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 مقاله علمی 

 های بختیاری  در سبک زندگی خان  دگرگونی

 پس از انقالب مشروطه
 1غفار پوربختیار

 (29/06/1401تاریخ تأیید:  ،16/11/1400تاریخ دریافت: )

 چکیده

شد. این تغییرات نه تنها در ابعاد های بختیاری دگرگون  پس از انقالب مشروطه سبک زندگی خان
ها تغییر کرد، بلکه ابعاد محتوایی  های مسکن، خوراک، پوشاک و درآمد خان شکلی رخ داد و شیوه

سایر امور زندگی روزمره آنها همچون نوع نگرش به ازدواج، خانواده و زن و نیز نگرش آنها به 
های مقیم پایتخت و  زاده ها و خان از خاناندوزی نیز دچار دگرگونی شد. اگرچه بعضی  علم و دانش

ها تمایل زیادی نشان دادند و به وقوع آنها در ایل بختیاری  کرده اروپا به این دگرگونی تحصیل
گرا در مقابل این تغییرات ایستادگی کردند. در  های کهنسال و سنت ای از خان اصرار کردند، اما عده

های بختیاری و علل پذیرش یا عدم پذیرش آن  اناین پژوهش چگونگی تغییر در سبک زندگی خ
تحلیلی و با استفاده از منابع دست اول تاریخی مورد بررسی قرار -ها با روشی توصیفی در بین خان
 گرفته است.

 ها، بختیاری، قاجار، دگرگونی، پایتخت خان ها: کلیدواژه
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 مقدمه
های اجتمـاعی موجـود در    اقشار و گروههای مختلفی در همه  با وقوع انقالب مشروطه دگرگونی

ها که در انقالب مشروطه حضور  ایران به وجود آمد. ایل بختیاری نیز به عنوان یکی از این گروه
توانست هـم در ابعـاد محتـوایی و     نصیب نماند. تحوالتی که می فعالی داشت، از این تحوالت بی
هـای   د. انقالب مشروطه دارای مؤلفههای بختیاری تأثیرگذار باش هم شکلی بر سبک زندگی خان

پـذیری بـود کـه در ایـن      طلبی و دگرگـونی  خواهی، مساوات گرایی، آزادی مختلفی همچون قانون
های مهم و اثرگذار آن انقـالب مـورد    پذیری به عنوان یکی از مؤلفه پژوهش فقط مؤلفه دگرگونی

هـای   بر سبک زندگی خـان تحلیلی آثار آن -توجه قرار گرفت و بر اساس روش تحقیق توصیفی
هـای ایـن پـژوهش     تـرین پرسـش   ها به آن بررسـی شـد. مهـم    بختیاری و در مقابل واکنش خان

های بختیاری اثرگـذار بـوده و دگرگـونی     اند از: آیا انقالب مشروطه بر سبک زندگی خان عبارت
موضـع   آمده چگونه بوده اسـت؟ آیـا بـا اتخـا      ها به شرایط پیش ایجاد کرده است؟ واکنش خان

آمیز، ورود هر گونه جریان دگرگونی را به ایل بختیاری نپذیرفتند یا اینکه با پذیرش مواضع  تقابل
 آمیز و همدالنه، به این جریان واکنش مثبت نشان دادند و آن را با آغوش باز پذیرفتند؟ تعامل

ی از های منفـی بعضـ   اساس پژوهش بر مبنای این فرض اصلی قرار دارد که با وجود واکنش
ها در مقابل ورود جریان دگرگونی به ایل بختیـاری، انقـالب مشـروطه توانسـت در بعضـی       خان
های بختیاری بگذارد و آن را متحول کند،  ها تأثیرات اساسی و عمیقی بر سبک زندگی خان زمینه

 های دیگر، زندگی آنها بر همان سبک و سیاق سابق تداوم یافت. اما در عوض در بعضی زمینه

 گونی در الگوی مسکندگر
سـاالری بختیـاری تـأثیر     پس از فتح تهران و اعاده نظام مشروطه، دو مسئله بـر روی نظـام خـان   

هـا   نشینی آنان و دیگری مسافرت خان بسزایی داشت که یکی اقامت خوانین در تهران و پایتخت
ه به دست آورده ها در راستای حفظ مناصبی که در دولت مشروط زادگان به اروپا بود. خان و خان

نشینی از یـک سـو و مسـافرت بـه اروپـا از       بودند، ناگزیر به سکونت در پایتخت بودند. پایتخت
های بختیاری نه تنها در بعد شکلی، دگرگونی در مسکن، خـوراک،   سوی دیگر باعث شد تا خان

ا فرهنگ، آداب تر از آن در بعد محتوایی، آشنایی ب پوشاک و لوازم خانه را پذیرا باشند، بلکه مهم
و مناسبات شهرنشینی و خلق و خوی شهری نیز آثار خود را بر آنها بـاقی گذاشـت و موجبـات    

 شان را فراهم کرد. دگرگونی در فکر، اخالقیات، عرف و عادات و روش و منش زندگی
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گذراندنـد.   های بختیاری تا قبل از انقالب مشروطه، در کنار مردم عادی ایل روزگار مـی  خان
کردنـد کـه از مـوی بـز      چادرهایی زندگی مـی  بیشتر اوقات را همانند رعایای خود در سیاه ها آن

هایی به سبک سنتی نیز داشتند کـه از   . البته خوانین قلعه(Cronin, 2000: 368)درست شده بود  
های چغاخور، دزک، سورک، سورشجان، جونقان در چهارمحال و  توان از قلعه ها می ترین آن مهم
آب بید، دژ ملکان و دژ شهی در خوزستان نام برد که هـر   لوط، قلعه تل، قلعه ایی چون قلعهه قلعه
شـان   ها با وجـود بزرگـی و عظمـت    های بختیاری بود. این قلعه شان سکونتگاه یکی از خان کدام

کاری چنـدانی در آنهـا بـه     نسبت به منازل اشراف در پایتخت بسیار ساده بوده و ظرافت و نازک
فته بود. مصالح اغلب آنها از سنگ، آجر و خشت پخته بود که تقریباً ارزان بود و بـه طـور   کار نر

ها در آنها به  بانی داشت که تفنگچی ها قرار داشت. هر قلعه چندین برج دیده فراوان در اختیار آن
گرفـت   ای بر فراز آنها قرار می پرداختند و گاهی یک یا دو توپ یا تفنگ سنگین فتیله نگهبانی می

 (.92: 1376)الیارد، 
نشـینی   هـای بختیـاری در تهـران، ایـن پایتخـت      اما پس از انقالب مشروطیت و اقامت خـان 

ها خیلی زود تغییر مسکن را پذیرفتند و بـرای   ها داشت. آن تأثیرات زیادی بر کیفیت مسکن خان
شـین تهـران   ن های بزرگ و مجللی را در منـاطق و محـالت اعیـان    سکونت خود منازل و عمارت

هایی که بـر اسـاس مقتضـیات زنـدگی اشـراف       خریداری کردند یا بنا نهادند. ویالها یا آپارتمان
خـان امیـرمفخم    پایتخت ساخته شدند و کامالً به سبک اروپایی مبله و مجهز بودند. مثالً لطفعلـی 
ن عمارت باستیون بختیاری دو خانه یا عمارت در تهران بنا نهاد. یکی در خیابان سپه که قبالً به آ

« بـا  انـاری  »گفتند و اکنون مکان فروشگاه مرکزی اتکا است و دیگری در اراضی موسوم بـه   می
اربـاب  »که در تهرانپارس واقع شده است و پس از خرید توسط ارباب هرمز زرتشتی به عمارت 

 :1395مشهور گردید که امروزه پارک پلیس در آن احداث شـده اسـت )سـعادت نـوری،     « هرمز
(. عمارت باستیون آنچنان به سبک سنتی و کهن ساخته شده بود که مریت هاکس دربارة آن 107
« های معروف عصر رنسانس فرانسه است خانه مجلل امیرمفخم در تهران همانند کاخ»نویسد:  می
خواست عمـارتی   پسند داشت. او می گرا بود و طبعی قدیمی (. امیرمفخم خانی سنت152: 1368)

هـا پـس از اقامـت در پایتخـت بـه       الع سابق بختیاری داشته باشد. البته بعضی از خانبه سبک ق
گفتنـد.   مـی « باالخانه»ها به آنها  هایی رو آوردند که چند طبقه داشت و بختیاری سکونت در خانه

