
 

  159- 183: 1400، بهار 1 ةشمار ،پانزدهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

66  

  ثیر سیاست عشایري دودمان پهلويتأ

  بر ساختار اجتماعی سیاسی قوم لر بویراحمد 

  

  3مجیدرضا کریمی 2،اهللا راسخکرامت 1،عبدالرسول عباسی نصرآباد سفلی

  

  )15/02/1400، تاریخ پذیرش: 15/10/1399(تاریخ دریافت 

 

  چکیده

ت تأثیر تغییرات ساختار اجتماعی و سیاسی ایالت کهگیلویه و بویراحمد تح

هاي اجتماعی و سیاسی کشور قرار دارد، ضمن آنکه این تغییرات متقابالً بر  دگرگونی

تحوالت اجتماعی و سیاسی در ایران تأثیرگذار بوده است. در این مقاله هدف اصلی 

بررسی ساختار اجتماعی سیاسی قوم لر استان کهگیلویه و بویراحمد در عصر سلسلۀ 

شناسی  زمان از دو روش تاریخی و جامعه طور هم  بهدر این پژوهش پهلوي است. 

اسکان عشایر (تخته قاپو)، تصویب قانون نظام   سیاست شده است.  تاریخی استفاده

و اصالحات  ،وظیفۀ عمومی، خلع سالح ایالت، اعمال سیاست پوشش متحدالشکل 

ت اي دودمان پهلوي بود که سبب شد موقعی ارضی، پنج محور اصلی سیاست عشیره

سیاسی و اجتماعی هرم ایلی دستخوش تغییرات بنیادي شود. کدخدایان قبل از این 

جمعی آنان  خانی تابعیت محض از خوانین داشتند و ابواب   تدابیر و در عصر خان

هاي دولت سبب شد کدخدایان در دریافت امتیاز  که برنامه  شدند، در حالی محسوب می

قبایل رئیس واحدي نداشته باشند، خوانین هر  ردیف آنها قرار گیرند، از حکومت هم

ریخته  هم  کدام تدابیر خاص خود را اتخاذ کنند، و عمالً ساختار و هرم ایلی سنتی به 

ها و سیاست دولت بود که با گذشت  شود. بدون تردید این اتفاق مهم ناشی از برنامه

الزم براي نظارت و مهار  هاي آهستگی ساختار نظام ایلی را تغییر داد و زمینه زمان و به
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دهد که ساختار اجتماعی سیاسی ایالت  آن را فراهم کرد. پژوهش پیش رو نشان می

که  طوري کهگیلویه و بویراحمد در فرآیند این تحوالت از الگوي خاصی پیروي کرد، به 

توانست تا پایان دهۀ اول قرن چهاردهم هجري شمسی در برابر فشار دولت مرکزي 

  . مقاومت کند

  

ساختار سیاسی، ساختار اجتماعی، کهگیلویه و بویراحمد، : واژگان کلیدي

  حکومت پهلوي، اسکان عشایر

  

  مقدمه و بیان مسئله

 نظامی، جغرافیایی، سیاسی، گوناگون دالیل به که است پرپیشینه و کهن کشوري ایران

 تجربه را فرهنگی و قومی زبانی و زیاد بسیار تنوع همواره تا کنون گذشته از فرهنگی و علمی

کرد (کریمی،  معرفی خود خاص هاي ویژگی با اما متنوع اي جامعه را آن توان می و است کرده

فهم آنها به علت تنوع در تفاسیر و  که هستند اجتماعی مفاهیم قومیت و ).  قوم328: 1390

ترین  زرگلرها یکی از ب .)234: 1380هاي بسیار همراه است (برتون،  ها با دشواري تعریف

ها از آسیاي  هاي قومی ایران هستند که نزدیک به سه هزار سال پیش همانند دیگر آریایی گروه

همیشه نقش مهمی را  میانه به ایران آمدند. این قوم در طول تاریخ پر فراز و نشیب کشور ایران 

اقوام مهاجم ها و دیگر  بازي کرده و در مقابل اسکندر مقدونی، تیمور لنگ، قوم مغول، عثمانی

ها، لرهاي لرستان،  است. لک  و خاك تا پاي جان ایستاده مردانه جنگیده و در دفاع از این آب 

هاي اقوام لر در ایران هستند. لرها  ترین بخش بختیاري، کهگیلویه، بویراحمد، و ممسنی از مهم

برند  ه سر میهاي بین کرمانشاه تا نواحی بوشهر، ب در منطقۀ وسیعی از ایران شامل سرزمین

هاي ساختار اجتماعی  ترین ویژگی بندي از مهم ). نظام سنتی رده8: 1370اللهی بهاروند، (امان

هاي بوم ـ زیستی و اقتصادي ـ معیشتی و  ایالت و طوایف قوم لر است که بر اساس ویژگی

جتماعی ترین واحد ساختار ا اي ـ خویشاوندي برقرار شده است. خانواده کوچک پیوندهاي قبیله

گیرد.  باشد و پس از خانواده واحدهاي اوالد (مال)، تیره، طایفه، و ایل قرار می ایالت قوم لر می

عمیق و بنیادین با دیگر ایالت   بندي ساختارهاي اجتماعی ایل بویراحمد در گذشته تفاوت شکل

ین مرتبه یعنی تر ایران نداشت و تا حدود زیادي به آنها نزدیک بود. اجزاي این ساخت در پایین

ترین و باالترین مرتبۀ خود یعنی ایلخان بر نظام خویشاوندي و داشتن نیاي  خانوار تا گسترده

هاي جزئی، ساختار اجتماعی ایل بویراحمد از  نظر از برخی تفاوت مشترك بنا شده است. صرف 

ــ تش  واحد کوچک به بزرگ به شکل زیر بود: حونه (خانوار) ــ مال (مجموع چند خانوار)
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(دهه) مجموع چند مال ــ تیره (مجموع چند تش) ــ طایفه (مجموع چند تیره) ــ ایل 

  ).147:  1388ها) (طاهري،  (مجموع طایفه

شکل و مبتنی بر ساختار خویشاوندي و  ساختار اجتماعی جوامع ایالتی ایران معموالً هرمی

نیز منبعث از ساختار اجتماعی سلطۀ پدرساالرانۀ خانوارهاي خاص بوده است. ساختار سیاسی 

ها رئیس قدرتمندترین طایفه یا تیره بودند که به  بود که در رأس آن خان قرار داشت. خان

هاي نظامی و مالی پدران خود، نسل در نسل این مقام و موقعیت را در خانوادة  برکت توانمندي

 در قدرت مراتب لسلهس و سنتی سیاسی ). نظام79: 1379زاده، خود حفظ کرده بودند (نقیب

 و کرد می عمل دولت یک صورت به  ایل هر بود. برقرار خاصی شکل به لر قوم طوایف و ایالت

بود، به این معنا که ایل تحت نظارت خان یا  قدرت چرخش و نهادینگی الگوي یک داراي

ت سفیدان و سرپرس ایلخان، تیره و طایفه زیر سلطۀ خان یا کدخدا، اوالد تحت نظارت ریش

  ). 208:  1381نژاد،شد (صفی خونه یا خانواده رئیس آن محسوب می

محض آنکه زمام امور را در دست گرفت در صدد تأسیس   رضا شاه بانی سلسلۀ پهلوي به

نوعی از حکومت متمرکز برآمد که در چهارچوب آن قدرت از ایاالت به مرکز منتقل و 

روند سازمان سیاسی ین سیاست سبب شد تا شد. ا گیري نهایی به شخص شاه واگذار می تصمیم

درگیري بین لرها و دولت در این وضعیت تا پذیر شود.  و سنتی ایالت با معیارهاي جدید ضربه

هاي قاجار را هنوز فراموش  بینی بود، زیرا اقوام لر که تجربۀ تلخ زورگویی اي قابل پیش اندازه

رو در مقابل رژیم  ر ظلم و ستم شوند. ازایننکرده بودند از آن بیم داشتند که بار دیگر گرفتا

کشی گردید که در این میان  پهلوي مقاومت به خرج دادند و دولت مرکزي ناگزیر به قشون

هاي خونین بین قواي اعزامی و ایالت لر پیش آمد و تعدادي جان خود را از دست  درگیري

 12 دورة یک نظر از صرف  ،محمدرضا شاه عصر ). در120: 1391دادند (امان اللهی بهاروند، 

 1332 مرداد 28 کودتاي ، با1332 تا 1320 هاي بین سال حکومت مرکزي قدرت سالۀ ضعف

 رضا شاه با هاي دوباره سیاست شرایط به همان وضعیت سابق در عصر رضا شاه برگشت و

و ر سبب تغییر ساختار اجتماعی گرفته در این عص انجام اصالحات شد. پیگیري بیشتري سرعت

