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  چكيده 
در تاريخ  يقوم بختيارسياسي نخبگان  نقشحاضر به بررسي  مقاله

سئوال اصلي اين  پردازد.ميه آن كنندو متغيرهاي تعيينمعاصر ايران 
نخبگان سياسي بختياري از چه جايگاه تاريخي خاصي  مقاله آن است كه

ا واداشته تا برخوردار بوده و چه متغيرهاي اجتماعي و سياسي، آنها ر
اي بزنند؟ بر مبناي سئوال مذكور، فرضيه عملبنا به موقعيت، دست به 

ارتباط با قوم بختياري، در دو دوره  دركه  اين است شودميكه مطرح 
متغيِر تاثيرگذاِر نخبگي بر مالكيت مبتني ، مهم از تاريخ معاصر ايران

ير عمده دستخوش تغي ١٣٥٧است، در حالي كه همين متغير در سال 
دهد كه در جريان انقالب اسالمي، تمايز . نتايج تحقيق نشان ميشودمي

 قوم يكپارچه دقيقاً بدنهها از بين رفته و اين بين نخبگان بختياري و توده
 كه جانب جريان انقالب را گرفته و در پيروزي نهايي آن نقش ايفا است

 مستندات تاريخي به شيوهآوري جمع ،مقالهاين در  تحقيقروش  .كندمي
 .هاستدادهتحليل تجزيه و  و پس از آن ايكتابخانه

ها، ساختار قدرت، نخبگان سياسي، قوم بختياري، توده كليدواژه:
  .قاجاريه، دوران پهلوي، انقالب اسالمي ايران

  ٠٨/١٠/١٣٩٩تاريخ تأييد    ٠٦/٠٧/١٣٩٩تاريخ دريافت 
  باشدمي نجف مهدي پور آقاياين مقاله برگرفته از رساله دكتري 

ی  و ه  ه-قا نا ی ص  ع
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  مقدمه
از اهميت زيادي برخوردار بوده » نخبگان«و » نخبگي«در تاريخ نظريات سياسي، مفاهيم 

اند. نخبگان آن دسته از افرادي هستند كه در و بارها از زواياي مختلف مورد نقد قرار گرفته

آمد بقيه و صاحب اي كه دارند سري اجتماعي به علت خصوصيات ويژههاگروهجوامع و 

اند. در اين بين بايد از نخبگان سياسي نام برد كه از قدرت ايفاي نقش در موقعيتي برجسته

دهند و نيز چگونگي جريانات تاريخي برخوردار بوده و با توجه به نوع فعاليتي كه انجام مي

در بحث . هاي سياسي به طور رسمي يا غير رسمي تاثيرگذارندعملي ساختن آن، در بطن نظام

اساسي كه بايد  از ايفاي نقش و تاثيرگذاري نخبگان در تاريخ يك ملت، كشور و قوم، مسئله

عّلي و معلولي بين نخبگان و تغيير و تحوالت تاريخي  شروع لحاظ شود رابطه به عنوان نقطه

. به عبارت ديگر عملكردهاي سازدمياست كه به شكلي عميق، اجتماعات بشري را متاثر 

اند كه در بستر تاريخ سياسي و غير سياسي) از يك طرف معلول تحوالت اجتماعي(بگاننخ

گيرند و از طرف ديگر همين عملكردها هستند كه همراه با ساير عوامل، به تحوالت شكل مي

نخبگان در معناي كلي آن  در واقع دهند.مذكور دامن زده يا مسير اين تحوالت را شكل مي

و به خصوص نخبگان سياسي به دو شيوه در عملكرد يا كنش تاريخي جوامع بشري موثر 

 ).١٢٨ـ١٢٥: ١٣٩٢روشه، (گيري و ديگري الگوسازيشوند: يكي تصميمواقع مي

توانند در گيري به اين معناست كه نخبگان سياسي با توجه به قدرتي كه دارند ميتصميم

آن موثر بوده يا مانع از تحقق اين  ت سياسي و تقويت عوامل به وجودآورندهروند پيشرف

پيشرفت شوند. الگوسازي به نهادينه كردن الگوهاي الزم در راستاي پيشرفت مذكور اشاره 

ها حاصل هاي رفتاري سياسي ـ اجتماعي و تعميق اين ارزشدارد كه از طريق ايجاد ارزش

  گردد. مي

به عنوان مورد مطالعاتي پژوهش حاضر، تر در تاريخ قوم بختياري با تفحص هر چه بيش

ايران از اواخر سلطنت  معاصركه نخبگان سياسي اين قوم، چگونه در تاريخ  شودميمشخص 

جايگاهشان در نيز اند و قاجار تا پيروزي انقالب اسالمي، نقش تاريخي خود را ايفا كرده

ساختار قدرت در ايران پس از انقالب گيري لجريان پيروزي انقالب اسالمي و روند شك

دهي به قوم بختياري با تشخيص مصالح ملي و اولويتبه طور كلي نخبگان  چه بوده است.

آنها در مواضع اتخاذي خويش، همواره دست به اقداماتي زده كه با ريسك و جسارت همراه 

مشاركت در احياي انقالب  ) و١٢٨٨(فتح تهرانتوان به اين موارد مي ياز جمله ؛اندبوده

هاي سياسي و اجتماعي كشور در دوران حكومت دگرگوني مشروطه، رقابت در بحبوحه
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گرفته از انقالب اسالمي و اعالم وفاداري به انقالب مصالح نشات پهلوي، پذيرش غيرمغرضانه

 جانبهروشني از حضور همه ت تاريخكه رواي ،. مجموعه اقداماتاشاره كرد هاي آنو آرمان

و اين قوم  سياسيدهد بدون حضور نخبگان ها در تاريخ معاصر ايران به دست ميبختياري

است،  ناممكندهنده به قدرت و حركت اين نخبگان نيز بدون شناخت متغيرهاي شكل

اي هها و منافع نخبگان سياسي و تودهمنجر به يكي شدن ارزش ١٣٥٧متغيرهايي كه در سال 

نويسندگان اين مقاله  شوند.بختياري شده و در نهايت به ادغام آنها در همديگر منجر مي

سياسي نخبگان قوم  هايگيري به گرايشكننده در شكليينتجزيه و تحليل متغيرهاي تع

بختياري در مقام بزرگترين ايل ايراني را يك اقدام تحقيقاتي موثر در جهت آشنايي بهتر با 

دانند و در همين ايران و حوادث مهم آن از مشروطيت تا انقالب اسالمي مي تاريخ معاصر

اند تا به گرايي، سعي كردهپردازان مكتب نخبهگيري تئوريك از آراي نظريهزمينه با بهره

صورت مستقل و مدلل ساختار قدرت سياسي و اجتماعي اين قوم را در بستر تاريخ ايران از 

يا (ن سه دسته از بازيگران آن بيان كنند: نخبگان سياسي بختيارينظر روابط موجود بينقطه

  مردم بختياري.     زيگران اصلي)، قدرت حاكمه، تودهبا

در اي ع كتابخانهبا استفاده از روش توصيفي ـ تاريخي و با استناد به منابحاضر،  در مقاله

ها به نخبگان با توده و همچنين رابطه يمفهوم نخبگتا مباني نظري  شودميقدم اول تالش 

تانو گائ، شناساني همچون ويلفردو پارتو، روبرت ميخلزي جامعهيشهاندطور اجمالي در

ورد ماز انواع نخبگان  روشهشده توسط بندي ارائهو طبقه روشه موسكا و به خصوص گي

قوم  نقش نخبگان با به كارگيري روش تجزيه و تحليل عقالني،بررسي قرار گيرد. سپس 

انه مورد به طور جداگ مهم قاجاريه، پهلوي و انقالب اسالمي ايران بختياري در سه دوره

، مذكور ورانمركزي در هر يك از د رابطه با حكومت . فراز و نشيبشودميبازنگري واقع 

هايت آن و در نرويكرد حكومت مركزي به كليت قوم بختياري و به طور خاص به نخبگان 

يكال تغيير ي بختياري كه در گفتمان انقالب اسالمي به صورت رادسبت بين نخبگان و تودهن

  . از اهم مباحث اين مقاله استكند مي

  تحقيق پيشينه
تاريخ سياسي ، استاد تاريخ دانشگاه دارتموث آمريكا، كتاب ٥٦جن رالف گارثويت

بريتانيا به عنوان  وزارت خارجه ) را با ارجاعات به اسناد محرمانه١٣٧٣(اجتماعي بختياري

                                                      
٥٦ Gene Ralph Garthwaite  
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قدرت استعماري حاكم بر منطقه به خصوص از اوايل قرن نوزدهم تا اواسط قرن بيستم 

