
 

 

 رَویدرزاگرسمیانی،دردورةقاجارکوچ

 1پور سیاوش قلی
 شناسی دانشگاه رازی شناسی گروه جامعه دانشیار جامعه

 
 
 

 
 

 01/00/0011پذيرش  8/6/0011دريافت 

 چكیده

روش پژوهش تاريخی و فن  رَوی در زاگرس میانی است. کوچ اين مقاله به دنبال توصیف و تحلیل

.کوچروان يک سوم جامعه ايران بودند و 0دهند  ها نشان می ی است. يافتهها اسناد گردآوری داده

عنوان يک نظام، در  به« تیول. »2های ناقصی از تاريخ ايران شده است؛  گرفتن آنها منجر به تحلیل ناديده

نما عامل تمرکززدايی و از بین رفتن  راستای تقويت حکومت مرکزی و استقرار نظم به طرزی متناقض

ها به دلیل مالکیت عمومی مرتع، مالکیت خصوصی دام، همبستگی شديد و  . ايل3ت مطلق بود؛ حاکمی

عنوان نیروهای اجتماعی قدرتمندی در درون جامعه ايرانی نقش سیاسی  نیروی نظامی، همواره به

ن . با اينکه واحد تولیدی خانوار بود، اما منزوی و پراکنده نبودند بلکه در درو0پررنگی داشتند؛ 

ای در مقیاس ايل داشتند، همچنین  تری مانند هوز و طايفه روابط اجتماعی گسترده اجتماعات بزرگ

. حکومت 1شدند؛  دادند و به نیروی مؤثری تبديل می گاهی چند ايل با هم کنفدراسیون تشکیل می

ی ها های قدرت نظیر ايل ای از کانون مرکزی حاکمیت مطلق نداشت و در درون مجموعه گسترده

بندی اقتصادی  رَوی در همزيستی ناپايدار با کشاورزی صورت . کوچ6خودمختار قرار داشت؛  نیمه

 به وجود آورد و اين مهم نیازمند بازخوانی جديدی برای فهم جامعۀ ايرانی است. اجتماعی متفاوتی را

 رَوی، مالکیت.  ايل، تیول، دولت، کوچ واژگانکلیدی:

                                                           
 gholipoor.sia@gmail.comپست الکترونیکی نويسندۀ رابط،  0

 شناختیهمطالعات جامع 
 ـپژوهشي()علمي
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مقدمهوبیانمسئله

گرِ فالت ايران تا دوره پهلوی  های حکومت ط حکومت ساسانیان به دست اعراب، سلسلهبا سقو

شدند و به دست آنان نیز از بین رفتند. همبستگی اجتماعی  همواره به وسیله کوچروان تأسیس 

شديد و در اختیار داشتن نیروی نظامی آنان را به مؤثرترين نیروی سیاسی ايران تبديل کرد. 

تأسیسِ حکومت به دلیل ناتوانی در ادارۀ امور کشور، ديوانیان را برای تمشیت امور  ها پس از ايل

و گروه « اهل شمشیر»عنوان  رَو را همواره به گرفتند. بنابراين، فاتحانِ کوچ مالی و اداری به کار می

ند، داد شناختند. آنان بخش زيادی از جمعیت ايران را تشکیل می می« اهل قلم»عنوان  دوم را به

گرچه تخمین دقیقی از نسبت جمعیت کوچروان نسبت به جمعیت کل وجود ندارد اما منابع 

)اکبری و میزبانی،  تا سی درصد در سدۀ سیزدهم گزارش کردند 21مختلف تعداد آنان را حدود 

مالک بودند و در  های بزرگ . افزون بر قدرت نظامی و جمعیت زياد، رهبران ايل(23: 0383

های زيادی وجود داشت به نحوی که بر قدرت اقتصادی آنان نیز  شان مراتع و جنگل قلمرو کوچِ

های  شناسی تاريخی متأثر از نظريه رَوی در تاريخ ايران، جامعه رغم اهمیت کوچ افزود. به می

؛ 0301های خويش نگنجانده است. متفکران روسی )پیگولوسکايا،  شناسانه آنرا را در تحلیل شرق

( بر اساس مراحل تکاملیِ انديشۀ مارکس، 0318؛ نعمانی، 0300، پتروشفسکی، 0306دياکونف، 

های داری تبیین کردند. نقد داری، فئودالیسم و سرمايه های برده تاريخ ايران را بر اساس دوره

گرايانه  شناسی تجربه شناسانه، معرفت خطی و غايت نگری، نگاه تک زيادی مانند اقتصادگرايی، کل

یوۀ تولید در هر مرحله از تکامل تاريخ به وسیلۀ منتقدان به اين رويکرد مطرح و تسلط يک ش

(. در پاسخ به نقايص نظری و تجربی اين 0381و  0381؛ عبادالهی، 0381شد )نک: ولی، 

آثار فراوانی متناسب « شیوۀ تولید آسیايی»رويکرد، گروهی از پژوهشگران ايرانی، متأثر از نظريۀ 

و اجتماعی ايران تولید کردند. آنان بر اين باورند که تاريخ ايران با تاريخ  با شرايط اقتصادی

مندتری است. اين ايده در انديشه  بندی متفاوت و زمینه غرب متفاوت است و نیازمند صورت

« آب و پراکنده کم»های  و دهکده« وحدت نامتمايز شهر و روستا»مارکس پیرامون دو محور 

دولت به دلیل ضعف مالکیت خصوصی مازاد تولیدکنندگان را به  شکل گرفته است که در آن

( بر محور نخست و 0191( و وفاداری )0311دهد. مطالعات اشرف ) خود اختصاص می

ب( بر محور دوم تأکید دارند. اين  0382الف،  0382؛ 0366( و کاتوزيان )0396آبراهامیان )
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ی، اجتماعی و سیاسی در خصوص رغم طرحِ مباحث ژرف و گستردۀ اقتصاد مطالعات علی

گرايی سیاسی و توجه  گرای، تقلیل های مفهومی و تجربی متعددی مانند کلی تاريخ ايران، تنگناه

توان به تقلیل فالت ايران  ها می بیش از حد به جغرافیا دارند. از جمله اشتراکات اين نوع پژوهش

های اقتصادی و اجتماعی اشاره  بندی ها و صورت به نواحی مرکزی و ناديده انگاشتن ديگر اقلیم

رَوی  کرد. اين پژوهشگران برای تأيید ادعاهای خويش وجه تولید کشاورزی را برجسته و کوچ

عنوان يک ناسازۀ نظری و تجربی دربارۀ آن سکوت  را ناديده گرفتند يا در بهترين حالت به

(. به نظر 0311؛ اشرف 0381؛ آبراهامیان 0381؛ ولی 0311؛ نعمانی 0366کردند )کاتوزيان 

مکانی نپرداختند؛ در -رسد اين آثار به کنکاش در بسترهای تاريخیِ متفاوت و دقايق زمان می

گرايانه دربارۀ جامعه ايرانی  هايی تقلیل شناسانه و در غیاب زندگی ايلی ايده نتیجه با انتزاعی شرق

هشگران مالزم با تحلیلی دور از رَوی در آراء اين پژو بندی کردند. غفلت از موضوع کوچ صورت

دانند  واقعیت دربارۀ دولت پیشامدرن قاجار است. آنان حاکمیت را محدود به دولت مرکزی می

هایِ مستقل و  های قدرتِ متکثر و پراکنده نظیر ايل های خويش جايی برای کانون و در تحلیل

گیرند. بنابراين مقاله  نمی ( در نظر0316)تهمک، « مالکی های محلیِ بزرگ حکومت»خودبنیاد و 

رَوی در  کند تحلیلی مبسوط از مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کوچ حاضر تالش می

رَوی سامان اقتصادی و اجتماعی  جامعۀ پیشامدرن زاگرسِ میانی ارائه و نشان دهد که کوچ

ستیابی به اين جانبۀ جامعه ايرانی در غیاب آن ناممکن است. برای د متفاوتی است و درک همه

رَوی  های شیوۀ زيست کوچ . ويژگی0های زير است.  مهم مقاله در راستای پاسخگويی به پرسش

. 2مانند مالکیت، تخصیص مازاد، نظام اجتماعی و نیروی نظامی در سده سیزدهم چگونه است؟ 

 های زاگرس میانی در سدۀ سیزدهم وجود داشت؟ ای میان حکومت مرکزی و ايل چه رابطه

ش پژوهش تاريخی و مکان آن منطقه زاگرس میانی در دورۀ قاجاريه است. منظور از رو

هایِ کرمانشاهان، لرستان )پیشکوه و پشتکوه( و بخشی از همدان است.  زاگرس میانی قلمرو ايل

