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مهدیبیگدلی 
 -4دکترای رشته تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات و مدرس دانشگاه آزاد واحد رامهرمز


چکیده 
سرزمین جانکی از بعد نظامی و سوقالجیشی و برخورداری از سرزمینی حاصلخیز و جااری
بودن رودهای دائمی نسبتاً پر آب همواره از اهمیت قابل مالحظهای بهره مند بوده اسات .منطقاه
پارسوماش نیز ،که محل سکونت قوم پارس بوده ،در قسمت غربی سرزمین جانکی قارار داشاته
است .در دورههای بعداز اسالم ،منابع تاریخی مربوط به عصر حاکمیت اتابکاان لار بازر

(در

طی قرون 6و  7ه.ق) ،خصوصا جنبشهای سیاسی و اجتماعی دوره صفوی (از قارن  41هجاری
به بعد) و نیز در دوره قاجار ،به سرزمین جاانکی اشااره نماودهاناد .عناصار نادادی قاوم جاانکی
امروزه ،نه تنها در شهرساتانهاای ایاذه ،باغملا

 ،رامهرماز ،هفتگال و ...سااکن هساتند ،بلکاه

دستهها و تیرههایی از این قوم در استان چهارمحاال بختیااری و شاهرهای تابعاه آن اساتان مانناد
لردگان ،فالرد ،خانمیرزا ،مالخلیفه ساکن شده و از حدود دو قرن پیشبین ایشان و خویشاوندان
گرمسیریشان فاصله افتاده و نام جانکی سردسایری بارای خاویش انتخااب نماودهاناد و از دوره
قاجاریه به بعد هم ی

جانشینی اختیار نموده و عمدهترین منبع معشیت آنان از راه کشاورزی و

پرورش دام تاامین مایگردیاد .در اواخار دوره قاجاار و پهلاوی اول ،باا کشا
* نویسنده مسؤول

نفات و ایجااد

bigdeli.m@lu.ac.ir
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تاسیسات نفتی در بخشهایی از سرزمین جانکی ،از جمله هفتگل سیمای منطقه متحاول شاده و
موجب اشتغال عدهای در این بخش گردیده است.
واژههایکلیدی:جانکی ،اتابکان لر بزر  ،منگشت ،باغمل


 ،هفتگل ،خوزستان .


مقدمه 
سرزمین جانکی یکی از کهن ترین مناطق جنوب غربی ایران است که تا کنون کمتار ماورد
پدوهش تاریخی قرار گرفتاه و جاز اشاارههاای کوتااه سایاحان خاارجی و نویساندگان معاصار
داخلی ،مطالب مربوط به تاریخ و فرهنگ این سرزمین در منابع تااریخی انادا اسات .از انجاا
که مردم این سرزمین در دورههای تاریخی ایالمی و سپس آریایی (یعنای هخامنشای ،اشاکانی،
ساسانی) در تحوالت اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جنوب ایاران نقاش داشاتهاناد .نگارناده الزم
دانسته با بررسی متون تاریخی و انجام تحقیقات میدانی بخشی از آگاهیهای به دسات آماده را
در این مقاله به عالقه مندان و دوستداران تاریخ ایران زمین تقدیم نماید.
پیش از پرداختن به بررسی موضوع مورد بحث بایاد ایان نکتاه را یاادآور شاد کاه اغارا
سیاسی و تعصب عدهای از سردمداران ناآگاه باعث شده است در اواسط دوره پهلوی در دایاره
المعارفها و رسانههای همگانی بار فرهنگی بسیاری از نامهاای ریشاه دار تااریخی بای دلیال و
نادانسته وشاید از روی غر

ورزهای خاص سیاسی از خاطر برود و در تقسیمات کشاوری باه

بهانه همگون سازی یا همسان سازی فرهنگهاا و آمیختگای قومیاتهاا (کاه عمادتاً مشاکالت
فراوان اجتماعی را به باار مایآورد) بسایاری از ناامهاا را دگرگاون کنناد .سارزمین جاانکی باا
مساحتی بیش از چهار هزار کیلومتر مربع و فرهنگی غنی ،یکی از منااطقی باود کاه هار شاهر و
دیار آن را به شهرستان دیگری ضمیمه کردند و برای اینکه از اهمیت آن بکاهند ،ناام آن را نیاز
به محدوده خاصی از سرزمین جانکی منحصر و محصاور نمودناد .متاسافانه تاا کناون از طارف
مراجع ذی ربط نیز کوشش ماورری بارای اطاالق ایان ناام تااریخی باه هماه قلمارو دیریناه اش
صورت نگرفته است .به امید آنکه مسئوالن و متصدیان امر ،در این خصوص با انجاام تحقیقاات
الزم به شکل مورری اقدام نمایند.
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حدودوثغور 
جانکی سرزمینی است واقع در پای کوه عظیمی معروف و موسوم باه کاوه منگشات ،طاول
این کوه حدوداً ده فرسنگ است و در وسط این کوه آرامگاه امامزادهای که او را شاه منگشات
میگویند؛ جانکی گرمسیر ،از شمال به کوه منگشت و خاا ایذه و از طارف مشارق باه اساتان
کهگیلویه و بویر احمد ،از سمت مغرب به شهرهای مسجد سلیمان و شوشتر ،و از طرف جنوب
به شهرستانهای بهبهان و رامهرمز محدود است .مساحت آن تقریباً دو هزار و پانصد مایل مرباع
(معادل چهار هزار کیلومتر) است .جانکی گرمسیر ،بین شهرساتانهاای ایاذه ،مساجد سالیمان و
رامهرمز قرار گرفته است .ارتفاعات آن عبارتند از .4 :کوه آساماری در قسامت شامالی آن.1 ،
کوه دلی دنباله آسماری .3 ،بادرنگان در شمال ابوالعبااس باغملا

