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 مقاله علمی

اجتماعی و سازوکارهای قدرت در بافت سنتی  -سیاسی ساختار

 (مطالعه موردی در جامعه ایلی کهگیلویه و بویراحمد) ایلی جامعه
2آرمانحیدری،1پوراهللزکینعمت

 (51/55/99، تاریخ تأیید: 20/27/99)تاریخ دریافت: 

چکیده
هر ساختار اجتماعی سیاسی نظام سلسله مراتب قدرت خاص خود را دارد. ساختار ایلی به عنوان 
یکی از مهمترین ساختارهای سنتی ایران نیز سلسله مراتب قدرت خاص خود را داشته است. ساختار 

ترین ایالت جنوب از مهمترین و قدیمیمناصب قدرت در ایالت کهگیلویه و بویراحمد بعنوان یکی 
ایران کمتر مورد مطالعه و تحلیل تاریخی قرار گرفته است. هدف مقاله این است که ساختار قدرت 

شناسی تاریخی تحلیل نماید. این سیاسی در بافت سنتی ایالت کهگیلویه و بویراحمد را از منظر جامعه
باشد. روش  می زیاریهمئی، چرام، طیبی و دشمنایالت شامل شش ایل بویراحمد، باشت و باوی، ب

ای و تحقیقات میدانی و تجربه های اسنادی با اتکای بر منابع کتابخانهاین مطالعه، ترکیبی از روش
توان گفت سازماندهی و قشربندی اجتماعی در های پژوهش میباشد. بر اساس یافتهزیسته محققان می

های انتسابی و نوعی تحرک دی، نابرابری جنسیتی و ویژگیایالت مبتنی بر عصبیت خویشاون این
اجتماعی نسبتا ایستا بوده است. ساختار قدرت نیز بر اساس نوعی هرم سازمانی سلسله مراتبی بوده 

اند رعیت(، ریش سفیدان، کدخدایان، خوانین بوده) که، به ترتیب از قاعده تا رأس هرم شامل افراد ایل
رمانبری در سلسله مراتب، مبتنی بر نفوذ و احترام فرادستان و تکریم ف –که ماهیت فرماندهی 
 فرودستان بوده است. 

 ساختار اجتماعی، ساختار قدرت، عشیره، ایل، کهگیلویه، بویراحمد. کلیدواژگان:
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مقدمه

سیاسی  -سیاسی روابط قدرت خاص خود را دارد. ساختار اجتماعی -هر نوع ساختار اجتماعی
ایرانی روابط قدرت خاص خود را دارد.  عنوان ساختاری دیرینه و کهن در جامعه ایل نیز به

توان به دو صورت مورد بررسی قرار داد. در صورت اول،  می ایلی را روابط قدرت در جامعه
گیرد که تحقیقات پیشین تا حد روابط قدرت ایل با جامعه بزرگتر مورد بررسی و تحلیل قرار می

(؛ اما صورت دوم 05: 1931اهلل یاری، ) اندبه از ساختار قدرت ایلی پرداختهزیادی به این جن
تحلیل روابط قدرت جامعه ایلی که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، روابط قدرت در 

باشد. به عالوه، ساختار قدرت درون جامعه ایلی به عنوان واحدی نسبتاً مستقل و خودگران می
، دایره ها توان به دو گونه تحلیل نمود: گونه اول که در آن تمام مسئولیتی ایلی را میدر جامعه

شود و گونه دوم که ایلی تا خانواده شرح داده می قدرت و مناصب قدرت از رأس هرم جامعه
تمام مناصب فرماندهی از خوانین تا ریش سفیدان را در مقوله فرماندهان و سایر افراد ایل را در 

گیرد. بر اساس این معیار بیشتر تحقیقات عنوان فرمانبران جامعه ایلی در نظر میمقوله رعایا به 
اند. در صورتی که تحلیل جامع پیشین تنها یک گونه از این روابط را مورد تحلیل قرار داده

ساختار قدرت در بافت سنتی ایل مستلزم توجه همزمان به هر دو گونه تحلیل برای روشن شدن 
باشد. با در نظر گرفتن دو معیار باال، هدف مقاله حاضر این نوع اجتماع میساختار قدرت در 

روابط قدرت در درون جامعه ایلی به عنوان واحدی نسبتاً مستقل و خودگران  این است که اوال
ها و مناصب سیاسی مهم و هم در را تحلیل نماید و ثانیا روابط قدرت را هم به تفکیک نقش

تشریح نماید.  تقابل با مقوله رعایا
ایلی بر دامداری مبتنی است و زندگی  توان گفت بنیان اقتصادی جامعهبه اختصار می

سیاسی آنها دارای سلسله مراتب اجتماعی قوی و آمرانه از باال به پایین، مبتنی بر  -اجتماعی
 عصبیت ایلی، پیوندهای خونی نسبی و خویشاوندی سببی است. از نظر فرهنگی نیز باور به

ها  سازگاری با طبیعت و تا حدودی تقدیرگرایی در ایل رایج است. زیست اجتماع ایلی پیچیدگی
های خاص خود را دارد اما در این مقاله، تنها ساختار قدرت سنتی جامعهی ایلی در و ویژگی

های اصلی پژوهش عبارتند از: شود. بنابراین، سؤالایالت کهگیلویه و بویراحمد بررسی می
مراتب قدرت در بافت سنتی ایالت کهگیلویه و بویراحمد چگونه بوده است؟ انتصاب سلسله 

های مهم سیاسی در این نظام ایلی مبتنی بر چه اصولی بوده است؟ هر یک از مناصب نقش
 قدرت از چه وظایف و اختیاراتی برخوردار بوده است؟ 
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 پیشینه پژوهش
ایلی و عشایری در  اجتماعی در جامعه مطالعات توصیفی ساختار قدرت، طبقات و گروههای

های چهل و پنجاه خورشیدی با های محققان جامعه ایالت و عشایر آمده است و در دههنوشته
هایی درباره این جوامع در حمایت مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران پژوهش

و فرهنگی ایالت کهگیلویه و اقتصادی  -ایران انجام گرفته است. در خصوص ساختار اجتماعی
کتاب  شوند.که در البالی آنها اطالعات مفیدی یافت میاند  محققان بنامی قلم زده بویراحمد

فرهنگ و  المعارف خاصه درباره( اثر جواد صفی نژاد یک دایره1931) «عشایر مرکزی ایران»
ویژه ایل وههای اجتماعی بهاز آثار مهم در شناسایی و معرفی گر اجتماع کهگیلویه و بویراحمد و

های متعدد به ایالت کهگیلویه و ها و مقالهرود و عالوه بر این، در کتاببویراحمد به شمار می
( که 1911) «کوچ کوچ»یک محقق بومی در کتاب  بویراحمد پرداخته است، عطا طاهری

ه است، در فصلی خاطرات نیم قرن زندگانی خویش در کهگیلویه و بویراحمد را به تصویر کشید
ویژه ایل ایلی کهگیلویه و بویر احمد به به ساختار قدرت جامعه« نهادهای ایل»تحت عنوان 

شناختی و بر اساس حاضر با رویکرد جامعه (. مقاله143-101صص ) بویراحمد پرداخته است
های شناسان مهم این حوزه، به تبیین و تحلیل ساختار قدرت و گروههای جامعهبعضی نظریه