 تحرير درآورده است. وي در اين كتاب كوشيده است تا چهار نكته ميالدي در ايران به رشته

ها را به تفصيل مورد بررسي و نقد قرار دهد: بختياري لهكليدي در تاريخ صد و پنجاه سا

قوم مذكور، حيات اجتماعي بعضي از نخبگان  هزارساله نشينانهزندگي كوچ چگونگي شيوه

نظامي و سياسي بختياري در قرن نوزدهم، روابط خوانين بختياري با دولت انگلستان و در 

اسفنديار آهنجيده تحت  كتاب ايران. وطهها در سرنوشت انقالب مشرانتها نقش بختياري

خواهي ) نيز از جمله آثار ديگري است كه به مشروطه١٣٧٤(ايل بختياري و مشروطيتعنوان 

تا انقالب  ١٣٢٠ها پرداخته و فصلي اجمالي را نيز به وضعيت اين قوم از شهريور بختياري

مه و تاريخ كامل قوم شناسنااسالمي اختصاص داده است. مراد ُكرد در كتاب سه جلدي 
اي مهم در مولفه ها به مثابه)، بر توانمندي نظامي و سياسي بختياري١٣٨٩(ُكرد و ُلر)(بختياري

ي در اثرتغيير و تحوالت تاريخي اين قوم به خصوص در دوران مشروطه تاكيد كرده است.

تياري به ) كه موضوع آن سرگذشت يكي از ايالت بخ١٣٨٤(سيري در تاريخ بختياريبه نام 

كند و تاريخ اين نجات شيرانيان از ساختار ايلياتي نژاد بختياري آغاز مينام شيران است، علي

مهراب اميري  دهد.قوم را از زمان محمودشاه افغان تا انقالب اسالمي مورد مطالعه قرار مي

تا عصر )، تاريخ قوم بختياري را از دوران پس از اسالم ١٣٨٥(حكومتگران بختياريدر كتاب 

كنوني را بازگو كرده و محوريت را به رهبران سياسي و نظامي قوم بختياري و روابط ايشان 

ها، كتاب بختياري همچنين يكي از جديدترين آثار درباره داده است. هاحكومتبا حكام و 

ه.ش) در فرانسه و با  ١٣٩٤ (٢٠١٥شناس فرانسوي، ژان ـ پيير ديگار است كه در سال انسان

به چاپ رسيده است. وي در اين پژوهش  هااي در ايران: بختياريقبيله حماسهان يك عنو

نمايي تدريجي قوم بختياري را از منظري كوشيده است تا طي شش فصل، قدرت تبارشناسانه

ي زندگي رغم تغيير و تحوالت زياد، شيوهبهتاريخي به تصوير كشيده و نشان بدهد چگونه 

شباني اين قوم در بلندمدت به تثبيت جايگاه ايشان در جغرافيا و تاريخ سياسي ايلياتي و اقتصادِ 

  ايران منجر شده و تا به امروز هم ادامه پيدا كرده است. 

قابل ذكر است كه تحقيقات مذكور هر چند نقش نخبگان سياسي قوم بختياري را مورد 

قوم بختياري انجام  ي جامع دربارهاند اما اين كار را از خالل مطالعات تاريخبررسي قرار داده

اند و نه صرفاً از طريق محور قرار دادن جايگاه، نقش و تاثير نخبگان سياسي. ضمناً به داده

استثناي آخرين فصل از كتاب ديگار كه بيشتر رويكرد توصيفي دارد تا تحليلي، آثار مذكور 

اند. بدين جهت تحقيق رداختهنخبگان سياسي بختياري و انقالب اسالمي ايران نپ به رابطه
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حاضر از اين جنبه متمايز و نوآورانه است كه با بازخواني انتقادي تاريخ نخبگان سياسي 

بختياري در تاريخ معاصر ايران، از يك سو تمركز را صرفاً بر اين گروه قرار داده است و از 

روه مذكور در و عملكرد گ ٥٧ي گفتمان انقالب اسالمي سال سوي ديگر دست به مطالعه

  رابطه با آن زده است.     

  نخبگانعملكرد نخبگان، انواع نخبگان، تعريف مباني نظري:  
  ) تعريف نخبگان١

بختياري) (آفريني نخبگان قوميحاضر كه موضوع آن نقش در طرح مباني نظري مقاله

تعريف  ،رسد: اولايران) است، ذكر دو نكته مهم به نظر مي(در حيات سياسي يك ملت

معيارهاي نخبگي.  ،گيرد و دومنخبگان و نخبگي كه طبيعتاً اهميت نخبگي را نيز در بر مي

شده از مفهوم نخبگان جملگي دال بر آنند كه نخبگان نبايد فراموش كرد كه تعاريف ارائه

اقليت كوچكي از افراد هستند با سطحي از نفوذ بر جمع كثيري از مردم در يك 

جوامع به ناگزير به يك  همه«). به عبارت ديگر Leicht and Jenkins, 2009: 161(جامعه

هاي زيردست از سوي ديگر، دهي دارند) از سويي، و تودهكه توانايي باالي سامان(گروه نخبه

). به طور كلي، هميشه چهار دسته نخبه ٢٦٦ـ٢٦٥: ١٣٨٧ادگار و سج ويك، (»شوندتقسيم مي

) ٤نظامي  ) نخبه٣اقتصادي  ) نخبه٢قدرت سياسي  ) نخبه١توان از هم تشخيص داد: را مي

). در اين ميان منظور از نخبگان سياسي آن دسته از نخبگاني ٦٩: ١٣٧٦بشيريه، (فكري نخبه

  سياست، صاحب نفوذ و تاثيرگذارند.  است كه در حوزه

پردازان اصلي كه همراه با روبرت ميخلز و گائتانو موسكا از نظريه به زعم ويلفردو پارتو

ترين آيد، شايستهحكومت نخبگان در سياست به شمار مي و نظريه گراييشناسي نخبهجامعه

دهند. وي طبقات اجتماعي را افراد يك گروه اجتماعي را نخبگان آن گروه تشكيل مي

كند: نخبگان حكومتي داند و نخبگان را به دو دسته تقسيم ميها و نخبگان ميمتشكل از توده

ايفاي نقش  هاحكومتشوند كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در كه از افرادي تشكيل مي

: ١٣٩٣ليوئيس كوزر، (شوندكنند و نخبگان غير حكومتي كه شامل باقي نخبگان ميمي

ي هميشگي مردم را امري مختص نخبگان ). به جز برخي استثنائات، پارتو اداره٥٢٤ـ٥٢٣

شوند و از كنند و جانشين همديگر مييخي مختلف، مدام ظهور ميداند كه در اعصار تارمي

» چرخش نخبگان«آورند كه پارتو از آن به عنوان اين طريق روندي تاريخي را به وجود مي

نمود  هاانساننابرابري بين  به اعتقاد پارتو، اين نبودِ تجانسِ اجتماعي كه به گونه كند.ياد مي

  ).  ٧٦: ١٣٨٨عابدي اردكاني، (شودميپيدايش گروه نخبگان  دارد، مايه
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نخبگان نيز بُعد ديگري از پيچيدگي اين مفهوم مهم در مطالعات  نظرات ميخلز درباره

قانون «، ميخلز مفهوم جامعه شناسي احزاب سياسيكند. در را يادآوري مي يسياسي و تاريخ

هاي سياسي اعم از دارد كه در نظامار ميبندي كرده و اظهرا فرمول» آهنين اليگارشيك

كند. در نتيجه هر ، هميشه يك اقليت است كه حكومت ميساالريمردمساالري و يكه

. گرايشات اليگارشيك شودميسازماني با هر گرايش ايدئولوژيك، به يك اليگارشي بدل 

ي دارند از جمله اشوند فاكتورهاي عمدهي سياسي كه نخبگان را هم شامل ميهاسازماندر 

  ). Michels, 1968 : 342-345(رهبري و نيز خود مفهوم سازمان افراد انساني، مقوله

موسكا نيز كوشيده است تا تعريف جديدي از نخبگان ارائه دهد. بر طبق نظر وي، نخبگان 

اي هستند متشكل از اقليتي از اشخاص كه قدرت را در يك جامعه به دست گروه برگزيده

كند، زيرا بر خالف مفهوم اجتماعي مقايسه مي د. موسكا اقليت مذكور را با طبقهگيرنمي

مندي و ساختارمندي است كه به اقليت يافتگي است، اين سازمانها كه فاقد سازمانتوده

. منظور شودمينخبگان قدرت اعطا كرده يا باعث به قدرت رسيدن و تسلط سياسي اين اقليت 

 ختار، مجموعه روابطي است كه بين اعضاي اقليت نخبگان پيوند برقرارموسكا از سازمان و سا

اين روابط باعث به «: روابط خانوادگي، خويشاوندي، سودجويانه، فرهنگي، غيره. سازدمي

گردد كه مشخصات و خصوصيات مي وجود آمدن وحدت فكري و همبستگي گروه هايي

ليل قدرت اقتصادي و با توجه به وحدتي يك طبقه را دارند. از طرف ديگر اقليت نخبه به د

كه دارند، برخوردار از قدرت سياسي گشته و تاثير فرهنگي خود را بر اكثريت سازمان نيافته 

روشه، (»نمايدمي سازند. اين همان چيزي است كه نقش تاريخي نخبگان را توجيهاستوار مي

داند ها و نيز منافع نخبگاني مي). موسكا حركت تاريخ را تحت تاثير افكار و ايده١١٧: ١٣٩٢

توان با تجزيه و تحليل عملكرد اين نخبگان، تاريخ اند. در نتيجه ميقدرت نشسته كه بر اريكه

 را تفسير كرد.