 .1 ،آرزو در سامت شارقی

ابوالعباس .5 ،کوه تنبالن و گردکی در نزدیکی داالن (دالون)  .6کوه دیوان و قلههاای دیگاری
مانند منگشت ،قارون ،بنگشتان در سرحدات شرقی آن آبهای آن عبارتناد از .4 :رود زرد کاه
از دامناههاای منگشات سرچشاامه مایگیارد .1 .آب گاالل کااه از حادود هالگاون (هالیجااان)
سرچشمه میگیرد .3 .آب عال که قبالً باه آن تازناگ مایگفتناد و سرچشامه آن از کهگلیویاه
است  .1آب داالن که عالوه برچشمههای پوتو ،آب رود تلخ نیز به آن اضاافه مایشاود  .5آب
جمجمه که از الکم به هپرو میآید .6 .شور(سور) آب لشکر که در حومه هفتگل جاری است،
 .7شور جارو که آن نیز در حومه هفتگل واقع است و پس از عبور از دشات عقیلای باه کاارون
میریزد .هوای منطقه جانکی به دلیل وجود ارتفاعات گچی گرم است و باه هماین سابب آن را
جانکی گرمسیر میخوانند .قسمت شرقی و جنوبی جانکی ،که مجاری آبهاای شایرین اسات،
فاریاب ،و قسمت شمال و مغرب آن دیم است.
بخشهایمنطقهجانکی 

 -4شهرستان باغمل

 ،که تا اواسط دوره پهلوی باغهای فراوانای داشات و ابوالعبااس ،ماال

آقا ،رباط ،رستم آباد و منجنیق در حومه این شهرستان قرار دارند -1 .شهر قلعه تل که در شمال
جانکی واقع شده و دارای چندین آبادی است -3 .پشت گچ یا سر گچ جاانکی کاه مرکاب از
آبادیهای هپرو ،سرحانی ،منگنون ،تالور است -1 .دهستان سرله (داالن) با مرکزیات داالن در
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جنوب جانکی و آبادیهای داالن ،سرله ،چم داالن ،چم سید محمد (ع) ،پتا

جاللای ،پتا

بیگدلی ،تیغن ،کله سیر .در این ناحیه قارار دارناد -5 .شاهرمیداود در جناوب خااا جاانکی و
بخش اعظم این ناحیه فاریاب است و محصول عمده آن برنج بوده که از نظر عطر و مزه بهترین
برنج خوزستان است -6 .شهرستان هفتگل یا طوف سفید کاه باه واساطه کشا

نفات و ایجااد

تاسیسات برای عملیات حفاری در اواخر دوره قاجار و اوایل عصار پهلاوی از روناق برخاوردار
گردید -7 .مکوند که شامل گرگیر و جارو مسکن طایفه مکوندی و گرگیاری اسات -9 .شاهر
صیدون ،اگر چه اکنون بیشتر سکنه این شهر شاخهای از ایال جااکی باه ناام بهمئای هساتند ،اماا
اغلب خاا آن در محدوده مورد بحث در(جانکی) واقع شاده اسات .عاالوه بار ایان محادوده
کندزلو ،حد فاصل خاا مکوناد و شوشاتر نیاز در دوره قاجاار در قلمارو جاانکی قارار داشاته
است.
وجه تسمیه :سرزمین جانکی را از آن رو بدین نام مینامند که در دوره حکومت اتابکاان لار
(قرن ششم ه.ق) قومی به نام جوانکی یاجانکی به اینمنطقه آمدند یا در این منطقه حضور

بزر

داشتند و به اتابکان لر بزر
لر بزر

به اتابا

پیوستند .حمداله مستوفی در تاریخ گزیده مینویسد که  31قوم از

هازار اساب پیوساتند و در زماره ایان اقاوام ناام قبایال اساترکی ،بختیااری،

جوانکی (جانکی) ،جاکی ... ،را آورده است.

نژادبومیان 
از منشا ندادی بومیان نخستین سرزمین جانکی و حتی خاود قاوم جاانکی اطالعاات چنادانی
نداریم .اما همان گونه که مورخان به پیروی از حمداهلل مستوفی ایان قاوم را در زماره قبایال لار
بزر

آورده اند و همچنین به لحاظ ویدگیهای فرهنگی و ساختار اجتماعی ،ریشه این قاوم را

باید در میان اقوام لر بزر

جستجو کرد.

