
و قابل قبول تر دانستهاند .در هر حال این روایتها تصدیق می کننتد کته بختیتاریهتا هتی گتاه
همهء افراد هن از قو واحدی نبوده و نیستند .در بین بختیاریها مردمانی از اقوا ایرانتی ،عترب،
ملول و ارمنی وجود دارند .مردمان بختیاری مخلتوطی از اقتوا مختلتس هستتند کته تشتکیالت
سیاسی -اجتماعی خود را در مقابل همسایگان خود در قرن نوزدهم متیالدی انستجا بخشتیدند
(امتان .)13-13 :4331 ،بنتابراین ایتل بختیتاری از طوایتس مختلفتی ترکیتب یافتته استت کتته از
نژادهای دیگر هستند و به مرور زمان به تابعیت این ایل در همدهاند.
ساختار اجتماعی و سیاسی ایل بختیاری از لحاظ سلسله مراتتب از یت

نظتا متنظم و دقیتق

پیروی میکند و مجموعهای سازمان یافته از اتحاد طایفههایی است کته بتا یکتدیگر همبستتگی
خونی ،خویشاوندی نسبی و یا سببی دارند و در ی

محدوده جلرافیایی متعلق بته ایتل زنتدگی

می کنند .عالیترین مقامات حاکم بر ایل بختیاری در دوره قاجار ایلختانی ،ایتلبیگتی و حتاکم
میباشد .ایلخان مسئول برقراری نظم و امنیت در داخل ایل و همچنین به عنوان نماینتده ایتل در
برابر حکومت مرکتچی و ستایر گروههتا بتود .ایتلبیگتی دستتورات ایلختان را بته مرحلته اجترا
میگذاشت و با کالنتران و خوانین و ریشستفیدهتا سیاستت کلتی ایتل را هماهنتگ متیکترد.
(اماناللهی بهاروند )413 :4361 ،حاکم مسئول اداره ناحیه چهارمحال بوده که بته عنتوان مرکتچ
سنتی ایلخان و خوانین بختیاری محسوب متیشتده استت« .اگرچته حکومتت چهارمحتال رتبته

ء
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ایالتی نیست ،ولی چون که اغلب دهات و امالا چهارمحال ،مال بختیتاریهتا استت از حیت
پلتی

طایفه ز است که حکومت چهارمحال با بختیاریها باشد(».سرداراسعد)353 :4336 ،
این ایل به دو شاخه کلی چهارلنگ و هفتلنگ تقسیم میگردد .هتر شتاخه بته چنتد طایفته

که ریاست هر طایفه با خان و کالنتر بود و هر طایفه به چند تیره کته در رسس هتر تیتره کدختدا
قرار داشت و هر تیره به چند تَش که هر تَش تحت ریاست ریتش ستفید و هتر تتش بته چنتدین
او د که در رسس هن ریش سفید قرار داشت و هر او د بته چنتد ختانوار کته هتر ختانوار تحتت
سرپرستی رئیس خانوار قرار داشت؛ تقسیم میشده است (صفی نژاد.)434-431 :4334 ،
عوامل شکل گیری و تداوم زندگی کوچ نشینی در ایل بختیاری
در مرحله انقالب نوسنگی ،انسان با اهلی ساختن حیوانات و کشت نباتتات دستت بته تولیتد
خوراا زد و زندگی ده نشتینی ،تتوس بتا کشتاورزی و دا داری هغتاز گردیتد کته در دهتات
پشتکوه لرستان و برخی دیگر از نقاط ایران هغاری از این مرحله تمدن( )4دیده میشود .پیتدایش
کوو نشینی در دوره مرحله نوسنگی رخ داده است؛ زیرا متکی بر بهره گیری از حیوانات اهلتی
میباشد( .اماناللهی بهاروند )11 :4331 ،در واقع زندگی کوو نشتینی نتوعی ستازش بتا محتیط
است که از حدود  3111سال پیش هغتاز گردیتده و متیتتوان گفتت کته گونتهای از نتوهوری
میباشد که با توجه به وضعیت ابچار و فنون ستاده هن زمتان بهتترین روش بترای بهتره گیتری از
زمین سنگالخی بوده است( .اماناللهی بهاروند)461 :4333 ،
در متون اوستا و متون غیر دینی پارتها به زندگی کوو نشینی اشاره شتده استت کته نشتان
دهنده تداو زندگی کوو نشینی از مرحله نوسنگی تا ورود استال استت .پتس از استال کتوو
نشینی بسیار رواج داشت ،اما سب

زنتدگی کتوو نشتینی ایتران پتس از استال بتا دوره باستتان

متفاوت است ،باشد .شاید به همین دلیل است که برخی از محققین با دیدن این تمتایچات ،رواج
شکل زیستی کوو نشینی را به حمالت ایالت مهاجم نسبت دادهاند.
باید گفت ،سب