رايت ميلز، چارلز گرايي مدد رسانده است، نخبه متفكر ديگري كه به پيشرفت نظريه

ان در امتداد نظريات موسكا دانست. توباشد كه آراي وي را ميشناس آمريكايي ميجامعه

، با ترجيح مفهوم گروه نخبگان بر طبقه نخبگان، نخبگان قدرتميلز در كتاب معروف خود، 

داند كه براي تشكيل واحد يا واحدهاي قدرت مسلط در سطح اين دسته را داراي وحدت مي

موجود بين نخبگان . از طرف ديگر، روابط )١٣٨٣ميلز، (رسديك جامعه ضروري به نظر مي

شوند. براي مثال امكان مي نيز حتي اگر مبناي متفاوتي داشته باشد اما به وحدت مذكور منجر

دارد اين روابط بر مبناي منافع مشترك ايجاد شده باشند تا از اين طريق، وضع موجود حفظ 
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اكاتي گردد. روابط بين نخبگان از جهت ديگري نيز قابل بررسي است و آن شباهت و اشتر

مشاركت منافع بين نخبگان را تشديد نموده و «و متعاقباً  شودمي است كه بين نخبگان ديده

  ).١١٩: ١٣٩٢روشه، (»بخشدمي به آن قدرت

  ) انواع نخبگان         ٢
نظران اين عرصه، قدم بعدي نزد صاحب تعاريف عمده از مفهوم نخبگان پس از ارائه

ي گي روشه كه ملهم از تمايز گانهبندي ششزمينه طبقهشناسي نخبگان است. در اين نوع

  :تواند به ما كمك كندميو نفوذ است  ماكس وبر بين دو مفهوم اقتدار

ها و از ساختارهاي اجتماعي، ايدهاز نخبگان  نخبگان سنتي: اقتدار و نفوذ اين دسته 

اشرافي، روساي قبايل و گيرد. بنابراين طبقات اعتقادات عميق در جوامع مورد نظر نشات مي

 توان در اين دسته جاي داد.نيز روحانيون را مي

نخبگان تكنوكراتيك: اقتدار اين نخبگان عالوه بر ساختار رسمي و اداري كه قانوناً وضع 

 هاي خاص ايشان نيز قرار دارد.ها و قابليتاند بر مبناي صالحيتشده

العاده كه باعث اقتدار و اعمال نفوذ اين افراد نخبگان كاريزماتيك: با خصوصيات فوق

 ، براي مثال كاريزما يا قدرت معنوي يك رهبر سياسي و نفوذ وي بر پيروانش.شودميدر بقيه 

هاي خاصي شكل يي كه حول ايدئولوژيهاگروهنخبگان ايدئولوژيك: اشخاص يا 

خبگان كاريزماتيك، نخبگان شوند. مانند نها ميگيري اين ايدئولوژيگرفته يا منجر به شكل

ايدئولوژيك نيز لزوماً جزئي از نخبگان حكومتي مورد نظر پارتو نيستند و در واقع اقتدار و 

 نفوذ غير رسمي دارند.

نخبگان نمادين: افرادي با خصوصيات، رفتار، كردار و عملكرد نمادين كه از اين طريق 

 توانند بانفوذ جلوه كنند.در بين طرفدارانشان و نيز ديگر اقشار اجتماعي مي

نخبگان مالكيت: دارايي و ثروت براي اين دسته از نخبگان، ضامن نوعي اقتدار و نفوذ 

بخشد. در واقع نخبگان مالكيت مانند مالكين بزرگ ارضي، بر مي و به ايشان قدرت است

ر بوده و توانند بر نخبگان سنتي يا تكنوكراتيك تاثيرگذانيروي توليد تسلط دارند و هم مي

 ).١٢٥ـ١٢١: ١٣٩٢روشه، (بدين صورت قدرت اجتماعي كسب كنند

 ) عملكرد نخبگان٣

بايد اذعان ر بحث از عملكرد نخبگان سياسي دشناسي نخبگان سياسي، عالوه بر نوع

نخبگان همواره يكي از تأثيرگذارترين اين  و گرايشات هانگرشبه طور طبيعي داشت كه 

هاي فكري و در واقع گرايش اند.سي جوامع گوناگون بودهعوامل بر ساختارهاي سيا
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ايدئولوژيك نخبگان كه با درجات متفاوت، ابزارهاي اِعمال قدرت را در اختيار دارند در 

ها نمود عيني و عملي پيدا هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي حاكميتگيريتصميم

توان گفت كه ماهيت و اهداف ). مي٧٧: ١٣٦٩؛ باتامور، ٢٨-٢٦: ١٣٧٩هي وود، (كنندمي

هاي قومي در تاريخ گيري هويتشكل و،شودمي توسط نخبگان آن تعيين جوامع عمدتاً

دادن به مواضع  در شكل هاتوده بسيج نخبگان در نقش چندقوميتي مثل ايران، نتيجة جوامع

تر، جزئي تاثيرگذار در حيات اجتماعي و سياسِي هويتي و قومي است كه در نمايي كلي

 ; Leonhard, 2006 : 233 ; McCrone, 1988 : 10(روندسياسي آن كشور به شمار مي

Sejersted, 2003 : 109.(  

 قوم بختياري موقعيت ساختار حكومت قاجار و 

گرفتند الطوايف قرار ميايران، ملوك نوزدهم در راس جامعهبه طور كلي، در اوايل قرن 

شدند. نخبگان مركزي عبارت بودند از دودمان قاجار، كه شامل نخبگان مركزي و محلي مي

شاهزادگان، وزرا، درباريان، تيولداران، مستوفيان، فرمانفرمايان و مقامات صاحب لقب. 

دار و معموًال متمول در بر زاهاي موروثي لقبنخبگان محلي را اعيان، اشراف، خوانين و مير

  ).  ٧٨-٧٩: ١٣٨٣زاده، ؛ ملك ٤٣: ١٣٧٧آبراهاميان، (گرفتندمي

در اواخر قرن نوزدهم ميالدي، قوم بختياري بخشي مهم از جمعيت  بيست و پنج درصدي 

). سازماندهي ١٧: ١٣٧٧آبراهاميان، (دادندنشين كل كشور را تشكيل ميقبايل كوچ

نشين در ايران دارد شامل قدرت سياسي اين قوم كوچ تاريخعميقي در  ها كه ريشهاريبختي

مراتبي بود كه خصوصيت رياستي آن را بايد در كارگزاران ايل نيرومند، مركزي و سلسله

كاركرد  ترينمهمسفيدان پيدا نمود. يعني ايلخان، ايلباق، كالنترهاي طايفه، كدخداها و ريش

ي شامل مديريت امور مربوط به ييالق و قشالق ايل، حل مسائل و معضالتي اين سيستم قوم

رابطه با قدرت  همچنين وبراي گله مثل رودررو شدن با ساير قبايل يا پيدا كردن آب و مرتع 

 ،نشين ايراني نوشته استنقش خوانين كوچ شد. بنابر آنچه آبراهاميان دربارهحاكمه مي

نقش اساسي خان «كند:هستند نيز صدق مي هاگروهترين اين هها كه عمدبختياري درباره

ي كوچنده بود، اما با هاگروهبزرگ همانند نقش كالنتران در طايفه و نقش كدخداها در 

ايل بود، بنا بر توانايي و لياقت  تيره ترينمهمتر. گرچه خان از بدو تولد عضو طيفي گسترده

رسيد. او ايل را در برابر جهان خارج مانند خود و توسط ساير خوانين عمده به اين مقام مي