از این رو ،بومیان نخستین سرزمین جانکی یا جانکیهای اولیه از بازمانادگان لرهاایی بودناد
که از هزاران سال پیش در سرزمین یا کشور ایالم میزیستند .و همان طور که در منابع تااریخی
اشاره شده است ،سرزمین ایالم از مرز عراق تا حدود استخر (فارس) که هم اکناون خراباههاای
آن در نزدیکی تخت جمشید بااقی اسات ،امتاداد داشاته اسات .از طارف دیگار ،حادود آن باه

مطالعهای در باب جانکیها 11 /

سواحل خلیج فارس و بوشهر منتهی میشده اسات ،بادین ساان ،ایاالم تماام منااطق لرنشاین ،از
جمله استانهای لرستان ،ایالم فعلی ،چهارمحال بختیاری ،و کهگیلویاه و باویر احماد و قسامت
غربی استان فارس و بخش اعظم استان بوشهر را شامل میشده است .عالوه بر سرزمینهای یااد
شده ،سراسر استان خوزستان نیز جزو این سرزمین به شمار میآمده است .
با استناد به گفتههای باال و مراجعه باه نقشاه ایاران ،مایتاوان چناین نتیجاه گرفات سارزمین
جانکی که خود در حد فاصل چهارمحال و بختیاری ،خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد باوده،
بخشی از کشور ایالم محسوب میشده است ،و چون در این دورهها اقاوام کاسای و ایالمای در
نواحی لرنشین کنونی سکونت داشته اند ،نداد بومیان نخستین سرزمین جانکی را باید باه ایان دو
قوم منتسب دانست ،اگر چه این دو قوم به علل مختلا  ،از جملاه نبارد باا یکادیگر و همچناین
درگیریهای طوالنی با آشور و بابل ،ضعی

شدند و سرانجام همه به تدریج مقهاور آریااییهاا

گردیدند .با این حال ،به نظر میرسد که مادتهاا اساتقالل نسابی خاود را ،حتای پاس از ورود
آریایی نیز ،حفظ کرده باشند ،متاسفانه در خصوص چگونگی نفاوذ و سااختارهای اجتمااعی و
فرهنگی تیرههای لر بازر

نیاز اطاالع چنادانی ناداریم .تصاور مایرود کاه سااکنان نخساتین

سرزمین جانکی ،یعنی ایالمیها که با کاسیها و خوزیها آمیختاه بودناد ،تاا آمادن آریااییهاا
عمده ترین ترکیب قومی و ندادی این منطقه را تشکیل داده اناد ،و پاس از ورود آریااییهاا باه
جنوب ایران ،به دلیل اهمیت استراتدیکی منطقه جانکی و قابلیتهای خاص آن از نظر طبیعای و
سیاسی ،نظیر وجود ارتفاعات منگشت و دشاتهاای حاصال خیاز جناوب جاانکی ،باه احتماال
فراوان زمینه ایجاد تحوالت اجتماعی ،جا به جایی و تحوالت فرهنگی توسط آریاییهاا ،فاراهم
گردیده باشد .حتی روشن نیست که در این دوره سرزمین جانکی را به چاه ناامی مایخواندناد،
اما قدر مسلم آن است که به واسطه کتیبههای ترجمه شده از زبان و خاط ایالمای ایان محادوده
با سرزمین ایاپیر (ایذه کنونی) کامال پیوستگی داشته است.
وجود کتیبهها و فراوانی آرار یافته شده مربوط به دورههای ایالمی در شمال منطقاه جاانکی،
خصوصا در آیاپیر یا ایذه ،و جنوب آن ،یعنی رامهرمز ،همگی بیانگر اهمیت این سرزمین است.
در آن دوره هخامنشیان که در پارسوماش ،یعنی قسمت غربی جانکی ،مستقر شدند ،احتمااال باا
ساکنان منطقه جانکی برخوردهای فرهنگی و اجتماعی داشته اند .در زمان لشکرکشای اساکندر
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به تخت جمشید ،بنا به اظهارات احمد اقتداری ،قسمتهایی از خاا جاانکی ماورد حملاه وی
قرار گرفت 9 .از میزان نفوذ عناصر ندادی مهااجر باه سارزمین جاانکی در دورههاای سالوکی و
اشکانی و حتی ساسانی نیز نه فقط گزارش ویدهای در دسات نیسات ،بلکاه در ایان بااره نیاز باه
سادگی نمی توان اظهار نظر نمود .بومیان نخستین سرزمین جاانکی کاه در قارن اول هجاری در
لشکر کشی عربها قرار گرفتند ،توانستند ردههای مهاجر را در خود مستحیل نمایند .به

معر

دگرگونیهاو جا به جاییهای اقوام لر بزر

و خصوصاً قبیله جانکی تا آغاز دوره حکام رانای

اتابکان لر بزر  ،یعنی قرن ششم هجری ،در متون تاریخی اشاره ی نشده است.
در دوره اتابکان لر بزر

بود که چند قبیله بزر

به سارزمین اتابکاان مهااجرت کردناد و

ابواب جمعی آنان محسوب شدند .پایتخت اتابکان مال امیریا ایذه بود که بر قبایل لار بازر

از

جمله بختیاریها و آسترکیها و جاکیها و باالخره جانکیها حکومت میکردند .از ان زمان به
بعد ،طوای

و تیرههای متعددی به سرزمین جانکی مهاجرت کردند و با بومیان نخستین در هام

آمیختند و به دلیل آمیزش باا بومیاان نخساتین (جاانکیهاای اولیاه) و همچناین تااریر پاذیری از
فرهنگ جانکیها ،جانکی خوانده شدند .احتمال میرود که عناصری از نداد ترا به میان قبیله
جانکی راه یافته و در فاصله قرن ششم تا آغاز قرن دهم هجری در بخشهایی از خاا جاانکی
مستقر شده باشند.
در دوره صفویه گزارشهای مستندی از حضور طوای