 پردازد.ای ایالت کهگیلویه و بویراحمد میایلی و عشیره اجتماعی در جامعه

مختصات جغرافیایی ایالت کهگیلویه و بویراحمد

در مورد ایالت و طوایف ساکن در کهگیلویه و بویراحمد اطالعات جسته و گریخته در منابع  
ها و اطالعات مه ناصری آگاهیآید که مؤلف فارسنااما به نظر می تاریخی عصر قاجاریه آمده

هر حال، روشن نیست که فسایی بر چه است. بهتری نسبت به دیگر مورخان ارائه داده صحیح
: 1931حسینی فسایی، ) مبنایی ایالت کهگیلویه را سه ایل آقاجری، باوی و جاکی دانسته است

ز گزارش شده اما (. هر چند تاریخچه سیاسی ایالت کهگیلویه به طور مختصر و موج2/1433
ایالت بندی  شوند. تقسیممهم و ارزشمند است زیرا بعضی مطالب آن در دیگر منابع یافت نمی

کهگیلویه به سه شعبه در فارسنامه قابل تأمل است. قبل از نگارش فارسنامه ناصری، یک سیاح 
کهگیلویه  مسافرت کرده است، ایالت روسی که در دورۀ محمدشاه قاجار به مناطق جنوبی ایران

 (. نویسنده133-131: 1931دو بد، ) کندرا شامل باوی، بویراحمد، نویی، طیبی و بهمئی ذکر می
باوی(، نویی، بهمئی، چرامی و طیبی به عنوان ایالت ) ممسنی از بویراحمد، بابوئی سفرنامه

 (.143-132: 1935گرمرودی، ) بردکهگیلویه نام می
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قاجار که به اسامی ایالت کهگیلویه اشاره  ان دورهمحمدجعفر خورموجی از دیگر مورخ
دارد، ایالت کهگیلویه را شامل باوی، بویراحمد، نویی، طیبی، بهمئی، چروم]چرام[، آقاجری، 

(. فسایی ایالت ساکن در 159: 1915) کند می شیرعلی، یوسفی، شهرویی و دشمن زیاری ذکر
برد و ایل جاکی را به دو شعبه چهاربنیچه و کهگیلویه را سه ایل آقاجری، باوی و جاکی نام می

شود و کند که چهار بنیچه؛ بویراحمد، چرام، دشمن زیاری و نوئی را شامل میلیراوی تقسیم می
گیرد کند: لیراوی کوه که بهمئی، شیرعلی، طیبی و یوسفی را در بر می می لیراوی را به دو قسمت

 (.2/1433: 1931) کندحیه بیان میو لیراوی دشت که بندر دیلم را مرکز این نا
تر از جغرافیای کنونی آن قاجار وسیع جغرافیایی کهگیلویه و بویراحمد در دوره محدوده

نویسد: جغرافیایی کهگیلویه را این چنین می طول و عرض محدوده باشد و مؤلف فارسنامهمی
اَنا باشت و »هنای آن از قریه و پ« لیراوی دشت»تا ناحیه « تُل خسروی بویراحمد»درازای آن از 

(.کریم خان زند ناحیه 2/1433همان: ) شودرا شامل می« ابوالفارس حومه بهبهان»تا قریه « باوی
تر و کهگیلویه را به دو قسمت تقسیم نموده، که قسمت مشرقی و شمالی آن را که وسیع

« زیرکوه و بهبهان»و قسمت جنوبی و مغربی آن را « گیلویه و پشتکوهکوه»کوهستانی بود 
نامگذاری نمود. پشتکوه در اصل شامل سه ناحیه: بالد شاپور، ناحیه تُل خسروی و ناحیه رَون 

 شدبود، و زیرکوه شامل پنج ناحیه: باشت، حومه بهبهان، زیدون، کوه مَره و ناحیه لیراوی می
باوی، چرام،  های بویراحمد، گچساران، کهگیلویه، دنا، باشت و(. شهرستان2/1433همان: )

 دهند.بهمئی و لنده استان امروزی کهگیلویه و بویراحمد را تشکیل می

 تعاریف مفاهیم
.ایل1

جمع ایل(، که ) ی ایالتواژه»محقق انگلیسی معتقد است: « لمبتون»ایل،  مفهوم واژه درباره
و نیمه نخستین بار در زبان فارسی در دوران ایلخانیان به کار رفته، طوایف صحرانشین 

همین معنی، خواه ایل کامالً های عشایر، قبایل و طوایف نیز بهصحرانشین است. واژه
(. بنا به گفته علی 130: 1932لمبتون، ) صحرانشین باشد یا نباشد، استعمال شده است

مغولی است که پیشینه تاریخی طوالنی و قدمت درازی دارد و  -ای ترکیبلوکباشی ایل، واژه
اش تطور معنایی فراوان یافته است. این واژه در متون کهن ترکی و فارسی خیدر حیات تاری

به معانی مختلف والیت، صلح و دوستی، گروه، رام و مطیع، جماعت و مردم به کار رفته 
است. ایل به معنای مطیع و فرمانبردار از سده هفتم ه. ق در تاریخ و ادبیات به کار رفته است. 
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هفتم ه.ق، از جمله خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی به  رخان سدهطبق نظر مو ایل واژه
 (. 13: 1912) است« ایل کردن» و« ایل شدن»معنی 

گیری از مراتع سردسیری و گرمسیری دو تا ده در نظام سنتی عشایر کوچنده برای بهتر بهره
هر کدام سرپناه یک  کنند کهسیاه چادر را در جایگاه مشخصی در پهنه مرتع کنار هم بر پا می

: 1930دومورینی، ) نامندمی« مال»باشد و لرهای کهگیلویه و بویراحمد آن را خانوار کوچنده می
اند و مشترکات فرهنگی و (. ایل شامل طوایف گوناگونی است که با هم خویشاوند و همخون2

ز این رو دارای زندگی زندگی اقتصادی مردم ایل بر دامداری استوار است، ا زبانی دارند. شالوده
های خویش دست کم دو بار در سال کوچ کنند. شبانی و ناگزیراند برای چراندن و پروراندن دام

(. 1: 1934آشفته تهرانی، ) ایلی شده است ساختار اجتماعی آنان سبب انسجام و استواری جامعه
یالق و قشالق مناسب جغرافیایی است که در آن ایل، محل یای  معموالً قلمرو یک ایل محدوده

-چادر شروع میاز واحدی به نام سیاه«: کوچ کوچ»کتاب  گزیند. به تعبیر نویسندهخود را برمی

گیرد...  می گسترده چند نفره تشکیل یافته است... و از چند خانوار، مال شکل شود که از خانواده
 از چند تش یا اوالد، طایفه شکل آید وو از چند مال و آبادی، تَش یا دَهَه یا اوالد به وجود می

پردازد.... گاهی در چارچوب مکانی مشخص به ییالق و قشالق می گیرد... که در محدوده می
آورند... در برخی از نظامی چند طایفه نزدیک به هم یک تیره را به وجود می -اتّحاد سیاسی

 (.141: 1911طاهری، ) ایلها، تیره زیرمجموعه طایفه است

.تیره2
ایلی کهگیلویه و بویراحمد  تیره یک اجتماع ذهنی است که از جمع چند اوالد یا طایفه در جامعه

(. هر تیره معموال توسط با نفوذترین ریش سفیدان 2/305: 1933 صفی نژاد،) گردد می تشکیل
 شد که تفنگچیان هر تیره زیر نظر وی بودند وآن تیره اداره میدهنده  یکی از اوالدهای تشکیل