كرد. هنگام جنگ از او بگيران دولتي و يا قبايل ديگر محافظت ميروستائيان محلي، ماليات

يك سياستمدار،  و زمان صلح هم به مثابهرفت تا فرماندهي نيروها را بر عهده بگيرد انتظار مي
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كرد، ها را تقسيم ميحافظ منافع افراد ايل باشد. وي همچنين به عنوان حكمران ايل، زمين

تر از همه اين كه به رفع اختالفات قومي و خانوادگي هاي ساالنه بود و مهمسرپرست كوچ

پرداخت. بنابراين او مانند قاضي يها و حتي افراد م، خانوادههاگروهها و شايد ميان طايفه

اي بود. كرد كه پايبند قوانين مدني و مذهبي نبود بلكه به دنبال اجماع قبيلهبزرگي رفتار مي

دربار)، هم قصر پادشاهي و هم يك دادگاه بزرگ بود. اگر او در انجام وظايف (چادر او

ي را دور خود جمع خورد، خويشاوندان رقيب دير يا زود خوانين ناراضخود شكست مي

 ).  ٢٧ـ٢٦: ١٣٧٧آبراهاميان، (»كردند تا بتوانند جانشين وي شوندمي

در اواخر سلطنت قاجار، حفظ و پايداري قدرت نخبگان مملكت نه فقط به ميزان 

برخورداري از حمايت خارجيان به خصوص روس و انگليس بستگي داشت، بلكه به عدم 

هاي خانوادگي مرتبط بود. به و نيز ميزان همبستگيوجود دولت مركزي قدرتمند در ايران 

هاي صدراعظم، وزيران، واليان اياالت همين دليل، در يك نگاه كلي، بررسي تاريخي فعاليت

رساند كه طي صد و سي سال و ديگر نخبگان فكري و سياسي، ما را به اين واقعيت مي

 ايران بر موروثي صورت  هحكومت قاجارها، نخبگان كشوري، به خصوص نخبگان سياسي، ب

كه در نظريات موسكا در باب  خويشاوندگرايي ديگر عبارت به. كردندمي حكومت

ي مختلف از اهميت قابل هاسازماناستحكام و تداوم قدرت نخبگان سياسي در نظامها و 

به همين  و دوره به شمار آمده اين گراييات مهم نظام نخبهمشخص توجهي برخوردار است از

 موروثي ييافتهتكامل هاينظام انواع از يكي كه  نيز شاهديم كه چگونه نظام مذكور دليل

. در شودمينيز  اميركبير و مقامقائم مانند ايبرجسته هايچهره حذف باعث شودمي محسوب

واقع خويشاوندگرايي در تمام مناصب مهم اعم از صدارت، وزارت، سفارت و غيره به علم، 

ساالري داشته باشد ي نخبگي و شايستهو بيشتر از آن كه صبغه بستگي نداشتلياقت و دانش 

  بر مبناي اشرافيت موروثي و رياستي قرار گرفته بود.

يم نوعي روش شم اصغر علي قول به كه  قاجار  ايل استحكام و رسيدن همچنين به قدرت

تي جديد در ) نوعي انحصار ايال٣٢٥: ١٣٧٥شميم، (حكومتي چندنفري يا اليگارشي بود

. بود متفاوت  ساختار قدرت بوجود آورد كه با ساختار قدرت اياالت حكمرانان قبلي كامالً 

 مالي و سياسي امور ياداره مسئوليت، واگذاري طريق از خود موقعيت تثبيت براي قاجار ايل

 متوسل شاهيخانواده در حكومت كردن انحصاري به شاهزادگان، به واليات و اياالت

حكيم اساس سلطنت، ت جمله از مهمي نتايج قاجار ايل براي ايران ساختن قاجاري. شدمي

 واليتي و ايالتي هايدرباري  داران بزرگ و ايجادپيدايش قشر جديد از مالكان و زمين
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 براي كمك و خارجي محافل با ارتباط از ،قاجار راه اين در و داشت  پي در را قدرتمند

  ).٧٠٩: ١٣٧٤ ازغندي،(گرفتندمي كمك خود حكومت تحكيم و تشكيل

  آناحياي بختياري در سياسي انقالب مشروطه و نقش نخبگان 
طبقات اجتماعي مختلف اعم از مردم  قشربندي در پايان قرن نوزدهم تغييرات متعددي در

 رشد و شهرها جمعيت تدريجي افزايش با عادي و نخبگان رسمي و غير رسمي به وجود آمد:

مالي داخلي  دولتي به علت وجود مشكالت عديده هايزمين فروش نيز و شهرنشيني پديده

تّجار و  داران بزرگي از ميان طبقهنظاميان، زمين و خارجي و نيز مسائل مربوط به تامين هزينه

 تّجار، همين ديگر سوي از. آوردند وجود به را شهري فئوداليسم و ديگران وارد ميدان شدند

 روز هر تعدادشان كه هاخواندهدرس همكاري با و  شدند ملي ژوازيبور نوع يك  بنيانگذار

ناگون براي دارالفنون گو هايكتاب ترجمه مدد به و  ترجمه نهضت آغاز  با نيز  و  شدمي بيشتر

 اجتماعي و تاريخي اوضاع از بيشتر آگاهي كسب براي كنجكاوي سياسي،  علوم و مدرسه

 كه شاه  ناصرالدين يدوره از بعد خصوص به جديد مدارس تاسيس. برانگيختند را اروپا

خارجه بود و نيز نشر  وزارت براي مطلع و مجرب ماموران تربيت و تعليم آن ياوليه هدف

 خواست و هاتوده پايه بر  حكومت پيدايش تدريجي هايزمينه ها،فراماسون نقش و  مطبوعات

 ظهور شاه مظفرالدين پادشاهي زمان در ايران مشروطه انقالب سرانجام. وجودآورد به را مردم

 مدت طوالني دوام نياورد ).  با اين همه اين دوران١٤٨: ١٣٨٣ بهنام،(رسيد پيروزي به  و كرد

پس از تشكيل و آغاز به كار مجلس شوراي ملي، استبداد صغير با دستور محمدعلي  كميو 

آغاز  ١٢٨٧شاه قاجار به كلنل والديمير لياخوف براي كودتا و به توپ بستن مجلس در تير 

شد. به دنبال اين واقعه، مشروطه خواهان از سرتاسر ايران دست به اعتراض غالباً مسلحانه زدند 

ي رهبراني كه به سازماندهي اين اعتراضات ور را فرا گرفت. از جملهو جنگ داخلي كش

ي بختياري كه ايلخان بختياري بود و نيز برادرش سردار اسعد السلطنهپرداختند بايد به صمصام

ي انقالبي تهران اشاره كرد كه بعد از اتحاد با يكديگر، ابتدا اصفهان را بختياري از كميته

آن همراه با نيروهاي گيالني به رهبري محمدولي خان تنكابني، تهران تصرف كردند و بعد از 

فتح كردند. از جمله نخستين اقدامات مهم فاتحان تهران، خلع محمدعلي شاه  ١٢٨٨را در تير 

  از سلطنت و تشكيل مجلس عالي بود. 

، نخبگان ١٢٩٩اسفند  ٣تا كودتاي رضاخان در  ١٢٨٨تير  ٢٢از زمان فتح تهران در 

ها در روند احياي ياري كه با علم به شرايط، تصميم به اتحاد و توانايي در بسيج تودهبخت

جنبش مشروطيت نقش اساسي ايفا كرده بودند، موقعيت خود را بهبود بخشيده و در امور 
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السلطنه در تهران ، صمصام١٢٩٠اي شدند. در سال لشكري و كشوري صاحب قدرت عمده

بر او، سردار اسعد هم كه قبل از آن وزير داخله و وزير جنگ شده وزيرِ كابينه بود و عالوه 

ها در اواسط سال بختياري«نويسد: بود، به مجلس راه پيدا كرد. آبراهاميان در اين رابطه مي

ي ايلخان، در تهران رئيس السلطنهموقعيت خود را كامالً بهبود بخشيده بودند. صمصام ١٢٩٠

ها برخوردار بود؛ و، سردار اسعد نيز همچنان از اعتماد دموكراتتر اكابينه شد؛ برادر كوچك

خاندان حاج ايلخاني  برادر ديگرش فرماندهي گارد سلطنتي را بر عهده داشت؛ بزرگ

وزارت جنگ را در اختيار گرفته بود؛ و ساير وابستگان و خويشاوندان نيز بر مناطق اصفهان، 