هایِ سنندج، در شرق به قلمرو  اين محدوده، در غرب به کشور عثمانی، در شمال به قلمرو ايل

لنگ و هفت لنگ بختیاری( و در جنوب به خوزستان فعلی منتهی بود. لر بزرگ )چهار 

ها را در حوزۀ مبادالت اقتصادی و تعامالت  ناهمواری و جغرافیای منطقه، سرنوشت اين ايل

ساخت. فن گردآوری داده بررسی اسناد است که شامل  اجتماعی و سیاسی در هم تنیده می

 يخی، اسناد و گزارشات کنسولی است. های میدانی، کتب تار ها، پژوهش سفرنامه
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 رَویکوچ

کوچروانی است که سازمان ايلی دارند؛ پس نبايد آنان را با  رَوی شامل کوچروان و نیمه کوچ

مردمان يکجانشینِ دامدار همسان تلقی کرد. افشار نادری هفت ويژگی را برای متمايز کردن آنان 

. فرهنگ، تاريخ، زبان و 3سازمان ايلی بودن  . دارای2. نیای مشترک داشتن 0»کند:  مشخص می

گیری  . بهره9. کوچ و6. اقتصاد غالب دامداری 1. احساس تعلق به ايل 0سرزمین مشترک داشتن 

کردند. از  ای بودند که از مراتع استفاده می داران کوچنده (. کوچروان رمه2: 0309« )چادر از سیاه

کرد؛ حرکت میان گرمسیر و  غییرات فصلی تغییر میآنجاکه کیفیت مراتع تحت تأثیر اقلیم و ت

سردسیر ويژگی برجسته زندگی کوچروان بود؛ بنابراين جابجايی مستمر نوعی هوشیاری برای 

وری اندک،  بهرمندی بهینه از طبیعت بود. افزون بر اين، به دلیل ابتدايی بودن تکنولوژی و بهره

هایِ بلند و پوشیده از  شد. کوهستان یعت نیز تلقی میای از ناتوانی در برابر طب اين جابجايی گونه

های هموار و مناطق گرمسیری مندلی، ذهاب،  بلوط و علفزارِ زاگرس میانی به همراه دشت

دربند، باالدربند، روانسر، الشتر،  گیالن، هلیالن، کوهدشت، هرسین، ماهیدشت، چمچمال، میان

ناسبی را برای زندگی کوچروان فراهم ساخت. هر خاوه، نهاوند، دهلران، بدره و کنگاور بستر م

ها و عشاير هنگام  به حکم عرف و عادت ايل»ها قلمرو کوچ مشخصی داشتند و  کدام از اين ايل

 (. 018ب: 0362)لمبتون، « گذشتند کوچ کردن از خط سیر مشخص و معینی می

يکی به فهم مناسبات و رَوی بر اساس تقسیمات سیاسیِ کنونی، ما را از نزد انديشیدن به کوچ

ای جابجا  سازد. زيرا آنان در قلمروهای گسترده خورشیدی دور می 03ها در سدۀ  روابط ايل

رَوی  نورديد. همچنین زندگی کوچ شدند که مرزهای استانی و حتی کشوری فعلی را در می می

دارد. در  خورشیدی دارای مرزهای سیالی بود که با تقسیمات کنونی فاصله زيادی 03در سدۀ 

زاگرس میانی دو ايالت لرستان و کرمانشاهان قرار داشتند؛ منظور از ايالت لرستان، لر کوچک 

است که در زمان صفويه لرستان فیلی نام داشت و در دوره قاجار به دو بخش پشتکوه )ايالم 

شی از فعلی( و پیشکوه )لرستان فعلی( تقسیم شد. ايالت کرمانشاهان شامل کرمانشاه فعلی و بخ

 همدان بود که در دورۀ قاجار پیشکوه نیز در قلمرو آن قرار گرفت.

های  ها در سدۀ سیزدهم موجود نیست. بر اساس داده : آمار دقیقی از جمعیت ايلجمعیت

اند.  های ايران را حدود يک سوم تخمین زده ، برخی سیاحان جمعیت ايل0جدول شمارۀ 
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درصد  31لیون جمعیت ايران در اواخر سده سیزدهم، می 1/9از تقريباً »گويد:  جمالزاده می

ها را در  (. مسعود کیهان جمعیت ايل20: 0110)جمالزاده، « ها بودند چادرنشینان وابسته به ايل

 (. 30: 0380درصد تخمین زده است )افشاری سیستانی،  32اواخر دوره قاجار چهار میلیون يا 

 خورشیدی11دههایدرس:برآوردجمعیتایل1جدولشماره

 نویسنده
سال

 برآورد
 جمعیتکلکشور

هاوجمعیتایل

 عشایر

هاودرصدجمعیتایل

 عشایر

 21 051015111 956105111 0263 هوتوم شیندلر

 11 351115111 651115111 0291 زولوتوراف

 21 251005111 851165111 0291 کرزن

 2/20 051015111 151115111 0296 هوتوم شیندلر

 1/22 250385111 153325111 0298 رينیلو

 21 251115111 0151115111 0288 مدوداف

 23: 0383منبع: اکبری و میزبانی، 

ها در دسترس نیست؛ تنها منبع شايان  کلی است و به تفکیک ايل 0آمارهای جدول شمارۀ 

یدی خورش 0232تا  0228( در سال 2)در جدول شمارۀ  0ذکر در اين حوزه گزارش لیدی شل

 دهد. تری از جمعیت کوچروان به تفکیک ارائه می است که تصويری جامع

رَودرایاالتکرمانشاهان،هاوطوایفبزرگکوچترینایل:مهم2جدولشماره

همدانولرستاندرسدةسیزدهمخورشیدی

 زبان ایل ایالت
تعداد
 خانوار

نوع
 خانوار

 زبان ایل ایالت
تعداد
 خانوار

نوع
 خانوار

 005111 کرد کلهر کرمانشاهان

مسکن 
روستايی 
و سیاه 
 چادر

 0111 لک قوزيوند کرمانشاهان
سیاه 
 چادر

 011 لک زبیروند کرمانشاهان - - کرد جاف کرمانشاهان

مسکن 
روستايی 
و سیاه 
 چادر

                                                           
1 Sell, L. 
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 زبان ایل ایالت
تعداد
 خانوار

نوع
 خانوار

 زبان ایل ایالت
تعداد
 خانوار

نوع
 خانوار

 015111 کرد زنگنه کرمانشاهان

مسکن 
روستايی 
و سیاه 
 چادر

 011 لک هرسین کرمانشاهان
مسکن 
 روستايی

 35311 کرد گوران کرمانشاهان

مسکن 
روستايی 
و سیاه 
 چادر

لرستان 
)پیشکوه و 

 پشتکوه(

 گراوند
لک 
 و لر

0111 
سیاه 
 چادر

 کرمانشاهان
سنجا
 بی

 2111 کرد

مسکن 
روستايی 
و سیاه 
 چادر

لرستان 
)پیشکوه و 

 پشتکوه(

 0111 لک جاللوند
سیاه 
 چادر

 کرمانشاهان
کاکاون

 د
 2111 لک

مسکن 
روستايی 

یاه و س
 چادر

لرستان 
)پیشکوه و 

 پشتکوه(

 0811 لک عثمانوند
سیاه 
 چادر

 کرمانشاهان
عثمانو

 ند
 0811 لک

مسکن 
روستايی 
و سیاه 
 چادر

لرستان 
)پیشکوه و 

 پشتکوه(

 911 لک شیخوند
سیاه 
 چادر

 کرمانشاهان

باالوند 
و 

 بیژنوند

 0111 لک

مسکن 
روستايی 
و سیاه 
 چادر

لرستان 
)پیشکوه و 

 پشتکوه(

 0811 لک وندباال
سیاه 
 چادر

 کرمانشاهان
جاللو

 ند
 311 لک

مسکن 
روستايی 
و سیاه 
 چادر

لرستان 
)پیشکوه و 

 پشتکوه(

 611 لک بیرانوند
سیاه 
 چادر

 2111 کرد کلیايی کرمانشاهان

مسکن 
روستايی 
و سیاه 
 چادر

لرستان 
)پیشکوه و 

 پشتکوه(

 025111 لک دلفان
سیاه 
 چادر

 کرمانشاهان
جلیلون

 د
 611 لک

مسکن 
روستايی 
و سیاه 
 چادر

لرستان 
)پیشکوه و 

 پشتکوه(

 025111 کرد فیلی
سیاه 
 چادر
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 زبان ایل ایالت
تعداد
 خانوار

نوع
 خانوار

 زبان ایل ایالت
تعداد
 خانوار

نوع
 خانوار

 کرمانشاهان

ترکاشو
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 *شل آمار ايل جاف، باجالن، سلسله و امله را گزارش نکرده است.