(؛ 00: 1931 غفاری،) شدحل و فصل می مسائل هر تیره در درون آن و توسط ریش سفیدان آن
نظامی، چند  -گاهی در چارچوب اتحاد سیاسی»اما یکی از محققان تاریخ محلی معتقد است: 

شوند و این اتحاد در مسائل مهم دیر پاست. در برخی نزدیک به هم به نام تیره شناخته می طایفه
ها جای خود را در باالی طایفه های دیگر هنوز تیرهگیرد و در ایلتیره زیر طایفه قرار می هاایل

(؛ در نتیجه تیره واحد خویشاوندی آرمانی و رسمی در 141: 1911طاهری، ) «اندنگه داشته
درون سازمان ایلی است که همبستگی تاریخی، سیاسی، نظامی، اداری و منشأ مکانی و مراتع 
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شود و هر تیره  می به هر صورت تیره از واحدهای کوچکتری تشکیل آن نقش دارند. مشترک در
شود. در بین ایالت کهگیلویه و بویراحمد که به از اجزای کوچکتر موسوم به طایفه تشکیل می

دهد؛ مثالً ایل گیرد، طایفه واحد کوچکتری از تیره را تشکیل میقرار می« تیره»جای طایفه 
ی آقایی، تامرادی و دشت موری و تعداد زیادی طایفه مستقل تشکیل از سه تیرهبویراحمد سفلی 

 بلوکباشی،) شده است و تیره آقایی شامل سه طایفه آقایی نرمابی، زنگوایی و دیلگونی است
1912 :140.) 

.طایفه3
طوایف شود. نامیده می 1«طایفه»ها گردد که یکی از این ردههای چندی تقسیم میهر ایل به رده

تر بسیار نزدیکتراند های پایینمنتهی این خویشاوندی در ردهاند  هر ایل غالباً با هم خویشاوند
شود. در حالیکه سرپرستی هر زیرا هر طایفه به چندین تیره و هر تیره به چندین اوالد تقسیم می

داشتند. به عنوان به عهده « هاکی»بود، در ایل بویراحمد این وظیفه را « کدخدا»طایفه به عهده 
-دولیاری( یکی از طوایف ایل باشت و باوی کهگیلویه و بویراحمد به تیره) مثال طایفه دولتیاری

گردید و ایل باشت و تقسیم می 2«مله تمی» و« اوالد میرزا»، «آبدهگاه سفلی و علیا»هایی چون 
سادات شاه زینعلی،  طوایف مختلفی چون موسایی، بابا امیر شیخی، دولتیاری، شیخ جلیل، باوی

گیرد. با این تفاسیر، طایفه عبارت است از ... را دربرمی ده بزرگی، امیر شیخی، پیچابی، عنایی و
نزدیک و بهم وابسته که دارای پشتوانه سیاسی های  یک واحد ذهنی در جمع خویشاوندی اوالد

ی دارند و کلمه طایفه و اجتماعی واحدی باشند. خانوارهای عضو هر اوالد ازمفهوم طایفه آگاه
طایفه عبارت است از یک واحد ذهنی »نژاد معتقد است: صفی .و طایفه گری فراوان کاربرد دارد

در جمع خویشاوندی اوالدهای نزدیک به هم و وابسته که دارای پشتوانه سیاسی و اجتماعی 
ه( تیره در واژ) شود ولیگری فراوان بکار برده میواحدی باشند... کلمه طایفه و طایفه

 (.413: 1931نژاد، صفی) «شودهای معمولی شنیده نمی محاوره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نامند که دارای جد  ای از دهه یا اوالد نیز میبزرگ را مجموعه یا دَهه طایفه»رسترپو معتقد است در ایل بهمئی:  1
 «شود، که آن هم یک منصب موروثی است مشترک است. در رأس آن یک رئیس وجود دارد که کدخدا نامیده می

(1913 :04.) 
2.Melaitemi 
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/تَش/دَهه1.اوالد4
معادل « تَش»در برخی از طوایف کهگیلویه و بویراحمد مانند طوایفی از ایل چرام، اصطالح 

، «اوالد»و « تش»به کار رفته است و در بعضی از طوایف ایل طیبی و بهمئی به جای « اوالد»
(. هر دهه نیز بزرگی دارد که نزدیکترین به نیای دهه 923: 1931 طبیبی،) رودبه کار می« ههدَ»

رود اما در سلسله مراتب است. گرچه این شخص مرجعی برای حل مشکالت دهه به شمار می
باشد. طایفه( کدخدایی دارد که مقام او، موروثی می) ایلی نقش مهمی ندارد ولی دهه بزرگ

در  ligneeدهه درست معادل »نویسد: دَهه می وجه تسمیه و ریشهی واژه ربارهافشارنادری د
در زبان انگلیسی است که در هر سه زبان، برای تمام اخالف یک نیای  lineageزبان فرانسه و 

هند و  dheدر زبان سانسکریت مشتق از ریشه ده  dhaman منرود... دهمشترک به کار می
بنیاد گذاردن، نهادن، ) در آغاز به معنای dheدر زبان التین است.  familiaاروپایی و ریشه لغت 

عمل ) سانسکریت، به مرور زمان تطوری پیدا شد و از dhamanکردن( بوده است،... در معنای 
( ligneeاوالد، ) و دهه familleنهادن( به بنیاد، مأوی، محل اعمال قدرت و باالخره خانواده 

(. وی در ادامه آورده است: 110-114: 1931افشار نادری و همکاران، ) «تغییر مفهوم داده است
عشایر بهمئی به واسطه انزوای نسبی و عدم تماس با افراد خارج از ایل هنوز این اصطالح را »

دانند چون از اخالف بهمن عالی هستند، برای بهمن عالی می حفظ کرده و خود را دهه
(. اصطالح ده یا دیه به معنای 110همان: ) «برندرا به کار می تقسیمات ایلی نیز همین لفظ دهه

همان(. احتمال ) قریه یا آبادی کوچک نیز ظاهراً از همان دهه به معنای خانواده گرفته شده است
پیرنیا، ) سکاها بوده باشد ای از قبیلهدهه از واژه داه و داهه شاخه شود که ریشه واژهداده می

ها در نواحی شمالی خوزستان در مناطق یری حکومت محلی الیماییگ(. شکل140: 1932
بهمئی در کهگیلویه و بویراحمد در زمان توسعه قدرت سلوکیان و  کوهستانی بختیاری و منطقه

دار فرهنگی و تمدنی ها توسط اشکانیان که میراثنشانده شدن حکومت الیماییسرانجام دست
رسد این نوع مفهوم که بیانگر بافت ان شده بودند. به نظر میهای باستانی ایراشکانیان و حکومت

پارتیان یا اشکانیان با »گرفته شده باشد. بنا به روایتی  و ساختار سنتی خاصی است از آنجا منشأ
سکاها در آنها تأثیر گذاشته بود. قسمتی از  و اخالق اند، عاداتجواری و آمیزش داشتهسکاها هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انوار که از جَد مشترک طایفه کمی از مجموع چند خ»کوچک  رسترپو معتقد است که در ایل بهمئی: اوالد یا دهه 1
 (.04: 1913) «گردددور تر است تشکیل می
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در زمان قدیم مابین گرگان و کراسنوودسک امروزی را اشغال  -ره داهموسوم به عشی -سکاها
کرده بودند و به همین نسبت این صفحه مشهور به دهستان بود. بعدها به واسطه مجاورت 