ترا ناداد در سارزمین جاانکی در

دست است که به لحاظ تاریخی ارزش فراوانی دارند .در پایان دوره صفوی و در دوره افشاار و
زند و اوایل قاجار جابه جاییهایی در میان اقوام لر بزر

صورت گرفت کاه سارزمین جاانکی

نیز پذیرای تیرهها و طوایفی چند از مناطق همجوار بود .برجسته تارین و مهام تارین ایان جاا باه
جاییها ،که نقش مورری در تاریخ سیاسی منطقه جانکی داشت ،مهاجرت و حضور بختیاریهاا
در دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه در منطقه جانکی است که رفته رفته شاخهای از بختیاریها
وارد سرزمین جانکی شدند و اینان پس از نیرومند شدن ،توانستند حکومت منطقاه را در دسات
گیرند.
نگارنده پس از بررسایهاای میادانی توانسات ،بایش از چهال رده نادادی را در میاان ماردم
سرزمین جانکی شناسایی کند .از این میان ،تیارههاای آقااجری ،افشاار ،بیگادلی ،کنادزلو ،قاره
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باغی ،منشا نادادی شاان از قبایال تارا دوره صافوی و یاا پایش از آن اسات .تیارههاای مانناد
ابوالعباسی از انشعابات لر کوچ

هستند .تیرههای زنگنه ،کردزنگنه ،کارد و کلهار منشاا کارد

دارند .تیرههای اورا ،خواجاه ،ناوروزی ،هرگال ،کینرسای ،بابسااکی ،تباار بختیااری دارناد.
تیرههای کرایی ،بهوندی و برخی از سادات از ایل جاکی ،از انشعابات لار بازر

جادا گردیاد

طایفه شیرالی نیز شواهدی وجود دارد که ترا تبار میباشند ،اگر چه هنوز باقطعیت نمی تاوان
ایاان مسا له را مطاارن نمااود .در اینجااا نااام ایاان ردههااای نادادی ساااکن در ساارزمین جااانکی را
میآوریم.
 .4جااانکی-1 ،آل خورشااید .3 ،ابوالعباساای(بلواساای) .1 ،ابااراهیم حماازه .5 ،سروسااتانی.6 ،
گرگیری .7 ،میالسی .9 ،گزستانی (روچکی)  .1بارزی .41 ،مشایخ ساید صاال  .44 ،میاداودی
(داودی) .41 ،تالوری .43 ،ابوالفارسی .41 ،بدرانی  .45کیاوپی .46 ،گرمسایری  .47بهونادی،
 .49شیر علی (شیرالی) .41 ،ممبینی .11 ،زنگنه .14 ،کردزنگنه .11 ،کلهر .13 ،بیگدلی .11 ،قره
باغی .5 ،آقاجری .16 ،کوهوایی( ،کهوایی) .17 ،جاللی  .19کرائای یاا کرایای .11 ،مکونادی
 .31کرد .34 ،بختیاری .31 ،افشار  .33سادات شامل سادات سید بهزاد ،ساادات اماامزاده یحیای
یا شیخهابیلی ،میرسااالری ،طباطباایی و موساوی ،کربالیای ،حیاات غیاب ساید محمیاد (ع) –
خلیفهها چم سیدمحمد .31ویسای .35امیاری و کماایی .36 ،بهمئای .37 ،طیبای .39 ،شایخ شااه
منگشت  .31عالی محمودی .11 ،عرب کمری .14 .احمدمکانی .11تراهای قشاقایی ولرکای
 .13رهدار .11تامرادی .15پتکی .16یوس

شهرویی17 .کندزلو


پیشینهتاریخیسرزمینجانکی 
همچنان که میدانیم ،ایالمیان اولین قوم متمدن در ایران به شمار آمده اند .که در حدود ساه
هزار سال پیش از میالد دارای تشکیالت دولتی و سازمانهای اداری بوده اند .باا توجاه باه اینکاه
سرزمین جانکی در محدوده قلمارو سارزمین ایاالم قارار گرفتاه باود ،بیشاتر مناسابات سیاسای،
اجتماعی ،اقتصادیو فرهنگی مردم ساکن در ان جا را باید با حکومتهای محلی ایالمای مارتبط
دانست .اما چنانکه پیشتر نیز اشاره شد ،از اینکه نام این سرزمین و همچنین نام سلساله حااکم بار
آن دوره مورد نظر چه بوده است .آگاهی نداریم .با توجه به شواهد و قرائن تاریخی و موقعیات
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ویده جغرافیایی منطقه جانکی همین قدر میتوانیم بگوییم که این منطقه در کشاور ایاالم دارای
اهمیت بوده است.
با پیشروی آریاییها و نفوذ عناصر ندادی آناان ،از جملاه پارسایهاا ،باه قلمارو ایالمیاان در
محدوده پارسوماش(یعنی غرب سرزمین جانکی) وتشکیل سلساله هخامنشای احتمااالً تحاوالت
سیاسی واجتماعی در منطقه ایجاد گردید.
پس از آن با روی کاار آمادن سلسالههاای سالوکی اشاکانی و ساساانی نیاز جاانکی دارای
اهمیت بوده است .آرار و اشیاء مکشوفه در طی حفاریهای غیر مجااز باه ویاده اشایائی از دوره
سلوکی در منطقه جانکی موید این مطلب است.
پس از ورود اسالم و نفوذ عمال خلفای امویو عباسی سارزمین جاانکی نیاز دچاار تحاوالتی
گردید که به دلیل کمبود منابع تصویرروشنی از این دوره نداریم .طبق اظهار مناابع رویادادهای
تاریخی فراوانی در عصر سلسلههای سامانیان ،آل بویه ،غزنویان ،سلجوقیان و خوارزمشاهیان در
خوزستان رخ داد اما از نقش جانکیها در رخدادهای تاریخی آگاهی ناداریم باا ایجااد سلساله
اتابکان لر بزر
اتابکان لر بزر