 اند و معلوم نیست ها مانندجاللوند، عثمانوند، باالوند و شیخوند در آمار لرستان هم آمده * برخی ايل

 مبنای تفکیک چه بوده است.

 010-012: 0801* منبع: لیدی شل 

کوه و پیشکوه به همراه نانکلی، ترکاشوند و جمور  های پشت بر اساس اين آمار اغلب ايل

های روستايی نیز وجود  گاه ها سکونت رو بودند. يعنی در قلمرو آن کوچ رو و بقیه نیمه کوچ

 ای داشتند.داشت که از قضا در درون سازمان ايلی ج

بديلی در زيست آنان داشت، امّا تنها فعالیت  دامداری فعالیت اصلی کوچروان بود و نقش بی

ها هم  کردند. اکثر ايل شد و برای تهیه نان در مقیاس اندکی کشاورزی می اقتصادی محسوب نمی

برآورد صاحب مرتع و هم زمین کشاورزی بودند، امّا کشاورزی به صورت ابتدايی و صرفاً برای 

نیازهای يکسالۀ خانوار بود. فصل پايیز هنگام کوچ ايل به سمت گرمسیر )قشالق(، برخی از 
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کشت »ها را کشت کنند که به آن  ماندند تا زمین افراد خانواده در سردسیر )يیالق( باقی می

در شدند و  گفتند. ديگر افراد خانواده به فرمان ايلخان برای کوچ طولی آماده می می« پايیزه

دادند، آنان تا خرداد سال آينده در مسیر کوچ و قشالق بودند.  روزهای خاصی ايل را کوچ می

کشت »کردند که به آن  بردند، غالت کشت می فروردين ماه، زمانی که در گرمسیر به سر می

 رَو محدود و صرفاً برای تأمین احتیاجات خانواده گفتند. کشاورزی در میان عشاير کوچ  می« بهاره

 001سطح زير کشت برای هر خانوار حدود »بود، بنابراين مازادی برای عرضه به بازار نداشت. 

کیلوگرم بود و در شرايط مطلوب در زمینی به وسعت حدود چهار هکتارِ بذرپاش پاشیده 

 (. 22: 0380نژاد،  )صفی« شد می

های   ايل دشت تر و هرچه قلمروِ تر بود وجه دامداری پررنگ هرچه قلمرو ايل کوهستانی

ها چشمگیر  کرد. حجم فعالیت دامداری نزد برخی ايل حاصلخیز بود کشاورزی رونق پیدا می

بود. از شهر کرمانشاه به سمت پیشکوه )لرستان فعلی( دامداری رونق بیشتری داشت. پشتکوه 

رَو و به دلیل طبیعت کوهستانی از دسترس عمّال حکومت خارج بودند )دوبد،  عمدتاً کوچ

های  (. به طور کلی، فعالیت غالب ايل90: 0360؛ استارک، 226: 0316؛ سیاح، 021: 0390

زاگرسِ میانی دامداری بود و کشاورزی صرفاً در راستای تامین گندم و نان برای ابواب جمعی 

گرفت. کشاورزیِ محدود کوچروان تنوع محصول نداشت و به کشت  ايل و ايلخان انجام می

 گرفت.  های ديم صورت می حدود بود که عمدتاً در زمینغالت گندم و جو م

: تیول نظام واگذاری قلمرو، چراگاه )يُورت يا اُلکا(، ايالت، تیولداریشكلغالبزمینداری

برداری  شهر و ... از جانب پادشاه بود که به سرداران نظامی، امیران و معتمدين جهت بهره

کرد. اين رسم قديمی دورۀ ساسانی بود که در دورۀ  اقتصادی در ازای خدمات نظامی واگذار می

های صفويه، افشاريه، زنديه و قاجار اقطاع  سلجوقیان اقطاع، در دورۀ مغول سیورغال و در دوره

ها را  (. قاجارها تیول0311؛ منشی قمی 0318؛ نعمانی 0362يا تیول نام گرفت )نک به لمبتون 

ی واگذار کردند. شیوۀ واگذاری بستگی به جايگاه به شاهزادگان، سران نظامی و معتمدين محل

تیولدار در سلسله مراتب سیاسی و نظامی حکومت داشت. تیول ايالت کرمانشاهان )کرمانشاه و 

ترين افراد  پیشکوه( در ابتدای قاجار به مرکزيت کرمانشاه به يکی از با نفوذترين و سرشناس

شاه واگذار شد و تیول پشتکوه در دست  تحعلیمیرزای دولتشاه، فرزند ارشد ف قاجار، محمدعلی

؛ ايزدپناه 0310الف و ب؛  0382خان( باقی ماند. )بنگريد به کشاورز،  والیان لرستان )حسن
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(. حکمران کرمانشاهان شاه کوچکی بود و محل حکومت 331: 0393؛ کرزن 12-11: 0311

يعنی دارای ارگ حکومتی،  بود؛« دارالخالفه»نامید که مدل کوچک شده « دارالدوله»خود را 

گذاری و همچنین دارای اختیار واگذاری تیول به  بوروکراسی کشوری و لشکری، قدرت قانون

بزرگان محلی بود. والی حق تصرف خصوصی تیول را داشت اما مالک آن نبود. در واقع، تیول 

اجاری )والی( نوعی امتیاز سیاسی و اقتصادی بود و نه حقوقی. واليت تحت حکمرانی تیولدار ق

انگاره »نه تنها محل قانونگذاری و حیطه اقتدارش بود بلکه مايملک خصوصی وی نیز بود. 

اقتصادی ارزيابی شود تا شرطی -عنوان شرطی سیاسی خصوصی در اين بافت بايد بیشتر به

قانونی. قلمرو مالکیت بدين معنا خصوصی بود که عوامل اقتصادی بجز مالک بدان -رسمی

کرد، جنبه سیاسی  اشتند. شرايط انحصار که شرايط دسترسی خصوصی را تعريف میدسترسی ند

را تعريف  -يعنی اخذ درآمد-که فرايند دسترسی که شیوه و مکانیسم استفاده  داشت، در حالی

 (.212: 0381)ولی، « کرد خصلتی اقتصادی داشت می

های مختلفی را به سران  لتر تیو ای پايین حکمران کرمانشاه و والی پشتکوه نیز در مرتبه

کردند.  مرتبه واگذار می مالکان و افراد معتمد از جمله روحانیون عالی عشاير، شاهزادگان، بزرگ

واگذاری قلمرو ايل به فردی خارج از قلمرو آن مانند امیران يا شاهزادگان قاجار ناممکن بود. 

جايگاهی منصوب کند. شیخوخیت، توانست يکی از خاندان قاجار را در چنین  بنابراين والی نمی

پدرساالری به همراه عصبیت و همبستگیِ شديد ايل اجازه انتصاب خان به افراد خارج از قلمرو 

های پیشین همواره يکی از قدرتمندترين افراد ايل که هم  داد. دولت قاجار يا دولت ايل را نمی

عنوان خان به رسمیت  بود را بهتوانايی مالی چشمگیری داشت و هم از احترام عمومی برخوردار 

شناخت. با مرگ وی حتماً با فرزند ارشد يا يکی از خاندان وی )برادر، فرزند و پسرعمو(  می

کردند. حکومت مرکزی قدرت تحمیل فردی از بیرون ايل را  عنوان رئیس ايل بیعت می به

که از باال به پايین و  کرد. در روند واگذاری تیول نداشت بلکه تصمیمات شورای ايل را تأيید می

مراتبی بود و پادشاه و عُمّال وی تعیین کننده بود، قلمرو ايل وضعیت متفاوتی داشت و  سلسله

دولت در انتخاب رئیس ايل ناتوان و صرفاً يک تأيید کننده بود. تیولدار يا رئیس ايل به مانند 

ار بیعت و اطمینان از اتحاد و های دوران فئودالیسم دنبال حمايت بود؛ و حاکم نیز خواست واسال

 همسويی خان يا حکمران محلی بود.
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خان حق حکمرانی در قلمرو ايل و تخصیص مازاد را بر عهده داشت؛ دفاع از قلمرو، 

قضاوت در امور کوچروان، توزيع مرتع، مناسبات بهرۀ مالکانۀ زمین و مالیات دام از وظايف وی 

لی کوچکی بود که همۀ اختیارات والی در مقیاسی رفت. قلمرو خان، حکومتِ مح به شمار می

ای  شد و دولت مداخله کوچک را بر عهده داشت. همۀ امور ايل در درون خودش حل می

نداشت. خان رابط دولت و ايل بود؛ از يک طرف موظف بود در مواقع الزم نیروی نظامی را 

ای با  محلی مناسبات پیچیدهبرای دولت مرکزی تامین کند و از طرف ديگر، در جايگاه حکمران 