افزایش شهرنشینی  و آموزش توسعۀ تا حدودي و اقتصادي  پیشرفت به دنبال آن  سیاسی و

ضربۀ نهایی را بر پیکر ساختار سیاسی ایالت و  1340شد. اجراي اصالحات ارضی در اوایل دهۀ 

عشایر لر در ایران وارد کرد. قدرت خوانین در اثر این تحوالت به میزان چشمگیري کاهش یافت 

). ساختارهاي اجتماعی سیاسی سنتی در اثر این تحوالت از بین رفت،  265، 1384ند: (آذرپیو

 اقتصادي و که مناسبات اجتماعی طوري  لیکن ساختارهاي جدیدي جایگزین آن نشد، به 

دارد. هدف این مقاله بررسی  ادامه امروز نگرفت، فرآیندي که تا شکل آن دنبال به نیز خاصی
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ت. پس از معرفی کوتاه خصوصیات سرزمینی منطقۀ کهگیلویه و این فرآیند تاریخی اس

بویراحمد، ساختار اجتماعی و سیاسی این منطقه واکاوي، و سپس تغییر این ساختار در عصر 

گانۀ این خاندان ــ اسکان عشایر (تخته قاپو)، تصویب  سلسلۀ پهلوي تحت تأثیر تدابیر پنج

ت، اعمال سیاست پوشش متحدالشکل، اصالحات وظیفۀ عمومی، خلع سالح ایال  قانون نظام

  شود.  ارضی ــ بررسی می

  

  مبانی نظري

هاي مختلف در حوزة علوم انسانی کاربرد  ساخت و ساختار در معناي اصطالحی نیز در رشته

زیادي دارد که با توجه به معانی مطروحه، آثار متعددي بر هر یک از آنها مترتب است. از جمله 

شناسان کالسیک ایدة ساخت اجتماعی را در این چهارچوب  جتماعی، جامعهاینکه در علوم ا

  ).20- 23: 1385اند (لوپز و اسکات،  نظري مطرح کرده

از این رو ساختار همواره همراه با واژگانی مانند الگو، نظام، مجموعه، نهاد و سازمان به کار 

النیت، قانون، هدفمندي و رود که وجه مشترك همۀ این واژگان، برخورداري از نظم، عقمی

  ).1381کارکرد است ( فکوهی، 

ساخت را در شبکۀ روابط اجتماعی خالصه کرده است، البته با این توضیح  1رادکلیف براون

که منظور او از ساخت جامعه، شبکۀ ارتباطات اجتماعی موجود است که وحدت آنها در شبکۀ 

 2دهند. ماکس وبرر اصلی آن را تشکیل میها محو ها و نقششود که پایگاه مستمري خالصه می

نیز در تعریف ساخت اجتماعی، آن را طرح منطقی روابط انتزاعی که شالودة یک واقعیت را 

  ).195: 1384دهند، تعریف کرده است (مندراس و گورویچ،  تشکیل می

خاص  گذاران معتبر ساختارگرایی، منظور از ساختار، ترکیب ، از بنیان3از نظر لوي اشتراوس

همبستگی اجزاي یک مجموعه با هدف معین است؛ براي مثال بدن انسان که اجزاي آن با هم 

  ).140:1384همکاري می کنند، یک ساختار است (توسلی، 

هاي علوم اجتماعی، ساختار به معناي شناسی سیاسی نیز به منزلۀ یکی از شاخه در جامعه

رود. از منظر جامعه به کار می نحوة چینش قدرت و کیفیت اعمال قدرت حکومتی بر

هاي سیاسی به رابطه میان  بندي رژیم شناختی تقسیم شناسی سیاسی، معیارهاي جامعه جامعه

دولت و جامعه نظر دارد که از این لحاظ دو معیار قابل تشخیص است: یکی نحوة اعمال قدرت 

_______________________________________________________ 
1. Alfred Reginald Radcliffe-Brown 
2. Maximilian Karl Emil Weber 
3. Claude Lévi-Strauss 
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ن اعمال قدرت دهد و دیگري میزاحکومتی که ساخت (ساختار) قدرت سیاسی را تشکیل می

  ).298: 1386هاي اجتماعی و اقتصادي (بشیریه، حکومتی یا تالش براي ایجاد دگرگونی

شناختی به کار رفته است که  بنابراین در علم سیاست، واژة ساختار اغلب با مفهومی جامعه

هاي  هاي موجود بین قدرتدر نتیجه مقصود از آن، ترکیب عناصر نفوذ، پیوندها یا تعارض

هاي واقعی عمل سیاسی است (دوورژه،  ی و قدرت اقتصادي یا اجتماعی و نیز صالحیتعموم

1370 :590-424.(  

بر  2، رادکلیف براون، و تالکوت پارسونز1پردازان قرن بیستم امیل دورکیم در میان نظریه

اند. از طرف دیگر، دیدگاه تضادي به جامعه در آثار رالف  اهمیت اجماع و وفاق تأکید کرده

اند که تغییر در ساختار  پردازان اجتماعی اذعان داشته ارائه شده است. همۀ نظریه 3ارندورفد

دهد. ولی ماهیت این تغییر محل بحث و جدل بوده است. بعضی  اجتماعی در طول زمان رخ می

اند که  اند و بقیه گفته اي تلقی کرده پردازان تغییر ساختار اجتماعی را تغییري چرخه از نظریه

هاي تکاملی حمایت  پردازان از نظریه دهد. این نظریه ییر اجتماعی در مسیري خطی رخ میتغ

هاي  اي بود. او بر مبناي مشاهده پرداز تغییرات چرخه خلدون نخستین نظریه  اند. ابن کرده

گیرد.  اش از جوامع عرب آفریقاي شمالی در قرون وسطا، وجود دو نوع جامعه را فرض می تجربی

گرد که انسجام اجتماعی نیرومندي دارد و جامعۀ شهري با سطح نسبتاً  انی بیابانجامعۀ شب

کند که در آن جامعۀ شبانی بر جامعۀ  اي را ترسیم می نازل همبستگی اجتماعی. او چرخه

کند. اما زوال تدریجی انسجام  اي برپا می شود و با فتح این جامعه دولت تازه شهري پیروز می

پاشیدن این دولت و فتح آن به دست جامعۀ شبانی  کم به از هم  شهري کماجتماعی در جامعۀ 

معتقد بود که تغییر ساختار اجتماعی جهت واحدي دارد و نیروي  4انجامد. مارکس دیگري می

نیز عالقۀ زیادي به مراحل تکامل انسان،  5محرکۀ آن تغییر شیوة تولید اقتصادي است. اسپنسر

به انتقاد از  6فرانتس بوئاس 1911و دولت و دین داشت. در  خصوصاً با توجه به خانواده

هاي بیش از حد دقیق از تکامل ساختار اجتماعی  خواستند توصیف هایی پرداخت که می تالش

ارائه کنند. شاید به سبب قدرت نفوذ او بود که در طول نیمۀ اول قرن بیستم عالقۀ علمی به 

کم از بین رفت. این عالقه بعد از جنگ جهانی  چگونگی تحول و تکامل ساختار اجتماعی کم

_______________________________________________________ 
1. David Émile Durkheim 
2. Talcott Parsons 
3. Ralf Gustav Dahrendorf 
4. Karl Heinrich Marx 
5. Herbert Spencer 
6. Franz Uri Boas 
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که پنج مرحله از تحوالت  1دوم دوباره احیا شد، خصوصاً در پی انتشار کتاب والتر گلداشمیت

داد. پارسونز نیز در یکی از آخرین آثارش  تفصیل توضیح می جامعه را بر اساس سطوح فنّاوري به

ند تمایزیابی ساختار و کارکرد پرداخت، به به بررسی تکامل ساختار اجتماعی بر اساس فرای

 ).1392اي که یادآور اسپنسر بود (آوتویت و باتامور،  شیوه

هاي مدرن، ساختار سیاسی بیش از هر چیز در قانون اساسی تجلی یافته است. در  در نظام

واقع ساختار سیاسی دو وظیفۀ عمده دارد. یکی حفظ نظم و امنیت در جامعه از طریق اعمال 

درت مشروع و مورد قبول مردم، و دیگري تأمین نیازهاي مادي و معنوي مردم. لذا ساختار ق

کند، براي تأمین نیازهاي مادي سیاسی عالوه بر آنکه نحوة توزیع و اعمال قدرت را مشخص می

و معنوي، توانایی ترسیم چارچوب ساختارهاي اقتصادي و فرهنگی و اجتماعی را نیز دارد. زیرا 

سیاسی از اختیار تصویب قانون و اجراي آن در همۀ امور جامعه برخوردار است. بنابراین ساختار 