قلی خان سردار اسعد در خیابان با  ایلخانی سابق )خیابان فردوسـی کنـونی(    عنوان نمونه علی به
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مجلل در دو طبقه داشت که اکنون به باشگاه بانک ملی تبدیل شده اسـت. ایـن عمـارت     عمارتی
 650:1975 )خـان سـردار بهـادر رسـید      نامه سردار اسعد به پسـرش جعفرقلـی   بر اساس وصیت

Garthwait,)یکی از خوانین به نام جعفرقلی خـان سـردار بهـادر اصـرار     »نویسد:  روز می . مکبن
گفـت، ایـن روش    زندگی کند و آن طور که خودش بـه مـن مـی   « خانهباال»داشت زنش در یک 

هـای بختیـاری    های خان (. از دیگر عمارت131: 1373« )ها شباهت دارد بیشتر به زندگی اروپایی
در پایتخت، منزل بزرگ و باشکوه نصیرخان سردار جنـگ بختیـاری در تهـران واقـع در خیابـان      

چهارراه مخبرالدوله سابق بود کـه اکنـون در اختیـار     سعدی جنوبی نرسیده به تقاطع جمهوری یا
هـای بختیـاری نیـز هـر کـدام       (. دیگـر خـان  107: 1395بانک تجارت اسـت )سـعادت نـوری،    

 هایی در پایتخت برای خود در نظر گرفتند. عمارت
های بختیاری در تهران و مقایسه  های خان بنابراین با بررسی در نوع و شکل منازل و عمارت

نشـینی و   شـود کـه پایتخـت    نشین روشن می ها و مساکن سابق آنها در مناطق بختیاری قلعه آنها با
ساالران بختیـاری کـه البتـه     نشین و خان های پایتخت های موجود در میان اشراف همچشمی چشم

اکنون در پی حفظ مقام و موقعیت خود، ناگزیر به اقامت دائمـی در تهـران شـده بودنـد، باعـث      
هـا دور از ایـل خـود، بـه زنـدگی و سـکونت در        از آنان در تهران یعنی فرسنگ گردید تا بعضی

هایی رو بیاورند که هم از نظر جنس مصالح و هـم از نظـر اسـلوب، ظرافـت، زیبـایی و       عمارت
شـان نیـز    نشین باشد و حتی خیلی زود قالع آنان در والیات تجمل همانند منازل اشراف پایتخت

 یر شکل یافت.به سبک عمارات پایتخت تغی

 لوازم خانه( –پوشاک  –دگرگونی در الگوی مصرف )خوراک 
پیرایگی  زیستی و بی های بختیاری و زن و فرزندشان تقریباً ساده تا قبل از انقالب مشروطه، خان

کردند. اگرچه  را در زندگی خود به ویژه از نظر خوراک، پوشاک و اسباب زندگی رعایت می
ای متفاوت بود، اما فاصله چندان زیادی نیز  ن و رعایای خود تا اندازهسطح زندگی آنها با پیروا

کرد، غذایی تقریباً مشابه  شان وجود نداشت. هر خان در میان مردم طایفة خود زندگی می میان
پوشید. متأسفانه منابع آگاهی مفصلی دربارة خوراک  ها می خورد و لباسی تقریباً مشابه آن آنها می

دهند. اگرچه در گذشته غذای اصلی خان همچون مردم طایفة خود نان  رائه نمیها به ما ا خان
بلوط نبود و معموالً طعام او با گوشت گوسفند همراه بود، اما تفاوت خیلی زیادی نیز میان خان 
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های خود به غذاهای گوشتی  و رعایا وجود نداشت، زیرا مردم عادی ایل نیز گاهی با  بح دام
 (.209: 1378میراحمدیان، یافتند )ا دست می

اش چندان مجلل و تشریفاتی نبود. کباب غذای اصلی و  در مجموع غذای خان و خانواده
ها و نوشیدنی آنها نیز یک نوشیدنی ساده و طبیعی به نام دو  بود. نوشیدن  ساده همه بختیاری

ما پس از اقامت (. ا376: 1376مشروبات الکلی در میان آنها رایج نبود )سردار اسعد و سپهر، 
ها و  هایشان در پایتخت و شهرهای بزرگ، سرو انواع چلوخورشت های بختیاری و خانواده خان

های جدید، لذیذ و حتی اروپایی و نیز خوردن انواع مشروبات، نان  پلوها و غذاها و نوشیدنی
ر اثر رفت ها متداول شد. خوانین بختیاری د های بختیاری شیرینی و بیسکویت انگلیسی در خانه

های آنها  و آمد به پایتخت اغلب به نوشیدن مشروبات الکلی عادت کرده و تقریباً در همه قلعه
 (.123: 1373همیشه مقدار زیادی مشروب روسی وجود داشته است )مکبن روز، 

ها بود که آن نیز تحت تأثیر اقامت  آنچه ما اطالعات بیشتری از آن داریم، پوشاک بختیاری
های  تهران یا سفرهایشان به اروپا دگرگون گردید. تا قبل از انقالب مشروطه گزارشها در  خان

کند  زیادی از پوشاک زن و مرد بختیاری ارائه شده است که اصیل و سنتی بودن آن را تأیید می
(. سردار اسعد و سپهر دربارة لباس 366: 1373؛ کرزن، 306: 1371؛ دوبد، 235: 1371)الیارد، 

: 1376« )پوشند های بختیاری همان لباس دورة ساسانی را می زن»نویسند:  ری میزنان بختیا
های بختیاری از نوعی روسری گلدار کتانی  تمام دختران بالغ و زن»نویسد:  (. بیشوپ نیز می192

 (.70: 1375« )کنند پوشاند استفاده می هایشان را می به نام مینا که تمام سر و سینه و پشت شانه
های بختیاری در آنجا، نوع پوشش آنها نیز تحت تأثیر  از فتح پایتخت و اقامت خاناما پس 

های بختیاری با مردم شهرنشین و حشر و  بی ها و بی جامعة شهرنشین دگرگون شد. آشنایی خان
ها به کشورهای اروپایی و تأثیرپذیری  زاده ها و خان نشر با آنها از یک سو و مسافرت اغلب خان

ها تغییراتی ایجاد  دیگر سو، موجباتی را فراهم آورد تا در شکل و نوع پوشش بختیاری از آنجا از
اند، این  نشین دیدن کرده شود. اکثر سیاحان اروپایی که پس از مشروطه از مناطق بختیاری

(، سر هنری 121: 1373اند. الیزابت مکبن روز ) های خود منعکس ساخته دگرگونی را در سفرنامه
اند. به عنوان نمونه  ( و ویکتوریا سکویل وست از این جمله148: 1368مریت هاکس ) د. المانی،

برخالف تصاویری که از »نویسد:  ها آمد، اینطور می المانی که پس از مشروطه به میان بختیاری
های  ها در این اواخر پیراهن مرد و زن این طایفه، از سیاحان قرن نوزدهم به جا مانده، بختیاری



 

 

 

 

 

 1401پاییز و زمستان ، 35شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

46 

های بلند  های تنگ و کاله های قدیمی خود را با تقلیدی ناقص از اروپاییان به جامه و کالهدراز 
های سلطنت  وست نیز که در آخرین سال (. سکویل698: 1378« )اند قواره تبدیل کرده اما بی

من متأسف بودم که آنان »نویسد:  قاجار به چهارمحال بختیاری آمد، درباره این تغییر پوشش می
پوشند ... من در تهران زنان  جامه قدیمی بختیاری را که لیارد توصیف کرده بود، نمی دیگر

دانستم که آنها آن لباس را برای خوشامد  بختیاری را در جامه قدیمی خود دیده بودم، ولی می
: 1380« )کنند شخص من پوشیده بودند و اینکه دیگر در زندگی عادی خود آن را بر تن نمی

بیشتر خوانینی که از اروپا »کند:  روز نیز این دگرگونی را چنین روایت می مکبن(. همچنین 25
ها  بی کنند تا لباس اروپایی به تن کنند.... امروزه بیشتر بی گردند، همسرانشان را تشویق می برمی

 (.120: 1373« )کنند از لباس شهری استفاده می
گرگونی در اسباب و اثاثیة زندگی آنان بود. نشینی یا سفر به اروپا، د از دیگر تأثیرات پایتخت

هایشان در دوران پیشامشروطیت چندان زندگی لوکس و مجللی  های بختیاری و خانواده خان
ها اگرچه در قیاس با رعایای خود از وسایل، تزئینات و اسباب زندگی  نداشتند. آن