گاه  اعضای ايل در حوزه مالکیت و تولید داشت. بنابراين زمین )مرتع و زمین کشاورزی( گره

 برداری از زمین( بود. مناسبات سیاسی )رابطه با دولت( و مناسبات اقتصادی )بهره

الکیت وقفی مالکی وجود داشت. م مالکی و خرده در قلمرو ايل غالباً مالکیت اشتراکی، بزرگ

در میان آنان وجود نداشت زيرا وقف بیشتر نهاد مالکیت در نقاط روستايی و شهری بود )نک: 

برداری  آمد و بهره از لحاظ حقوقی ]چراگاه[ ملک مشترک ايل به حساب می»ج(.  0382کشاورز 

ويسد ن می 0260(. سردار مقتدر سنجابی در سال 016: 0362)لمبتون، « از آن جنبه عمومی داشت

مراتع گرمسیری ايل سنجابی اشتراکی و عمومی است. احدی مالکیت شخصی، خصوصی و »

های کشاورزی را در قبال  (. خان مراتع و زمین39-38: 0313)سنجابی « حتی خانوادگی ندارد

وفاداری، تأمین نیروی نظامی و پايبندی به مبادلۀ استفاده از مرتع و زمین در قبال تخصیص مازاد 

حق استفاده از مرتع در بیشتر اوقات به »کرد.  محصول کشاورزی( به قبايلِ تابع واگذار می )دام و

حکم عرف و عادت به وجود آمده بود و اغلب اين حق به رهبران قبايل تعلق داشت و از 

(. در بعضی 01: 0391)لمبتون، « شد اعطای سلطنتی، ارث، خريد و غلبه با منصب ناشی می

گاهگاهی مالکیت از آن دودمان »شدند.  يک طايفه مالک مرتع شناخته میمواقع همۀ اعضای 

رهبران )خوانین( بود و بقیه اعضاء فقط حق استفاده داشتند ... اغلب طوايف لرستان و بعضی از 

های تشکیل دهنده صاحب زمین و مرتع بودند و بعضی ديگر مالکیت نداشتند و از مراتع  تیره

(. کوچروان قلمرو را دارايی خود 91: 0369الهی،  )امان« کردند متعلق به خان استفاده می

ای از مراتع  مندی دوره که آن را تثبیت يا شکل پذير کنند. آنان دنبال بهره دانستند بدون اين می

کردند. برخالف  خواستند که اردو بزنند بلکه در جای جای قلمرو حرکت می بودند و نمی

آورند، آنان دنبال جابجايی  ا تحت کاربری زراعی دائمی در میيکجانشینان که بخشی از زمین ر

ای بود و حوزۀ مطلقی  رَوی نظامی چرخه مستمر از يک مرتع به مرتع ديگر بودند؛ يعنی کوچ
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نداشت. رئیس ايل به طور مستقیم يا از طريق روسای طوايف حدود و ثغور مراتع را تعیین 

ا بر سنت ديرينه و تقسیمات سابق معلوم و مشخص محل و مکان هر تیره و دسته بن»کرد.  می

کرد و بابت هر  بود اما در بحث تقسیم همیشه مشاجراتی وجود داشت که سرايل آن را حل می

 (. 38: 0313)سنجابی، « گرفت گله يک میش مالیات می

های کشاورزی نیز وجود داشت که به صورت  عالوه بر چراگاه، در قلمرو ايل زمین

ها در تملک ريیس  تر در نزديک دشت شدند. امالک بزرگ مالکی اداره می و خردهمالکی  بزرگ

وسعتی وجود داشت که به  شد، امالک کم تر می ايل بودند، اما هرچه به ارتفاعات زاگرس نزديک

شدند. جاهايی از زاگرس میانی مانند ايالت لرستان )پیشکوه و  مالکی اداره می شیوۀ خرده

تر بود. آمار دقیقی از  مالکی پررنگ رو بودند مالکیت اشتراکی و خرده وچپشتکوه( که صرفاً ک

رسد به دلیل  سهم هر کدام از انواع مالکیت در دسترس نیست. با وجود اين، به نظر می

 تری داشته است.  مالکی نقش پررنگ ها خرده ها و کوهیايه گستردگی کوه

انسانی نیروی و های  ترين ابزار تولید کوچروان بود. دام مهم« دام»: عالوه بر مرتع، دام

نقل بودند؛  و زاگرس میانی میش، بز، االغ، گاو و اسب بودند؛ االغ، اسب و حتی گاو عامل حمل

شد. نگهداری هر  ها استفاده می همچنین گاو برای شخم زدن بود و گاهی از شیر و گوشت آن

هایِ چرا تخصیص  رکدام بايد انواع زمینبرای ه»های خاصی بود و  ها نیازمند مهارت کدام از دام

های پیچیدۀ ساالنۀ کوچیدن، مستلزم شناخت دقیق از همۀ  دادند. به همین ترتیب چرخه می

ترين  (. میش و بز مهم289: 0311)اندرسون، « های مربوطه بود ها در فصل اشکال متفاوت زمین

سال دو مرتبه بود که در صورت  ها در طی رَوی بودند زيرا باروری آن دام و بنای زندگی کوچ

های  چادر، گلیم، جاجیم، قالی، کیسه شد. سیاه ها به سرعت تکثیر می نبودن امراض دامی تعداد آن

 ها و قسمتی از پوشاک مردان وابسته به دام بود.  مختلف، طناب

 گذراندند. گردانی روزگار می فرمايی که با رمه واحد تولیدی خانوار بود؛ واحدهای خويش

مالکیت »مندی از مراتع در اختیار طوايف بود. آنان  مالکیت دام در دست خانوارها و حق بهره

(. پرورش دام 280: 0311)اندرسون، « کردند انفرادی دام را با تصاحب جمعی زمین ترکیب می

بز و میش ماده  31برای »به تعداد افراد خانواده بستگی داشت. نادر افشاری معتقد است که 

الهی  (. امّا امان338: 0362« )نفر )يک زن، يک مرد و دو بچه پنج تا شش ساله( کافی استچهار 

نشین که دارای صد تا دويست رأس بز و میش  يک خانوار معمولی کوچ»نويسد  بهاروند می
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است، دست کم احتیاج به چهار تا پنج نفر دارد تا بدين وسیله بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. 

« ار که چهارصد تا پانصد دام دارد بايد دست کم هشت نفر در اختیار داشته باشديک خانو

الهی به وضعیت نیروی  (. بر اساس مصاحبه با سالخوردگان، اعداد مورد نظر امان81: 0369)

 تر است.  های زاگرس میانی نزديک انسانی در ايل

نسانی کم و دام زياد بود کمبود بود. چنانچه نیروی ا« خانوار»واحد تولید در میان کوچروان  

ها  نیروی انسانی را از راه همکاری و تعاون يا سهیم شدن افراد فقیر در مالکیت تعدادی از دام

شد و  ها افزوده نمی کردند. شايان ذکر است که با افزايش نیروی انسانی بر تعداد دام تأمین می

 تعداد احشام همواره از نیروی انسانی بیشتر بود. 

: محصوالت کوچروان عبارت بودند از: غذا )گوشت، صوالتعشایریوتخصیصمازادمح 

پنیر، ماست(، نوشیدنی )شیر و دوغ(، پوشاک )پشم و پوست(، سوخت )تاپاله(، وسايل حمل و 

نقل )قاطر، اسب، گاو نر و االغ(. صنايع دستی نیز بخشی از محصوالت کوچروان بود. آنان با 

چادر، نمد، گلیم،  ستفاده از مواد اولیه پشم، پوست و مو کاالهايی چون سیاهابزارهای ابتدايی و ا

بندی يا انبارداری(  کردند. تکنولوژی نگهداری محصوالت )بسته جاجیم، موج، فرش را تولید می

وری را در سطح ابتدايی نگه  ابتدايی بود زيرا جابجايی دائم امکان ارتقاء ابزار تولید و بهروه

شدۀ آن که ماست و دوغ بود به  شد؛ بخش فرآوری زاد شیر به طور کامل فرآوری نمیداشت. ما می

کرد.  نیروی کار کوچکی را تأمین می»رَوی  شد. کوچ رسید و وارد مبادالت کااليی نمی فروش نمی

پذير باشد، ممکن نبود، زيرا  ای در بارآوری که با بارآوری کشاورزی در مراتع مقايسه افزايش عمده

نشینی قرار  های وابسته به زمین بودند که تحت تأثیر کوچ ل اصلی تولیدی نه زمین بلکه رمهوساي

يافتند. اين امر که در شیوۀ تولید ]کوچروی[ وسايل و  نداشتند و فقط از لحاظ کمی افزايش می