است که در منابع اشاره به جانکیها و برخی مکانهای مرتبط با آن شده است.
از سال 551تا  917هجری حکمرانی کردند وپایتخت آناان در ایاذه (ماال

امیر) (شمال غربی جاانکی) قارار داشات ،پاس از ابوطاهرفرزنادش اتابا

هازار اساب درباین

سالهای  616-611هجری به حکومت رسید ،وچون کارش باال گرفت ،طوای

زیادی گرد او

جمع شدند و درنتیجه با نیروی قابل مالحظاهای کاه دراختیاار داشات ،توانسات قلمارو خاود را
گسترش دهد .از جمله اقدامات او آن که علیه شوالن جنگید وسرزمین شولستان را مسخر کارد
و همااین ساابب گردیااد کااه احتماااالً شااوالن ،پااس از ایاان شکساات ،ناااگزیر در بخااش جنااوبی
شولستان ،که بعداً در زمان صفویه ممسنی نام گرفات ،ساکونت گزیدناد .پاس از اتابا

هازار

اسب ،سیزده نفردیگر حکمرانی کردند که آخرین آنان غیاث الدین فرزند کاووس است که به
سال  931هجری به دست سلطان اباراهیم فرزناد شااهرخ تیماوری برکناار شاد و بادین ترتیاب
سلسله اتابکان پایان یافت .سرزمین لر بزر

در زمان اتابکان شاامل اساتانهاای چهاار محاال و

بختیاری ،کهگیلویه و بویر احمد بود اماا در عهاد اباقاخاان ،چاون اتابا
671ه.ق) خدمات ارزندهای انجام داد. ...

یوسا

شااه (-699
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ممال

خوزستان و کهگیلویه و شهر فیروزان و جربادقان(گلپایاگان) بدو ارزانی شد.

پس از سقوط اتابکان ،زنجیاره اماور از هام گسایخته شاد ،و از آن پاس سلساله نیرومنادی
همانند اتابکان لر بزر
برادر افراسیاب اتاب

در مناطق لرنشین پانگرفت .در سال 615تا 731ه.ق نصرت الدین احمد
لر بزر

بود که در زمیناه اماور فرهنگای و دینای اهتماام نماود .وی در

ساختن راهها و ایجاد مدارس و خانقاههای بسیار میکوشید و در زمان او نزدی
در مناطق مختل

ساخته شد .با توجه به حدود قلمرو اتابکان لر بزر

باه461خانقااه

و سایطره سیاسای آناان،

سرزمین جانکی تحت نفوذ آنان بود و به وسیله اتابکان یا عوامل ایشان اداره میشد.
از زمان برچیده شدن حکومت اتابکان لر بزر

یعنی حدود  917تا تشکیل دولات صافوی

در  117ه.ق در متون تاریخی نامی از منطقه یا قاوم جاانکی دیاده نمایشاود و اگار هام برخای
نویسندگان اشارهای به آن نموده اند ،مربوط به دوره اتابکان لر بزر

است .اماا در ایان فاصاله

تاریخی منابع به رویدادهاسی سیاسی ،کشمکشها ،جنگها ،تحوالت اجتماعی ،مهاجرتهاا و
تحوالت فرهنگی و اقتصادی ،اشارهای نکردهاند.
چنین به نظر میرسد که جانشینان تیمور گورکاان در آن حادود بارای مادتی عار

انادام

نموده اند .به عالوه حکومتهایی نظیر آق قویونلوها و قراقویونلوها تشکیل شد که باا توجاه باه
بعد مسافتی که پایتخت این حکومتها با منطقه جاانکی داشاتند ،ماردم ایان ناواحی احتمااالً از
استقالل نسبی برخوردار بودند.
با تشکیل دولت صفویه و روی کار آمدن آنان است که نام جانکی و دیگر اقاوام ،از جملاه
بختیاری و بندانی ،جاکی در متون تاریخی به چشم میخاورد .روی کاار آمادن دولات صافویه
نقطه عطفی در تاریخ مردم و سرزمین جانکی و درزمینه بهبود وضع اقتصاادی واجتمااعی ماردم
منطقه ایجاد نمود .افزایش و رونق تجاارت مساتلزم وجاود راههاا و جاادههاای امان باود .بارای
سهولت حرکت کاروانها تعداد زیادی کاروان سرا در جادههای مهم تجاری احاداث گردیاد.
امتیازراهها توسط حکام و راه داران تنظیم گردید ،به نظر میرسد در سرزمین جانکی نیاز مانناد
بیشتر نقاط ایران اقداماتی از این دسات انجاام شاده باشاد ،زیارا نشاانههاایی از وجاود و حیاات
کاروانسراها و رباطها در سرزمین جانکی بر جای مانده است.
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از وقایع مربوط به دوره ی صفوی ،خروج قلندر در دوره سلطنت شاه سلطان محمد صافوی
است .مؤل