ها با این مردم مابین آنها اختالطی حاصل شده بود. از عشیره دها طائفه اَپارتی ممتاز بود و پارتی
اند، و لیکن ها از نژاد آریایی بودهئفه بیرون آمد. هر چند اصالً پارتیدودمان اشکانی از این طا

]سکاها[ مخلوط شده بودند اثراتی در آن از این اختالط مانده  هاداهه از سَکَ چون با عشیره
 شناسی آن، برخی از پژوهشگران، ریشهی تَش و ریشه(. در مورد واژه140: 1932پیرنیا، ) «بود

ساسانیان و تقدس آتش و آتشکده در دوران مرتبط  به دوران قبل از اسالم و دورهاین مفهوم را 
تش نیز از آن دسته واژگان و مفاهیمی است که یادگار اجتماعی و مذهبی عصر  واژه»دانند؛ می

ساسانی است و از حیث ارتباط با تقدس و پرستش آتش جایگاه معنوی خویش را حفظ کرده 
بندی نظام اجتماعی عشایری نظیر بویراحمد، کهگیلویه و بختیاری، تش دهاست. بنابراین، در ر

ها و قداست و حرمت آن بیانگر وجوه مذهبی و اجتماعی است و به پایگاه دینی آتش و آتشکده
شود که دارای نیای مشترک حقیقی گردد. تش در نظام اجتماعی آنان به واحدی اطالق میبرمی

(. از این لحاظ هر 39الف: 1930سیاهپور، ) از تیره و طایفه استتر و جد واحد است و کوچک
ای پدر تبار ای واحد عشیرهشود. اوالد، گونه می تشکیل« اوالد»طایفه از اجزای کوچکتر به نام 

اند و یکدیگر را برادر و خواهر است به این معنا که کلیه اعضای آن دارای نیای مشترک حقیقی
 رسند.نسل( به پدر واحدی می) با چهار یا پنج پشتها  خوانند. اعضای اوالدمی

مال عبارت است از یک واحد عینی که از چند »یکی از محققان جامعه ایلی معتقد است: 
-خانوار تشکیل گردیده و هر خانوار دارای سیاه چادری است که اعضای خانوار در آن بسر می

صفی نژاد، ) «دهندتشکیل یک اوالد را می برند، چند مال که معموالً با هم خویشاوندی دارند
نامند و هر اوالد دارای سوابق تاریخی و مکان های طایفه را اوالد می(. زیر شاخه231: 1931

مخصوص به خود است که با سابقه تاریخی طایفه در ارتباط است و نیز با مالکیت سنتی طایفه 
نشیمن مشخص است که در آن به زندگی باشد. هر اوالد دارای محل که مورد قبول محلیان می

پردازد و اوالدها برای خود قوانین عرفی محلی دارند که ریش سفیدان برای آنها کوچندگی می
کنند. در صورت بروز اختالف حل ناشدنی خانوارهای خاطی مجبور به ترک اوالد تنظیم می
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کنند که از حمایت سکونت میها در کنار دیگر طایفه 1«خالو خواهرزاده»شده و بصورت 
 (.413همان: ) شوندهای جدید برخوردار می طایفه

 تحلیل نظری ساختار قدرت 
مفهوم قدرت مطالب بسیاری وجود دارد اما هیچ تعریفی نیست که مورد توافق باشد و  درباره

تعریف قدرت همچنان به صورت موضوعی مورد مجادله باقی مانده است. وِبِر در مشهورترین 
قدرت عبارت است از احتمال اینکه یک کنشگر در یک رابطه »گوید: از قدرت میتعریف 

اجتماعی در موقعیتی باشد که اراده خود را برغم مقاومت دیگران اعمال کند، صرفنظر از اینکه 
(. سؤاالت بسیاری در مورد قدرت و 43-41: 1933راش، ) «این احتمال بر چه مبنایی قرار دارد

-قدرت را اعمال می« چه کسی»ها سه سؤال زیر هستند: رد که مهمترین آنتحلیل آن وجود دا

گردد؟ هر چند پاسخ قطعی به اعمال می« چرا قدرت»شود؟ و  می قدرت اعمال« چگونه»کند؟ 
-وجود ندارد اما در کل سه پاسخ کلی از سوی نظریه پردازان نخبگان، مارکسیستها  این پرسش

(. نظریه پردازان نخبگان معتقدند یک گروه 41همان: ) ستها و کثرت گرایان ارایه شده ا
منسجم از نظر اجتماعی قابل تشخیص، در یک جامعه معین بر اساس سودجویی آگاهانه قدرت 

ها معتقدند قدرت توسط طبقه اجتماعی که وسایل تولید را در کند. مارکسیست می را اعمال
 ن معتقدند قدرت توسط گروههای رقیب اعمالگردد. کثرت گرایاکند اعمال میجامعه کنترل می

(. عالوه بر بحث مربوط به اینکه 41-43همان: ) کندهای گوناگون تغییر میگردد و در زمینه می
قدرت دارد؛ بحث مهم دیگر در تحلیل قدرت این است که مبنای اعمال قدرت « چه کسی»

انونی برای اعمال قدرت قائل ق -چیست؟ وبر سه منبع یا مبنای سنتی، کاریزماتیک و عقالنی
های دیرین و مشروعیت پایگاه کسانی است. مشروعیت سنتی بر اعتقادی استوار به تقدس سنت

گیرد. مشروعیت کاریزمایی بر  می قرار دارد که تحت اقتدار آنان اعمال قدرت صورت
لگوهای سرسپردگی به تقدسی ویژه و استثنایی، دالوری یا شخصیت نمونه یک شخص منفرد و ا

گردد. مشروعیت عقالنی و قانونی بر هنجاری نظمی استوار است که توسط او آشکار یا مقرر می
اعتقاد به قانونی بودن الگوهای قواعد هنجاری و حق کسانی که تحت چنین قواعدی برای 

ساختار  (. متناسب با مفاهیم ذکر شده،01-03همان: ) صدور دستور اقتدار یافتند استوار است
و با « نخبگان سنتی قدرت»ت سیاسی در ایالت کهگیلویه و بویر احمد بیشتر با حکومت قدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دایی و خواهرزاده 1
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سازگارتر است. منظور از نخبگان سنتی قدرت در بافت سنتی ایل « مشروعیت سنتی»نوع 
خوانین، کدخدایان، ریش سفیدان و پدران و پیران خانواده هستند که در سلسله مراتب 

کردند. پایین، تصمیمات مهم و نهایی را برای امور مختلف اتخاذ می سیاسی، از باال به -اجتماعی
منظور از مشروعیت سنتی این است که تنها دلیل توجیهی برای پیروی از تصمیمات و دستورات 

ها در جامعه ایلی افراد در سلسله مراتب ذکر شده براساس آداب و رسوم گذشتگان و تقدس آن
سب قدرت، نژاد و اصل و تبار در سطوح باالی قدرت و جنس بوده است. یکی از ارکان مهم ک

و سن در سطوح پایین قدرت بوده است. بدین معنی مردم با توسل به اصطالحات و مفاهیمی 
مشروعیت و اعتبار الزم برای تصدی گری افراد « رعیت زاده»و « کدخدا زاده»، «خان زاده»مانند 

با پشتوانه خویشان  ر مواقعی، فردی برجسته، جسور،نمودند. با این وجود دخاصی را فراهم می
توانسته است از مرتبه رعیتی به کدخدایی ارتقا پیدا کند. اما ارتقا و و فامیل نزدیک خود می