  گذارد.   نوع ساختار سیاسی بر ساختار فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي تاثیر می

 

  پژوهش پیشینۀ

شناسی تاریخی ساختار  ) در پژوهشی به بررسی تحلیلی جامعه1391الهیاري و همکاران (

اند. ساختار اجتماعی سیاسی  ختیاري از عصر قاجار تا انقالب اسالمی پرداختهقدرت در ایل ب

ها از الگوي خاصی پیروي کرده است و در طول تاریخ دچار تغییر شده است. قدرت در  بختیاري

هاي مختلفی تشکیل شده بود. اگرچه  بختیاري بر خالف جوامع عشایري دیگر از سطوح و الیه

ترتیب بعد  سفیدان به س ساختار سیاسی و کالنتران و کدخدایان و ریشدر گذشته خوانین در رأ

تدریج از  هاي نظامی به از آنها قرار داشتند، اما با قدرت گرفتن دولت مرکزي و گسترش پاسگاه

ها دچار تغییر شد، به طوري که امروز خوانین  قدرت خوانین کاسته و ساختار سیاسی بختیاري

  ها جایگاهی ندارند. در ساختار قدرت بختیاري

اي به بررسی جایگاه اجتماعی ـ سیاسی کدخدا در نظام ایلی  ) در مقاله1395سیاهپور (

پرداخته است. کدخدایان از نظر سلسله مراتب اجتماعی ــ در ساختار و نظام اجتماعی ایل ــ 

شدند. با وجود این  دومین دسته از سران و حاکمان محلی پس از خوانین محسوب می

بندي سنتی، برخی کدخدایان در ایل بویراحمد، قدرتی باالتر از بعضی خوانین منطقه  سیمتق

کردند.. یورش به مقر  داشتند و در برکشیدن و پایین آوردن خوانین، نقش اصلی را بازي می

زادة  خسرو و اخراج دولتیان و همچنین برکشیدن یک خان حکومت نظامی در شهرك تل

، از جمله اقدامات اولیۀ کدخدایان بویراحمد در پی سقوط رضا »خانی« نوجوان و انتخاب او به

_______________________________________________________ 
1. Walter Rochs Goldschmidt 
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شاه بود. با این حال، کدخدایان مشهور طوایف، نقش برجستۀ اجتماعی ـ سیاسی خود را در 

واهمه نشان دادند و در تثبیت قدرت خود و طایفۀ خویش، آشکارا  حضور خوانین مقتدر، بی

   عمل کردند.

-رسی تحوالت سیاسی ایل بویراحمد در دورة پهلوي در دورة قدرت) به بر1387پوردیان (

گیري حکومت پهلوي پرداخته است. در این دوران اقدامات زیادي در جهت سرکوب ایالت 

ها و اقدامات دولت پهلوي در جامعۀ کوچ نشین ویژه ایل بویراحمد انجام گرفت. سیاست به

می از جمله سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، و ویژه ایل بویراحمد موجب تحوالت مه ایرانی به

ها و اقدامات دولت پهلوي در قبال ایل بویراحمد  اجتماعی شده است. در اجراي سیاست

  تغییراتی در ساختار سیاسی این ایل صورت گرفته است.

) به بررسی تحوالت سیاسی و اجتماعی کهگیلویه از قیام صفی میرزا تا 1393رستگاران (

اي  عشایر پرداخته است. کهگیلویه به دلیل خصوصیات جغرافیایی، منطقهتخته قاپو کردن 

آید. موقعیت کهگیلویه به لحاظ نظامی درخور توجه بود.  عشایرنشین به حساب می

هاي آن باعث می شد که تعدادي از نیروهاي سیاسی ـ اجتماعی با گریز از تهران به  کوهستان

د قرار دهند و در این منطقه علیه دولت مرکزي به این منطقه بیایند و کهگیلویه را مقر خو

هاي مهم و مثبت دورة قاجاریه، مورد توجه قرار گرفتن رویدادهاي  شورش بپردازند. از ویژگی

باشد.  دهندة موقعیت و جایگاه و شناسنامۀ ایالت این نواحی می منطقۀ کهگیلویه بود که نشان

ي وسیع عشایر این منطقه در دورة پهلوي بر هااوج کشمکش و تضاد ایالت کهگیلویه درگیري

   هاي عشایري رضا شاه بود. ضد سیاست

  

  روش پژوهش

شده  شناسی تاریخی استفاده زمان از دو روش تاریخی و جامعه طور هم  در این پژوهش به

است. پژوهش تاریخی یعنی بررسی عناصر اصلی تاریخ، و تاریخ نیز مترادف است با کلمۀ 

). 85: 1984، 1هاي گذشته (همیلتون طور مفهومی، تاریخ یعنی وقایع زمان ن، به گذشته. بنابرای

تاریخ از دیدگاه علوم اجتماعی شرحی از وقایع گذشته و روشی براي کشف پژوهش تاریخی 

). پژوهش تاریخی مطالعۀ 125: 1387من،  مطالعۀ رویدادهاي گذشته است (مارشال و راس

محقق تاریخی با مهارت تمام بر روي نکاتی دربارة یک واقعه یا مند و دقیق گذشته است و  نظام

  ).317: 1999، 2کند (اسمیت یک شخص کار می

_______________________________________________________ 
1 . Gary G. Hamilton 
2 . Anthony D. Smith 
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پژوهش تاریخی کاربرد روش علمی در مسائل تاریخی است. این پژوهش در حقیقت 

وجوي منظمی است در اسناد و مدارك و منابع دیگري که در زمینۀ مرتبط با سؤال  جست

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، مرکز  بارة گذشته، حاوي حقایقی هستند.محقق تاریخی در

هاي  اسناد انقالب اسالمی، مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، و مؤسسۀ مطالعات و پژوهش

شود. اسنادي از قبیل اسناد  ترین مراکزي است که اسناد مهم در آنها یافت می سیاسی از مهم

هاي  اقدامات پهلوي در قبال اسکان عشایر بویراحمد، و اسناد فعالیت اصالحات ارضی، اسناد

  خوانین و سران عشایر بویراحمد.

شناسی تاریخی نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش  روش جامعه

شناسی تاریخی  هاي نظري عام در خصوص واقعۀ تاریخی تولید شود. جامعه شود گزاره سعی می

شناسی تاریخی، بر درك و فهم معنادار  تواند به اشکال تفسیري و یا تحلیلی باشد. در جامعه یم

  ها مورد نظر هستند. شناسی تحلیلی چرایی شود. در جامعه تاریخی تأکید می

هایی دربارة وضعیت  در پژوهش قاسمی و همکاران، سعی شده است پس از طرح پرسش

وجو شود  هاي تفسیري و علّی مناسب، جست آنها، پاسخ ایالت و مناسبات اجتماعی اقتصادي

هاي  ).  براي انجام این پژوهش از ابتدا به اساس اسناد و گزارش1396(قاسمی و همکاران، 

جاي مانده از گذشته در زمینۀ ساختار سیاسی اجتماعی قوم لر مراجعه شد و به   تاریخی به

ترین  ها، و اطالعات علمی و اسناد بازمانده از مهم مهنا مطالعۀ آنها پرداختیم. کتاب، مقاله، پایان

چه چیز رخ «که  منابع پژوهش بودند. با مطالعۀ دقیق و تسلط بر موضوع به تفسیر و تحلیل این

پرداخته شد و چرایی روند تغییر در ساختار اجتماعی ـ سیاسی قوم لر مورد تفسیر » داده است 

  و تحلیل قرار گرفت.

  

  و بویراحمد سرزمین کهگیلویه

شود، در زمان  سرزمینی که امروزه تحت عنوان استان کهگیلویه و بویراحمد شناخته می

رفته است. مرکز این  ساسانیان قبادخره (خوره) نام داشت و یکی از پنج کورة فارس به شمار می

ط نام داشته است. پس از تسل» وه آمد کواد«ایالت شهر ارگان بود که در زمان قباد ساسانی 

سان کورة قباد  اعراب این شهر ارجان نام گرفت و سپس نام آن بر تمام ایالت اطالق شد. بدین 

خره به کورة ارگان یا ارجان تغییر نام یافت. ایالت ارجان از قرن هشتم به بعد یعنی در زمان 

ان این است«نویسد:  صفویه تغییر نام داد و به کهگیلویه معروف شد. امان اللهی بهاروند می

(کهگیلویه و بویراحمد) که نام آن مأخوذ از نام دو قبیلۀ گیلویه و بویراحمد (بیراحمد) است از 

اکنون نیز قبایل این منطقه  آغاز ورود آریاییان تا کنون یکی از مناطق لرنشین بوده و هم 



 1400، بهار 1ة شمار ،پانزدهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

74  

یبی همگی از قوم لر هستند. لرهاي این دیار از قبایلی چون بویراحمد، چرام، دشمن زیاري، ط

  ).203: 1391(امان اللهی بهاروند، » شده است بهمئی و به اوي (به ابویی) تشکیل

عنوان شهرستانی تابع  در طول دوران فرمانروایی رضا شاه، کهگیلویه همانند گذشته به 

شد که مرکز آن تل خسروي واقع در ناحیۀ بویراحمد بود. این وضع تا  استان فارس محسوب می

شت. در این سال کهگیلویه از فارس مجزا و ضمیمۀ استان خوزستان شد. ادامه دا 1322سال 

صورت فرمانداري کل  شهرستان کهگیلویه از استان خوزستان جدا شد و به  1343در سال 

درآمد و مرکز آن به یاسوج » فرمانداري کل کهگیلویه و بویراحمد«مستقل تحت عنوان 

کهگیلویه و بویراحمد  1356باألخره در سال  ).1331(یاسیچ) منتقل گردید (امام شوشتري، 

  استان شد و این وضع تا کنون ادامه دارد. 