ر به های دشواری را برای افزايش بازدۀ کا ابزارهای اصلی کار )رمه( عمدتاً همانند بودند محدوديت

 (.289-288: 0311)اندرسون، « آورد وجود می

کوچروان به دلیل استفاده از مرتع هر سال مالیاتِ دام و بهرۀ مالکانه زمین را به صورت 

کردند. هر سال رئیس ايل، سران طوايف  جنسی و نقدی يا ترکیبی از هر دو به خان پرداخت می

ضعیت دامداری، مرتع و کشاورزی و به طور کرد و به گفتگو دربارۀ و را در قلعۀ خان دعوت می

پرداختند؛ در اين جلسه وضعیت مالیات و بهره مالکانۀ  کلی وضعیت اقتصادی زيستگاه ايل می

ای جمع و مقادير تعیین  ها را در جلسه کردند. روسای طوايف نیز سران تیره ساالنه را تعیین می
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دادند و  اطالع می« هوز»وع را به کداخدايان هر ها نیز اين موض کردند. سران تیره شده را ابالغ می

شدند. میزان مالیات و  کمتر از يک هفته همۀ اعضای ايل از وضعیت پرداخت ساالنه آگاه می

 شد.  بهرۀ مالکانه همواره ثابت بود اما خشکسالی و ترسالی سبب نوساناتی در مقادير آن می

گرفت  ر کشت بیشتری را در بر میبه طور کلی در زاگرس میانی محصول ديم که سطح زي

عنوان بهرۀ مالکانه که  برای خان به شد. دو سهم برای زارع و يک سهم به سه سهم تقسیم می

های آبی از کل محصول  در زمین». در پشتکوه  يافت هنگام برداشت محصول تخصیص می

بذر، نیروی  درصد به کشاورز بابت 11گرفت و  درصد به خان ]مالک[ تعلق می 11بدست آمده 

« مالکی[ مربوط به خان بود های بزرگ کار و شخم، زيرا آب و زمین در قلمرو عشايری ]زمین

 (. 23: 0380نژاد،  )صفی

شیوۀ تخصیص در مورد دام و محصوالت دامی به دو صورت مالیات مستقیم و غیرمستقیم 

شد. چنانچه دسترسی  میبود. مالیات دامی عمدتاً پايیز و هنگام کوچ ايل به سمت گرمسیر اخذ 

ها  کردند. هر کدام از ايل به سردسیر دشوار بود در اوايل فروردين پیش از کوچ آن را اخذ می

گیری داشتند.  برای مالیات« شماری شاخ»، «مال شماری»، «گیری سرگله»واژۀ خاصی مانند 

محل تجمع دام عنوان مالیات به  را به 011و  11گوسفند شماره  18با شمارش »نیروهای خان 

رأس بود، دو خانوار را  11تا  01(. چنانچه گله کمتر از 20: 0380نژاد،  )صفی« بردند مالیاتی می

کردند اعداد  برسد. معموالً مأموران خان تالش می 011کردند تا تعداد به عدد  با هم حساب می

کردند، به  را تبديل می تر صورت گیرد. مالیات حیوانات باربر گیری راحت را گِرد کنند تا مالیات

 1گوسفند، هر رأس گاو و االغ برابر با  21هر اسب، قاطر و ماديان برابر با »اين صورت که 

(. خانوارهايی که پیش از حضور 21: 0380نژاد،  )صفی« گوسفند بود 0گوسفند و هر بز برابر با 

های غیرمستقیم  مالیاتپرداختند.  نیروهای خان کوچ کرده بودند مالیات را به صورت نقدی می

سرپرست و کسانی که دام کمی داشتند از دادن  دادن و پیشکش بود. زنان بی شامل بیگاری، عیدی

 مالیات معاف بودند. 

ای جهت افزايش عصبیت ايلی بود.  مثابۀ پیشکش و مبادله مالیات کوچروان سبک و به

وهای نظامی قلمرو ايل با همۀ قوا از دادند و نیر دهندگان با رضايت اين کار را انجام می مالیات

کردند حتی اگر اين دفاع نزاع و عواقب بدی را به دنبال داشت. مالیات دام  اعضای ايل دفاع می

رسید زيرا آنان با پرداخت مالیات شبکه روابط  رفته عادالنه به نظر می هم دو درصد بود که روی
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. دفاع از مراتع، 0خدمات رئیس ايل مانند  بخشیدند و از اجتماعی و همبستگی ايلی را قوام می

. 0. تنظیم کوچ ساالنه و 3. حَکَمیت و حل و فصل منازعات 2راه و دام  های کشاورزی، ايل زمین

 شدند. برقراری نظم داخلی برخوردار می

برخالف دهقانان که به دلیل نداشتن مازاد، ارتباطی با بازار نداشتند، کوچروان مازاد محصوالت 

داليل »فروختند.  کردند يا می گردها )چرچی( تهاتر می ا در بازارهای محلی يا از طريق دورهخود ر

(. پول نقش پررنگی در مناسبات 099: 0390)طبیبی، « عمده مبادله کاال به کاال دوری از بازار بود

روزمره آنان نداشت و در عرضه کاال به دنبال سودجويی نبودند بلکه صرفاً قصد برآوردن نیازهای 

رَوی )دام زنده، پشم، پوست، روده و قالی( خواه  رفته کاالهای وجه تولید کوچ هم را داشتند. روی

رسید و از آنجا  گردها در نهايت به بازار کرمانشاه می از طريق بازارهای محلی خواه از طريق دوره

های متفاوت بر  لرَوی در سا ، سهم صادرات وجه تولید کوچ2شد. بر طبق جدول شماره  صادر می

 02، 0291های دامی و تقاضای بازار متفاوت بود. در سال  اساس وضعیت خشکسالی، بیماری

 درصد بود. 01، 0280درصد و در سال  31، 0282درصد و در سال 

:اقالمصادراتیوجهتولیددامداریازکرمانشاهبهبغداد2جدولشماره

 کاال
خ1218م/1981

 ارزشبهقَران

خ1299م/1891

 ارزشبهقَران

خ1291م/1892

 ارزشبهقَران

 8065822 056895008 9115111 قالی

 05918 611 9215111 روغن

 2615091 3835331 052115111 پشم

 205113 095061 - کاالی پشمی

 - 005110 - کاالی نخی

 2605162 3215003 3215111 پوست بُز

 635211 15811 - های گوناگون چرم

 05896 215091 - شده غیچرم دبا

 050325160 250185222 251015111 جمع

 158605099 651825861 651315111 کل صادرات

 01/1 31/1 02/1 سهم از صادرات

 10-63: 0313منبع: رابینو، 
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آباد،  کوچروان برخی از کاالهايی را که نیاز داشتند از بازارهای محلی )قصبه هرسین، خرم

وران )چرچی( يا بازار کرمانشاه و شهرِ کوچک بروجرد تهیه  اد و...(، پیلهآب قصبۀ صحنه، حسین

با دو مرکز تجاری يکی در قشالق و يکی در يیالق ارتباط داشتند؛ ... »کردند و به طور کلی  می

خريد يیالقی يک هفته پیش از کوچ به گرمسیر و خريد قشالقی در فروردين پیش از کوچ به 

(. اين کاالها عمدتاً پارچه، قند، خرمای 81: 0369الهی،  )امان« گرفت سمت سردسیر انجام می

خشک، کشمش، چای و اسلحه بودند. با توجه به ناامنیِ اواسط سدۀ سیزدهم در غرب کشور 

شد، تا در مواقع  بخش زيادی از مازاد صرف خريد اسلحه، اسب و به کارگیری افراد نظامی می

کشی دولت،  هیه سواران نظامی برای حفاظت از ايل و قشونالزم از کیان خويش دفاع کنند. ت

دادند؛ در شرايط  هزينه زيادی برای آنان داشت و بخشی از مازاد را به اين افراد تخصیص می

ها با هم و  پی ايل در های پی شد. برای مثال جنگ ناامنی و جنگ اين هزينه به مراتب بیشتر می

ثمانی، آلمان، روسیه و انگلیس در جنگ جهانی اول در درگیری با نیروهای متجاوز خارجیِ ع

 داد.  نبودن قشون ملی بخشی از مازاد را تخصیص می

: کوچروان برای نگهداری از دام، مقابله با حیوانات وحشی و دفاع در نیروینظامیودولت

راد نظامی برابر طوايف مجاور همواره نیروی نظامی در اختیار داشتند. تعداد خانوار و تعداد اف

ها توانايی تمهید و تجهیز افراد بیشتری را  همیشه متغیر بوده است، در مواقع بحران و ناامنی ايل

پیوستند. به طور میانگین به ازای  داشتند و در هنگام صلح اين افرادِ مسلح به جرگۀ دامداران می