تر اين ي مهمكردند. مسئلهآباد حكومت ميسلطان خوزستان، يزد، كرمان، بروجرد، بهبهان و

درصد از سود شركت  ٣كه شش تن از روئساي ايلخاني و حاج ايلخاني در ازاي دريافت 

آبراهاميان، (»نفت ايران و انگليس، حفاظت از تاسيسات نفتي شركت را به عهده گرفته بودند

ل كشف نفت و در نتيجه حساسيت مناطق ). در اين مورد نبايد از ياد برد كه به دنبا١٣٥: ١٣٧٧

خيز و حفظ امنيت اين مناطق، انگلستان سياست خود را در ايران تغيير داد وهمين امر نفت

  هاي بانفوذ بود. باعث ايجاد توافق مذكور با بختياري

در واقعه فتح تهران كه عمالً به احياي مشروطيت منجر شد، نقش نخبگان سياسي بختياري 

از منظر روانشناسي سياسي مورد نظر پارتو مورد تحليل قرار داد، يعني اقليتي از  توانرا مي

اي و ايلياتي كه با توجه به تعاملي كه با جهان خارج و وقايع روساي حاكم بر سيستم قبيله

سياسي و اجتماعي دوران دارند قادر هستند از يك طرف با ساير نخبگان سياسي كه منافع 

توان از اتحاد و فرماندهي مشترك براي مثال مي(رند وارد تعامل شوندمشتركي با آنها دا

بختياري و سردار اسعد بختياري با سپهدار تنكابني و يپرم خان ارمني در  السلطنهصمصام

هاي تحت رياست خويش را در جريان فتح تهران اشاره كرد) و از طرف ديگر قادرند توده

دانند قانع كرده و در نتيجه به بسيج آنها شروع ميهاي خودشان كه مجهت منافع و ارزش

  اقدام نمايند. 

  اول و دومدوران پهلوي نخبگان سياسي بختياري در 
  سلطنت رضا شاه

و تثبيت تدريجي قدرت رضاشاه، سه ستون نهادين نظام سياسي  ١٢٩٩به دنبال كودتاي 

طور اخص تشكيل به» باريانساالران و درارتش، ديوان«از اين به بعد  و اجتماعي جديد را 

ترين نيروهايي كه از او حمايت كردند عبارت بودند از بعدها عمده«دادند، به طوري كه مي

هايي از جديد و بخشساالران، بازرگانان برخوردار از انحصار، صاحبان صنايع ارتش، ديوان



  نخبگان سياسي بختياريآفريني نقشكننده در بررسي متغيرهاي تعيين                                         ٢٧٤

 

كران مترقي ترين مخالفان او هم روحانيت، عشاير و ايالت، روشنفروشنفكران. عمده

  ).٣٧٤: ١٣٨٩فوران، (»رحمانه نيز از سوي او سركوب شدندي كارگركه بيوطبقه
قاجار جاي خوانين را گرفتند. بنابراين به جهت  در اين دوره نظاميان برخالف دوره    

اي برخوردار بودند در اين مقطع نيز ها از قدرت ايلي و نظامي قابل مالحظهكه بختياري اين

اي كه از فتح تهران شروع شد، نخبگان نظامي بختياري از قبيل سران ايالت و د دورهبه مانن

عشاير و خوانين در امتيازات نفت خوزستان سهيم و اراضي كشاورزي وسيعي را در اختيار 

ي مهمي كه نبايد گرفتند و در مجموع از توان اقتصادي قابل توجهي برخوردار شدند. نكته

ها ها بود تا بلكه بتواند اعراب، لرها، بلوچشاه به كمك نظامي بختياريفراموش كرد نياز رضا

حكومت مركزي، وزارت «ها را سر جاي خود بنشاند. براي تحقق چنين امري، و قشقايي

ي ي خانوادهجنگ و استانداري خراسان را به جعفرقلي خان سردار اسعد، از اعضاي برجسته

بيگي معروف ِ انقالب مشروطه داد. دولت همچنين مقام ايلايلخاني و از پسران سردار اسعد 

تر سردار اسعد و مقام ايلخاني را به سردار محتشم، رئيس را به اميرجنگ، برادر كوچك

). سران بختياري در روز ١٧٦: ١٣٧٧آبراهاميان، (»ي حاج ايلخاني رقيب واگذار كردخانواده

ند. در خوزستان، فارس، بلوچستان، لرستان، تاجگذاري رضاشاه ماليات را به شاه جديد داد

كهگلويه و بويراحمد دركنار نيروهاي دولتي جنگيدند و حتي افرادي همانند جعفرقلي خان 

  بختياري و محمدتقي خان اسفندياري در ساختار قدرت رضاشاه قرار گرفتند.

طور جدي  اي كه بهعمده واقعيت اين بود كه وظيفه، زيرا طول نكشيدولي اين همراهي 

براي ارتش رضاشاهي تعريف شده بود شامل برقراري نظم در بين ايالت و عشاير پراكنده 

از طريق يك هدف مهم دنبال  ١٣٠٠ي ، امري كه در اوايل دههشدميدر سرتاسر كشور 

يعني غائله دادن به هرج و مرج سراسري كه بيشتر نقاط ايران را فرا گرفته بود.  ،شدمي

ي فراموش كرد كه سياست رضاشاه در قبال عشاير و ايالت كه بخشي از پروژههمچنين نبايد 

) ١اصلي داشت:  بزرگ تشكيل يك دولت ـ ملت مركزي مقتدر بود، دو خصيصه

نه تنها تحميل قانون و نظم «محوري. در عمل، خواست چنين سياستي ) فارس٢تمركزگرايي 

  ). ٢٣٥: ١٣٩٧كاتوزيان، (»اي بودرهنگ قبيلهندگي و فبر مناطق عشايري، بلكه نابودي كامل ز

بنا بر آمار ارائه شده توسط جان فوران، طي زمان عملي شدن اين سياست، خسارات مالي 

و جاني به وجود آمده باعث شد تا از جمعيت حدوداً دو و نيم ميليوني عشاير كشور در سال 

اسكان سياست ). ٣٤٨: ١٣٨٩فوران، (باقي بماند ١٣١١، تنها يك ميليون نفر در سال ١٢٧٩

هاي نظامي در نواحي از آن جمله: احداث پاسگاه شدرا شامل مياقدامات مختلفي عشاير 



 ٢٧٥                                  ٩٩زمستان /٥٣سال چهاردهم/شماره                  

 

يا اجباري) فرستادن جوانان عشاير، تضعيف (عشايرنشين، خلع سالح مدام، به خدمت سربازي

كان عشاير و به خصوص پيگيري سياست اس هاي ساالنهخوانين، ِاعمال محدوديت بر كوچ

: ١٣٨٧ـ١٣٨٦پوربختيار، (»تقسيم قلمرو بختياري به منظور سهولت در امر اسكان«از طريق 

ي چهارمحال خانوار در هفت حوزه در كل منطقه ٢٩٠١روستا شامل  ١٤٢) و نيزاحداث ٤٥

    .)٤٥: ١٣٨٧ـ١٣٨٦پوربختيار، (و بختياري

كستن مقاومت ايل بختياري قطعاً درهم ش ،هاي عملي كردن چنين سياستييكي از روش

هم كه ديگر رضاشاه  ١٣٠٨تا  ١٣٠٦ هايسال هاست. عالوه بر اين، در فاصلهطي همين سال

هاي ايلخاني و حاج ها نياز نداشت، به ايجاد تفرقه بين خانوادهبه كمك نظامي بختياري

طوايف بختياري يعني هفت لنگ و  ايلخاني پرداخت و بر اختالفات موجود بين دو شاخه

سر  ١٣٠٨چهارلنگ دست گذاشت. به دنبال حمايت وي از چهارلنگ، هفت لنگ در سال 

ها و نيز اجبار به شورش گذاشت. نتيجه، خلع سالح هفت لنگ، اسكان اجباري برخي دسته

لنگ هفت هاي ايشان به بازرگانان محلي بود. عالوه بر اين سهام نفتيبه فروش بعضي از زمين

خوانين آن مانند سردار اسعد، اميرجنگ و سردار  ترينمهمهم به فروش رفته و بعضي از 

). اقدام بعدي رضاشاه معطوف به چهارلنگ ١٧٦: ١٣٧٧آبراهاميان، (محتشم محبوس شدند

خان، فرزند سردار بي بي مريم بختياري، را مردانشورش علي ١٣٠٨وي در سال بود. 

). سپس سياست خلع سالح را ادامه داد و با استقرار ٢٧٥-٢٧٦:  ١٣٧٤،آهنجيده(سركوب كرد

حكومت نظامي، مناطق بختياري را به دو استان كه در جوار يكديگر قرار داشتند تقسيم كرد. 