  

  ساختار اجتماعی ایالت کهگیلویه و بویراحمد

هاي ایلی ازنظر ساختار سیاسی و سازمان  ترین اتحادیه ایل بویراحمد، یکی از بزرگ

حاکمیت خوانین، زندگی  هایی همچون اجتماعی است که همچون دیگر ایالت ایران با ویژگی

اي و نظام  پروري، وحدت قبیله نشینی وابسته به چراگاه و مراتع، اقتصاد معیشتی و دام کوچ

). ایل بزرگ بویراحمد، از شمار 1347شود (افشار نادري،  خویشاوندي پدرتباري شناخته می

ی بویراحمد شده است که در گسترة جغرافیایی سیاس بسیاري تیره و طایفه و اوالد تشکیل 

 5سردسیر (سفال و علیا) و بویر احمد گرمسیري پراکنده بودند. در بویراحمد سردسیر سفلی، 

تیرة سادات، کی گیوي یا قائد گیوي، آقایی، تامرادي، و دشت موري و نیز طایفۀ وابسته دیگر، 

). در 207- 209: 1391اللهی بهاروند، کردند (امان از جمله طایفۀ بزرگ سی سختی زندگی می

، »طاس احمدي«، »گشتاسب«، »آرویی«هاي  ها و طایفه منطقۀ بویراحمد گرمسیري تیره

  ). 45-90: 1374زیستند (غفاري،  ها می ، سادات و عرب»طالیشاهی«، »جلیل«

ایل، تیره، طایفه، اوالد یا  ردة  5ترین رده،  ترین تا کوچک بندي ایل بویراحمد، از بزرگ در رده

ها اصطالح تیره را به کار  شده بود. خود بویراحمدي خانواده گسترده) شناخته تش، حونه (خانه، 

هاي پایین  برند. اعضاي هر یک از رده هاي ایل و طایفه را نیز کمتر به کار می برند و اصطالح نمی

ایل، مانند اوالد یا تش و حونه با یکدیگر قرابت نسبی حقیقی دارند و خط تباري آنها از سوي پدر 

گذار آن نامیده  ها به نام بنیان رسد. هر یک از اوالد و حونه یک نیاي مشترك مشخص میبه 

روند و همدیگر را ککا (برادر)  شوند و اعضاي هرکدام، برادرها و عموزادگان یکدیگر به شمار می می

 ترین واحد متشکل از یک نامند. حونه در سازمان ایل بویراحمد کوچک و ویه (دایه: خواهر) می

  ).70-48: 1374گیرد (غفاري،  خانوادة گسترده است که معموالً چند خانوار را در بر می
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اي دیگر به نام آوادي (آبادي) یا مال وجود دارد که تنها ردة  بندي ایل رده در ساختار رده

رود. هر آبادي یا مال از چند یا چندین  اجتماعی اقتصادي عینی و مشهود در ایل به شمار می

هاي  دار برآمده از یک گروه نَسبی و سببی (اوالد) به هنگام کوچ (چادر) یا خانوار گله» نبه هو«

شود و هرسال شمار چادرها و اعضاي آن ممکن است تغییر کند. هر مال براي  فصلی تشکیل می

، 1344زند (بلوکباشی،  هاي معینی در مسیر کوچ اردو می گاه چراي گلۀ مشترك خود در منزل

در جامعۀ بویراحمد وجود » مال ایلیاتی«و دیگر » مال خان«گذشته دو نوع مال، یکی ). در 74

داشت. مال خان واحدي بزرگ و دربرگیرندة خانوار خان و بستگان نسبی و سببی و برخی از 

سفیدان، میرزاها، تفنگچیان و خدمۀ او بود. این مال نقش ستاد سیاسی ـ اداري عشایر  ریش

هاي ایلیاتی را داشت. مال  و مسئولیت توزیع و واگذاري مراتع به مالکوچنده و یکجانشین 

چادر را در  سیاه 15تا  4شد و هر یک  هاي عشایر کوچنده و یکجانشین اطالق می ایلیاتی به مال

سفید از برگزیدگان  گرفت. در رأس مال خان و در رأس هر مال ایلیاتی، یک ریش بر می

هاي ایلی ایران قشرهایی  ). در جامعه120-122: 1374فاري، هاي مال قرار داشت (غ خانواده

مراتب ایلی برابر با هم یا فراتر  وجود داشت که در وضع اجتماعی متفاوت با یکدیگر و در سلسله

کنندة پایگاه و منزلت اجتماعی  گرفتند و هر قشر اجتماعی خاص تعیین و فروتر از هم قرار می

  .)77، 1344بلوکباشی، (آنان بود 

  قشر خرد و کالن در جامعۀ ایلی بویراحمد وجود داشت. 7طورکلی  به 

  ها: از تیرة اردشیري و قشر باالي جامعه خان -1

  ها و اوالد ها و طایفه سفید) سرپرست تیره سفیدان (اعم از کدخدا و ریش ریش -2

  ها میرزاها: مشاوران و مباشران و مأمورین اجرایی خان -3

از گروه آگاهان به احکام دینی که داور در امور قضایی و اجراي امور عقد  عالم (روحانیون): -4

نکاح و مسائل دینی دیگر و همچنین در برخی امور سیاسی و اقتصادي نیز مشیر و مشاور 

ها و  (مخفف آقا) بر سرنامشان، از افراد دیگر تیره» آ«ها بودند. اینان در خطاب با افزودن  خان

  افتند.ی ها تمایز می طایفه

  نوکرها-5

  ها رعیت - 6

وران  ها)، مهتران (نوازندگان)، آهنگران و پیله قشر جنبی: شامل گروه خطیران (سلمانی -7

 ).525: 1387نژاد، شدند (صفی غیربومی می

شمسی آغاز شد و بجز  14حرکت از کوچندگی به یکجانشینی ایل بویراحمد از اوایل سدة 

وبیش شکل سیاسی یافته  ي که اسکان عشایر جنبۀ اجباري و کمزمانی کوتاه در دورة سلسلۀ پهلو
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ایلی [بوده] و حالتی  از آن برآمده از نیازهاي اقتصادي و اجتماعی جامعۀ  هاي پس  بود، در دوره

  ). 35- 36: 1344خودخواسته و طبیعی و منطبق با مقتضیات زمان داشته است (بلوکباشی، 

  

 احمدساختار سیاسی ایل کهگیلویه و بویر

باشند. زیربناي این ساخت  اي می اي یا پنج رده غالب ایالت ایران از نظر ساختاري، شش رده

هاي  اي، سرپرستی بر این نظام فرماندهی دارد. ریشه بر نظام کوچ استوار است و در هر رده

ها را به گردش  گرفته و چرخ حاکمیت در رأس، رده قدرت از این شیوة فرماندهی شکل

موازات  اي تابع ردة باالتر از خود بوده و هر دو از یکدیگر متأثرند. پس به  ؛ زیرا هر ردهآورد درمی

ساختار اجتماعی در هر ایلی، بایستی ساخت قدرت نیز متبلور باشد و این دو ساخت بر هم 

  ). 37: 1383نژاد، منطبق باشند (صفی

د. ساختار اجتماعی و ساختار قدرت باش اي می از نظر ساختاري ایل بویراحمد جزو ایالت پنج رده

گونه بوده که ایل با خان، تیره با کالنتر، طایفه با کدخدا،  ، این1342(سیاسی) ایل بویراحمد در سال 

افراد برگزیده، شد.  سفید، مال با سرمال، و خانوار با سرپرست خانوار اداره می اوالد با ریش

آگاه به فرهنگ و تاریخ ایلی خود، آشنا با سکنه و شده در محل با همان فرهنگ،  سیاستمدار، بزرگ