زندگی کوو نشینی در ایران باستان ی

پویش درونی بتود و روستتاها و

شهرها با این شکل زیستی گستترش پیتدا کترده بودنتد .بته همتین دلیتل ایتن شتکل زیستتی در
سازگاری کامل با جامعه بود؛ زیرا به تدری مراحل تحول ختود را بتا ستایر گونتههتای زیستتی
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پشت سر میگذاشت .اگر شهر و روستایی شکل گرفته بتود مبتنتی بتر زیستت قبیلته ای بتود در
ضمن تداخل و تقابل وجود نداشت( .طبیبتی446 :4331 ،و  )411امتا پتس از استال بستیاری از
اقوا و گروههای ایلی قبیله ای وارد ایران شدند و با ورود همین گروهها کوو نشتینی در ایتران
رشد کرد و توازن جامعه ایرانی را به هم زد( .نقیب زاده )33 :4331 ،با وجود مهتاجرت اعتراب
و ترکان غچنوی به ایران ،اوج مهاجرت بته شتکل تهتاجمی در دوره میانته تتاریخ ایتران را بایتد
دوره سلجوقیان دانست که تبار خود را غُتچ یتا اوغتوز متیدانستتند .دومتین تهتاجم و مهتاجرت
گسترده گروههای ایلی و قبیله ای را باید به دوره ملول نسبت داد که با ورود ایتن اقتوا بیگانته
روند کوو نشینی رشد فراوانی یافت و وزنه اجتماعی  -سیاسی زندگی کتوو نشتینی نستبت بته
جامعه شهری ،روستایی افچایش یافت .نظا ایلی تقویتت شتد و زنتدگی شتهری و روستتایی بته
زوال رفت .از هنجایی که مرد ایران در شهرها زیر فشتار سیاستی حکومتتهتای ایتران بتوده و
روستاییان یوغ اقتصادی تیولداران ،صاحبان اقطاع و بچر

مالکان را بتر گتردن داشتتند ایتالت

کوو نشین به دلیل امکان تحرا و جابه جایی و صعب العبور بتودن محتیط زیستت ختویش از
د تیغ سلطهء جابرانهء حکومتهای جابر وقت کمتی دور و تتا حتدی در امتان بتودهانتد و اگتر از
گچند خشکسالی در امان می ماندهاند زندگانی نسبتاي خوبی داشتند و این مستئله ختود انگیتچه ای
جدی برای پیگیری تداو زندگی به این شیوه بوده است .حتی با وجود غبات سیاسی موجود در
دوره صفوی ،زندگی کوو نشینی به دلیل وجود گروههتای ایلتی -قبیلته ای قچلبتاش در نیتروی
نظا صفویه گسترش یافت( .شهبازی.)61-61 :4361 ،
مهمترین عوامل شکلگیری و تداو زندگی کوونشینی در ایل بختیاری عبارت است از:
 -1جغرافیای منطقه بختیاری
وسعت سرزمین بختیاری ،در حدود  51615کیلومتر مربتع تخمتین زده کته 41331کیلتومتر
مربع هنتدر استتان چهتار محتال و بختیتاری 14131 ،کیلتومتر مربتع در استتان خوزستتان3136 ،
کیلومتر مربع در استان لرستان و  6314کیلومتر مربع در استانهای اصتفهان و کهگیلویته و بتویر
احمد توزیع شده است .بنابراین منطقه ی بختیاری در دو محدوده ی مشخص و متفتاوت از هتم
گسترده شده است .منطقه ی اول در امتداد رشته کوههای زاگرس واقع شده ارتفاع هن از هتچار
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متر در جنوب تا بیش از چهار هچار متر در شتمال متلیتر استت و منتاطق شتمالی و شترقی استتان
خوزستان را دربردارد؛ و منطقه دو  ،جلگه خوزستان است که دارای عرض جلرافیتایی پتایین و
حداقل ارتفاع و نچدیکی به حوضه ی گر و خش