نسبت به اشراف جامعة  کردند، اما سطح زندگی آنها از این نظر تری استفاده می قیمت گران
تر بود. این  شهری و به ویژه نسبت به سطح زندگی اشراف پایتخت و اروپاییان به مراتب ساده

تنها بنجامین اولین سفیر آمریکا در ایران است که قبل از مشروطیت درباره مبل و اثاثیه اروپایی 
( و غیر از این 108: 1363گوید ) خان ایلخانی در قلعة چغاخور سخن می قلی بهای حسین و گران

 هیچ گزارش دیگری در این باره به ما نرسیده است.
شان در اروپا، آنان خیلی زود  ها در پایتخت یا اقامت اما پس از مشروطه و سکونت خان 

استفاده از اسباب و کاالهای لوکس و پیشرفته اروپایی را پذیرا شدند. آرایش گفتمانی سردار 
های اغلب  های خود درباره سفر به فرنگستان از یک سو و روایت هظفر بختیاری در سفرنام

ها یا  نشین، خبر از تعلق خاطر و شیدایی خان سیاحان اروپایی در تهران یا مناطق بختیاری
گرایانه  دهد. فرهنگ مصرف هایشان به اسباب و کاالهای لوکس و مجلل اروپایی می خانواده

شیفتگی وی به کاالها و سردار ظفر هویداست که بیانگر دلساالری در سفرنامه  مبتنی بر اشیاء
مصنوعات کارخانجات پاریس و لندن و دیگر شهرهای اروپایی است. خرید لباس، ساعت، طال 
و جواهر، کارد و چنگال، مبل و سینماتوگراف، دستگاه روشویی، تختخواب و لحاف و پتوی 
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گرایانه این ایلخان ناملتزم به زندگی ایلی و  تجملفرنگی توسط وی، بیانگر اخالق و فرهنگ 
 (.177 -248: 1372مآبانه غربی است )سردار ظفر بختیاری،  اش در مقابل فرهنگ لوکس واگرایی

های آنان  های بختیاری در تهران و حتی قلعه پس از اقامت در پایتخت، منازل و مساکن خان
س و مدرن ساخت کارخانجات اروپایی گردید. در والیت چهارمحال نیز مزیّن به کاالهای لوک

( و کلود انه از 131: 1373(، مکبن روز )680و  2/479: 1378سیاحان اروپایی همچون المانی )
اسباب و اثاثیة اروپایی همچون مبلمان، چلچرا ، ساعت، تختخواب، میز و صندلی و کاناپه در 

در توصیف اسباب لوکس و اروپایی قلعة  دهند. مثالً کلود انه های بختیاری خبر می منازل خان
اند. تاالر با کاناپه، مبل  های اروپایی از سقف آویخته چلچرا »نویسد:  سرداراسعد در جونقان می

 (.220: 1368« )و میز و صندلی مبله و مزین شده است

 دگرگونی در الگوی ازدواج
همســری پیــروی  اج درونهــای بختیــاری غالبــاً از الگــوی ازدو در دوران پیشامشــروطیت، خــان

همسری نداشـتند یـا بـه عبـارتی چـون       ها عالقة چندانی به ازدواج به شیوة برون کردند. خان می
رفـت.   هایشان نیز از محدودة ایل بختیاری فراتـر نمـی   شد، ازدواج ارتباطاتشان به ایل محدود می

ایلــی بــود. شــیوة  ای یــا حــداکثر درون طایفــه خــانوادگی و درون هــای آنــان درون اغلــب ازدواج
(. 239: 1393های بختیاری، رایج و استوار بود )داودی حموله،  چندهمسرگزینی نیز در میان خان

دانسـت.   هر خان گرفتن زنان متعدد را نشانة اعتبار و شایسـتة شـأن و جایگـاه واالی خـود مـی     
ب از میـان  نـام داشـت و اغلـ   « بـی  بی»ترین و مقتدرترین همسر خان، زن سوگلی او بود که  مهم

شد، زیرا معموالً خوانین بختیـاری اولـین و مهمتـرین ازدواج خـود را      عموزادگان او انتخاب می
دادند. ازدواج با عموزادگان رویکـرد   همسری با دخترعموهای خود انجام می مطابق الگوی درون

، ها بوده و از نظر آنان بسیار مطلـوب و جـذاب بـوده اسـت )گارثویـت      نخست و بااهمیت خان
سکینه که دخترعمـویش   بی  (. البته اختالفات شدید میان سردار ظفر و همسر اولش بی92: 1375
( یک مورد اسـتثنایی  51: 1373روز،  ؛ مکبن230: 1362ایلخانی بود )سردار ظفر بختیاری،  حاجی

هـای   همسـری و بـه دالیـل و بهانـه     بوده است. هر خان پس از ازدواج اول خود، به شیوة بـرون 
ف با دخترانی از دیگر طوایف ایل بختیاری که از لحاظ دودمانی و پایگاه اجتماعی در تـراز  مختل

تـراز، کـامالً سیاسـی و بـرای رفـع کـدورت و        هـای نـاهم   کرد. این وصلت او نبودند، ازدواج می
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ها در میان طوایف متعدد ایـل بختیـاری    اختالف میان طوایف و برای تحکیم قدرت و نفو  خان
 (. 102: 1368؛ کیاوند، 113: 1373شد )گارثویت،  انجام می

های بختیـاری در پایتخـت،    اما پس از مشروطیت و به ویژه از زمان فتح تهران و اقامت خان
هایی خیلی زود سست و ناپایدار گردید. دیگر ازدواج با عموزادگان و حتی  شالوده چنین ازدواج

هـای جـوانتر مطلوبیـت     ها و به ویژه خـان  نازدواج با دختران طوایف مختلف بختیاری برای خا
های مقیم پایتخت که زنان ایلی خود را در والیت باقی گذاشته بودنـد،   کمتری داشت. اغلب خان

ناگزیر به سمت ازدواج با دختران نخبگان شهری و اشـراف و مقامـات پایتخـت رو     تدریج و  به 
زاده  والً در میان زنان هر خان یا خـان . از آن پس معم(Samsam Bakhtiari, 2006: 163)آوردند 

هایی نیز اغلـب بـا    شد. پر واضح است که چنین ازدواج بختیاری حداقل یک زن تهرانی دیده می
سـاالر   دهنـده پیونـد میـان نظـام خـان      شد و نشان اقتصادی انجام می -هدف و رویکردی سیاسی

از سوی دیگر بوده اسـت. در همـین    ساالر قاجار تبار و دیوان سو و نظام اشرافیت بختیاری از یک
های آریسـتوکرات   راستا خوانین بختیاری مقیم پایتخت یا پسرانشان با دختران متنفذترین خانواده

تهرانی و به ویژه با دختران شاهزادگان قاجاری و مقامات درباری پیوند زناشویی بستند تا بتوانند 
بیـت و تقویـت کننـد. بـه عبـارت دیگـر       از این طریق مناسبات خود را با رأس هرم حکومت تث

های بختیاری تا زمانی که در جایگاه رهبری ایلی و محلی قرار داشـتند، بـا    توان گفت که خان می
کردند، اما اکنون که آفتاب آنان در سپهر سیاسـت ایـران طلـوع     دخترانی از درون ایل ازدواج می

پیوند خود در سطوح ملـی آن هـم بـا    کرده و به جایگاهی ملی دست یافته بودند، در پی تحکیم 
 ساالر پایتخت برآمده بودند. های اشراف و دیوان خانواده
الدولـه شـاهزاده    میـرزا حشـمت   خان امیر مفخم با دختر عبدالـه  عنوان مثال ازدواج لطفعلی به

سـاالران   خـان امیرتومـان از اشـراف و دیـوان     قاجار، ازدواج برادرش سردار جنگ با دختر یحیی
الممالک صدراعظم دورة  قجر، وصلت غالمرضاخان سردار بختیار با دو دختر از مستوفی دودمان

(، پیونـد زناشـویی جعفرقلـی سـردار اسـعد بـا دختـر عالءالدولـه         643: 1365قاجار )عکاشـه،  
دار پرآوازه پایتخت )سردار اسعد،  ساالر برجسته و سپس با دختر حاج حسین ملک سرمایه دیوان
سـاالر   خان صمصـام بـا دخترانـی از دو خـانواده دیـوان      قلی اج پسران مرتضی(، ازدو245: 1378
فقط چند مورد از این  (,Samsam Bakhtiari ,163 :2006 198)الممالک   السلطنه و مستوفی نظام

زادگان بختیاری فقط  ها و خان (. البته خان1دار سیاسی یا اقتصادی است )جدول  پیوندهای هدف
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ن رجال و نخبگان پایتخت بسنده نکردند، بلکه از این سطح نیـز گـامی فراتـر    به ازدواج با دخترا
برداشتند و با نگاه به افقی بلندتر، برای اولـین بـار بـه ازدواج بـا دختـران زیبـاروی اروپـایی رو        

زادگان متعدد بختیاری به اروپا برای تحصیل قـرار   آوردند که همین امر نیز تحت تأثیر اعزام خان
: 1377خان اسفندیاری با آوا کارل آلمانی )اسفندیاری بختیاری،  به عنوان مثال خلیل داشته است.