تر، در سطوح پائين«، وي دستور به لغو القاب ايالتي داد، اگر چه ١٣١٠در نهايت، در سال 

  ). ١٧٦: ١٣٧٧آبراهاميان، (»ورده باقي ماندندنخاي دستي قبيلههاسازمان

كه بنابراين با وجود چنين استراتژي كارسازي، از كاركرد و نفوذ نخبگان بختياري     

يا همان (بندي روشه كه قبالً به آن اشاره شد، در گروه نخبگان مالكيتخود، بر طبق طبقه

استه شد، زيرا فراتر از ساير علل اي كبطور قابل مالحظهمالكين بزرگ اراضي) قرار داشتند 

، نظام مالكيت كه متغيري مهم در آن زمان محسوب مانند تفاوت منافع و تقابل ارزشها موجود

با اين حال ساختار اصلي نخبگان غير حكومتي بختياري زوال  شد دستخوش تغيير شد.مي

ساير اقوام ايراني به  مراتبي و موروثي قوم بختياري مانندنيافت، چون از يك سو نظام سلسله

هاي ارضي مشخصي نداشت كه تغيير راديكال دچار نشد و از سوي ديگر رضاشاه سياست

بتواند از طريق آنها بر قوم بختياري اعمال نفوذ بيشتري كرده و آن را محدود نمايد. پوربختيار 

هاي زيادي هخود به اين موضوع اشاره كرده كه پس از عزل رضاشاه از سلطنت، دست در مقاله
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هاي خود را خراب كرده و ها كه به زور در روستاها اسكان داده شده بودند خانهاز بختياري

   ). ٥٢: ١٣٨٧ـ١٣٨٦پوربختيار، (نشيني بازگشتندبه زندگي كوچ

  سلطنت محمدرضا شاه  
 پس از احياي مشروطيت تا به قدرت رسيدن رضاشاه و سركوب روابط ايلي كه نتيجه

اسكان اجباري عشاير بود، نخبگان سياسي بختياري وقتي به قدرت دست پيدا كردند سياست 

به تدريج از بنياد ايلياتي و نقش سنتي خود به عنوان صرف نخبگان مالكيت فاصله گرفتند. 

حتي پس از عزل رضاشاه، نخبگان مذكور براي بازيافتن نقش سابق خود به عنوان رهبران 

لوئيز بك  ادند كه بهترين مثال آن، شاپوربختيار است كه به گفتهايل تالش زيادي انجام ند

). با اين حال جدايي تدريجي ٢٢٣: ١٣٧٢بك، (كنداكتفا مي» هاي مليايفاي نقش«به 

هاي بختياري نخبگان سياسي بختياري از ساختار ايلي كه پيامد مهم آن جدايي بين آنها و توده

  الحات ارضي به وقوع پيوست.  بود در زمان پهلوي دوم و به علت اص

، محمدرضا شاه تالش داشت تا حد امكان با يافتن دوستان بيشتر، ١٣٢٠بعد از سال 

ها و حتي موقعيت خود را حفظ كند. وي براي جلب اعتماد متفقين، همكاري كامل با آن

عهد اي متارسال نيروهاي داوطلب جنگ به اروپا را پذيرفت. متفقين نيز با امضاي معاهده

 خاندان از و ببرند بيرون ايران از را خود  شدند كه تا شش ماه پس از پايان جنگ، نيروهاي

 نخبگان و مردم ساختن مطمئن براي همچنين جديد شاه. كنند پشتيباني حكومت براي پهلوي

 را قبلي مستبدين و  جنايتكاران كرد، آزاد را سياسي زندانيان از برنگشتن ديكتاتوري، همه

 در را الهيات دانشكده گرداند، باز مذهبي موسسات به را وقفي هايزمين كرد، محاكمه

 بين در تا كرد واگذار دولت به را ارثي هايزمين از بسياري كرد، تأسيس تهران دانشگاه

او مراسم سوگند را در برابر نمايندگان مجلس انجام  ها تقسيم شود.ق آن زمينساب مالكان

پارلماني نمايندگان را دوباره معتبر ساخت، استفاده از القاب اشرافي قديم داد، امتياز مصونيت 

 وي دوره را در مراسم درباري تشويق و ژاندارمري را به وزارت كشور واگذاركرد. در اين

حمايتي  ) شبكه٢ مسلح نيروهاي) ١: استواركرد ستون سه روي بر پدرش مثل را خود قدرت

شاه، تأسيس نظام حزبي قدرت  ستون چهارم نگهدارنده«ده. ساالري گستر) ديوان٣دربار 

  ).٢١٧: ١٣٨٨  آبراهاميان، (»وابسته بود

هاي بختياري سياسي و نظامي تاثيرگذار بر ساختار نخبگان و چهره تاكتيك، اين مطابق

قدرت در ايران در اين عرصه وارد عمل شدند، نخبگاني از قبيل جعفرقلي خان اسعد و 

هاي دموكراتيك، بختياري. بنابراين پس از سرنگوني رضا شاه، مطابق با روش خان محمدتقي
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بختياري با پهلوي باز كرد. در اين  قومجديدي را در تاريخ مناسبات  شاه صفحه محمدرضا

شاه با ثريا اسفندياري بختياري، فرزند خليل خان بختياري، ازدواج كرد و  دوره محمدرضا

ساختار قدرت فراهم شد.  ها به سطوح مياني و عاليهيي ورود مجدد بختيارزمينه

تاثيرات اين دوره به شمار  ترينمهموزيري شاپور بختيار و ارتقاي تيمور بختيار از نخست

اگر بخواهيم به آراي ميخلز رجوع كنيم بايد بگوييم كه نخبگان بختياري در اين روند. مي

از طريق نزديكي به همديگر به علت وجود دوره مانند يك گروه اُليگارشيك عمل كرده و 

منافع مشترك، انسجام خود را حفظ كردند. اين انسجام به خصوص امتيازات زيادي را در 

ساخت، يعني آن كرد و عمالً از آنها نخبگان حاكمه ميراس قدرت به اين نخبگان ارائه مي

از لحاظ سياسي و «ند و ادسته از كساني كه به تعبير پارتو از بين اشخاص موفق برخاسته

  ).   ٥١٩: ١٣٧٧آرون، (»انداجتماعي داراي وظائف حاكمه

ترين امر در ارتباط با كاهش نفوذ نخبگان بختياري در دوران سلطنت اصلي ،با اين وجود

آن ملي كردن مراتع  دنبالو به  ١٣٤٢محمدرضا شاه به اجراي طرح اصالحات ارضي در سال 

هاي خود را بدون تعهد در خوانين بختياري كه تا پيش از اين زمينگردد كه طي آن، بر مي

كردند باز هم مقدار زيادي از قدرت و ثروت خود را از دست قبال دولت مركزي اداره مي

مدرن و  قدرت توسط رضاشاه و تكوين دولت مطلقه دادند. واقعيت اين است كه با قبضه

ه كاهش گذاشت، گر چه قدرت اقتصادي خود تمركز منابع قدرت، اشرافيت زميندار رو ب

، تنها ١٣٠٤در اين دوران بر اساس قانون امالك اربابي و دواب مورخ «را از دست نداد. 

ها بسته شد كه بعدها به ماليات بر فروش تبديل شد. به عالوه ماليات ارضي مشخصي بر زمين

روش رسيد و در عمل به به منظور تامين درآمد براي حكومت به ف ٥٧بخشي از امالك خاصه

هاي اربابي زميندار افتاد. همچنين بخشي از اراضي و امالك عشايري به زمين دست طبقه

). در كل بايد گفت كه قدرت اقتصادي اشراف صاحب زمين ٣٠٣: ١٣٧٦بشيريه، (»تبديل شد

عليرغم اقداماتي نظير توقيف برخي امالك توسط شخص رضاشاه كه منبع درآمد سرشاري 

ي خاندان خود و نيز دربار به وجود آورد تا اصالحات ارضي محمدرضاشاه تغيير زيادي برا

  ). ٢٠٣: ١٣٧٦؛ بشيريه، ٣٤٠: ١٣٦٢لمبتون، (به خود نديد

اصالحات  ي پُرمخاطرهي فراهم آمدن شرايط و بستر مناسب براي اِعمال پروژهمقدمه      

بود تا  ١٣٤٠ط محمدرضا شاه در سال طلب قدرتمند توساصالح ارضي، تشكيل يك كابينه

                                                      
  ).٤٥٨ـ٤٢٤: ١٣٦٢لمبتون، (امالك يا اراضي خالصه همان امالك و مراتعي هستند كه به دولت تعلق دارند ٥٧
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 تحت آن در زميندار اشراف رضاشاه، فروپاشي زمان از كه –بدين طريق نفوذ مجلس وقت 