در اوايل قاجار ايل »ند. رَو يک سوارکار نظامی برای قشون دولتی داشت هر ده تا پانزده نفر کوچ

« خانوار بودند سیصد سوار ديوانی برای دارالدوله کرمانشاه فراهم کردند 911احمدوند که 

نفر بوده و به ازای  3911(. اگر تعداد هر خانوار پنج نفر باشد، جمعیت آنان 09: 0311)کشاورز، 

یزدهم حدود پانصد خانوار اند. همین ايل در اواخر سده س نفر يک سوار ديوانی داشته 1/02هر 

نفر يک سوار نظامی را به دارالدوله  1/02بودند و دويست سوار ديوانی داشتند. يعنی به ازای هر 

های  ها و در زمان (. اين عدد در میان ايل916: 0362معرفی کردند )اتحاديه و سعدونديان، 

تند؛ بنابراين سوار مختلف متغیر بود است؛ برخی از آنان خصوصیات جنگجويی بیشتری داش

وند در اوايل حکومت قاجار اين  های احمدوند و نانکلی گرفتند. ايل بیشتری به خدمت می

های کلهر،  ويژگی را داشتند. اما در پايان قرن به لحاظ خوی سلحشوری جای خود را به ايل

ايل  (،0319کاکاوند، گوران و سنجابی دادند. برای مثال، ايل کاکاوند چهارصد )محمدی، 
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)همان(، ايل احمدوند دويست  0111(، ايل کلهر بالغ بر 0381سنجابی بیش از هزار )سنجابی، 

های  ( سوار مسلح و همیشه آماده برای جنگ0311(، نانکلی پنجاه )کشاورز، 0362)کاشانی، 

ذکر است که ايلخان و خانوارها جدای  خارج از قلمرو يا فرستان به قشون مرکزی داشتند. قابل

فرستادند، نیروی نظامیِ الزم برای امور داخلی ايل مانند دفاع  قشونی که به وزارت لشکر می از

در برابر متجاوزين و حیوانات وحشی نیز در اختیار داشتند. نظامیان ايل، سوارکاران ماهری 

 های طوالنی را طی بودند که توانايی تیراندازی با اسب در مناطق کوهستانی را داشتند و مسافت

آسا آنان را به واحدی مرگبار تبديل  کردند. همبستگی اجتماعی قوی و قدرت سازماندهی برق می

نیروی اصلی ايل مردان جنگی آن بودند که برای دفاع از منافع و موجوديت خود و يا »کرد.  می

(. قدرت 060: 0313)سنجابی، « کردند استیال بر دشمنان، تحت هدايت روسای خويش پیکار می

برداری از منابع، سبب توانمندی و  ی، آزادی و ابتکار عمل در مناسبات اقتصادی جهت بهرهنظام

 خوداتکايی جامعۀ ايلی در مقايسه با جامعۀ روستايی شد. 

دولت را دارای « شیوۀ تولید آسیايی»شناسی تاريخی متأثر از نظريۀ  برخی صاحبنظران جامعه

توان گفت  (. در پاسخ می0366کنند )کاتوزيان،  ی میاش را فراگیر ارزياب حاکمیت مطلق و سلطه

گرچه سالطین قاجار و ديگر حاکمان ايران خودکامه و خودرأی بودند، اما وضعیت نظامی، 

برداری از زمین حکايت از دولتی نامتمرکز داشت. تنها راه برقراریِ  مناسبات تولید و نحوۀ بهره

ها تیول  تیار داشتن نیروی نظامی کافی بود. دولتنظم و امنیت و دفاع از سرحدات کشور، در اخ

دانستند؛ با واگذاری تیول،  را تنها مسیر مناسب برای تامین نیروی نظامی و درآمدهای مالی می

دادند؛ چون پیوند میان خدمات نظامی و  ها بخشی از اختیارات خود را از دست می دولت

شد که از نظر ساختاری  نظامیِ نامتمرکزی می برداری از چراگاه و زمین سبب ايجاد سازمان بهره

وابسته به پادشاه و مرکز حکومت نبود. نظم و ثبات با قدرت نظامی تضمین و قدرت نظامی نیز 

ها  شد. نتیجه اين روند کاهش قدرت نظامی دولت و انتقال آن به ايل با واگذاری زمین تقويت می

کرد. بنابراين واگذاری  رون آنان را محقق میکه نوعی خودمختاری ساختاری در د بود؛ به نحوی

زمین در قالب تیول که برای حفظ تمرکزگرايی دولت مرکزی به کار گرفته شد به طرزی 

ها را در قلمرو  کرد، هم حاکمیت مطلق را کمرنگ کرد و هم ايل نما علیه آن مقاومت می متناقض

های قدرت پراکنده و  تهای از هس حکومت قاجار مجموعهساخت.  خودمختار  خود نیمه
. نداشتن ارتش منظم و مستقل بود که ابزاری برای نظارت و کنترل بر آنان در اختیار نداشت نیمه
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های مؤثر جهت کنترل،  دائمی و ديوانساالری ضعیف با دامنۀ محدود، دولت را از مکانیسم

 کردن و حفظ انسجام محروم ساخت. يکپارچه

ها نداشتند و برای کنترل بر عشاير تالش  ور به دست ايلای جز سپردن ام قاجارها چاره 

تر سازند. يکی از داليل  کردند از طريق ازدواجِ فرزندان با رؤسای آنان اين روابط را مستحکم می

به سران قبايل و عشاير قدرتمند »شاه  تعدد زوجین و فرزندآوری قاجارها همین بود، فتحعلی

(. آنان 060: 0360)پوالک، « های قاجاری ازدواج کنند ده خانمقلمرو خود دستور داد که با شاهزا

آقامحمدخان »آوردند  حتی دختران واليات مغلوب يا مخالف را نیز به عقد فرزندان خود در می

ساله خود  00وقتی بر قادرخان عرب پیروز شد بدرجان خانم دختر وی را به عقده برادرزاده 

های زاگرس  حل همواره شکننده بود و ايل اين راه(. 03: 0388)عضدالدوله، « شاه درآورد فتحعلی

عنوان استراتژی مواجهه با  های کشور ترکیبی از همکاری و تخاصم را به مانند ديگر ايل میانی به

ويژه هنگام جنگ با عثمانی، میزان  دولت مرکزی در پیش گرفتند. در اوايل حکومت قاجار به

تر بود اما در اواخر اين دوره اوضاع تغییر کرد و برخی از ها با حکومت محلی بیش همکاری ايل

آنان موضع متخاصمی در پیش گرفتند؛ سرکشی، حمله به کاروانیان، درگیری با قشون دولتی و 

تهران از جمله  -آباد خرم-تهران و محمره-کرمانشاه-تخصیص عوارض راهداریِ دو مسیر بغداد

حل قاجارها  فصل ششم(. آخرين راه 2108؛ فلور، 0311اقدامات خودسرانه آنها بود )کشاورز، 

ها هنگام مواجهه با يک ايل قدرتمند يا به مناقشات اين بود که قبايل را علیه هم بشورانند. آن

تفرقه بینداز و »کردند و سیاست  زدند يا اينکه ايل مجاور را علیه آنان تحريک می داخلی دامن می

 گرفتند. را در پیش می« حکومت کن

اجتماعی -هوز-تیره-طايفه-هایِ کرمانشاه سلسله مراتبی )ايل : نظام اجتماعی ايلنظام

 ايلخانها  کو/تخماره، خانوار( بود. در بعضی جاهای ايران مانند بختیاری و شاهسون مال/بنه بنه

ای حضور  های کوچک و پراکنده بزرگ رهبری ايل را بر عهده داشت، امّا در زاگرس میانی ايل

ای  خان، سرپرستی محلی بود که در شاخه»قرار داشت.  خانها  که در رأس هر کدام از آن داشتند

از همان ايل عضويت و به تاريخ و فرهنگ آن ايل احاطۀ کامل داشت، مقامش موروثی بود و 

اعضای ايل به او اعتقاد و اعتماد داشتند. خان مظهر قدرت، وحدت و يکپارچگی ايل بود، او بر 

آمدهای داخل و خارج از ايل بود؛  تابع رياست عمیق داشت. وی مسئول همۀ پی کلیه طوايف
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گرديد و با مسئولیت خان اين تصمیمات به  هر چند که تصمیمات به صورت شورايی اتخاذ می