که سکنه به اخالق و روحیۀ آنها واقف بودند، در رأس  طوري سرشناس، مورد تأیید ساکنین ایل، به 

گرفتند، که آنها یا فرماندهان انتصابی بودند یا فرماندهان انتخابی.  هاي مختلف قرار می قدرت رده

ین و سیاستمدارترین فرد انتصابی در رده بودند که سرپرستی سه ردة فرماندهان انتصابی، قدرتمندتر

هاي تش و اوالد، انتخابی بودند و به نام  ایل و طایفه و تیره را داشتند. اما سرپرستان رده

گفتند.  سفید) می (ریش» آق سنقل«ها اینان را  ها و ترکمن شهرت داشتند. شاهسون» سفید ریش«

بران با  بران ایلی بودند، افراد مذکر فرمان فرماندهی آنها تماماً جزو فرمان فرماندهان انتخابی و ردة

  ). 1397شدند (جاودان،  در جلوي اسم کوچکشان شناخته می» کا«پیشوند 

در رأس شبکۀ قدرت در هر ایل، ایلخان قرار داشت. ایلخان با موافقت حکومت مرکزي بر 

نامیدند. این موافقت  هاي کوچک را خان می کرد. سرپرست ایل چند ایل کوچک فرماندهی می

حکومت مرکزي بیشتر به خاطرجمع آوري مالیات بود که تسهیالتی براي مأمورین مرکز فراهم 

گیرندة اجراي هر نوع سیاستی در منطقه بود و  ترین قدرت و تصمیم شده باشد. ایلخان، بزرگ 

ودند و اجراي این سیاست در شوراي کالنتران و کدخدایان بازوهاي اجرایی سیاست ایلخانان ب

  ).1381شد (جمشیدي،  گیري می کالنتران تصمیم

(عصر اعمال  1300-1341منطقۀ تحت قلمرو عشایر ناحیۀ بویراحمد در مقطع زمانی 

ها و اقشاري با حقوق اقتصادي اجتماعی متفاوت و  هاي عشایري خاندان پهلوي) گروه سیاست
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توجهی از آنها بومی و تعداد   داد که بخش قابل ود جاي میمتمایز و بعضاً مختلفی را در خ

ها، طوایف، اوالدها و  سفیدان (تیره معدودي نیز غیر بومی بودند. اقشار بومی، خوانین، ریش

ها (متصدي موقوفه و قضاوت  »عالم«ها)، میرزاها، مباشر ایل و ممیزین منال (بهرة مالکانه)،  تش

ها بود و اقشار غیر بومی، »رعیت ـ دامدار«فقهی)، نوکران و  شرعی و مبلغین و مجریان مسائل

ورها بودند  خطیر (سلمانی)ها، مهتر (نوازنده)ها، غربت (آهنگر)ها، ککاسه (کاکا سیاه) و پیله

  ).146-147: 1374(غفاري، 

بندي درون سازمان ایل متناسب بود. در  توزیع قدرت سیاسی و اداري با تقسیمات و رده

ها) ها کالنتران و کدخداها (کی ها و تیره یلخان با اختیارات نامحدود و در رأس طایفهرأس ایل، ا

تر مانند تش، بنکو، اوالد و مال یا  هاي کوچک قرار داشتند. مقام بقیۀ بزرگان و رؤساي گروه

سفیدان  هاي اجتماعی دیگري پس از ریش سفیدان معموالً عرفی بود. قشرها و گروه همان ریش

توانستند تأثیرگذار باشند اما این تأثیرگذاري  تناسب موقعیت خود می شتند و هرکدام به قرار دا

ها (خطیر)، نوازندگان (مهتر)، ابزارسازان  در هرم قدرت نبود. طبقات پایین جامعه شامل سلمانی

  ).65: 1397ها بودند (روشنفکر،  و غربت

صورت هرم در رأس آن  بود که به مراتب قدرت و فرمانروایی سیاسی  هر ایل داراي سلسله

گلستانه، سفیدان و در پایین هرم، مردم معمولی قرار داشتند ( خان و پس از او کدخدا، ریش

کارة ایل و طایفه  تدریج از نو همه ها و کدخدایان و وابستگان آنها در عصر پهلوي به ). خان1366

االجرا  زیردستان و عامۀ مردم الزمو زیاد توسط  و مردم خود شدند و دستورهاي آنها بدون کم 

ها و فرزندان کدخدایان  زاده تر اینکه در مقطع کنونی و در جمهوري اسالمی نیز خان بود. جالب

  کارة دهستان و بخش و شهرستان و استان خود و فراتر در سطح ملی هستند، به نوعی همه به 

اند  براي خود و فرزندانشان اندوختهاي که از دوران سلسلۀ پهلوي  که به پشتوانۀ سرمایه طوري

اند در مقامات حیاتی و کلیدي نیز حضورداشته و از احترام و منزلت باالیی برخوردار  توانسته

  ). 1387؛ پوردیان، 1324شوند. در نتیجه در مقطع کنونی نیز قدرت باالیی دارند (باور، 

  

 عصر سلسلۀ پهلويتغییر ساختار اجتماعی سیاسی ایل کهگیلویه و بویراحمد در 

وتاز ایلی بوده  هاي حاکم بر ایران در طول تاریخ عرصۀ رقابت و تاخت ها و سلسله حکومت

کنند از یک نوع حفاظت طبیعی برخوردار  است. قبایل ایران که عموماً در کوهستان زندگی می

ایر ساخت و به این دلیل عش بودند که موقعیت لشکرکشی را براي لشکریان دولتی دشوار می

رضا شاه در اسفند ). 36: 1379زاده، (نقیب همیشه از یک نوع استقالل داخلی برخوردار بودند

ه.ش. با کنار  1300ه.ش. با عنوان جدید سردار سپه وارد کابینه شد و در اردیبهشت  1299
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ه.ش. رضا خان  1303زدن مسعود خان کیهان وزارت جنگ را در اختیار گرفت. در اوایل سال 

ر قدرتمند شد که موفق شد لقب فرماندهی قوا را از مجلس گرفت. سرانجام رضا خان در قد  آن

عنوان شاهنشاه  ه.ش. با پوشیدن لباس نظامی مزین به جواهرات سلطنتی به 1305اردیبهشت 

  ).148-150: 1376(آبراهامیان،  گذاري کرد ایران تاج

یمن نبود. مصائب بسیاري  وشظهور دودمان پهلوي و شخص رضا شاه براي عشایر چندان خ

در جریان اعمال سیاست عشایري رضا شاه بر این بخش از جامعه گذشت. سیاست اسکان 

طور کامل محدود نکرد، بلکه به تعداد محدودي از افراد اجازه داده شد تا   عشایر دامداري را به

س بود. این قبیل ها ببرند که تا حدي کافی و در دستر هاي خود را به چراگاه ها و رمه گله

گذاشت اما باید گفت تأثیر درمجموع مخرب و  ها تأثیرهاي متفاوتی بر مردم ایالت می سیاست

هایی وجود داشت. اما مبارزه با منابع روزافزون نظامی و  برانداز بود. طبیعتاً مقاومت خانمان

تري  ط نابرابرانهشد و یا در شرای روز دشوارتر می اقتصادي و اداري نظام سلسلۀ پهلوي روزبه

گرفت. با این وضع از جمعیت و تولید عشایر در حد چشمگیري کاسته شد. آمار و  صورت می

جمعیت شبانکاره در سال  2470000دهنده است. از  ارقام در مورد تلفات نفوس ایلی، تکان

ن مانده بود. البته بخشی از ای هـ. ش باقی  1311میلیون نفر در سال  1هـ. ش تنها  1279

طور جدي اقتصاد شبانکاره را   این شکل تلفات انسانی به«کاهش ناشی از اسکان عشایر بود. 