( شاهپور بختیار با مدلین فرانسوی و امیر بهمن صمصام با شارلوت لهستانی ازدواج کردنـد.  113
خـان سـردار    قلـی  تر بختیاری همچون خسروخان سردار ظفر و علی های کهنسال البته بعضی خان

های جوانتر همچنان به ازدواج با زنان و دخترانـی از ایـل بختیـاری اصـرار      ف خاناسعد بر خال
 نشین ازدواج کنند. وجه راضی نشدند تا با زنان و دختران پایتخت هیچ کردند و به می

های بختیاری یا عزیمت آنهـا بـه اروپـا،     نشینی خان اما تأثیر دیگر انقالب مشروطه و پایتخت
همسـرگزینی بـود. در دوران قبـل از مشـروطیت، شـیوه       زینی بـه تـک  تبدیل الگوی چندهمسرگ

ای مطلوب و رایـج بـود و بـا سرشـت      محور بختیاری شیوه چندهمسرگزینی در میان جامعة خان
ایلی و کهن آنان سازگاری داشت. در همین راستا نویسندگان زیادی به کـراات از وجـود پدیـده    

؛ 196: 1376گوینـد )سرداراسـعد و سـپهر،     یهای بختیـاری سـخن مـ    چندهمسری در میان خان
ها در پایتخـت یـا    ورزی دائمی خان (. اما پس از سکونت217: 1375؛ بیشوپ، 94: 1376الیارد، 

شان با سبک زندگی مدنی و اروپایی، بـه   مسافرت به اروپا، مراوده آنها با جامعة شهری و آشنایی
سـاالران   بوتة فراموشی سـپرده شـد و خـان    ها به تدریج پدیدة چندهمسرگزینی در میان بختیاری

کرده، نگاه سـنتی بـه مسـئله ازدواج را     های تحصیل زاده های جوان و خان بختیاری و به ویژه خان
گـرای بختیـاری    تر و سـنت  های نسل قدیم همسری روی آوردند. اکنون خان رها کردند و به تک

دی به گرفتن زنان متعدد داشتند، در چون امیر مفخم، سردار محتشم و سردار جنگ که عالقة زیا
گرایی همچون سردار ظفر که خـود در   اقلیت قرار گرفته بودند. کار به جایی رسید که خان سنت

قدم چندهمسری بود و زنان متعددی گرفته بود، در سن پیری از پدیـدة   جوانی از طرفداران ثابت
پیش از این خوانین زن زیـاد  »یسد: نو کند و می های بختیاری برائت می چندهمسری در میان خان

امروز فرزنـدان مـا   »نویسد:  ( یا در جای دیگری نیز می199: 1362...« )گرفتند، بد رسمی بود  می
 (.63)همان، « گیرند ترک این رسم گفته و به ندرت دو زن می

نشـینی یـا سـفر بـه اروپـا، افـزایش سـن ازدواج در میـان          همچنین از دیگر نتـایج پایتخـت  
ادگان بختیاری بوده است. در گذشته پسران و دختـران بختیـاری در سـنین بسـیار کـم بـا       ز خان
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(. 320:1378؛ امیراحمـدیان،  108: 1376؛ الیارد، 108: 1375کردند )بیشوپ،  یکدیگر ازدواج می
آوردند که در فرهنگ بختیاری  در اغلب اوقات دختران را هنگام تولدشان به نامزدی پسران درمی

گفتند، یعنی هنگام بریدن ناف دختر تازه تولدیافته با  کر نـام   می« براننامزدی ناف»یده به این پد
بی مـریم بختیـاری بیـان     (. بی79: 1382کردند )محمودی بختیاری،  پسری او را نامزد آن پسر می

« من وقتی چهل روزه بودم، پدرم برای پسـر محمـدعلی خـان چهارلنـگ عقـدم نمـود      »کند:  می
ها در پایتخت و اروپا بـه تـدریج نـه     . اما در دوران پس از مشروطیت و اقامت خان(53: 1382)

بران بلکه ازدواج در ایام طفولیت و صغر سن کاهش یافت و بـا گذشـت زمـان     تنها نامزدی ناف
علت بـاال رفـتن سـن ازدواج در    »نویسان معتقد است که:  منسوخ گردید. اگرچه یکی از سفرنامه

روز،  )مکـبن « تیاری اقامت طوالنی آنها در اروپا جهـت ادامـه تحصـیل اسـت    زادگان بخ بین خان
(. اما واقعیت این است که برخالف جامعة عشـایری کـه میـانگین سـن ازدواج در آن     73: 1373

نشینان، میانگین سن ازدواج رو  پایین بوده است، در میان اهالی شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت
گان بختیاری با اقامت و سکونت در تهران و شهرهای بزرگ تحت تأثیر زاد به افزایش بود و خان

 همین پدیده قرار گرفته بودند.

 نگاه به زن و مسئلة دگرگونی
پذیری در سـبک زنـدگی    پذیری یا عدم دگرگونی تواند دگرگونی یکی از مهمترین مباحثی که می

وق آنهـا اسـت. در دوران قبـل از    ها را نشان دهد، مسئلة کیفیت جایگاه زنان بختیاری و حق خان
فرما بود. زنان نه تنها دارای  مشروطیت در جامعة بختیاری مردساالری به طور تمام و کمال حکم

بردند. دختـران و   ها و مشکالت زیادی رنج می موقعیت مناسبی نبودند، بلکه اغلب از محدودیت
ز پدران، برادران و شـوهران خـود   زنان بختیاری هیچ گونه آزادی و اختیاری از خود نداشتند و ا

اطاعت و تمکین محض داشتند. پدران و برادران، دختران و خواهران خود را بـه زور بـه ازدواج   
آوردند و در صورت عدم تمکـین او را بـه کتـک زدن و حتـی      هر کسی که دوست داشتند درمی

سـرش بـود و زن در   االختیـار هم  (. خان اربـاب تـام  519: 1365کردند )عکاشه،  کشتن تهدید می
گیـری   شد. خان به عنوان مرد خـانواده تصـمیم   شنوی از او به شدت تنبیه می صورت عدم حرف

: 1376ها و سایر زنان فقط ملزم به اطاعت و اجـرای دسـتورات بودنـد )الیـارد،      بی کرد و بی می
ا بـود کـه از   ه بی خان ایلخانی بختیاری خود یکی از همین بی قلی مریم دختر حسین  بی (. بی125

بدو تولد تا ایام میانسالی یکی از قربانیان نظام مردسـاالر و اقتـدارگرای خـوانین بختیـاری بـود.      
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بی مریم در خاطرات خود کامالً بر اساس دفاع از حقوق زنان در مقابل ظلـم   آرایش گفتمانی بی
و مخالفـت بـا ظلـم    ها نسبت به آنان بود. او از اولین کسانی بود که پرچم انتقـاد   و تبعیض خان

هـا بـه زنـان در دوران     ها نسبت به زنان را برافراشت. در خاطرات خـود دربـارة ظلـم خـان     خان
آمیـز زنـان بختیـاری و     دهد و از موقعیت فرودستانه و حقـارت  پیشامشروطیت داد سخن سر می

ض از مـا  داند در تمام کرة ار خدا می»کند:  تبعیض میان زن و مرد در آن روزگار چنین شکوه می
بـی مـریم بختیـاری،     )بـی « تـر نیسـت   تر و  لیل های بختیاری بدبخت های ایرانی خصوصاً زن زن

زن بختیـاری هـیچ مقـامی را دارا نیسـت. واقعـاً      »نویسـد:   (. او در جای دیگری مـی 115: 1382
دارا های بختیاری هیچ حقـوقی را   های بختیاری گریه کنند.... زن های دنیا باید به حال خانم خانم

« روز بختیاری برای کلفتی و دفع شهوت مـردان خلقـت شـدند    های بدبخت و سیاه نیستند.... زن
بی مریم درباره زنان بختیاری قبـل از انقـالب    (. آنچه ما در نوع نگرش و اندیشه بی159)همان، 