هاي خود ها و خواستهنوان احياي ميراث مشروطه و به نام قانون اساسي به تحقق فعاليتع

سال و نيم و تعطيلي مجلس به مدت دو «تضعيف كند و از بين ببرد. را  –مشغول بودند 

پايان نفوذ اشرافيت در سياست ايران بود.  اصالحات اجتماعي به ويژه اصالحات ارضي نقطه

بشيريه، (»نسل سياستمداران اشرافي قديم ايران از صحنه خارج شدند ،اين اقدامات در نتيجه

ميليون  ٩/١تا  ٨/١ي اصالحات ارضي، بين و اين در حالي بود كه طي سه مرحله )٢٠٤: ١٣٧٦

نفر در ايران كه تا قبل از اين زمين نداشتند صاحب زمين شدند. چنين آماري حاكي از عدم 

باشد. طبيعي است وابستگي تدريجي زارعين زميندار جديد به سيستم ارباب ـ رعيتي قبلي مي

قوم بختياري هم صادق است، يعني اين كه با اضمحالل سيستم  ربارهكه اين عدم وابستگي د

كه هميشه در پائين هرم ايلياتي به سر (مردم بختياري الطوايفي، تعلقات سابق تودهملوك

تر شد و از همين رو بردند) به خوانين خود يا همان نخبگان سياسي سنتي تدريجاً كمرنگمي

  كم در حال به وجود آمدن بودند فراهم گرديد. كم زمينه براي پذيرش شرايط جديد كه

نخبگان بختياري با توان گفت كه سياست اصلي محمدرضا شاه در ارتباط به طور كلي مي

 برنامهو وي نيز بوده و پدرش هاي شكل گرفته در دوران سلطنت در امتداد همان سياست

سير  چه در تحليل ما درباره رغم اين،آنبه نمود.كاهش نفوذ و قدرت آنان را دنبال مي

رسد وجود دو قشر در بين مردم بختياري است كه تاريخي نخبگان بختياري مهم به نظر مي

  ):٥١٩: ١٣٧٧آرون، (آوردبه ياد مي» قشر باال«و » قشر پائين«بندي پارتو را از تقسيم

ياري ي اصلي قوم بختي خارج از نخبگان است كه شامل تودهقشر پائين همان طبقه

رساني و تاثيرپذيري از خوانين و بزرگان قوم به خصوص در زمان بسيج و جز خدمت شودمي

 كند.نيروها، نقش ديگري ايفا نمي

گيرد و خود به دو دسته تقسيم قشر باال يا همان نخبگان كه خوانين و بزرگان را در بر مي

  ) نخبگان حكومتي؛ ب) نخبگان غير حكومتي.الف :شودمي

حكومت  بندي آخر از اين جنبه اهميت دارد كه عدم يكپارچگي در خود بدنهسيماين تق

اي ناهمگن خود طبقه حاكم نيز به نوبه طبقه«دهد، يعني اين امر كه پهلوي دوم را هم نشان مي

محمدرضا شاه در تضعيف  رغم ارادهبه). به همين علت است كه ٥٢٠: ١٣٧٧آرون، (»است

توانست مانند هر آنها مي درت و دخالت فزايندهوي ق كه به عقيده قدرت نخبگان بختياري

ذينفوذ ديگري براي منافع سلطنت و دربار خطرناك باشد، از طرف ديگر در  گروه يا دسته

اقليتي از همين نخبگان هستيم كه در قدرت و سياست اِعمال  راس كشور شاهد حضور فعاالنه
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با شاه و دربار داشتند. روابط مذكور در بيشتر موارد بر  ايكردند و روابط پيچيدهنفوذ مي

بخشيد مبناي منافع مشترك قرار داشت كه به عملكرد سياسي هر دو طرف مشروعيت مي

  شدند.    مند ميوآنها از آن بهره

  بختياري و انقالب اسالمي ايرانسياسي نخبگان 

، گيري شرايط انقالبيظهور و شكلپس از كه رسد ضروري به نظر مي امرذكر اين 

 ترينمهم متغيرهاي سابق نخبگي تغيير كرده و جاي خود را به متغيرهاي جديدي دادند كه

ست. ويژگي ابوده ها و نخبگان آنها بدون شك برداشته شدن تمايز بين دو مفهوم كليدي توده

ي را نقالب اسالمنظري ا هاي جديدي داشت كه پايهمذكور به طور يقين ريشه در آرمان

هاي انقالب ناند و در ايجاد تعهد و فزوني بخشيدن به حس تعلق قوم بختياري به آرماساخته

ي در دوران انقالبي اند. اما عالوه بر اين بايد به تغيير شرايط سياسي و اجتماعتاثيرگذار بوده

جمعي  رادهاي با و پساانقالبي نيز اشاره داشت. تالش انقالبيون براي سرنگوني رژيم پهلو

ي توام نشاهقدرتمند براي پاكسازي بقاياي نظام سلطنتي گذشته و ميراث اشرافي ايران شاه

كرد كه  هاي ارضي و زراعتي يادتغيير در سياست بهتوان شد كه از جمله نمودهاي آن مي

كشاورزان اضي به انقالبيون با قوانين اسالمي منافات داشتند. سياست تقسيم مجدد ار به عقيده

توان ا مي) ر١٣٦١ـ١٣٦٠(پس از انقالب هايسالطي در در استان چهارمحال و بختياري 

  .) ,2015Digard  :253(بخشي از تحقق اين پروژه دانست

ارباب ـ رعيتي كه ميراث عميق  مذكور به تزلزل و در نتيجه از بين رفتن ايده در واقع اراده

هاي عشاير بختياري كه تا اشرافي و موروثي مالكيت در ايران بود منجر شد و توده گذشته

ترين جايگاه را داشتند از اين به بعد خود را جزئي اي، پائينآن روز در هرم قومي و قبيله

. آن تاكيد داشتند بر اهميت امام خمينيند كه دانستمي» ذخاير انقالب«صاحبِ حق از 

دستاورد مهم اين آگاهي نسبت به وضعيت جديد، خواست حضور روزافزون در اعتراضات 

بختياري به مدد انقالب و آرمانخواهي انقالبي، خود را در  ٥٨سراسري بود. در واقع جماعت

بازيافت. شرط اول براي عملي شدن چنين امري، اتحاد يا به نوظهور  انقالبي ٥٩يقلب جامعه

لنگ و چهارلنگ بوده است، طوري كه حتي ها و نخبگان هفتبارت بهتر، ادغام تودهع

بازگشت برخي از خوانين بختياري مانند اميربهمن صمصام به ايران براي تملك مجدد اراضي 

                                                      
٥٨ Community  

٥٩ Society  
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)  ,2015Digard  :240-241(و امالك خود كه در زمان محمدرضاشاه از دست داده بودند

در راستاي حفظ قدرت رژيم شاهنشاهي و سركوب انقالبيون،  هاي شاپوربختياريا فعاليت

  مانعي بر سر راه اتحاد و ادغام مذكور ايجاد ننمود. 

بسياري از نخبگان بختياري در مبارزات  مردم بختياري، از طرف ديگر، عالوه بر قاطبه

ال و نشين در خوزستان، اصفهان و چهارمحدوران انقالب نقش داشته و در مناطق بختياري

بختياري و در شهرهايي مثل ايذه، مسجدسليمان، اللي، اليگودرز و فارسان تظاهرات 

اي برپا داشته و شهدايي تقديم انقالب نمودند. عملكرد اصلي اين نخبگان در گسترده

برند از يك طرف و دعوت و تشويق سازي مردمان عادي به وضعيتي كه در آن به سر ميآگاه

 .شودميايشان به مشاركت در اعتراضات دوشادوش ساير انقالبيون از طرف ديگر متبلور 

ها همچنين در اوايل انقالب در چندين نوبت با امام خميني ديدار داشتند. اولين ديدار بختياري

از ايل بختياري با امام  نفر ١٥٠٠علوي تهران انجام شد و  در مدرسه ١٣٥٧بهمن  ١٩در روز 

چغاخور، محل تاريخي ايل بختياري و  خميني بيعت كردند؛ حركتي كه از منطقه

هاي بخش بُلداجي در استان چهارمحال و بختياري شروع شد. ساير طوايف بختياري

به همراه نمايندگانشان از  ١٣٥٧بهمن  ٢٠و  ١٩چهارلنگ و هفت لنگ نيز در تاريخ 

علوي با امام بيعت كردند. ديدارهاي ديگري از ساير مناطق بختياري  سهسراسركشور در مدر

انجام شد و  ٥٨شهريور  ١٨و  ٥٨فروردين  ٢١، ٥٨فروردين  ١٩در كشور با امام خميني در 

سخنان امام  مجموعه(ي نورصحيفهامام در اين ديدار سخناني ايراد كردند كه در كتاب 

  خميني) ثبت شده است.