تولید  ).350: 1377(فوران،  »هاي دامی در سطح کشور کاست تضعیف کرد و از عرضۀ فرآورده

هاي شیر دچار کاهش شد. اسکان اجباري به آن معنا بود که  گوشت و پوست چرم و فرآورده

ها  تواند مانند سابق به همان تعداد دام داشته باشد. زمین نامرغوبی که به ایالتی یفرد ایلی نم

هم موجب شد گذر از   هیچ پشتوانۀ مالی، بر روي  شد، و به حال خود رها شدن آنها، بی داده می

ترین  اي به حاشیه قبیله» دهقانان«زندگی شبانکارگی به یکجانشینی بسیار پرمشقت باشد و 

هاي فزاینده، خلع سالح، و شبیخون  خدمت اجباري نظام، مالیات. عه رانده شوندمکان جام

آورد.  هاي ارتشی به مناطق اسکانی ایالت برایشان عوارض اضافی به بار می خودسرانه از مقام

شدند. چون عالوه بر دولت،  مراتب بیش از دهقانان استثمار می یافته به هاي ایالت اسکان توده

هاي قشقایی، بختیاري، بویراحمدي، و  خان دادند. کشی قرار می نان را مورد بهرهها نیز آ خان

ممسنی به خاطر مقاومت در برابر اقتدار دولتی بهاي سنگینی پرداختند. بیشترشان تبعید 

هایشان در تهران تحت نظر قرار گرفتند. اموالشان مصادره شده به زندان افتادند  شدند. در خانه

کشی را کنار نهادند و با دولت دمسازي نشان  ها گردن شته شدند. سایر خانو یا سرانجام ک

اي با آنها در پیش گرفت و یا آنها را به جمع هیئت حاکم  جویانه دادند. دولت هم رفتار آشتی

  ).251: 1373خو، (خلیلی افزود
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  اسکان عشایر (تخته قاپو)

بودن خود در لرستان به اجرا  الوزراء رضا شاه سیاست اسکان عشایر را در دورة رئیس

درآورد. عشایر کهگیلویه که در این دوره داراي نیروي عشایري قوي و سالح بودند، در سایۀ 

هاي رضا شاه  ه.ش. علیه سیاست 1309ه. ش. و  1307هاي  هاي این منطقه در سال کوهستان

کشور توجیه اصلی  هاي خونینی زدند. اعمال قانون و برقراري امنیت در سرتاسر دست به قیام

هاي نخست حکومت سلسلۀ پهلوي،  اي او بود. در سال هاي عشیره رضا شاه براي اعمال سیاست

هاي مختلف، بخصوص در برقراري نظم و امنیت، نوعی  رضا شاه به دلیل اقداماتش در حوزه

اولیۀ هاي  ها و سیاست شد برنامه مشروعیت براي خود ایجاد کرده بود و این مشروعیت باعث می

حکومت او برخوردار از نوعی مقبولیت باشد که دیگران را مجاب به همکاري و همراهی با وي 

هاي اصلی و تأثیرگذار جامعۀ آن روز، ایالت و عشایر بودند که عالوه بر  کرد. از گروه می

هاي خاصی در مورد آنان اتخاذ و عملیاتی گردید  هاي عمومی، برنامه و سیاست برنامه

  ).142- 141: 1397، (روشنفکر

رضا خان با اقتباس از فرهنگ غرب و تحت تأثیر آتاتورك سعی داشت وفاداري ایالت و 

ها و کالنترها کند. این سعی با شیوة  عشایر به حکومت مرکزي را جایگزین وفاداري آنها به خان

شایر در نامناسب ایجاد اختناق و فشار گسترده همراه شد. به همین بهانه به سرکوب خونین ع

دهۀ اول و دوم قرن چهارده شمسی پرداخت. این مداخلۀ بیرونی سرآغازي براي فروپاشی و 

استحالۀ سازمان اجتماع روستایی و عشایري ایران بود. دولت، جامعۀ عشایري و نظام ایلی را 

؛ فشاهی، 1370گیري جامعه و دولت مدرن در ایران دانسته است (اکبري،  یکی از موانع شکل

  ).1367؛ افشار سیستانی، 1386

نظام ایلیاتی و عشایر زد.  ناپذیري به  سیاست رضا شاه پهلوي در مورد عشایر ضربات جبران

یکی از عواملی که باعث تقویت دیدگاه و نظر رضا شاه در سرکوب عشایر شد، دیدگاه افراد 

یان دادن به روشنفکري بود که طرفدار دولت مدرنیسم به سبک اروپایی بودند و خواهان پا

خانی بودند. این طیف روشنفکر معتقد بودند که مدرنیته به شیوة اروپایی   زندگی ایلیاتی و خان

باشد و  ماندگی می کردند که زندگی ایلیاتی نشانۀ عقب شود. خیال می باعث تجدد و پیشرفت می

رکوب عشایر باید به این شیوة زندگی پایان داد. دلیل دیگري که باعث شد رضا خان سیاست س

دانست قدرت نظامی و توانایی عشایر براي ادامۀ حکومتش  را در پیش بگیرد این بود که وي می

تهدید خواهد بود لذا درصدد بود قدرت عشایر را مهار و سرکوب کند. ایالت بویراحمدي 

توانستند با اتخاذ تدابیر گوناگون در مقابل سیاست سرکوب دولت مرکزي مقاومت کنند. 

هاي خود  همچنان به خودسري 1300-1309ن و سرپرستان ایل بویراحمد در بازة زمانی خوانی
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هاي بهبهان،  هایی از قبیل غارت ادامه دادند و اقداماتی از قبیل کشتن مأموران دولتی، غارت

سخت توسط بویراحمد علیا، غارت فارادنبه، تنگ چویل، قلعه گالب، بیضاء، فالرد، غارت سی

عنوان مرکز اصلی بویراحمد سفلی   سران بویراحمد سفلی، غارت لوداب بهاي توسط  گنجه

توسط خوانین بویراحمد علیا که منجر به نبرد معروف دره سرد شد، غارت بروجن، جنگ دو 

رگ مدین با نظامیان، حمله به ستون تدارکات قشون دولتی در گردنۀ شول و غارت اموال آن، 

راف بیضاء، حملۀ سرتیپ خان به باشت و غارت آنجا را غارت روستاي گیون یا بانش در اط

).  دولت مرکزي در مقابل با سپردن ادارة ایالت و 169-170: 1397مرتکب شدند (روشنفکر، 

 عشایر به نظامیان و تخریب هویت بومی و تضعیف کردن رسوم و عادات عشایري با مقاومت

زمی آنها را کاهش دهد. دیگر ایالت ساکن کرد تا توان ر ایالت و عشایر بویراحمدي مقابله می

هاي حکومت پهلوي  در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل همکاري با حکومت و اجراي برنامه

  نظیر خلع سالح و خدمت نظام وظیفه مورد هجوم و حملۀ نظامیان و حکومت قرار نگرفتند.

  

  خلع سالح عمومی

یر خلع سالح آنها بود. سیاست و برنامۀ خلع محور دیگر سیاست سلسلۀ پهلوي در مورد عشا

گیري رضا شاه شروع شد. سیاست خلع سالح، سیاستی عمومی بود سالح از همان ابتداي قدرت

گرفت. اما با توجه به اینکه ایالت و عشایر  که مردم شهري و روستایی و عشایري را در بر می

می بیشتري داشتند و نسبت به دولت هاي جامعه مسلح [بودند] و قدرت نظا بیش از دیگر گروه

  ).172: 1397پذیري الزم را نداشتند، بیشتر هدف این سیاست بودند (روشنفکر،  مرکزي اطاعت

اقدام دولت مرکزي براي خلع سالح عشایر مسئلۀ ملی و در راستاي تحقق اهداف ملی نیز 

مسلح بودن عشایر و  آمد. شورش و شرارت ایالت و عشایر متکی به اسلحه بود و حساب می  به

وارد شدن آنها به جنگ با دولت مرکزي، سبب خونریزي افراد و اتالف قوا و بودجۀ مملکت 

شد. از سوي دیگر امنیت عمومی جامعه را دچار مخاطرة جدي کرده بود. وجود چنین  می

نظران بر این مطلب تأکید نمایند که سیاست خلع سالح  مسائلی باعث شد تا برخی از صاحب

  ).199: 1379زاده، یالت و عشایر، مفیدترین اقدام رضا شاه بود (نقیبا

دانستند.  تفنگ براي عشایر بسیار باارزش بود. مردان ایل تفنگ را از جانشان عزیزتر می

بخشید و باعث افزایش  تفنگ جزئی از وجود فرد بویراحمدي بود و به او هویت و اعتبار می

ها بعد از جنگ تنگ تامرادي  شد. خلع سالح بویراحمدي ه میقدرت و نفوذ فرد در ایل و منطق

ها در  ه.ش. آغاز شد. درواقع جنگ تنگ تامرادي ناشی از مقاومت بویراحمدي1309در سال 

هایی که پیش از وقوع جنگ، سران بویراحمد به  مقابل برنامۀ خلع سالح بود. یکی از خواسته
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ر خلع سالح به خود آنها بود (مرکز اسناد انقالب پیشنهاد کردند، واگذاري ام 1سرلشکر شیبانی

  ).173-177: 1397) (روشنفکر، 27: 469004- 9027اسالمی، سند شمارة 

هاي حکومت رضا شاه  هدف از خلع سالح ایالت، کنترل توان رزمی آنها بود. اولین سال

مل آمد. نشین به ع آمیزي در زمینۀ خلع سالح و مستقر نمودن قبایل کوچ اقدامات موفقیت

هدف اصلی از این کار از میان برداشتن مراکز قدرتی بود که روزي ممکن بود قدرت مرکزي را 