و  کنیم، اعتراض مدنی و انتقاد شدید این بانوی آگاه به تضییع حقـوق زنـان   مشروطه مشاهده می
هـای او   شود. در نوشـته  دفاع از آنان در مقابل انواع ظلم و اجحافی است که به آنها روا داشته می

بـی   توان اولین عالئم کوشش در مسیر ایجاد دگرگونی در ایل بختیاری را مشـاهده کـرد. بـی    می
حت و مریم سرسختانه به دنبال رفع تبعیض میان زن و مرد، برقراری حقوق زنان و باال بردن سـا 

ها را عدم علم و آگاهی زنان بختیاری به ویژه  جایگاه آنان است. او علت اصلی همه این بدبختی
تمام بدبختی ما زنها از خودمان است، زیرا که نه علم داریم و »داند:  درباره حقوق مدنی خود می

 (.115)همان، « دانیم نه حقوق خود را می
برانگیز در ایل بختیاری  وعات مهم و چالشندادن ارث به دختران و زنان یکی از موض

ها ریشه  های دور و دراز در میان بختیاری است. رسم ندادن ارث به زنان و دختران طی سال
ای دور به این مسئله خو  گرای بختیاری از گذشته های قدرتمند و سنت دوانده بود و خان

به دختران و زنان باشد، منجر به گرفته بودند. بنابراین هر گونه سخنی که نشان از دادن ارث 
بی مریم به کراات  شان را در پی داشت. در البالی خاطرات بی واکنش آنها شده و مقاومت

شود و او با اعتراض بسیار از این مسئله به  سخن از ندادن ارث به دختران و زنان دیده می
ل بختیاری یاد عنوان یکی از مسائل اصلی تبعیض جنسیتی و عدم رعایت حقوق زن در ای

بی مریم محدود نشد، بلکه عدة  (. البته کوشش در این راه فقط به بی110کند )همان،  می
قلی خان سردار اسعد یکی از آنان است.  دیگری نیز در این زمینه دست به کار شدند که علی
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ا کرد تا رسم کهن ندادن ارث به دختران و زنان ر  بی مریم بسیار تالش او نیز همانند بی
عادات بد ایلیات این است که ارث به »نویسد:  براندازد. سردار اسعد خود در این باره می

: 1376« )دهند و من در بختیاری خیلی سعی کردم که این عادت را متروک نمایم دختر نمی
ها  های نامحدودی از سوی سایر خان های محدود، واکنش (. اما در مقابل این کنش196

نامه بعضی از  توانیم در وصیت ها را فقط می سفانه نمود این واکنشگرفت. متأ صورت می
گرای بختیاری  های کهنسال و سنت نامه دو تن از خان ها مشاهده کنیم. بررسی وصیت خان

دهد که هیچ کدام از آن  همچون محمدحسین خان سپهدار و خسروخان سردار ظفر نشان می
نامه سپهدار  اند )تصاویر وصیت ن خود اختصاص ندادهدو نفر امالک یا اموالی به دختران یا زنا

نامه سردارظفر، آرشیو شخصی نگارنده(. اما مقاومت در برابر این مسئله تا آن اندازه  و وصیت
تا کنون موفق »... های سردار اسعد نیز نتوانست آن را از بین ببرد:  شدید بود که حتی تالش

)سردار اسعد و « این عادات زشت منسوخ شود نشدم. امیدوارم که به واسطة مدارس جدید
(. ایجاد مدارس جدید در بختیاری نیز نتوانست در این باره کاری از پیش 196: 1376سپهر، 

ببرد و رسم ندادن ارث به زنان و دختران را براندازد. البته مقاومت در برابر این امر تا آنجا 
نامه خود نتوانست رسم  شتن وصیتمستحکم بود که حتی شخص سردار اسعد نیز هنگام نو

ندادن ارث در بختیاری را براندازد و امالک یا اموالی را برای دختران و زنان خود بر جا 
 (.,Garthwait 650 :1975نامه سردار اسعد موجود در  بگذارد )وصیت

هـای   بـی  دهد که پس از برقراری نظام مشروطیت شرایط برای بی همة این موارد نشان می
زادگانی که پس از کسب دانش نوین  بختیاری به کلی تغییر کرد، به ویژه اینکه نوع نگرش خان

شدت تغییر یافته بود. همچنین بهبود شرایط زنان بختیاری از  گشتند، به در اروپا به وطن باز می
سـتارة  »خواهانـة   آموخته اروپـا بـود کـه حـزب ترقـی      زادگان دانش های خان مهمترین اولویت

از فصل چهارم )اصول عمومی( مرامنامه حزب ستارة بختیاری  5را بنیاد نهادند. بند « اریبختی
تقسیم ارث »کرد و در بند ششم همین فصل  کر شده بود:  را مطرح می« توجه به حقوق زنان»

« گیـرد  بنا بر قوانین اسالم زیرا در حال حاضر در ایالت بختیاری به دختران چیزی تعلق نمـی 
ترتیـب   فصل اول )اصـول اساسـی( نیـز بـه     15و  13(. بندهای 91: 1374تیاری، )نوروزی بخ

را « ایجاد مدارس برای پسـران و دختـران  »و « آموزش ابتدایی اجباری برای پسران و دختران»
 (.88شد )همان،  شامل می
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 اندوزی دگرگونی در امر دانش
زادگـان بختیـاری    تر خان طوالنی های بختیاری به کشورهای اروپایی و به ویژه اقامت مسافرت خان

در اروپا برای تحصیل، در دگرگونی فکر و سـبک زنـدگی آنـان تـأثیری عمیـق و نقشـی دقیـق و        
زادگان بختیاری مبهوت شـکوه   ها و خان ماندگار بر جای گذاشت. اگرچه دل هوسباز بعضی از خان

نچه مهم است آشـنایی آنـان   زمین گردید، اما آ شیفته کاالها و مصنوعات مغرب و تجمل فرنگ و دل
هـا بـا    های اروپایی و تحوالت شگرفی است که در آنجا رخ داده بود. آشنایی خان با افکار و اندیشه

های نوین اروپایی و زندگی مدرن شهری از نتایج سـفرهای   تمدن و فرهنگ اروپا و افکار و اندیشه
(. امـری کـه خیلـی زود و بـا     2های بختیاری به کشورهای اروپایی بوده اسـت )جـدول    مکرر خان

 بازگشت آنان به وطن تأثیرات عمیق و اساسی بر جامعة بختیاری گذاشت.
سیاحانی که تا قبل از انقالب مشروطه از اروپا به ایل بختیاری آمده و از نزدیک با مردم این  

سـوادی، ناآگـاهی و حتـی     هـای خـود از کـم    انـد، در البـالی سـفرنامه    ایل حشر و نشـر داشـته  
اند. تا جایی کـه حتـی بـابن و هوسـه      های بختیاری و سایر مردم ایل خبر داده پرستی خان خرافه

ها معتقد به عقاید  ای را مثل بختیاری ما در میان این امم هیچ طایفه»کنند:  فرانسوی چنین  کر می
 (.63 – 64: 1363« )خرافه ندیدیم

بـه کسـب دانـش نداشـتند و حتـی      ها تا قبل از انقالب مشروطیت توجـه چنـدانی    بختیاری
هـای   ها بلکه خـان  کردند. نه فقط عموم بختیاری شأن و جایگاه خود تلقی می تحصیل آن را دون 

اندیشـیدند. آنـان در آن روزگـار اجـازه      گونـه مـی   آنها نیز واجد چنین خصائلی بودنـد و همـین  
باسوادی را تحـت   ص نیمهها که اشخا دادند پسران و دخترانشان به کسب علم بپردازند. خان نمی

دانسـتند و بـه آن افتخـار     عناوین مال یا میرزا در خدمت خود داشتند، خود را ارباب شمشیر مـی 
ساالر بختیاری در آن روزگـار، منطقـی معتقـد بـه      کردند. منطق درونی و حاکم بر جامعة خان می

 پروری بود. فرسایی و دانش گری و منتقد به قلم نظامی
زادگـان در پایتخـت و    ها و خان الب مشروطیت و به ویژه پس از حضور خاناما با وقوع انق

مسافرت آنها به اروپا و آشنایی با فرهنگ و جامعه اروپایی شرایط کـامالً تغییـر کـرد. بـه زودی     
های بختیاری یا در مدارس اروپایی و آمریکـایی اصـفهان و تهـران بـه      اغلب فرزندان  کور خان
دسته بـه کشـورهای مختلـف اروپـایی اعـزام شـدند تـا در         ینکه دستهتحصیل مشغول شدند یا ا