عالم آرای عباسی دراین بااره ماینویساد« :در ذکرخاروج قلنادر در کهگیلویاه و

شرن پیوستن قبایل لر به وی که ...عدد لشکریانش که از قبایل جااکی و جاوانکی ] جاانکی[ و
بندانی و سایر قبایل و عشایر الوار جمع آمده بودند ،به بیست هزار رسیده با لشکر عظایم کاه بار
سر داشت به سردهدشت که حاکم نشین کهگیلویه است ،آمد .طوایا

افشاار حقیقات خاروج

قلندر را به خلیل خان حاکم آن والیت که در اردوی معلی بود ،اعالم نمودند .جهت دفع قلندر
بر سر اوالد خلیل خان ،که سرکرده ایشان رستم بیگ باود ،جماع شادند .باین الفاریقین مکارراً
محاربات عظیم روی داده ،اصحاب قلندر گاهی غالب و گاهی مغلوب میشدند .جماع کییاری
از افشار والوار دراین معارا به قتل آمده ،از قضای الهی رستم بیگ پسر خلیل خان مقتول شاد
و قتل او سبب تسلط و استیال قلندر گشته ،طبقه افشار از مقاومت عاجز آمدند. ...
در سال  4111هجری قمری قاسم بیگ بیگدلی که درناحیه بندانی و بختیاری عناوان خاانی
داشت در سرکوب شورشهای محلی نواحی کهگیلویه نقش داشت.
در سال  4114هجری قمری والیت کهگیلویه در دست نقدی خان بیگادلی اداره مایشاد و
پس از وی این منصب به فرزندش زینل بیگ تفویض شد.
یکی دیگر از متون دوره صفوی ،که از سرزمینو مردم جانکیدر چند جاای ناام بارده کتااب
ریا

الفردوس تالی

حسینی در سال  4194ه.ق است وی در ذکر واقعه قتل خلیل خان افشاار

به دست لران از منطقه جانکی گرمسیر نام برده است .سرزمین جانکی در این دوره ماورد توجاه
حکام خوزستان نیز بود و احتماال با مشعشعیان ،مناسبات سیاسی داشتند.
در سال  4411ه.ق صفی قلی بیگ ،نایب الحکوماه کهگیلویاه ،وارد شوشاتر شاد و عباداهلل
خان حاکم آن جا را در قلعه سالسل در بند کرد ،و محمد زماان بیگادلی را کاه میرشکارباشای
کهگیلویه بود ،به نیابات حکومات شوشاتر گماشات .در زماان تسالط افغانهاا و شاورش صافی
میرزای دروغین ،که داعیه پادشاهی در سر میپرورانید ،در منابع مرباوط ناام جاانکی باه چشام
میخورد ،خصوصا میرزا عبدالنبی منشی بهبهانی که خود شاهد و ناظر حاوادث تااریخی باوده،
برخی از جریانهای سیاسی را به رشته تحریر در آورده و در ضمن چگونگی شاکل گیاری ایان
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شورش و نهایتا پیوستن طوایفی به صفی میرزا و چگونگی سرکوب آن ،جزئیاات آن را نگاشاته
است .وی از سه طایفه زنگنه ،بیگدلی ،و آقاجری یاد میکند.
در دوره افشاریه ،نادرشاه که از رامهرمز عازم کهگیلویه بود ،حکومت جانکی را به علیرضاا
بیگ زنگنه واگذا نمود ،در دوره زندیه آرامش و امنیت ناه چنادان دیرپاایی در منطقاه جاانکی
برقرار گردید و در اواخر این دوره و اوایل قاجاار تیارههاای از بختیااریهاا باه سامت سارزمین
جانکی مهاجرت نمودند و موجب تنش میان بومیان جانکی و بختیاریها شدند.

نفوذبختیاریهادرجانکی 

جانکیها و بختیاریها گر چه هر دو از انشعابات لر بزر

به شمار میآمدند ،اماا از لحااظ

زبانی و آداب و رسوم و مناسبات فرهنگی با هم تفاوتهایی داشتند .برجسته ترین تفاوت میاان
جانکیها و بختیاریها این بود که جانکیهاا قارنهاا پایش از بختیااریهاا یکجانشاین شادند و
معشیت عمده آنان از راه کشاورزی تامین گشت .زمین داران سرزمین جانکی در نتیجه موقعیت
ویده جغرافیایی و دارا بودن دشتهای حاصلخیز و رودهای پر آب ،توانساتند جاانکی را روناق
دهند و به دلیل ایجاد پیوند تجاری و بازرگانی باا شاهرهای خوزساتان و تا ریر پاذیری از آنهاا،
سبب بهبود وضع معیشتی مردم در منطقه شدند.
بختیاریها که از دوره صفویه به بعد قدرتشان در حاال فزونای باود ،رفتاه رفتاه نیرومناد تار
شدند و به سرزمین جانکی دست اندازی نمودند .بنا به گفته برخی مناابع ،زماان خاان کینرسای،
داماد علی مردان خان محمود صاال مشاهور ،نایاب السالطنه شااه اساماعیل ساوم صافوی باود.
فرزندان زمان خان در نتیجه اختالفی که میان این خانواده و خانواده علای ماردان خاان محماود
صال پیش آمد ،به همراه عموزادگان و تیرههای وابسته ،از فریدن (ناحیهای در بختیاری) کاو
کردند و راه مال امیر (ایذه) را در پیش گرفتند .علیرغم درگیری و جنگ باا برخای از تیارههاا،
توانستند در ایذه امالکی را تصرف کردند .آنان مدتی در ایاذه یاا ماال امیار بودناد ،کما