تحرک اجتماعی از مرتبه رعیتی و کدخدایی به خانی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نبوده است. 
اجتماعی دیگری نیز در ایل وجود  -های سیاسیهای آشکار قدرت سیاسی، نقشعالوه بر نقش

و مبنای اقتدارشان بیشتر از نوع کاریزماتیک بود. « نفوذ»داشتند که نوع اقتدار آنان براساس 
بودند. با توجه به نقش « خادمان نزدیک و خاص خوانین»و « مالیان»ها مهمترین این نقش

 شود.یل آنها صرفنظر میمحدودی که این گروهها در ساختار ایل داشتند از تحل

 
سیاسیسنتیایالتکهگیلویهوبویراحمد-اجتماعیبندیصورتدهندههایدرهمتنیدهتشکیلحلقه

 ایالت کهگیلویه و بویراحمد سلسله مراتب مناصب قدرت سیاسی در
توان به صورت سلسله مراتب مناصب قدرت سیاسی ایالت کهگیلویه و بویراحمد را می 

 شود. میمراتب زیر بیان سیم کرد. در ادامه، محدوده اختیارات هر یک از سلسله تر 2نمودار
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سلسلهمراتبمناصبساختارقدرتدرایالتکهگیلویهوبویراحمد

توان به دو گونه تحلیل نمود: گونه الف، در این گونه  می ایلی را ساختار قدرت در جامعه 
و دایره قدرت هر ها  یلی تا خانواده به همراه مسئولیتا تمام مناصب قدرت از رأس هرم جامعه

 -شود. این مناصب شامل خوانین، کدخدایان، ریش سفیدان و پدرانمنصب شرح داده می
توان تمام مناصب فرماندهی از خوانین تا ریش باشد. گونه ب، زمانی است که می می شوهران

در مقوله رعایا به عنوان فرمانبران جامعه ایلی  سفیدان را در مقوله فرماندهان و سایر افراد ایل را
 بررسی و تحلیل نمود.

 گونه الف: سلسله مراتب مناصب قدرت
.خوانین1

گردید. کسب مقام از نگاه مردم ایل، مظهر قدرت آمریت در وجود خان متجلی و متبلور می
ارشد خان یا یکی از خانی به صورت وراثتی بود که معموالً از طریق واگذاری این مقام به پسر 

در قالب القابی که بیشتر مختص « نژادی و اجتماعی»یافت. این برتری برداران وی تداوم می
های افراد نهادینه شده و نسل به شد و در فرهنگ، اذهان و متلفرزندان خوانین بود متبلور می

برای دختران و زنان و « خان، خان زاده»شد. این القاب برای فرزندان ذکور صفت نسل منتقل می
رایج بود. عالوه بر انتقال وراثتی « کالنتر زن»، «بی بی»کدخدایان در قالب صفاتی نظیر خوانین و 

خوانین با « درون گروهی»شد ازدواج قدرت، آنچه باعث تحکیم بیشتر ساختار قدرت ایلی می
تحکیم و استمرار  اقوام نزدیک خود یا سران دیگر طوایف و ایالت بود که زمینه بازتولید،

نمود.  می خانی را فراهم« خلوص نژاد»سیاسی در واحد اجتماعی ایلخانی و  -انسجام اجتماعی
های سیاسی تلقی کرد زیرا وجه سیاسی آنها مانند توان ازدواجها را بیشتر میاین نوع ازدواج

 خون بسکه ها  اتحادجویی، توقف یا رفع خصومت و رقابت ناشی از اختالفات و درگیری
 ترین وجه آنها بود.خون بست( برجسته)
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قدرت، ثروت و  تمایز اجتماعی خوانین و کدخدایان با دیگر افراد ایل و طایفه، از سه جنبه
ها و تمایزات سه گانه مانع از ارتباط اجتماعی و پایگاه اجتماعی برخوردار بود اما این شکاف

ها، مانند سوگواریای  لف ایلی و طایفههای اجتماعی مختها در مناسبتحضور این مقام
 مجلس« باالی»شدند. البته سران ایل، در رأس و ها نمیها، حمالت و رفع تهاجم جشن

نشستند و در مراسم ولیمه، عروسی و عزا، پذیرایی از آنان در اولویت قرار داشت. بعالوه،  می
های متعدد و متنوعی مانند کاله و خوانین برای تمایزیابی جایگاه و منزلت اجتماعی خود از نماد

سربند برای زنان، آرخلیک، اسب با یراق و زین، سیاه چادرها و در اواخر، سفید چادرها، کپر و 
های منقش، تر و چهارده ستونی، تا وسائل تزئینی بومی مانند گلیم و جاجیمهای بزرگآلونک

ای که آشنایی اندکی با فرهنگ و غریبهکردند. تا جائیکه هر فرد بالش قطورتر و ... استفاده می
توانست هویت برجسته خان را بر اساس رسوم ایلی داشت، به محض ورود به زندگی ایلی می

بودند و نسبت به « مرئی و محسوس»نمادهای متعدد آن تشخیص دهد زیرا چنین نمادهایی 
به آسانی از دیگر در سطح کمی و کیفی باالتری قرار داشتند که  وضعیت دیگر اقشار جامعه

شد ایل محسوب می« پدر معنوی»گروههای جامعه قابل شناسایی بودند. در بهترین حالت، خان 
خشم و غضب همانند پدری بیرحم بود که افرادی را که آئین و رسوم ایل را نادیده  که در هنگام

کرد. اما تنبیه میگرفته یا به سلسله مراتب قدرت ایلی توهین و بی حرمتی کرده بودند، به شدت 
همین خان، در هنگام رویارویی افراد ایل با نمایندگان دولتی یا با مسائل و مصایب خانوادگی، 
به سان پدری معنوی یار همدل و غمخوار مردم ایل بود و به شدت از منافع و حیثیت مادی و 

 داد.  می قرار« متناقض»کرد. این در واقع جایگاه خان را در موقعیتی معنوی آنها حمایت می
خوانین یک واحد ایلی، حل و فصل تمام امور سیاسی داخلی و خارجی ایل خود را به 
عهده داشتند. بعالوه آنها در سهمیه بندی، واگذاری زمین و آب زراعی، تخصیص مراتع به 
واحدهای عشایری، امورات مربوط به سربازگیری، اداره مالیات و نیز در زمینه قضاوت عرفی در 

تام االختیار ایل خود در دستگاههای دولتی  ین طوایف خود دخالت مستقیم داشتند. آنها نمایندهب
(. خان از اراضی 140: 1931 غفاری،) بودند و در تضادهای ایلی اقتدار و حکمیت آنها قاطع بود

 نمود که میزان آن تحتمالکانه دریافت می بهره« باج یا خراج»تحت قلمرو خود تحت عنوان 
شد. معموالً کارگزاران مالیاتی خان را تأثیر عرف و برخی مواقع با اتکا به قوه قهریه تعیین می

نامیدند. اخذ باج و خراج از دامداران بیشتر به صورت دام دریافت می« مباشرین و ممیزین منال»
ویراحمد که خوانین ایالت کهگیلویه و بای  های شاهدان محلی بهره مالکانهشد. طبق گفتهمی
شدند از دیگر های زراعی بیشتر بود و مردم ناچار میگرفتند از مقدار برداشت محصول زمینمی
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کشاورزان قرض بگیرند اما این در همه ایالت استان یکسان نبوده است. همچنین خوانین، در 
ل به نقش میانجی درون و برون ایلی، صادر کننده احکام تهاجم و دفاع ایلی و معرفی افراد ای