خلی فارس می باشد .تفاوتهای فصلی بتین

این دو محیط با طبیعت متفاوت ،مانند تضادهای هب و هوایی ،زمان رویش گیاهی ،منتابع هب،
موجب کوو و جابجایی بختیاریها و دا هنها می شتود( .مشتیری )431-431 :4331 ،اراضتی
کشاورزی اندکی که کوو نشینان بختیاری دارند از سنگ پوشیده شده است .برای کار بر روی
این زمینها هنها ناچارند که ابتدا سنگهای ریچ و درشتتی را کته زمتینهتای کشتاورزی هنهتا را
پوشانده از زمینها خارج کرده و سپس در هن به کشت بپردازند .اندا خاکی کته در اغتر ایتن
عمل به جای میماند سبب می شود که زراعتی پر رنت و بتی رونتق پدیتد هیتد کته حاصتل هن
محصولی اندا است .به همین علت طبیعی محیط است که فعالیتت کشتاورزی در ایتن منتاطق
گسترش نیافته و از دیرباز تتا کنتون ،فعالیتت اقتصتادی ستاکنان ایتن منطقته ،عمتدتاي دامتداری،
خصوصاي دامداری کوو نشینی است (امیر احمدیان.)145 :4333 ،
 -2افزایش جمعیت و محدودیت اراضی قابل کشاورزی
برخی از پژوهشگران و دانشمندان افچایش جمعیت را عامل اصلی کوو دانستهاند و معتقدند
که پس از کشت زمینهای قابل کشاورزی انسان برای بهره گیری از مناطق حاشیه ای کته قابتل
کشاورزی نبودند ناگریچ به انتخاب زندگی کوو نشینی شده است .بنابر این زندگی در کوو به
عنوان نوعی سازش فرهنگی با محیط تلقی میشود که انسان از راه پترورش دا منتاطقی را کته
قابل کشاورزی نمی باشند به صورت چراگاههای طبیعی مورد استفاده قرار میدهد (امتاناللهتی
بهاروند13 :4331 ،؛ اکبری و میچبان.)43 -41 :4333 ،
 -3نظام تولید و بهرهبرداری
زندگی ایل بر استاس دا و دامپتروری بنیانگتذاری شتده و زمته وجتود ایتن دو ،مراتتع و
چراگاه است که یافتن هنها در فصول مختلس سال نیازمند کوو استت .پتو ا کتوو نشتینی و
چادر نشینی را به دلیل خصوصیات زمین شناسی متی دانتد« .خصوصتیات زمتین شناستی کشتور
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برای چادرنشینی مناسب است .وجود دشتهای گسترده که به کار زراعت و یا سکونت دائمتی
نمی خورد ،ولی در  3ماه تابستان چراگاه خوبی برای چارپایان است .مناطق پست و کم ارتفتاع
که در تابستان به طور کلی خش

و غیر قابل سکونت است ،ولی زمستتان تتا هغتاز بهتار پتر از

گل و گیاه می شود و تنها برای سکونت متناوب چادرنشتینان مناستب استت( ».پتو ا:4364 ،
 ) 331بنابراین کوو ی
ذاتی و ینف

نیاز ،در جهت تداو زندگی ایالتتی و عامتل بقتای ایتل استت و جتچء

ادامه حیات در قالب چنین جامعه ای استت .ایتن جابجتایی در دو فصتل بهتار و

پاییچ صورت متی گیترد و بته ترتیتب از گرمستیر بته سردستیر و از سردستیر بته گرمستیر انجتا
میگیرد .در این کوو مراتع ،چراگاه و عوامل جوی اصول تعیین کننده ی زمان کوو هستند.
 -4ورود ایالت و قبایل مهاجر و مهاجم
در تاریخ ایران امواج مهاجرتهای قومی که در چارچوب مهاجرت یا تهاجمهتای بتچر
تاریخی به سوی این سرزمین صورت گرفت ،افچون بتر ایتن کته بته تچریتق جمعیتت ایالتتی بته
درون ایران انجامید ،به سبب شرایطی که پدید هورد ،زندگی کوونشینی و ایالتتی را گستترش
داد .تنوع قومی ایالت و عشایر امروز ایران از پیامدهای این رویدادهای تاریخی استت کته ایتل
بختیاری مستثنا نیست.
 -5عوامل امنیتی
ایران همواره در گذشته تهاجمات بچر