  ).1390تهدید کند (کدي،

» در زمان محمدرضا شاه هم جریان خلع سالح ادامه یافت«نویسد که آذرپیوند می

  .)320-321: 1384(آذرپیوند، 

  

 وظیفۀ عمومی قانون نظام 

وظیفۀ عمومی بود. رضا شاه از همان  اي دولت پهلوي خدمت نظام ه یکی دیگر از سیاست

ایلی به دالیل  ابتداي قدرت به دنبال ایجاد ارتشی منسجم و یکپارچه و منظم بود. اما جامعۀ 

مختلفی از جمله عدم آگاهی از مصالح ملی، ترس از دست دادن فرزندانشان، و نیاز به فرزندان 

احشام و کار دامداري، با این برنامه و سیاست حکومت پهلوي ذکور جهت همکاري در نگهداري 

وظیفه  کردند. تحقق ارتش همگانی تنها از طریق همگانی شدن خدمت نظام  مخالفت می

پذیر بود. تا قبل از پهلوي اول رکن و اساس نیروي نظامی حکومت متکی به ایالت و  امکان

ترین ایراد این سیستم، وابستگی شدید  د. مهمش عشایر بود که بر اساس قانون به نیچه دنبال می

دولت مرکزي به عشایر بود. ایالت نیز با آشنایی به چنین وضعیتی و اینکه حکومت نیازمند به 

ضعف اساسی   آنها است تبعیت و اطاعت الزم را نسبت به حکومت مرکزي نداشتند. این نقطه

و عشایر شد و حکومت نیز مجبور حکومت مرکزي، باعث نوعی خودمختاري و استقالل ایالت 

وظیفه به معناي رهایی حکومت  به تحمل خودسري آنها بود. همگانی شدن قانون خدمت نظام 

مرکزي از وابستگی به ایالت و عشایر و همچنین از میان بردن امتیازات طبقات حاکم بود. در 

یستی نیز نهفته بود طلبانه و ناسیونال وظیفۀ عمومی گرایشی مساوات بطن ایدة خدمت نظام 

کرد تا از وابستگی  ). این قانون عالوه بر اینکه به دولت مرکزي کمک می141: 1384(سینایی، 

کرد تا ارتشی ملی و ناسیونالیستی  تدریج کمک می نظامی خود به ایالت و عشایر بکاهد، به

شرط  شی یک پیششکل بگیرد و تحقق چنین ارتشی فراتر از امر نظامی بود. اما ایجاد چنین ارت

وظیفۀ عمومی   اساسی دیگر نیز داشت و آن ایجاد تغییر در رابطه میان افراد و دولت بود. نظام

جاي رهبران ایالت و عشایر و مقامات محلی، اتباع خود را بر اساس   شد تا دولت به موجب می

_______________________________________________________ 
 حبیب اهللا شیبانی 1.
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ي طبقاتی به ها توجه به تعلقات مذهبی، قومی، زبانی، و دیگر وابستگی ضوابط قانونی و بی 

  ). 142: 1384خدمت نظام فراخواند (سینایی، 

  

  لباس متحدالشکل

قانون متحدالشکل کردن لباس مردان را در مجلس شوراي  1307ماه  دولت پهلوي در دي

ملی به تصویب رساند. بدون تردید سیاست دولت پهلوي در جهت اتحاد لباس که ایالت و 

ضاي داخلی و نیز فضاي حاکم بر برخی کشورهاي همسایه شد، متأثر از ف عشایر را نیز شامل می

نظیر ترکیه و افغانستان بود. در سطح ملی و در داخل کشور، سیاست اتحاد لباس اقدامی 

شد که از پشتیبانی نخبگان و روشنفکران برخوردار بود. این قانون در  متجددانه محسوب می

یکی از  1308یل قشقایی در شورش سال هاي گوناگونی داشت. ا میان ایالت و عشایر بازتاب

هاي در آستانۀ  بویراحمدي«هاي خود را عدم اجراي قانون اتحاد لباس مطرح کردند.  خواسته

هاي خود را معافیت از استعمال کاله پهلوي و اینکه در  جنگ تنگ تامرادي یکی از خواسته

). 187: 1397(روشنفکر،  »پوشیدن لباس محلی ممانعتی براي افراد عشایر نباشد مطرح کردند

هر قوم و ایلی پوشش مخصوص به خود را داشته است و این پوشش بخشی از هویت آنهاست، 

  بنابراین با تغییر لباس و پوشش که هویت آنها را هدف قرار داده بود، مخالفت کردند.

  

  اصالحات ارضی

یاسی و موقعیت سهاي تمرکزگرایی حکومت مرکزي در عصر رضا شاه سبب شد  سیاست

رو به ضعف نهاد. نفوذ روزافزون دولت در  1330هاي دهۀ  جتماعی خوانین در طول سالا

تر از آن ارتقاي سطح آگاهی تودة ایل از  و مهم 1332منطقه بخصوص بعد از کودتاي سال 

تحوالت سیاسی و اجتماعی کشور و همچنین جدایی روزافزون کدخدایان از خوانین، از جمله 

اسی و اجتماعی خوانین بود. همراهی و همکاري خوانین با دولتیان و دالیل تضعیف موقعیت سی

ظلم و ستم بیشتر به تودة مردم از سوي هر دو گروه، نوعی نارضایتی همراه با نفرت از خوانین 

گذشت و به پایان آن  می 1330هاي نخست دهۀ  ایجاد کرده بود. درمجموع هرچه از سال

اي که در آستانۀ  گونه  رفت به ی خوانین رو به ضعف میشد، موقعیت سیاسی اجتماع نزدیک می

اصالحات ارضی دیگر قدرت و توان و موقعیتی براي آنها نمانده بود. مخالفت خوانین با قانون 

 1340رعیتی در آغاز دهۀ  اصالحات ارضی و سرانجام شورش آنها در مقابل الغاي رژیم ارباب 

نظام ایلی را فراهم آورد. با اجراي قانون اصالحات زمینۀ شکست نهایی اقتدار خوانین و ختم 

ارضی و واگذاري زمین به زارعان و کشاورزان و ملی شدن مراتع، تودة مردم از بند و زندان نظام 
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چنان مهم  ها آن رعیتی آزاد شدند. سال اجراي قانون اصالحات ارضی در میان بویراحمدي ارباب 

ضی موسوم شد. سرکوب شورش خوانین و به دنبال آن و بااهمیت بود که به سال اصالحات ار

کردند، سبب ارتقاي موقعیت تودة مردم شد، و  واگذاري اراضی به مردم، که در آن کشاورزي می

گرفته در تاریخ اجتماعی عشایر بود. براي نخستین بار تودة  ترین تحول اجتماعی صورت این مهم

اري بودند و همواره سایۀ ارباب را باالي سر خود برد به اطاعت و فرمان مردم که همیشه محکوم 

تر از آن رها شدن از زیر سایۀ ارباب بود،  کردند، صاحب و مالک زمین شدند. مهم احساس می

تر از  زیرا وابستگی به زمین او را دربند و مطیع مالک کرده بود، بنابراین بعد اجتماعی آن مهم

غییر چندانی در میانۀ هرم ایجاد نکرد. کدخدایان که اش بود. فروپاشی هرم ایلی ت بعد اقتصادي

در مرتبۀ بعد از خوانین و باالتر از تودة ایل قرار داشتند، در همان موقعیت خود باقی ماندند و 

تري را براي خود کسب کردند. اغلب کدخدایان با  حتی در مواردي موقعیت اجتماعی مناسب

ت سیاسی و اجتماعی آینده، خود را به دولتیان بینی تحوال جدایی تدریجی از خوانین و پیش

بیشترین همراهی و همکاري را با  1342و  1341هاي  نزدیک کردند و در جریان شورش سال

دولت در پیش گرفتند. بعد از پایان شورش دولت با دادن امتیازات متعدد پاداش مناسبی به 

آنها تضعیف نشد بلکه به وضعیت توان گفت موقعیت اجتماعی و سیاسی  همکاري آنها داد. می

دست یافتند. بدین ترتیب با اجراي قانون اصالحات ارضی رأس هرم ایلی (خوانین)   بهتري هم

از میان رفت و در پایین هرم تغییرات و تحوالت عمیقی صورت گرفت. تودة ایل در وضعیت و 

اسالمی چندان وضعیت موقعیت بهتري نسبت به گذشته قرار گرفتند، هرچند تا پیروزي انقالب 

مناسبی نداشتند، اما خروج از عنوان رعیت و مقایسۀ وضعیت آنها با قبل از اصالحات ارضی، 

  ). 437-439: 1397(روشنفکر، حکایت از تغییرات عمیق داشت 

  

  گیري بحث و نتیجه

هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، نظامی، و سیاسی ایران در چند دهۀ اخیر  دگرگونی