کردند. خوانین حافظ نظم و امنیت در عمل می« سربازگیری»دستگاههای حکومت وقت برای 
داخل ایل و تعیین کننده خط مشی سیاسی ایل بود. خوانین بر کلیه طوایف ایل ریاست داشتند و 

(. همچنین در مواقعی خوانین برای تحکیم 143همان: ) به نوعی مظهر یکپارچگی ایل بودند
شگردهایی مانند تعویض کدخدایان، ایجاد نفاق و خصومت در بین  ود در ایل ازموقعیت خ

 نمودند. اقتصادی استفاده می -ها و حتی واگذاری یا وعده و وعیدهایی سیاسیطوایف و تیره
، در ایل ابالغ و «آدم خان»، به تعبیر افراد ایل «میرزاها»دستورات و فرامین خوانین توسط 

ن قشر بیشتر از طبقه سادات بودند که با نفوذترین میرزا، سمت مباشری خان گردید. ایاجرا می
مالکانه خان در هر ناحیه بود که  را به عهده داشت که یکی از وظایف اصلی او، گردآوری بهره

همسر گزینی  به عنوان مثال این گروه در ایل بویراحمد، از سادات امامزاده علی بودند که دایره
ایلی از  پذیرفت. به خاطر سید بودن، آنها در جامعهنین با دیگر گروهها صورت میآن به جز خوا

بابویی( ) (. در ایل باشت و باوی109: 1931غفاری، ) موقعیت و مقام ممتازی برخوردار بودند
نسب آنها از طرف مادری  شود کهیکی از ایالت کهگیلویه و بویراحمد، میرزا به کسی گفته می

سب باشد. باید به این نکته توجه شود که مالک انتخاب میرزا بیشتر بر اساس به سادات منت
 همراه با خوف بوده است.  معیارهایی چون اعتماد و نگاه تقدس گونه

.کدخدایان2
اصطالح کدخدا به مفهوم امروزی آن، از زمان رضاشاه در بین عشایر متداول گردید و قبل از »

ریش »و در سطوح پائین « کالنتران»ها و «کی»االی طایفه، آن وظایف کدخدا را در سطوح ب
 (. منصب کدخدایی دارای پیشینه419: 1931نژاد، صفی) «دادند.انجام می« سرماالن»و « سفیدان

ای است و نخسیتن حاکم سیاسی در ایران سنتی و عشیره درازی در ساختار اجتماعی جامعه
خدا بود که توانست اولین حکومت سیاسی را در ایران دهحاکم ماد( یک کدخدا یا ) یعنی دیااکو

خورشیدی در عصر رضاشاه به 1914جود آورد اما به طور رسمی قانون کدخدایی در آذرماه به
و مسئول اجرای قوانین و مالک  کدخدا نماینده» تصویب رسید که به موجب این قانون

(. در بین 140: 1931رحمانیان، ) «شود.هایی است که از طرف دولت به او مراجعه می نظامنامه
و مردم عادی و بی سوادان را  1«کی»ایالت کهگیلویه و بویراحمد، کدخدایان و بزرگان طایفه را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خورشیدی که برخی از خوانین ایالت کهگیلویه و بویراحمد 1914نامیدند. از سال می 1«کا»
ت نقش مهمی در انتصاب برخی توسط رضاشاه اعدام و زندانی شدند، نظامیان منصوب حکوم

 -1 کدخدایان از آن سال به بعد، سه مؤلفهبندی  از کدخدایان طوایف داشتند. در نصب و درجه
وسعت قریه دخیل بودند. الزم به ذکر است که  -9احشام( و ) اغنام -2تعداد رعیت(، ) جمعیت

نها از طریق وراثت به شدند. زیرا بعضی از آهمه کدخدایان از سوی ریش سفیدان انتخاب نمی
رسیدند و نیازی به تأییدیه خوانین نیز نداشتند؛ یا اینکه در مواقعی خان با توجه به قدرت می

-نفوذ خانوادگی فردی، وی را بدون مشورت با ریش سفیدان ده، به عنوان کدخدا منصوب می

یا وراثت یا خانوادگی  رسیدن یک شخص به منصب کدخدایی براساس پیشینه نمود. بنابراین
 محبوبیت مردمی بوده است.

اجتماعی  -شد. از جمله وظایف سیاسیطایفه محسوب می کدخدا از نظر سیاسی نماینده
کدخدا این بود که در بعضی اوقات سدی بود در برابر اجحافات و تعدی خوانین و حاکمان و 

گاهی قربانی این  کرد وهمچنین از تعرضات دشمنان به طایفه خویش جلوگیری و محافظت می
ای در (. در میان ایالت کهگیلویه و بویراحمد کدخدایان وزنه934همان: ) گردیدسیاست می

برابر قدرت خوانین بودند که از لحاظ قدرت، احترام و ریاست دست کمی از خان نداشتند. 
 گردید و در می وزن سیاسی کدخدایان هر طایفه باعث جلب توجه بیشتر خان به آن طایفه

شد. قدرت بعضی مواقع زمینه پیوند خویشاوندی سببی خان با خانواده کدخدای قدرتمند می
هایی های فردی مانند جسارت و شهامت، داشتن مهارتیک کدخدا بستگی به داشتن ویژگی

مانند تیراندازی، اسب سواری، پشتوانه خانوادگی و نیروی قومی بود که موجب ارتقای جایگاه 
شد. داشتن یا کدخدایان دیگر طوایف میای  ایسه با سایر کدخدایان هم طایفهآن کدخدا در مق

توانست اسباب ترقی و رشد اجتماعی صعودی مزایا و منابع ذکر شده به همراه توجه خان، می
 کدخدا را فراهم نماید. 

شناختند و در واقع هویت در بیرون از طایفه، هر طایفه را با نام کدخدای آن طایفه می
شد و در مواقعی حتی برای  می جتماعی یک طایفه با هویت شخص کدخدا توام و همذاتا

البته کدخدا، همانند خان، اما در سطحی  کردند.معرفی افراد طایفه به نام کدخدای آنها اشاره می
تر ساختار سلسله مراتبی باال تر، نماینده و سپر دفاع و البته کنترل کننده افراد طایفه در قبالپایین

برای افراد طایفه داشت هرچند « پدرمأبانه»مانند خان و ایلخان بود. اینجا نیز، کدخدا نقش 
خویشاوندان کدخدا از نوعی مصونیت، احترام و شأن اجتماعی و وضعیت اقتصادی باالتر در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سم مقایسه با سایر افراد طایفه برخوردار بودند. وظایف کدخدا، انسجام افراد طایفه در هنگام مرا
ها، خواستگاری کردن اولیه به نیابت از خانواده و مناسک جمعی، رفع اختالفات بین خانواده

 داماد، تصمیم گیری در مورد زمان ییالق و قشالق و... بود. 
موقعیت کدخدایان بیشتر بستگی به »در رابطه با نقش کدخدا در بافت سنتی ایل آمده است: 

کنند. با افراد انه و خانواده آنها در طایفه است و با آنها کوچ میروابط آنها با مردم طایفه دارد. خ
یا از یک تباراند. اند  طایفه دائماً و مستقیماً در تماس هستند. با اغلب آنها خویش و قوم

کدخدا  هایی برای حراست ملک و مراتع ییالق و قشالق دارند... خان به وسیلهکدخدایان، قلعه
مشی سیاسی و طایفه در ارتباط است و آنها در نشستهای شورایی، خطو ریش سفیدان با مردم 

مشخصی  کنند... کدخدایی هم در طایفه برخاسته از خانوادهنظامی و کوچ ایل را تعیین می
(. در بعضی مواقع قدرت نظامی و سیاسی بعضی از 102-109: 1911طاهری، ) «است.