ها به اروپا برای  بپردازند. البته هیچ گزارشی از اعزام دختران خان  مدارس آن دیار به کسب دانش
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پـروری   دوستی و دانـش  خان سردار اسعد دوم خانی که از نظر علم قلی تحصیل وجود ندارد. علی
زادگـان  کـور بـه اروپـا      نظیر بود، در اعزام خان خصیتی ممتاز و بیهای بختیاری ش در میان خان

سعی بلیغ و نقشی عمیق ایفا کرد. او به پدران آنها توصیه کرد تـا فرزنـدان خـود را بـرای اخـذ      
زاده،  دانش نوین به اروپا اعزام کنند و کوشش وافری در این راسـتا انجـام داد. بـه نوشـتة ملـک     

ن مدارس بختیاری را با خرج خود برای تحصیل عالیه به اروپـا اعـزام   التحصیال سردار اسعد فار 
 (.5/1079-4: 1371کرد )

هـای   در میان کشورها، سوئیس و در میان شهرها، لـوزان کـه جـذابیت بسـیاری بـرای خـان      
زادگان جوان بختیاری بود. پـس از لـوزان، شـهرهای لنـدن و      بختیاری داشت، مقصد اصلی خان

روز   که البته پذیرای عده اندکی از محصالن بختیاری بودند. تا آنجا که مکبن پاریس قرار داشتند
هـای خـود را در سـنین جـوانی بـرای       کلیه خوانین بچـه »کند:  به همین موضوع چنین شکوه می
شود تا  کنند. این بسیار مایه تأسف است که به آنها توصیه نمی تحصیل به مدارس لوزان اعزام می

 (.140: 1373« )هت ادامه تحصیل به انگلستان بفرستند...فرزندان خود را ج
زاده  خان 30طی دوران هفده ساله از فتح تهران تا به سلطنت رسیدن رضاشاه پهلوی بیش از 

  (. برآیند این عمل یعنی کسب دانـش 2نوجوان بختیاری برای تحصیل روانه اروپا شدند )جدول 
ای زیادی در میان جامعة بختیاری بـود کـه تـاکنون    ه نو توسط جوانان بختیاری، ایجاد دگرگونی

ها و تحوالتی را که در غرب  تافت. این جوانان عالقمند بودند پیشرفت چندان دگرگونی را برنمی
 دیده بودند، در ایران و به ویژه در ایل بختیاری به بوته آزمایش و تجربه بسپارند.

با بازگشت آنان به ایل بختیاری خیلی زود میان خوانین بزرگ و سنتی بختیـاری کـه سـلوک    
هـا در اروپـا    پذیری نبود و خوانین کوچک کـه سـال   اجتماعی و فرهنگی آنها مبتنی بر دگرگونی

هـای متقابـل و شـدیدی بـه وجـود آمـد.        اقامت داشته و دانش نوین را کسب کرده بودند، کنش
حفظ وضع موجود عالقمند بودند و ایجاد هر گونه تحول و نوگرایی در ایـل   های بزرگ به خان

آموخته اروپا خواهان ایجاد دگرگـونی عمیـق    تابیدند، اما خوانین جوان و دانش بختیاری را برنمی
نه تنها در ایل بختیاری بلکه در سراسر ایران بودند. این تضاد و تعارض تا جایی به بروز چالشی 

ه.ش. منجـر بـه تأسـیس حـزب سـتاره       1300عمیق انجامیـد کـه سـرانجام در    جدی و شکافی 
کرده به رهبری خان باباخـان اسـعد گردیـد )نـوروزی      های جوان و تحصیل بختیاری توسط خان

گــاه دانــش و افکــار  (. حــزب ســتاره بختیــاری بــه عنــوان مظهــر و تجلــی80: 1374بختیــاری، 
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گرایانـه و در پـی تغییـر     خواهانه و تحـول  ای ترقی هآموختگان جوان بختیاری دارای مرامنام دانش
زیرساختارهای جامعه بختیاری با انجام کارهای فرهنگی، اجتمـاعی، اقتصـادی و عمرانـی در آن    

گرای بختیاری پذیرفته نشد و با مخالفـت   سرزمین بود، امری که از جانب خوانین بزرگ و سنت
 (.88-92تام و تمام آنها مواجه گردید )همان، 

کرده اروپا به تأسـیس یـک حـزب     های جوان و تحصیل باید پذیرفت که عالقه و اصرار خان
هـم در آن روزگـار، تحـولی عمیـق و اساسـی در ایـل        خواه و نوگرا در ایـل بختیـاری آن    ترقی

آموختگان بختیاری از اروپا بوده است. به  دهنده نتایج بازگشت دانش بختیاری بوده که خود نشان
کرده، بلکه سطح آگـاهی عمـومی اغلـب     زادگان تحصیل ا سطح آگاهی عمومی خانزودی نه تنه

خـوانی و عالقـه بـه کسـب      های بختیاری و زنان و فرزندانشان بسیار افزایش یافت. روزنامه خان
اطالعات عمومی به ویژه درباره مسائل روز دنیا در ایل بختیاری و حتی در میان زنـان بختیـاری   

ها در آن دیار اقامت داشتند، رواج یافـت.   آموخته فرنگ بودند و سال انشکه اغلب شوهرانشان د
های بختیاری... با ولع و اشتیاق فراوان، وقـایع   زن»نویسد:  روز در این باره می تا آنجایی که مکبن

کنند. بیشتر آنان طرفدار شـرکت زنـان در انتخابـات و     ها پیگیری می روزانه را با خواندن روزنامه
(. در ایـن برهـه دانـش و آگـاهی زنـان      100: 1373« )ق رأی مانند زنان اروپایی هستندداشتن ح

بـی کوکـب بختیـار در آغـازین      بختیاری تا جایی افزایش یافت که یک بانوی بختیاری به نام بـی 
های عمر دولت پهلوی به اروپا عزیمت کرد و یکی از نخستین بانوان ایرانی بود که سفرنامه  سال

 (.93-99: 1391خود به یادگار گذاشت )پوربختیار،  فرنگستان از
هـا و   تـوانیم بـه میـزان رشـد فکـری و فرهنگـی خـان        یکی از مسائلی که از طریـق آن مـی  

سازی توسـط   زادگان بختیاری پس از انقالب مشروطیت پی ببریم، توجه به مدرسه و مدرسه خان
سـبک جدیـد در ایـل بختیـاری      ای بـه  ه.ق. هیچ مدرسـه  1322های بختیاری است. تا سال  خان

ای به سبک جدید در دهکرد )شهرکرد کنونی(  وجود نداشت. در همین سال سردار اسعد مدرسه
  (. او معلمانی را از تهران آورد و برای تدریس در آن مدرسـه بـه  156: 1368تأسیس کرد )سپهر، 
هـا در   قامـت خـان  (. اما پس از انقـالب مشـروطه و ا  5/1709-4: 1371زاده،  کار گماشت )ملک

ها متوجـه شـدند کـه بـرای کسـب       شان با آن سرزمین، آن پایتخت یا مسافرت به اروپا و آشنایی
دانش نوین به مدارس متعددی نیاز دارند که علوم جدید در آنها تدریس شود. باز هـم در میـان   

سـال  خان سردار اسعد پیشگام بود. پـس از صـدور فرمـان دولـت مشـروطه در       قلی ها، علی خان
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تومان( به وی بـه پـاس خـدماتش     6000تومان )سالیانه  500ه.ق. مبنی بر واگذاری ماهی  1329
سـازی در تهـران اختصـاص     در مبارزه با استبداد و دفاع از مشروطیت، وی آن مبلغ را به مدرسه

داد و این مبلغ خرج بناایی و تعمیرات مدارسی همچون مدرسه فرهنگ در تهـران گردیـد )سـند    
(. اما مدتی بعد سردار اسعد متوجه شد که بهتر است بخشی از این مبلغ را 240-69/3/54 شماره

(. بنـابراین  240-21/3/54سازی در چهارمحال و بختیاری اختصاص دهد )سند شماره  به مدرسه
الوزراء وقت از او خواست تا مبلغ مذکور را بـه وی بدهنـد تـا از آن     ای به رئیس او با ارسال نامه

(. از ایـن زمـان بـه    297: 1387احداث یک باب مدرسه در بختیاری هزینه کند )پوربختیار، برای 
بعد است که تأسیس مدارس نوینی بـا اسـتفاده از کمـک مـالی سـردار اسـعد در چهارمحـال و        