اي، از جمله جامعۀ ایلی  هاي ایلی عشیره اجتماعی و سیاسی و اقتصادي سنتی جامعهساختار 

ترین عوامل فروپاشی تدریجی ساختارهاي ایلی و تضعیف قدرت  پاشید. مهم  بویراحمد را از هم

ها و مراتع، تعیین حریم چرا  اند از: ملی شدن جنگل سال گذشته عبارت 40ایالت و عشایر در 

داري و تقسیم اراضی مالکان بزرگ در  ن ایلیاتی، منسوخ شدن نظام سنتی زمیندارا براي گله

رعیتی و   دیگر ارباب عبارت  میان زارعان ایلیاتی، فروپاشیدن مناسبات کهنۀ خانی ایلیاتی یا به 

تملک سنتی بر عوامل تولید، نفوذ و مداخلۀ نیروهاي نظامی و نهادهاي رسمی دولتی در امور 

ها و براندازي نظام و منصب خانی و کالنتري و  تصادي و فرهنگی، سرکوب خاناجتماعی و اق
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کدخدایی از ساختار سیاسی ایل و جایگزین شدن نظام شورایی و اعتبار یافتن مقام 

هاي پایین، اسکان اجباري یا خودخواستۀ عشایر کوچنده و توجه کوچندگان  سفیدي رده ریش

وبیش  گردانی و آشنایی کمبه اقتصاد مبتنی بر زراعت و رمه پروري سنتی از اقتصاد مبتنی بر دام

و نقل،  آنان با کشاورزي مکانیزه و کاربرد برخی ابزار و وسایل و فنون نوین در زراعت و حمل 

هاي رسمی، توسعۀ فرهنگ ارتباطات و رسوخ برخی عناصر  گسترش و فراگیر شدن آموزش

هاي عمرانی در دهات  باطی و اجراي برنامههاي ارت فرهنگ شهري و غربی، و ایجاد جاده

ها سبب شد تا جامعۀ بویراحمد در مسیر نظام غیر ایلی و شیوة زندگی  نشین. این دگرگونی ایل

  .)98- 99: 1382روستایی ـ شهري قرار گیرد (بلوکباشی،  تازه، مشابه با نظام و شیوة زندگی 

مدي در عصر محمدرضا شاه پهلوي تحول بنیادي در ساختار سیاسی و اجتماعی ایل بویراح

که در این مقطع زمانی خان که در   طوري ه.ش. انجام گرفت، به 1340تا  1320هاي  بین سال

تر از خان قرار  سفیدان که در مرتبۀ پایین رأس هرم ایلی بود حذف شد ولی کدخدایان و ریش

سفیدان  ان و ریشداشتند، همچنان موقعیت سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کردند. کدخدای

که در گذشته حلقۀ ارتباطی میان تیره و طایفۀ خود با خان بودند، در این زمان حلقۀ ارتباطی 

میان تیره و طایفۀ خود با حکومت و حاکمان محلی شدند. کدخدایان مأمور دریافت بهرة 

کردند  یمالکانه بودند و خود از بهرة مالکانه معاف [بودند] و با نهادهاي دولتی همکاري م

  ).186: 1374(غفاري، 

هاي  هاي نوین و عرصه نابودي مختصر حیات اقتصادي عشایر لر به بهاي استقرار شیوه

گونه آشنایی اصولی با  جدیدي مانند کشاورزي و یکجانشینی و شهرنشینی، که اساساً لرها هیچ 

بیکاري، رشد شهرنشینی، دادند، باعث  اي نیز به آن نشان نمی ها نداشتند و عالقه گونه شیوه این

هاي عشایري شد که تا به امروز ادامه  روستانشینی کاذب، و واماندگی عشایر از عرصۀ فعالیت

هاي اقتصادي کهنۀ  بند اقتصاد سنتی را بر هم زد و بافت دارد. اصالحات رضا شاه ساختار نیم

وض در دورة محمدرضا اي را از هم گسیخت و تبدیل به اقتصاد وابسته کرد. در ع ایلی و عشیره

نیز هیچ اقدام اصولی براي پر کردن این شکاف عمیق اقتصادي صورت نگرفت و صرفاً به رشد 

اي  فرهنگ کاذب شهري و رشد مهاجرت عشایر و روستانشینان به شهر و اقتصاد وابستۀ منطقه

مردم و هاي اقتصاد نوین و تکامل صنایع تولیدي نشد و  منجر شد و توجهی نیز به رشد شاخص

سختی را متحمل شدند که در نهایت تا به امروز ادامه یافته است. امروزه  عشایر از دو سو ضربۀ 

نیز رشد روزافزون میزان بیکاري و نبود سرگرمی و اشتغال براي جوانان باعث شده نیروي 

انسانی و قوة جوان منطقه در معرض مشکالت خطرآفرینی مانند هرزگی، اعتیاد، بیکاري، و 

ودکشی قرار بگیرد. امروز مشکل موجود در میان لرها اقتصادي است. در زمینۀ اقتصادي، خ
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ریزي علمی و مطلوب  تواند به طرز صحیحی با مدیریت و برنامه هاي اصلی می شناسایی شاخصه

هاي عظیم فرهنگ  تواند موجب تقویت پیوستگی احیا شود. اقدامات اصولی در این زمینه می

حال  بویراحمد با فرهنگ ملی شود و آن پشتوانۀ قوي را بیدار کند و در عین  اي محلی و منطقه

هاي موجود را برطرف  هاي عمیق اقتصاد محلی با اقتصاد ملی پایان دهد و سایر شکاف به شکاف

کند که اصوالً پایه و اساس اقتصادي دارند. استقرار حکومت پهلوي با هدف تمرکز قدرت و 

هاي نفوذ و حضور دولت مرکزي و نهادهاي مختلف آن را در بویراحمد  یکپارچگی ملی، زمینه

فراهم آورد. انجام بعضی خدمات عمرانی و آموزشی و درمانی و نیز آشنایی تدریجی مردم 

هاي ها وسیاست تر از آن، انجام برنامه منطقه با تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه و مهم

ها با اجراي قانون  ی در جامعۀ ملی و تکمیل آن برنامهمختلف دولت پهلوي جهت ادغام نظام ایل

اصالحات ارضی، ساختار سیاسی و اجتماعی هرم ایلی را تا حدود زیادي به هم ریخت. خان و 

رعیت هر دو حذف شدند. خان از رأس هرم ایلی و به طور کلی از نظام ایلی حذف شد. رعیت 

. کدخدایان به دلیل همراهی و همکاري با با مالک شدن زمین، الاقل از بند رعیتی آزاد شد

هاي فرهنگی  دولت از موقعیت بهتري برخوردار شدند. با وجود این تحوالت عمده، بازمانده

  زندگی ایلی همچنان پابرجا مانده و همچنان لطمات و صدمات ناشی از آن ادامه دارد.
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 تقدیرگرایی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

  )شهر کرمان ۀسال 65تا  18ن شهروندا :مورد مطالعه(

  

  2 ، سوده مقصودي١زهرا شمس الدینی

  

  )15/02/1400، تاریخ پذیرش: 15/10/1399(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

اجتمـاعی مـؤثر بـر آن در     تقدیرگرایی و عواملحاضر بررسی پژوهش هدف 

 سـال شـهر   65تـا   18 زنان و مـردان نفر از  385 کرمان بود.شهربین شهروندان 

ـ   اي بهمرحلهچنداي وشهکرمان با روش خ آمـاري تحقیـق انتخـاب    ۀ عنوان نمون

 احساس ی،قدرت یبي، احساس دار نید يرهایمتغ. نتایج نشان داد که بین شدند

مثبت و بـین   ۀو تقدیرگرایی رابط ،نابرابري اجتماعی احساسبیگانگی اجتماعی، 

هـا نشـان داد کـه    منفی وجـود دارد. یافتـه   ۀنیاز به موفقیت و تقدیرگرایی رابط

و احسـاس بیگـانگی   ، ي، نیاز به موفقیـت دار نیدمتغیرهاي احساس بی قدرتی، 

از تغییـرات   22/0تـا   انـد  توانسـته و  رنـد مؤثاجتماعی در تبیین متغیـر وابسـته   

 يهـا  فرصت جادیبا ا دیبا نیبنابرا. کنندی نیب شیپتقدیرگرایی را  واریانس متغیر

ارکت تمام شهروندان را در جامعه فراهم کـرد  حضور و مش ۀنیمناسب و برابر زم

ـ  و یگانگیمانند احساس ب یتا احساسات کـه  را نـابرابري اجتمـاعی   و  یقـدرت  یب

  شود کاهش داد.یم ییرگرایافراد به تقد شیباعث گرا
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