 (. 68: 0383نژاد،  )صفی« آمد اجرا در می

راتع در مالکی[ و م دار بود و کلیه اراضی، امالک ]به جز خرده خان بزرگترين گله

ها مشخص نیست. گويا  تصاحب وی قرار داشت. نحوۀ انتخاب خان در مورد اکثر ايل

آفرينی در جنگ در  جايگاه اجتماعی، دولتمندی )دام زياد(، عصبیت قوی، توارث و يا نقش

رسید؛ اين توالی در طول  اين حوزه مؤثر بوده است. منصب خان به فرزند ارشد به ارث می

شد. برخالف  تداوم داشت و با تغییر حکومت خللی در آن ايجاد نمیهای مختلف  سلسله

دانستند و  های ايلی و زمیندار را فاقد پیشینه می نگاران اروپايی که خانواده برخی تاريخ

ب( شواهد  0382؛ کاتوزيان، 0366صاحبنظران ايرانی هم آن را تأيید کردند )کاتوزيان، 

های  گر روندی رايج در میان ايل های حکومت ندهد که تداوم خاندا تاريخی نشان می

زاگرس مرکزی بوده است به نحوی که به مورخین محلی اجازه داده است که شجره 

خانوادگی خوانین را در طول چندين سلسله بر اساس اسناد پیگیری نمايند )بنگريد به 

ان طايفه مظفروند (. رياست ايل کاکاوند از دوره زنديه تا اسکان عشاير در می0380سلطانی، 

-خان خیراهلل-باقرخان-خان خیراهلل-محمدباقرخان-کاظم خان-و فرزندان باقرخان )باقرخان

عباس صفوی همواره  (. ايل زنگنه از زمان شاه931: 0380امیرهوشنگ( باقی ماند )سلطانی، 

 عباس به دلیل ماهیت نامتمرکز های ايران بوده است. پس از اينکه شاه از ارکان حکومت

های متعدد آنها را به حاشیه برد، ايل زنگنه نقش  ها به روش خواهی قزلباش حکومت و زياده

عنوان  مؤثری در مشاغل ديوانی مانند وزير، والی، رئیس فوج و رئیس ايل داشت و به

 های مختلفی را بر عهده گرفتند.  معتمدين پادشاه تیول
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 لهمراتبقدرتازصفویهتاقاجاریه:جایگاهخاندانزنگنهدرسلس1نمودارشمارة

؛ مردوخ کردستانی، 0386؛ قزوينی، 2108؛ فلور، 0363؛ اوتر، 0390؛ اولیويه، 0390منابع: سلطانی، 

 0363؛ شوشتری، 0361؛ کرمانشاهی، 0311؛ کشاورز، 0381؛ ابن بلخی، 0381

ايل زنگنه و  )از بزرگان« بگ عالی بالی»، فرزندان 0های نمودار شماره  بر اساس داده

سرحددار شاه عباس اول( تا سلطنت پهلوی وزير دولت مرکزی و حکمران ايالت کرمانشاهان 

عنوان مثال چنانچه حکومت مرکزی به داليل  هايی وجود داشت، به بودند. در اين تسلسل ناسازه

کرد و ارادۀ مصممی برای برکناری وی داشت،  مختلف با يکی از خوانین مشکل پیدا می
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بايست جانشین را از میان همان خانواده يعنی برادر، فرزند ارشد، عمو و يا پسرعمو انتخاب  می

کند. انتقال منصبِ خان از يک طايفه به طايفه ديگر کار رايجی نبود. ثروت و مالکیت بر اراضی 

در  0ساخت. در نمودار شماره  های ايلی و عصبیت چنین کاری را ناممکن می به همراه سنت

حکمران « خان علی بیگ حاجی علی»، عموی وی «خان قلی اهلل»زنديه، پس از مرگ  دوران

ها و شواهد  برد. اين داده خان در عهد کودکی به سر می قلی کرمانشاه شد زيرا فرزند وی مصطفی

هايی است که برای مدت زمان طوالنی جايگاه  فراوان ديگر حاکی از وجود خاندان و يا دودمان

را بر آنان « های موروثی دودمان»توان نام  اند که می حکمرانی محلی را حفظ کردهواالی خود در 

 اطالق کرد.

ها( قرار داشتند که مرجع ابالغ  تر از خوانین، رؤسای طوايف )تُشمال يک رده پايین

دارِ ايل در امور طايفه بودند. هر طايفه از چند تیره  تصمیمات شورای ايل به طايفه و منصب

قدرت هر تیره را مردان جنگجو، ثروت ناشی از »شد.  شد که توسط کدخدا اداره می تشکیل می

تر در میان  (. يک رده پايین91: 0383نژاد،  )صفی« کرد دام و پهنه ابواب جمعی آنان تعیین می

بود؛ اغلب آنان « سفید ريش»نام داشت که مسئولیت آن با « هوز»ها  و در میان لک« خیل»کردها 

طه خانواده و خويشاوندی داشتند و همبستگی اجتماعی شديدی میان آنان مشاهده با هم راب

نام داشت « تخماره»و « کو بنه»، «بنه مال»، «مال»تر  های زاگرس مرکزی رده پايین شد. در ايل می

شدند؛ و همواره در يیالق و قشالق در کنار هم زندگی  که از ده خانوار يا بیشتر تشکیل می

ويژه افراد مسلح(، تعداد دام )دولت( و وسعت مرتع تعیین کننده ثروت  داد افراد )بهکردند. تع می

 و قدرت ايل بود.

هایزاگرسمیانیدرسدهسیزدهم:ساختاراجتماعیوساختارقدرتدرایل1جدولشماره

 ساختارقدرت ساختاراجتماعی ردیف

 خان ايل 0

 تشمال طايفه 2

 کدخدا تیره 3

 سفید ريش لهوز، خی 0

 سفید ريش مال، تخماره مال، بنه کو، بنه 1

 سرپرست خانوار خانوار 6
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تر از خان، برگزيدگان بومی بودند که مقبولیت چشمگیری داشتند؛ آنان  های پايین رده

ها و تبارهای خانوادگی(، فرهنگ  اطالعات کافی و دقیقی در مورد تاريخ )با تأکید بر اسطوره

شتند؛ معموالً افرادی سرشناس و مورد تأيید اعضای طايفه يا تیره بودند. چنانچه منطقه و اقلیم دا

شدند  اين افراد به هر دلیلی مانند نارضايتی عمومی و شايسته نبودن از موقعیت خود بر کنار می

 کرد.  رئیس ايل يکی از اقوام نزديک آنان را جايگزين می

ر ايل چگونه بود؟ کوچروان همواره در پرسش اينجاست که سازوکار درونیِ همبستگی د

معرض تهديد و ناامنی ناشی از طبیعت )خشکسالی، طوفان، سرما و ...(، راهزنان و تجاوز قبايل 

، «هُمالی»ديگر بودند؛ بنابراين همبستگی و عصبیت از اقتضائات زيست آنها بود. چهار عنصر 

داد که جملگی در راستای  تشکیل می فضای مفهومی عصبیت را« ناموس»و « نَسَق نام»، «تَخاس»

، «ياريگری»الفظی آنها به ترتیب  بودند و با هم همپوشانی داشتند. معنای تحت گرايی جمع

بود. هُمالی به معنای همکاری و رقابت در درون مال، هوز، طايفه و ايل « آبرو»و « انگ»، «انتقام»

بود. اگر کسی در فعالیت اقتصادی و ويژه در امور مربوط به چرای دام، مناسک و منازعه  به

گرفت؛ طرد فراگیری که همۀ  کرد در معرض انگ )نام نَسق( قرار می مناسک همکاری نمی

شد. چنانچه يکی از  ای می جانبه گرفت و متحمل فشار اجتماعی همه زندگی وی را در بر می

از گروه خاطی  ديد، ديگر اعضا بايد تَخاس او را شد يا آسیب می اعضای گروه تهديد می

کرد  جمعی شرکت نمی جمعی بود و فردی که در اين کنش دسته گرفتند. انتقام گرفتن دسته می

خورد. آنها بر اين باور بودند که بايد تا غروب تخاس گرفت، در غیر  داغ می« هُمال بی»عنوان  به

وايل شب بود حتماً خريدند. اگر آسیب وارده ا های فراوانی را به جان می نسق اينصورت بايد نام

کردند  گرفتند. طوايفی که تَخاس را به روزهای پس از آن موکول می تا سحرگاهان انتقام می

مثابۀ ناموس ايل  دادند. همۀ اعضای ايل و درگذشتگان به جايگاه اجتماعی خود را از دست می

بود. هر گونه مثابۀ احترام به روح جمعی طايفه يا ايل  بودند و حفظ و نگهداری از آنان به

شد. اين همبستگی به همراه قدرت نظامی آنها را به نیروی  سرعت پاسخ داده می تهديدی به

و  005111های منزوی و بدون ارتباط با هم نبودند. ايل کلهر  کرد. آنان گروه مرگبار تبديل می