ه.ش.  1310توان از مدرسه دهکرد نام برد کـه در سـال    بختیاری آغاز گردید که از جمله آنان می
هـای   شود خان ختیاری از این مدرسه حمایت مالی کردند. بدین گونه روشن میهای ب اغلب خان

کردنـد،   بختیاری که در دوران قبل از مشروطیت عالقه چندانی به کسب علم و دانش ابـراز نمـی  
پس از انقالب مشروطیت و فتح تهران دچار دگرگونی فکری شدند و به علم و دانش و حمایت 

 یاق بسیاری نشان دادند.از تأسیس مدارس توجه و اشت

 های بختیاری پس از انقالب مشروطه ایلی خان های برون (: تعدد ازدواج1جدول )

 نام پدر همسر نام همسر نام پدر نام خان

پایگاه 
خانواده 

 همسر

شغل پدر 
 همسر

 توضیحات

خان امیر  لطفعلی
 مفخم

خان  قلی امام
 حاجی ایلخانی

 درباری الدوله حشمت السلطنه بهجت

شاهزاده 
-قاجار
حاکم 
 ایاالت

 

سردار  نصیر خان
 جنگ

خان  قلی امام
 حاجی ایلخانی

 رخسار خانم ماه
خان امیر  یحیی

 تومان

درباری و 
 دیوانی

از مقامات 
سیاسی و 
نظامی 
دولت 
 قاجار

 

خان  رضا غالم
 سردار بختیار

نصیرخان سردار 
 جنگ

 الملوک عفت
خان  میرزا حسن

 الممالک مستوفی
 دیوانی

صدراعظم 
عصر 

قاجاری و 
 پهلوی
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 نام پدر همسر نام همسر نام پدر نام خان

پایگاه 
خانواده 

 همسر

شغل پدر 
 همسر

 توضیحات

خان  نجفقلی
 السلطنه صمصمام

خان  قلی حسین
 ایلخانی

نیمتاج خانم 
 تهرانی

  -- فرودست ناشناس

 خان قلی مرتضی
 صمصام

خان  نجفقلی
 السلطنه صمصمام

 نورالهدی خانم
محمدرضاخان 
 سهامی تهرانی

  دیوانی دیوانی

جعفرقلی سردار 
 اسعد )سوم(

خان  قلی علی
 اسعد )دوم( سردار

 عالءالدوله السلطنه عزت
درباری و 
 دیوانی

از وزراء 
 دوره قاجار

 

خان  احمدقلی
 صمصام

 منیژه نظام مافی خان قلی مرتضی
میرزا محمدتقی 

 مافی نظام
 -- دیوانی

میرزا 
محمدتقی 
فرزند رضا 

خان  قلی
نظام مافی 

 بود

خان  سیاوش
 صمصام

 خان قلی مرتضی
شمسی خانم 

 مستوفی

خان  حسنمیرزا 
 الممالک مستوفی

  -- دیوانی

خان  محمدتقی
 اسعد )امیر جنگ(

خان  قلی علی
 سردار اسعد )دوم(

  -- دیوانی الدوله حاج معین فخرالملوک

 جمشیدخان
نصیرخان سردار 

 جنگ

خانم نصرت 
 عضدی قاجار

اهلل سهام  حبیب
 الملک عضدی

دربار و 
 دیوانی

شاهزاده 
 قاجار

 

 خان اهلل رحمت
سردار  نصیرخان
 جنگ

شادمان خانم 
 دارابی

اهلل میرزا اقبال  ولی
 لشکر

 دیوانی
شاهزاده 
 قاجار

 

 سهراب اسعد
خان  جعفر قلی

 سردار اسعد
 نیمتاج فربود

میرزا ابراهیم 
 فربود

از خاندان 
متنفذ 
 فارس

  مالک

 خان اسماعیل
اسفندیارخان 

 سردار اسعد )اول(
    ناشناس عشرت خانم

 تیمور بختیار
خان سردار  فتحعلی

 معظم

قدرت خانم 
 شاهین

نصیر شاهین 
فرزند سلیمان از 

 قاجارها

   

 ستار اسعد
خان امیر  محمدتقی

 جنگ )اسعد(

پروین 
 آبادی دولت

   دیوانی آبادی یحیی دولت
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 (: تعداد سفرهای بعضی از سران بختیاری به اروپا2جدول )

 نام و لقب خان
کشورهای 

 مقصد
 علت مسافرت

خروج سال 
 از ایران

سال ورود 
 به ایران

تعداد 
 مسافرت

 خان سردار اسعد قلی علی
 -فرانسه
 ایتالیا

سیر و  –معالجه 
 سیاحت

 ه.ق. 1318
 ه.ق 1321
 ه.ق. 1324
 ه.ق. 1326
 ه.ق. 1329

 
 6بیش از 
 بار

 فرانسه خان سردار ظفر خسرو
سیر و  –معالجه 

 سیاحت

 ه.ق. 1324
 ه.ق. 1331
 ه.ق. 1304

 1304آ ر 
 3بیش از 
 بار

 فرانسه خان صمصمام قلی مرتضی
سیر و  –معالجه 

 سیاحت

 ه.ق. 1327
خرداد  15

1305 

بهمن 
1305 

 2بیش از 
 بار

 آلمان نصیرخان سردارجنگ
سیر و  –معالجه 

 سیاحت
 1305خرداد 

بهمن 
1305 

 2بیش از 
 بار

  محمدخان سرداراشجع سلطان
سیر و  –معالجه 

 سیاحت
1302 1302  

      السلطنه خان شهاب علی سلطان

 اروپا خان امیرمجاهد یوسف
تبعید توسط 
 رضا خان

1302 1303 
 2بیش از 
 بار

 1306مهر  سیر و سیاحت آلمان خان سردار اسعد جعفرقلی
اسفند 
1306 

 2بیش از 
 بار

خان سردار  غالمحسین
 محتشم

 معالجه فرانسه
و  1304حدود 
 ش. 1305

مرداد 
1306 

 

 آلمان کوکببی  بی
سیر و سیاحت 
 و دیدار پدر

 1309حدود 
 ش.

  ش. 1309

الدوله  محمدجوادخان منتظم
 )سردار اقبال بعدی(

     

 سیر و سیاحت آلمان خان سردار معظم فتحعلی
 1309حدود 
 ش.

  ش. 1309
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 زادگان بختیاری به اروپا برای تحصیل (: تعداد سفرهای خان3جدول )

 نام پدر نام

کشور 
محل 
 تحصیل

شهر 
محل 
 تحصیل

 مدرسه یا
 دانشگاه

 رشته
 تحصیلی

زمان 
 خروج
 از ایران

زمان خروج 
از 

 کشورمقصد

 سردار محتشم امیرمنصورخان

 -سوئیس
-انگلیس
 فرانسه

 -لوزان
 پاریس

    

خان  امیرحسین
 ظفر

 سردار ظفر

 2سوئیس 
-سال

 3انگلیس 
 سال

-لوازن
 لندن

  

تا  1328
1331 
 ه.ق.

جنگ جهانی 
 اول

غالمرضاخان 
 سرداربختیار

     لوزان سوئیس سردار جنگ

قلی  مصطفی
 ارشدی

     لوزان سوئیس سردار ارشد

 سردار جنگ مظفرخان
-انگلیس
 آلمان

   لندن
1296 
 ش.

ش.  1298
 )مرگ(

 سردار اسعد بابا اسعد خان

 2سوئیس 
 سال
 3انگلیس 
 سال

 -لوزان
 لندن

 کالج
Preceptors 

 لندن
 

1286 
-ش.

1328 
 ه.ق.

جنگ جهانی 
 اول
 

احمدقلی 
 صمصام

 خان قلی مرتضی
 -سوئیس
 انگلیس

 -لوزان
 لندن

 
 لیسانس
 کشاورزی

  

مراد  سلطان
 الدوله منتظم

 اسفندیارخان
 -سوئیس
 انگلیس

     لندن

 خان جعفرقلی سهراب اسعد

 –انگلیس 
 -فرانسه
 سوئیس

-لوزان
-لندن

 پاریس

  
شهریور 
1304 

 

خان  علی چرا 
 صمصام

     لوزان سوئیس السلطنه صمصام

امیربهمن 
 صمصام

       خان قلی مرتضی

       خان قلی مرتضی فریدون صمصام

       خان قلی علی محمدتقی اسعد
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 نام پدر نام

کشور 
محل 
 تحصیل

شهر 
محل 
 تحصیل

 مدرسه یا
 دانشگاه

 رشته
 تحصیلی

زمان 
 خروج
 از ایران

زمان خروج 
از 

 کشورمقصد

 خان قلی علی محمدقلی اسعد

 3انگلیس 
 -سال
-فرانسه
 2سوئیس 
 سال

 –لندن 
 پاریس

  
1328 
 ه.ق.