کردند. در این رابطه نین نقش مهمی ایفا میکدخدایان چنان بوده است که در عزل و نسب خوا
کدخدایان طوایف در بسیاری از مواقع و موارد از خان ایل برتر و باالتر بودند و »... آمده است: 

توانست در اند. تصمیم و توان یک یا چند کدخدا میگهگاه برخی از آنها ملقب به خان گردیده
مهم، در نظام  یا چند خان گردد. در واقع این نکتهترین زمان، موجب عزل یا برآمدن یک کوتاه

 (.2ب: 1930سیاهپور، ) «اجتماعی بویراحمد کامالً مشهود و چشمگیر بود

.ریشسفیدان3
شود. انتخاب ریش نخستین سؤال به چگونگی انتخاب ریش سفید یا ریش سفیدان مربوط می

ن فرزندان ذکور و برادران، داشتن خدم مبنای معیارهای متعددی مانند سن باال، داشت سفیدان بر
م گیری در و حشم، و تا حدی نسب خانوادگی بوده است. ریش سفیدان مسئولیت تصمی

بنابراین ریش سفید  سیاسی ایالت و عشایر را به عهده داشت. -کوچکترین واحد اجتماعی 
ایالت به عهده داشت. در  را« مال»سرپرستی یک تش، اوالد، همچنین به گویش محلی، 

-کهگیلویه و بویراحمد بعضی از ریش سفیدان از سایر افراد ایل متمایز بودند و حتی دارای عده

هایی چون قدرت خانوادگی، قدرت ها داشتن ویژگیای پیش خدمت نیز بودند. وجه تمایز آن
زنی با رئیس طایفه، محبوبیت مردمی و حل و فصل اختالفات بود. ریش سفیدان همانند چانه
تر بودند، گاهی نیز به عنوان مشاور سیاسی و نین و کدخدایان از سایر افراد ایل متمکنخوا

بخشنده ) های ایل سهیم بودندگیریکردند و از این جهت در تصمیمنظامی خان عمل می
های ارتباطی اوالد/تش و مال با (. ریش سفیدان در تمامی سطوح، واسطه143: 1914 نصرت،
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همچنین در حل و  قدرت بودند و در بیشتر مسائل سیاسی و اقتصادی، سلسله مراتب باالتر
مربوط به  فصل اختالفات مربوط به توزیع زمین، تعیین ارث و میراث و تعیین حدود مراتع

 کردند. گیری میسطح اجتماعی تحت نفوذ خود تصمیم

.پدر،شوهر،فرزندذکور4
ها، زن و شوهر، ها و مادر بزرگمل پدر بزرگکوچکترین واحد سازمان ایلی خانواده بود که شا

ای اعضای به گویش بومی و محلی به افراد چنین خانواده اند.های پسری بودهفرزندان و نوه
نامیده  2«دَیه»و خواهران  1«ککا»، برادران «نَنه»، مادر بزرگ «بَوا»نامیدند. پدر بزرگمی« حونه»

زن و شوهر( و تبار خونی بوده ) نهادی مبتنی بر وصلت. هر چند پیوند و انسجام چنین شدندمی
های مهم نوعی ساخت قدرت مشخص وجود داشته که در بین گیریاست اما در مواقع تصمیم

ایل مرسوم و معمول بوده است. بدین ترتیب که مسئولیت هر حونه به عهده های  خانواده
یر رسمی داشت. قدرت در این واحد فرد ذکور آن بود و این مسئولیت کامالٌ جنبه غترین  مسن

یا « پدر خانواده»شد در دست  می که کوچکترین و مهمترین واحد اجتماعی ایل محسوب
توان گفت ساخت سازمانی قدرت در این خانواده بوده است. می« فرزند ذکور ارشد»یا « شوهر»

های ها و نقشششد و در باورها، کنای بازتولید میواحد مهم نهادینه و به صورت رهواره
ایلی از نوع پدر  یافت. به عبارتی هر چند ساختار قدرت در جامعهاعضای خانواده بازتاب می

ساالر، پدر تبار و ذکور محور بوده است؛ اما این ساختار در سطح خانواده نمود عینی داشته و 
همی در تحوالت ایلی کهگیلویه و بویراحمد، برخی زنان نقش م یافته است. در جامعهتجسم می

مردساالر و پدرتبار بوده است. بدین معنی که  کردند، اما بطورکلی، جامعه، جامعهسیاسی ایفا می
زن، حداقل در ظاهر، تحت تأثیر فشار هنجاری و عرفی رایج در ایل در مورد امور مهم زندگی 

اسطه مرد یا شوهر های خود را به ونموده یا حرفخانواده سکوت اختیار کرده یا اظهارنظر نمی
کرده است. همچنین فرزندان ذکور بالغ اختیار و قدرت بیشتری در خانواده خانواده منتقل می

و به جای زنان و دختران تصمیم داشتند و بعد از بلوغ در هنگام نبود پدر برای خانواده 
نند. اهمیت کردند که برای مثال خواهر و برادر با چه کسانی ازدواج کگرفتند و تعیین می می

اجاق ) وِجاق کور»ای با داشتن چند فرزند دختر ای بود که حتی خانوادهداشتن پسر تا اندازه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 kaka 
2 da ya 
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تبار، دهنده  شد بدین معنی که مردم بر این باور بودند که پسری نیست که تداومخوانده می« کور(
 ای باشد.نسل و هویت چنین خانواده

اند که حائز مباحثی را مطرح کرده« ق کوراجا»محققان جوامع ایلی در خصوص اصطالح 
در نزد اقوام و عشایر جنوب ایران، مرگ فرزند »باشد. اما به طور عموم اهمیت و قابل تأمل می

پسر نیز کورگشتن آتش خانه بود. در اشعار عامیانه محلی قتل یا مرگ مردان را معادل خاموشی 
 (.32: ب1930سیاهپور، ) «اندتش خانه و خانواده دانسته

 گونه ب: فرماندهان در برابر فرمانبران
ایلی به عنوان گروهی واحد در تقابل با زیردستان یا رعایای این  با در نظر گرفتن رؤسای جامعه

توان نوعی شکاف ساختاری قدرت را در این جامعه به تصویر کشید. شکافی که بیشتر جامعه می
توان همه لیل و تفسیر بوده است. بر این مبنا میهای تاریخی نیز مورد استناد و تحدر تحلیل

مناصب خوانین، کدخدایان، ریش سفیدان را در مقوله رؤسا و سایر افراد ایل را در مقوله رعیت 
یا رعایای ایل قرار داد. از آنجا که حدود اختیارات مناصب باالدستی به تفکیک مطرح شده است 

شود. اصطالح رعایا یا رعیت تحت تأثیر اخته میدر اینجا تنها به تحلیل وضعیت رعایا پرد
معیشتی ایالت نوعی بازنمایی از نظام شبانی و برگرفته از بیان استعاری  -فرهنگ اقتصادی