تاریخی یا ناپایداری نظتا هتای سیاستی را تجربته

کرده است که ناامنی و هرج و مرج از پیامدهای هن بود .این شرایط با توجته بته اینکته زنتدگی
کتتوونشتتینی نستتبت بتته یکجانشتتینی از هستتیبپتتذیری کمتتتری برختتوردار بتتوده استتت پتتارهای
اجتماعات یکجانشین را ناگچیر به انتخاب شیوه زندگی کوونشینی مینمود .به گونهای که پس
از تهاجم ملو ن در بخشهایی از ایران تبدیل زندگی یکجانشینی به کتوونشتینی تقریبتاي امتری
فراگیر بود (گارغویت.)53 :4333 ،
 -6عوامل فرهنگی
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اهمیت اقتصاد شبانی و نقش هن در تيمین نیازهای ضروری جامعه انستانی بته گونتهای بتود
که در فرهنگ و باورهای جامعه ایرانی این پیشه ستوده شده و در متون مذهبی پیش از اسال به
عنوان شلل مقدسی معرفی شده است .در فرهنگ اسالمی نیچ دامداری از مشاغلی معرفتی شتده
است که روزی حاصل از هن در کنار کشاورزی از حاللترین روزیها است.
نتیجهگیری
قدمت کوو نشینی در ایل بختیاری به مرحله انقالب نوسنگی ( 6111تا  44111ستال پتیش)
میرسد و در پویش سازگار با تکامل مرحله یکجانشینی به وجود همده است البتته ورود ایتالت
و قبایل مهاجر و مهاجم به ایران منجر به گسترش و رشد زندگی شتبانی و کتوو نشتینی در ایتل
بختیاری شده است .از عوامل مؤغر در شکلگیری و تداو زندگی کوونشینی در ایل بختیتاری
میتوان به جلرافیای منطقه بختیاری ،افتچایش جمعیتت و محتدودیت اراضتی قابتل کشتاورزی،
نظا تولیتد و بهتره بترداری ،ورود ایتالت و قبایتل مهتاجر و مهتاجم ،عوامتل امنیتتی و فرهنگتی
میتوان اشاره کرد.
پینوشت
 -4روند تکامل تمدن از  3میلیون سال پیش تا کنتون بته ایتن شترح بتوده استت -4 :دیرینته
سنگی (از  3میلیون ستال تتا حتدود  43هتچار ستال پتیش) -1 ،میانته ستنگی (از 43111ستال تتا
44111سال پیش) -3 ،انقالب نوسنگی (44111تا  6111سال پتیش) -1 ،تمتدن یتا شتهر نشتینی
( 6111سال پیش تا قرن  43میالدی) -5 ،انقالب صتنعتی (قترن هجتدهم متیالدی) (امتاناللهتی
بهاروند.)461-453 :4333 ،
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 -1پو ا ،یاکوب ادوارد ( :)4364سفرنامه پو ا ،ترجمه کیکاووس جهانداری ،تهران،
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
 -41دیگار ،ژان پی یر ( :)4366فنون کوو نشینان بختیاری ،ترجمه اصلر کریمی ،مشهد،
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 -41شنیدلر ،هوتم (" :)4363ایل بختیاری" ،در تاریخ بختیاری ،سردار اسعد بختیاری ،با
مقدمه جواد صفی نژاد ،تهران ،فرهنگسرا ،چاپ دو .
 -43شهبازی ،عبداهلل؛ ( )4361مقدمهای بر شناخت ایالت و عشایر ،تهران ،نشر نی.
 -41صفی نژاد ،جواد ( :)4363عشایر مرکچی ایران ،تهران ،امیرکبیر.
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 -45صفی نژاد ،جواد ( :)4334لرهای ایران ،تهران ،هتیه.
 -46طبیبی ،حشمت اهلل ( :)4334مبانی جامعه شناسی و مرد شناسی ایالت و عشایر ،تهران،
مؤسسهء انتشارات و چاپ دانشگاه اصفهان.
 -43گارغویت ،جن .رام ( :)4333تاریخ سیاسی ،اجتماعی بختیاری ،ترجمه و حواشی
مهراب امیری ،تهران ،سهند.
 -43یارد،سراوستن هنری و دیگران ( :)4334سیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی
خوزستان،ترجمه و حواشی مهراب امیری ،تهران ،فرهنگسرا.
 -41مستوفی ،حمداهلل ( :)4361تاریخ گچیده ،باهتما عبدالحسین نوایی ،تهران ،امیرکبیر،
چاپ دو .
 -11مشیری ،سید رحیم ( :)4331جلرافیای کوو نشینی مبانی ایران ،تهران ،سمت.
 -14موسوی بجنوردی ،کامم :)4331( .ایران تاریخ ،فرهنگ ،هنر ،تهران ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.
 -11مینورسکی ،و دیمیر ( :)4361دو سفرنامه دربارهء لرستان همراه با رساله لرستان و لرها،
ترجمه سکندر امان اللهی بهاروند و لیلی بختیار ،تهران ،باب

.

 -13نقیب زاده ،احمد ( :)4331درهمدی بر جامعه شناسی سیاسی ،تهران ،سمت.
24- Housego, Jenny (1978): Tribal Rugs, London, Scorpion publications Ltd.
25- Lambton, A.K.S (1991): “Land Tenure and Revenue Administration in the
Nineteenth Century”, The Cambridge History of Iran, edited by Peter
Avery & Gavin Hambly, V7, Cambridge University Press, Cambridge,
PP459-506.
26- Sheil, M (1973): Glimpases of Life and Manners in Persia, New
York,University Press.
27- Tapper, Richard (1991): “The Tribes in Eighteenth and Nineteenth Century
Iran”, The Cambridge History of Iran, edited by Peter Avery & Gavin
Hambly, V7, Cambridge University Press, Cambridge, PP506-542.