جنگ جهانی 
 اول

اله  حبیب
 اسفندیاری

       اسفندیارخان

پرویز 
 اسفندیاری

     لندن سوئیس اسفندیارخان

     لندن انگلیس امیرمفخم ابوالقاسم بختیار

  فرانسه سردار معظم تیمور بختیار
 دانشکده
 سن. سیر

 افسری
1312 
 ه.ش.

 ش. 1314

     لندن انگلیس سردار محتشم آقاخان بختیار

خان  اسماعیل
 بختیار اشرف

       ساالر اشرف

 جنگی اسعد
محمدتقی خان 

 اسعد
   لندن انگلیس

شهریور 
1304 

 

 قباد ظفر
خسروخان 
 سردارظفر

   لندن انگلیس
شهریور 
1304 

 

 شاپور بختیار
محمدرضاخان 
 سردار فاتح

 حقوق سوربن پاریس فرانسه
1309 
 ش.

 

محمدخان  علی
 ظفر

خسروخان سردار 
 ظفر

 –سوئیس 
 انگلیس

 -ژنو
 لندن

  
1328 
 ه.ق.

جنگ جهانی 
 اول

 گیری نتیجه
که باعث تحوالتی عظیمی در کشور شد، تأثیرات بسیاری نیز  وقوع انقالب مشروطیت همچنان 

های بختیاری که پس از فتح تهران در آنجا  های بختیاری داشته است. خان بر سبک زندگی خان
اقامت کرده بودند، به تدریج از یک سو با آداب و خلق و خوی مردم پایتخت آشنا شدند و از 

با عزیمت به کشورهای مختلف اروپایی تحت عناوین تحصیل یا تفریح، با فرهنگ سوی دیگر 
شان به زندگی تغییر کرد. بنابراین به دنبال این تغییر  و مدنیت اروپایی آشنا شدند و نگرش
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نگرش، امور زندگی آنان نیز هم در ابعاد شکلی و هم در ابعاد محتوایی دچار تغییراتی شد. آنان 
ات شکلی در نوع مسکن، خوراک، پوشاک، لوازم زندگی، هزینه و درآمد را نه تنها تغییر

پذیرفتند، بلکه دگرگونی در ابعاد محتوایی همچون تغییر نوع نگرش آنها به امور مختلف زندگی 
زادگان به اروپا نیز  ها و خان همچون خانواده، زن و علم و فرهنگ را نیز پذیرا شدند. سفر خان

آموختگان جوان بختیاری تأثیر  امت آنها در تهران بر فکر و فرهنگ دانشبسیار بیشتر از اق
های اساسی در  به وطن به دنبال ایجاد دگرگونی  گذاشت و آنها را متحول کرد. آنان با بازگشت

گرایی  های مسن و سنت ایل بختیاری برآمدند، اما با واکنش منفی و ایستادگی تعدادی از خان
درپی  های پی کردند. با وجود این کوشش گونه تغییر در ایل مخالفت میمواجه شدند که با هر 

 های جوان و نوگرا باعث موفقیت آنان و در نتیجه ایجاد دگرگونی در ایل بختیاری شد. خان

 منابع 
 تهران: البرز. .ترجمه امیرهوشنگ کاوسی .کاخ تنهایی .(1377اسفندیاری بختیاری. ثریا )

 . تهران: طاووس.2ج  .ترجمه غالمرضا سمیعی .از خراسان تا بختیاری .(1378) .المانی. هانری رنه د
 تهران: دشتستان. .ایل بختیاری .(1378بهرام ) .امیراحمدیان

 . ترجمه ایرج پروشانی. تهران: معین.اوراق ایرانی(. 1368انه. کلود )
خان اعتمادالسلطنه. با  سن. ترجمه و تعلیقات از محمدحسفرنامه جنوب ایران(. 1363بابن و هوسه )

 تصحیح میرهاشم محدث. تهران: دنیای کتاب.
 . تهران: آنزان.خاطرات سردار مریم بختیاری(. 1382بی مریم ) بختیاری. بی

 . ترجمه محمدحسین کردبچه. تهران: جاویدان.ایران و ایرانیان(. 1363بنجامین. س.ج.و. )
 . ترجمه مهراب امیری. تهران: سهند و آنزان.بختیاری از بیستون تا زردکوه(. 1375بیشوپ. ایزابال )

. مسجدسلیمان: دانشگاه آزاد ها درتاریخ معاصر ایران اسناد برگزیده بختیاری(. 1387پوربختیار. غفار )
 اسالمی.

. زن و بی کوکب بختیار( نخستین بانوی سفرنامه نویس ایرانی در اروپا )بی(. 1391....................... )
 . 99-93. 12نگ. فره

 . اهواز: معتبر.دانشنامه بختیاری(. 1393داودی حموله. سریا )

. ترجمه محمدحسین آریا. تهران: سفرنامه لرستان و خوزستان(. 1371دوبد. کلمنت اگوستوس بارون )
 علمی و فرهنگی.
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 رین.. تهران: زهای ملک المورخین مرآت الوقایع مظفری و یادداشت(. 1368سپهر. عبدالحسین )
. به اهتمام جمشید کیانفر. تاریخ بختیاری(. 1376سپهر. عبدالحسین ) خان، قلی سردار اسعد بختیاری. علی

 تهران: اساطیر.
. به کوشش ایرج افشار. تهران: خاطرات سرداراسعد بختیاری(. 1378خان ) سردار اسعد. جعفرقلی

 اساطیر.
. ه.ق 133۰-31اصفهان و سفر فرنگ  خاطرات حکومت(. 1372سردار ظفر بختیاری. خسروخان )

 5.177کوشش سیروس سعدوندیان. فصلنامه تاریخ معاصر ایران.  به
 . تهران: یساولی.ها و خاطرات سردار ظفر بختیاری یادداشت(. 1362............................................... )

کوشش محسن  . بهبرزن تا سردار اسعدبختیاری در ادوار تاریخ از آریو (. 1395سعادت نوری. حسین )
 حیدری. تهران: تمتی.

 . ترجمه شفق سعد. تهران: فرزان.روز سفر به سرزمین بختیاری 12(. 1380وست. ویتا ) سکویل
 . تهران: یساولی.تاریخ ایل بختیاری(. 1365عکاشه. اسکندرخان )

، تهران: 2مازندرانی. ج . ترجمه غالمعلی وحید ایران و قضیه ایران(. 1373کرزن. جرج. ن. )
 فرهنگی. علمی

 . تهران: سازمان عشایر ایران.حکومت، سیاست و عشایر (.1368کیاوند. عزیز )

 . ترجمه مهراب امیری. تهران: سهند.تاریخ سیاسی اجتماعی بختیاری(. 1373گارثویت. جن راف )

 ه مهراب امیری. تهران: آنزان.. ترجمبختیاری در آئینه تاریخ(. 1375............................ )
. ترجمه و حواشی از سیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی خوزستان(. 1371الیارد. سرهنری )

 مهراب امیری. تهران: فرهنگسرا.
 . ترجمه مهراب امیری. تهران: آنزان.سفرنامه الیارد(. 1376........................ )

 . اهواز: مهزیار.شناسی کاربردی عشایری امعهج(. 1382محمودی بختیاری. سیاوش )

 . ترجمه مهراب امیری. تهران: آنزان و سهند.با من به سرزمین بختیاری بیایید(. 1373روز. الیزابت ) مکبن
 . تهران: علمی.5-4. ج تاریخ انقالب مشروطیت ایران(. 1371زاده. مهدی ) ملک

 . تهران: آنزان.1کتاب . کتاب آنزان (.1374نوروزی بختیاری. غالمعباس )
نژاد. محمدتقی اکبری و  . ترجمه محمدحسین نظریایران، افسانه و واقعیت(. 1368هاکس. مریت )

 احمد نمایی. مشهد: آستان قدس رضوی.
 نامه محمدحسین خان سپهدار، آرشیو شخصی نگارنده. تصویر وصیت
 نامه خسرو خان سردارظفر، آرشیو شخصی نگارنده. تصویر وصیت
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