اش بوده است. بدین معنی همانگونه که چوپان ضمن نگهداری از گله و مواظبت چوپان و گله
ریش سفید هم در سطوح مختلف از آنان وظیفه حمایت از دام را داشت، خان، کدخدا و 

اجتماعی وظیفه تصمیم گیری، جهت دهی و حل و فصل امور مختلف و متعدد رعایای  -سیاسی
دانستند و افراد ایل نیز از مربوط به خود را داشتند و آن را جزء وظایف و حقوق طبیعی خود می

نوعی عرف و آداب و کردند. این امردهی و فرمانبری بیشتر در قالب فرامین آنها تبعیت می
گردید. البته پایین شد و جزء فرهنگ عمومی جامعه ایلی تلقی میرسوم رایج تحکیم و تثبیت می

-ها محسوب میدست بودن رعایا بدین معنی نبود که آنان سر سپرده تام و بی اختیار باالدستی

ای خود شدند بلکه مناصب باالدستی در حد امکان سعی داشتند درصدد جلب رضایت رعای
ایلی نیز از قدرت و نفوذ خاص  برآیند. الزم به ذکر است که زنان مناصب باالدستی در جامعه

خود برخوردار بودند و در مواردی حتی به صورت غیر رسمی در انتخاب جانشین مناصب 
ترین گروه در کردند. اما ضعیفهای درون ایلی نقش ایفا میقدرت و رفع منازعات و کشمکش

« ضعیفه»اند که با یدک کشیدن اصطالح راتب قدرت ایلی، زنان و دختران رعایا بودهسلسله م
ها رایج گرفتند. اما این اصطالح تنها در برخی طوایف، ایالت و یا خانوادهمورد خطاب قرار می
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توان گفت در جامعه ایلی کهگیلویه و بویراحمد، مردان نداشت. می بود و در همه جا عمومیت
 را در امورات سیاسی و اجتماعی به عهده داشتند.  نقش کلیدی

 نتیجه گیری
سیاسی نظام سلسله مراتب قدرت  -توان گفت هر ساختار اجتماعیبر پایه آنچه بیان شد، می

ساختارهای سنتی ایران نیز سلسله ترین  خاص خود را دارد. ساختار ایلی به عنوان یکی از مهم
ایالت کهگیلویه و بویراحمد شامل شش ایل  مراتب قدرت خاص خود را داشته است.

های باشد. بر اساس یافتهزیاری میبویراحمد، باشت و باوی، بهمئی، چرام، طیبی و دشمن
اجتماعی در این ایالت مبتنی بر عصبیت بندی  توان گفت سازماندهی و ردهپژوهش می

رک اجتماعی نسبتاً ایستا های انتسابی و نوعی تحخویشاوندی، نابرابری شدید جنسیتی و ویژگی
بوده است. ساختار قدرت نیز بر اساس نوعی هرم سازمانی سلسله مراتبی بوده که، به ترتیب، از 

است و رعیت(، ریش سفیدان، کدخدایان و خوانین بوده) قاعده تا رأس هرم شامل افراد ایل
ستان از سویی و تکریم فرمانبری مبتنی بر نفوذ و احترام فراد –ماهیت سلسله مراتب فرماندهی 

 فرودستان از سوی دیگر بوده است. 
نخبگان سنتی »ساختار قدرت سیاسی در ایالت کهگیلویه و بویراحمد بیشتر با حکومت 

سازگار است. منظور از نخبگان سنتی قدرت در بافت سنتی « مشروعیت سنتی»و با نوع « قدرت
یا پیران خانواده هستند که در سلسله ایل، همان خوانین، کدخدایان، ریش سفیدان و پدران 

سیاسی، از باال به پایین، تصمیمات مهم و نهایی را برای امور مختلف اتخاذ  -مراتب اجتماعی
کردند. منظور از مشروعیت سنتی این است که تنها دلیل موجه برای پیروی از تصمیمات و می

 ها در جامعهگان و تقدس آندستورات افراد در سلسله مراتب ذکر شده، آداب و رسوم گذشت
باشد. یکی از ارکان مهم کسب قدرت، نژاد و اصل و تبار در سطوح باالی قدرت و  می ایلی

جنس و سن در سطوح پایین قدرت بوده است. بدین معنی مردم با توسل به اصطالحات و 
برای تصدی  مشروعیت و اعتبار الزم« رعیت زاده»و « کدخدا زاده»، «خان زاده»مفاهیمی مانند 

نمودند. با این وجود در مواقعی، فردی برجسته، جسور و با گری افراد خاص را فراهم می
توانست از مرتبه رعیتی به کدخدایی ارتقا پیدا نماید. پشتوانه خویشان و فامیل نزدیک خود می

 اما ارتقا و تحرک اجتماعی از مرتبه رعیتی و کدخدایی به خانی تحت هیچ شرایطی امکان
اجتماعی دیگری نیز  -های سیاسیهای آشکار قدرت سیاسی، نقشنداشته است. عالوه بر نقش

شد و مبنای اقتدار این نفوذ، بیشتر از  می تعبیر« نفوذ»در ایل وجود داشتند که نوع اقتدار آنان به 
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ند. بود« خادمان نزدیک و خاص خوانین»و « مالیان»ها نوع کاریزماتیک بود. مهمترین این نقش
با توجه به نقش محدودی که این گروهها در ساختار ایل داشتند از تحلیل آنها در این مقاله 

نظر شد. صرف
ساختار قدرت در جامعه ایلی براساس سلسله مراتب اجتماعی شکل گرفته است که گاهی 

گیرد. این نظام سنتی یک نوع رابطه ساختی و کارکردی بر اساس تا هفت رده را در بر می
گردد. کوچکترین واحد در ساختار  می یوندهای خویشاوندی و رابطه با زیست محیط محسوبپ

های ایل، خانواده است که پایه اصلی ساختمان و عنصر بنیادی در شکل دهی و ترکیب شاخه
رود. جایگاه فرد در سلسله مراتب بزرگتر ایل که جنبه ذهنی و متغیر دارد به شمار می

ره ثابت بوده است. بدین ترتیب مبانی سیاسی در ایالت و عشایر خویشاوندی ایلی هموا
های مبتنی بر نظام سلسله مراتب است و این نظام مبتنی بر کوچنده، صرفنظر از برخی تفاوت

های پایین، ساختار قدرت ایلی به باشد. در رده می قواعد پدرساالری و برتری سران ایل و طایفه
 قتدار کمتری برخوردار بود. مظاهر سلسله مراتب قدرت راگشت که از اریش سفید ختم می

توان در عناوینی چون خان، کدخدا، ریش سفید و بزرگ مال نام برد. بنابراین، ساختار  می
اجتماعی در این بندی  جامعه ایلی است و ردهدهنده  عامل پیوندترین  اجتماعی و سیاسی مهم

 گیرد.تحرک اجتماعی در آن به سختی صورت میباشد که  می ساختار مبتنی بر نسب و مالکیت
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 . تهران: دانشگاه تهران.مبانیجامعهشناسیومردمشناسیایالتوعشایر(. 1931) طبیبی. حشمت اهلل
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 . تهران: نی.ساختارهایاجتماعیعشایربویراحمد(. 1931) غفاری. هیبت اهلل
 . تهران: مستوفی.2. بکوشش فتح الدین فتاحی. چاپسفرنامهممسنی(. 1935) میرزا فتاح گرمرودی.
 . تهران: آگاه. مجموعهکتاب،آگاهایالتوعشایر(. 1932) لمبتون. آن