در

سرزمین جانکی رخنه کردند و جانکی شدند.
ظاهرا علل مهاجرت بختیاریها به سرزمین جانکی بدین قرار بوده اسات .4:آباادانی منطقاه
جانکی و حاصلخیزی آن  .1امنیت منطقه جانکی به خاطر ویدگیهای خاص فرهنگای سااکنان
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آن که عمدتا یکجانشین بودند و یا بر پایه شواهد تاریخی نسبت به طوایا

بختیااری و اعاراب

خوزستان و تیرههای کهگیلویه ،کمتر به جنگ و ساتیز مایپرداختناد .بختیااریهاا توانساتند باه
زودی بر منطقه جانکی مسلط شوند .از جمله دالیل این امر را مایتاوان ماوارد زیار دانسات.4 .
بختیاریها پس از ورود به منطقه جانکی ،بدون جنگهای شدید ،4در منطقه مستقر شدند ،زیارا
در این هنگام یعنی اواخر زندیه و اوایل قاجاریه ،حکومات محلای مقتادری در جاانکی وجاود
نداشت که توان مقابله با این نیروهای کوه نشین و ورزیده را داشته باشند .1 ،دیگار آنکاه میاان
سایر طوای

جانکی گرمسیر تفرق و تشتت وجود داشاته باه گوناهای کاه طوایا

متعادد و از

ندادی گوناگون نمی توانستند یکپارچه باشند به همین سبب قسمت سرگچ جاانکی و شامال آن
در دست ابوالعباسی و زنگنهها و آل خورشیدها ،و جنوب جانکی در دست مکوندی و شایرالی
و بیگدلی و کرد زنگنه ،و شرق جانکی در دست ممبینیها قارار داشات و ایان عناصار متفااوت
خود مانع از هرگونه وحدت و انسجام میشدند.
افزون بر این ،همکاری و هماهنگی برخی از تیرههای بختیااری باا کینرسایهاا ،نظیار عاالی
محمودیها در دوره محماد تقای خاان و ایجااد خویشااوندی و باا برخای از طوایا

جاانکی،

همگی موجب نیروممندی عنصر بختیاری در سرزمین جانکی شاد .در دوره قاجاار ،مناابع از دو
تن از خوانین معروف این دوره ،یعنی علی خان فرزند حبیب اهلل خان و نوه رشید خاان و حسان
خان فرزند فتحعلی خان و نوه علی مردان خان ،یاد میکنند .تاز زمان فتحعلی شاه قاجار به بعاد،
خوانین جانکی باه بادو شااخه اوالد علای خاان و اوالد حسان خاان تقسایم شادند و دشامنی و
عداوت میان این دو سبب دسته بندی طوای

جانکی و رقاباتهاای سیاسای و کشامکشهاای

محلی گردید.

1

تنها نبرد شدیدی امیر آرمین در کتاب تاریخ بختیاری چهار لنگ جانکی به نقل از نسخه دست نویس مال عبد الکرری

چهار بنیچه گزارش میدهد که در آن  812نفر کشته شدند .جای تعجب است که طبق اظهارات امیر آرمرین بره نقرل از
نسخه دست نویس مال عبد الکری چهار بنیچه در نبررد ورونین میران اهرالی سررزمین جانکیمکره عیردآ تررین آنران
شیرالیها بودند) و بختیاریها که قصد عبور از ایذآ را داشتند طوایف مکوندی ،میبینی و بروی دیگر از جانکیهرا بره
بختیاریها پیوستند و از آنان حیایت کردند .تاریخ بختیاری چهارلنگ جرانکی ،امیرر آرمرین ،ناشرر قر  ،نشرر وافرف
الهیجی ،1821 ،ص  28تا .28
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ساارزمین جااانکی در دوره (قاجاریااه) اگاار چااه از طاارف حکمااران خوزسااتان نیااز فرمااان
میگرفت ،اما عمال تابع بختیاریها بود پس از محمد تقی خاان چهارلناگ کاه بار علیاه دولات
مرکزی به کم

نیروهای جانکی قیام کرد با توجه به تشاکیل ایلخاانی و حااج ایلخاانی هفات

لنگ ،بیشترین نقش سیاسی را بار حکاومتگران منطقاه جاانکی خاوانین هفات لناگ (ایلخاانی)
داشتند هر چند علیرضا خان که حدود  31سال مقتدرانه بر جانکی حکم رانای داشات از شااخه
چهار لنگ بود .مردم جانکی در قشون بختیاری در فت تهران و انقالب مشروطه حضور داشاتند
و در مناسبات سیاسی بختیاریها نیز ایفای نقش نمودند .در اواخر دوره قاجار و با قدرت گیری
رضا خان پهلوی ،که شیخ خزعل با کم