نفر  615111و  19111خانوار بودند. به احتساب هر خانوار پنج نفر حدود 025111ايل فیلی 

ها در سطوح مختلف ارتباطاتی در درون ايل داشتند.  جمعیت داشتند. هر کدام از اين جمعیت

کردند و  اعضای ايل هويت جمعی خود را در درون ايل و سلسله مراتب درونی آن تعريف می
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تر مانند امپراطوری يا کشور نداشتند. سردار مقتدر سنجابی  های کالن توجهی زيادی به هويت

گويد پس از جنگ جهانی اول برای اولین بار با مفهوم وطن آشنا شد. در همین زمان  ( می0383)

جمالزاده که برای دفاع از سرحدات ارضی به دنبال کمک گرفتن از سواره نظام ايل کاکاوند بود 

دهند )نک:  تری ترجیح می متوجه شد که سران ايل هويت ايلی را بر هر نوع هويت جمعی کالن

 (. 0319محمدی، 

ها با يکديگر و شرايط استراتژيک، آنان را به هم وابسته و از وضعیت  ازدواج سران ايل

هايی را  ها کنفدراسیون ساخت. بنابر اقتضائات و شرايط اضطراری ايل فروبستگی خارج می

کرد. اين اتحادها در برابر  دادند که آنان را به کلیتی يکپارچه و منسجم تبديل می تشکیل می

های کرمانشاهان در برابر روس و انگلیس در جنگ جهانی  ن خارجی )برای مثال اتحاد ايلدشم

داد. بارزترين  خواهی يک ايل ديگر )اتحاد جاف و سنجابی در برابر کلهر( رخ می اول( يا زياده

تجلی اتحاد ايلی در زاگرس میانی در دوره زنديه به وقوع پیوست. آنان در آن دوران پر آشوب 

انند )برای آگاهی بیشتر نک: خان زند را به حکومت برس حاد ايلی توانستند کريمبا ات

 (. 0316التواريخ،  مجمل

گیرینتیجه

داری است و فقط محدود به  ای از شیوۀ زيست ايران پیش از سرمايه  رَوی وجه برجسته کوچ

ان(، بختیاری، فارس، آذربايجان، مازندران، تهران، خمسه )زنجزاگرس میانی نبود بلکه در مناطق 

رَوی  . اقتصادِ کوچخوزستان، بهبهان و کهگیلويه، الرستان، خراسان و بلوچستان نیز رونق داشت

گردانی بود و مازاد زيادی جهت ارائه به بازار و انباشت اولیه  طبیعی، خودکفا و مبتنی بر رمه

مالکیت عمومیِ قلمرو،  نداشت امّا نیروی سیاسی بسیار مهمی بود که قدرت آنان برخاسته از

مالکیتِ خصوصیِ دام، عصبیت، سازماندهی نیروی نظامی، سوارکاری و سلحشوری بود. آنان 

دادند؛ بنابراين، ايران مجموعۀ متنوعی از  تر ترجیح می های کالن هويت ايلی خود را به هويت

حکومت مرکزی  مستقل بود که ارتباط ضعیفی با حکومت مرکزی داشتند. های قدرتِ نیمه کانون

در غیاب ارتش منظم و ديوانساالری متمرکز برای کنترل جامعه بر نیروی نظامی کوچروان تکیه 

مالکان و روحانیون( واگذار  ها، بزرگ کرد و تمشیت امور را به رهبران محلی )سران ايل می

و « ران ايلازدواج با س»هايی مانند  کرد؛ همچنین تالش داشت اين رهبران را از طريق سیاست می
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گرفتن قدرت نظامیِ  ناديده، همسو و همراستا سازد. بدين ترتیب« تفرقه بینداز و حکومت کن»

ايل و اطالق قدرت مطلق به حکومت مبنای تاريخی ندارد؛ زيرا با پذيرش آن، امکان تغییر 

رد وا« گشا مشکل»عنوان يک  ها ناممکن بود. طرفداران اين ادعا، نیروی خارجی را به سلسله

کنند در صورتی که صفويه، افشاريه، زنديه و قاجاريه از درون جامعه ايرانی برآمدند يا  می

هايی بودند که پس از ضعف دولت  ها همان ايل اين ديرزمانی بود که در ايران اسکان يافته بودند. 

ر های مستق های ايلی و قدرت ناشی از عصبیت توانستند حکومت مرکزی با تشکیل کنفدراسیون

داری  گذاری کنند؛ بنابراين جامعه پیشاسرمايه را سرنگون سازند و بنای سلسله جديدی را پايه

مالکان  های قدرتمند و بزرگ ای از ايل ايران به لحاظ سیاسی از يک حکومت مرکزی و مجموعه

 تشکیل شده بود که ماهیت آن نامتمرکز بود و ابزاری برای به انحصار درآوردن قدرت نداشت. 

جامعه و  حکومتِ مقتدرهای اين پژوهش، چگونه مفهوم  رسش اينجاست که برخالف يافتهپ

نگاری ايرانی راه يافت و به امری بديهی تبديل شد؟ برای پاسخ به اين سؤال  در تاريخ ضعیف

شناسانه  توان بحث را در سه حوزه تغییر اجتماعی، نظريات انتزاعی و گزارشات شرق می

گیری دولت متمرکزِ مدرن از طريق ارتش منظم و بوروکراسی مدرن  شکل گیری کرد. نخست، پی

در دوره پهلوی اول به همراه خلع سالح عشاير و اسکان دائمی آنها که در تقابل با حکومت 

هایِ قدرتمندِ قاجار بود، صاحبنظران و مورخان را به اين انديشه سوق داده است  نامتمرکز و ايل

که استبداد پادشاهان هرگز به معنای  گی بوده است؛ در صورتیکه گويی اين وضعیت همیش

بودن جامعه نبوده است. استبداد و خودرأيی امری متفاوت از اعمال نیرو  قدرتمندی آنها و نحیف

عنوان منبع  شدن زمین و کشاورزی به های اجتماعی است. افزون بر اين، برجسته توسط گروه

رَوی مؤثر بود.  تقاء جايگاه کشاورزی و ناديده گرفتن کوچخلق ثروت در دوره پهلوی نیز در ار

اغلب با نگاهی انتزاعی و بدون ارجاع به « فئودالیسم»و « شیوۀ تولید آسیايی»دوم، نظريات 

بندی کردند. بنیان اين نظريات بر  واقعیت، سامان اجتماعی و اقتصادی جامعۀ ايرانی را صورت

رَوی نداشتند. تسلط اين نظريات در تاريخنگاری  به کوچ داری و کشاورزی بود و التفاتی زمین

رَوی بود، بنابراين پژوهشگران تالشی برای خلق  ايران از دهه چهل همزمان با زوال فراگیر کوچ

ای تجربی و نظری بود.  رَوی ناسازه ای متفاوت و متناسب با تاريخ ايران نکردند زيرا کوچ نظريه

یاحان غربی مدت زمان کمی در جامعۀ ايران بودند و هنگام سفر نويسان و س سوم، اغلب سفرنامه

ها ارتباط  کردند؛ همچنین با حاکمان محلی و کنسولگری ها و مسیرهای اصلی عبور می از جاده
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ها و مناطق  داشتند؛ اين در حالی است که طوايف خارج از مسیرهای اصلی و اغلب در کوهستان

کردند. عالوه بر اين، اين افراد هنگام ورود به  حان زندگی میناپذير از ديد مسافران و سیا رؤيت

قصر پادشاه و ارگِ حکومتی برخی حُکام واليات، تحت تأثیر شوکت و عظمت آنها قرار 

ای نداشتند. اين در حالی بود که دايره  بینانه گرفتند و دربارۀ قدرتِ واقعی آنان درک واقع می

های مستقلِ کوچکی مانند  محدوده بود و بیرون از آن دولتقدرت و اختیارات آنان صرفاً در آن 

 ها قرار داشتند. ايل

رَوی امکان رشد و توسعه نداشتند؛ يعنی امکان گرچه نیروهای عامل در شیوۀ تولید کوچ

توسعه ابزار تولید و گسترش بیشتر تقسیم کار ناممکن و کماکان يک بن بست تاريخی بود؛ اما 

و نظامی در قلمرو ايران بودند که هنگام ضعف حکومت مرکزی، تحت  همواره نیروی اجتماعی

خواهیِ خوانین و منازعات میان آنها نقشی فرسايشی و مخرب در توسعه  تأثیر خودسری و زياده

نظمی داشتند. برای فهم بهتر تاريخ ايران نیازمند  کشاورزی و دامن زدن به ناامنی و بی

دی هستیم که نیروی سیاسی اصلی تاريخ ايران يعنی بندی اقتصادی و اجتماعی جدي صورت

 کوچروان را ناديده نگیرد. 
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