عدهای از خاوانین متنفاذ بختیااری و تشاکیل کمیتاه

سعادت قصد برگرداندن احمد شاه باه ایاران را داشات .جاانکیهاا از پیوساتن باه شایخ خزعال
خودداری کردند و در این دوره به منظور سارکوب خزعال باه قاوای دولتای پیوساتند .یکای از
تحوالتی که موجب دگرگونی ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی منطقاه جاانگی گردیاد .کشا
نفت در سرزمین جانکی و ایجاد قراردادهای تجاری میان بختیاریهاا و شارکت نفات انگلایس
(دارسی) بود .نخستین قرارداد میان آنها در نوامبر  .4115منعقد گردید .باا حفااریهاایی کاه در
هفتگل (از محال جانکی) و حومه آن و سپس ماماتین (منطقهای در حد فاصل خاا جاانکی و
رامهرمز) انجام شد ،عدهای از اهالی و ساکنه باه کاار گرفتاه شادند .از نظار اقتصاادی ،باا نفاوذ
انگلیسیها روابط تجاری در منطقه بهبود یافت و کاالهای جدیدی به مردم شناسانده گردیاد ،و
به طور کلی ،مساله کش

نفت موجب تحول در منطقه شد .در زمان رضا شاه ،اگر چه در ساال

 4341ه .ش القاب و عناوین ایلخانی و ایال بیگای از باین رفات ،اماا خانهاای محلای تاا پاس از
شهریور  4311ه .ش هم در میان طوای

و آباادیهاای اعماال نفاوذ مایکردناد .و هار چناد از

قدرت خانها کاسته شد ،اما برای برقراری امنیت و همچنین اجرای قوانین و بخشنامهها و فارامین
دولت ،از قدرت آنها استفاده میشد .در این زمان ،سرزمین جانکی از بختیاری مجازا گردیاد و
هسته امور اداری سیاسی آن به خوزستان واگاذار شاد .در منطقاه جاانکی انتظاماات جاانکی را
تشکیل دادند که از طریق مرکز ایالت خوزستان (استاندارای) اعمال نفوذ میکرد.
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برخیازآثاروبناهایمنطقهجانکیگرمسیر 
-4شاه منگشت
-1بقعه حضرت سلیمان (رباط)
-3بابا زبیر
-1شاه روبند
-5امامزاده سید محمد (ع) در آبادی چم سید محمد
 -6بقعه امیرالمومنین و مرتضی علی (ع) در سرله
-7بقعه سید بهزاد
-9شاهزاده علی در آبادی پت
 -1بقعه حضرت عباس و زین العابدین در آبادی داالن
-41قلعه کله سیر در نزدیکی داالن
-44قلعه داالن که بنا به متن نسخه خطی مرحوم کربالیی محماد زکای بیاگ زنگناه احماد
سلیمانی نخستین بار در دوره افشار و اوایل زندیه توسط سلیمان بیگ بیگدلی سااخته شاد .و در
اواخر دوره قاجار پس از حضور بختیاریها در داالن در زمان محماود خاان چهارلناگ درقلعاه
دیگری در کنار آن قلعه بنا شد.
-41کل ترب (ویرانههای ی

شهر کهن میان آبادی داالن و سرله

-43ویرانههای شهر تازنگ
-41منجنیق در باغمل
-45قلعه تل و دژ آن که در زمان محمد تقی خان چهارلنگ کینرسی(معاصار فتحعلای شااه
قاجار) بنا گردید.
-46آرامگاه ولی محمد بیگ در چم سید محمد (ع)
-47ارغوانی در باغمل
-49آرار قلعه عنتر در ارتفاعات مشرف به تیغن
 -41آرار من کل در شهر میداود
 -11قلعه سروستان
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سند خریدی

قطعه زماین درجاانکی در ساال 4341هجاری قماری(دوره مظفرالادین شااه

قاجار) توسط مالعباس فرزند مالنورعلی بیگدلی

نتیجهگیری 
شکل و روند این مقاله شناسایی عناصر ندادی ساکن در سرزمین جاانکی ،حادود و رغاور و
سیر تحوالت تاریخی آن در پیش از اسالم و پس از اسالم است .گرچه به لحاظ مناابع تااریخی
در مورد پیش از اسالم یعنی دورههای ایالمی و آریاایی اساناد کاافی در دسات نیسات .از روی
حدس و گمان و بررسیهای به عمل آمده توسط برخی پدوهندگان سخن گفته شد .اما پاس از
ورود اسالم و از حدود قرن سوم تا هفاتم ه.ق باا شاکل گیاری حکوماتهاایی در سارزمین لار
بزر

مواجه هستیم .که در منابع تاریخی به آنها اشاره شاده اسات .همچناین در ادوار صافوی،
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افشاری و زندی و قاجار در ال به الی متون تاریخی اشارههایی به تحوالت تاریخی ناحیاه ماورد
نظر شده است.
سرزمین و مردم جانکی از نظر فرهنگی و اجتماعی دارای سامانه قومی نیرومندی بودناد .باه
گونهای که یکی از انشعابات لر بزر

محسوب میشدند .اما پس از سپری شدن دوره صافوی

و با نیرومند شدن بختیاریها ،انان از وابستگان بختیاریها گردیدند.
مردم سرزمین جانکی از نظر فرهنگی از مردم خوزستان ،چهارمحال و بختیاری و کهگیلویاه
و بویر احماد تااریر پذیرفتناد و ایان ارار پاذیری را مایتاوان در زباان آداب و رساوم مناسابات
اجتماعی و جشنها و غیره ،به وضون مشاهده کرد.
به سبب سیاستهای سطحی و غیر منطقی ،در اواسط دوره پهلوی و دگرگونیهاای کاه در
ساختارهای اجتماعی منطقه ایجاد شد ،ناحیه مذکور از آن زمان به بعد کمتار ماورد توجاه قارار
گرفت .و از این رو برای شناسایی آن منابع چندان سودمندی در اختیار نداریم.
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