رغم به، قبايل و عشاير بختياري و غير بختياري ١٣٥٧بايد همين جا اضافه كرد كه در سال 

نشين هاي ارضي شاه، نه دقيقاً كوچبه علت سياست چون –موقعيت نسبتاً متزلزلي كه داشتند 

 –انتخاب كرده بودند ي زندگي به عنوان شيوهشدند و نه كامالً يكجانشيني را محسوب مي

كردند. ديگار نسبي برخوردار بوده و در نتيجه حوادث انقالب را آگاهانه رصد ميآزادي  از

ها در روزهاي سخت معيشت اقتصادي در ايران، به اين موضوع اشاره كرده است كه بختياري

رغم دسترسي نسبتاً آزاد به)؛ همچنين Digard, 2015 : 239(به تامين بازار دام كمك كردند

گذار كه در آن روزها در كشور حاكم بود، از سالح استفاده به اسلحه در شرايط 

  ). ,2015Digard :240(نكردند

رزم  هايروشزندگي خود با  ها كه به علت شيوهطي دوران پس از انقالب، بختياري

جنگ هشت ساله جنگيدند. پس از دوران  آشنا بودند دوشادوش ساير هموطنان خود در جبهه
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ماندهان و نظاميان رده باالي بختياري مانند محسن رضايي، به دفاع مقدس، برخي از فر

مقامات لشكري بااليي در سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ارتش جمهوري اسالمي ايران راه 

پيدا كردند. بخشي ديگر از نخبگان بختياري نيز حتي قبل از اتمام جنگ، به سازمان جهاد 

مركز عشاير ايران را تاسيس كرد كه  ١٣٦٢در سال  سازندگي پيوستند؛ براي مثال علي قنبري

بعدها به سازمان امور عشاير ايران تبديل شد. در سطح محلي نيز اعضاي شوراهاي بختياري 

اين  دادند، روندي كه تا امروز ادامه يافته است.تشكيل مي را غالبًا جوانان بااستعداد و نخبه

نفوذ دورانِ در آن مالكان بزرگ و خوانين صاحب تغيير معنادار در بين نخبگان بختياري كه 

قبل كه از موقعيت سياسي و اقتصادي خاصي برخوردار بودند، جانشينِ افرادِ گمنام اما مستعد 

ي چرخش نخبگان پارتو است كه در مباني نظري شوند تائيدي بر نظريهو مصمم كنوني مي

د امر جايگزيني شوراهاي اسالمي عشايري اين مقاله بدان اشاره شد، هر چند در اين باره نباي

: ١٣٩٠الهياري و ديگران، (و روستايي به جاي كالنتران و كدخدايان بختياري را فراموش كرد

داند و عالوه نخبه را امري لزومًا موروثي نمي ) بايد يادآوري كرد كه پارتو تعلق به طبقه٢٧

ن قديمي توسط نخبگان جديد صورت پيوسته نوعي جابجايي نخبگا«بر اين اعتقاد دارد كه 

). وجود اين چرخش از يك ١١٦: ١٣٩٢روشه، (»ميگيرد كه از قشرهاي پائين جامعه هستند

) است و ٥٤٦: ١٣٧٧آرون، (»اقليت ممتاز و انبوه مردم«بين  طرف مبين برهم خوردن رابطه

باشد و همچنين از طرف ديگر دليل تعامل پويا بين بازيگران شايسته در جريانات تاريخي مي

اي اجتماعي و سياسي در تاريخ معاصر ايران در نظر گرفته شود، تواند به عنوان پديدهمي

ي مردم همان قوم و يكي شدن ارزشها ي متعلق به قوم بختياري با تودهيعني ادغام اقليت نخبه

در مقام و منافع هر دو گروه در جريان مشاركت انقالبي و پساانقالبي و ايفاي نقش جديد 

هاي مذكور از اين به بعد و در گفتمان جديد نظر، ارزشعضوي از ملت واحده. از اين نقطه

مردمي) محسوب گشته و منافع مذكور هم بر خالف (حاكم بر كشور، انقالبي و دموكراتيك

 شودميمراتبي ندارند. بنابراين تحقق گردش نخبگان باعث گذشته، ويژگي طبقاتي و سلسله

و در موقعيتي كه اين «دل در سيستم اجتماعي و سياسي قوم بختياري به وجود بيايد نوعي تعا

آورد، همزمان باعث دگرگوني اجتماعي اي در افكار به وجود ميجريان، تحرك فزاينده

ها را نيز موجب گردد، زيرا گردش نخبگان به دنبال خود گردش جريان ايدهمي

  ).     ١١٦: ١٣٩٢روشه، (»شودمي

توان دگرگوني مذكور بندي ديگر از نخبگان سياسي، ميكمك گرفتن از يك تقسيمبا 

در عملكرد نخبگان بختياري در دوران انقالب اسالمي را بهتر درك كرد. طبق اين 
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شوند: نخبگان ي نخبگان ابزاري و فكري ميبندي، نخبگان سياسي شامل دو دستهتقسيم

كنند و نخبگان فكري اين طريق اِعمال نفوذ ميابزاري صاحب قدرت و ثروت هستند و از 

: ١٣٩٩؛ جعفري و قاسمي، ٦٧ـ٦٦: ١٣٨٦سريع القلم، (كننديشه توليد مياندكساني هستند كه

يا خوانين و سرآمدان متمول واقعيت اين است كه اين بار به كمك نخبگان ابزاري ). ٢٢٨

ي نخبگي مبتني بر گذار بر مقوله، متغيرهاي تاثيرايالت بختياري كه بر مردم نفوذ داشتند

نخبگان  از دل چنين تغييري نسل پساانقالبي جديدي ازپذيرش نقش مردم قرار گرفت و 

جوانان انقالبي بختياري با رويكرد جديدي كه باليدند، يعني همان بختياري جوان فكري 

در دوران پس از  و عقيدتي آن هاي ايدئولوژيكنسبت به رهبري انقالبي جديد و آرمان

داشتند. در واقع، محوريت يافتن مكتب فكري جديد به جاي توسل به سنِت انقالب 

وحدت كلمه و مشاركت سياسي گسترده را فراهم نمود. خاستگاه  پدرساالري گذشته، زمينه

شد از بين رفته و اي بختياري ديده ميطبقاتي و اشرافي ـ موروثي گذشته كه در سيستم قبيله

  معيار، مردمي بودن و انقالبي بودن به حساب آمد.  يگانه

ها و تاثيرپذيري آنها از شكلي و عدم انسجام تودهدر واقع بر خالف نظر موسكا كه بر بي

 نخبگان تاكيد دارد، اين بار اين نخبگان مالكيت و خوانين قدرتمند بختياري نبودند كه وظيفه

انقالبي با  تند، بلكه آنها از قبل و در جريان پروسهها را بر عهده داشبسيج و سازماندهي توده

مردمان بختياري ادغام شده بودند و اين دليل محكمي است بر به وجود آمدن متغيرهاي 

مراتب، نابرابري و غيره جديد نخبگي كه معيارهاي قبلي را از قبيل مالكيت، رياست، سلسله

  از بين بردند. 

وع انقالب اسالمي و جايگاه آنان در ساختار قدرت در بنابراين نقش قوم بختياري در وق

ايران پس از انقالب با عدم تكرار تجربيات تلخ گذشته، به مردود دانستن نظام پاتريمونيال 

سابق و در مقابل به داشتن نگاه روزآمدي منتهي شد كه توسل به رهبري كاريزماتيك از 

هاي انقالبي متنوع و رش مسئوليتي ملت و پذيمشخصات اصلي آن است. ادغام در توده

عنوان شهروندان مدني به اين مهم ه هاي حقوقي بمشاركت مدني گسترده در قالب شخصيت

ي مقاطع مختلف پساانقالبي و بعد كمك شاياني نمودند. در انتها بايد اضافه كرد كه در همه

زمينه قوم بختياري نه طلبي نمودند. ولي در اين طلب اقدام به تجزيهي فرصتهاگروهاز آن، 

منفي از خود به جا نگذاشت، بلكه در راستاي مفاهيم نوين بر بسياري از  تنها هيچ سبقه

هاي معمول ايلياتي خود خطِ بطالن كشيده و همراه با ساير مردم، راه مشاركت سنت

  دموكراتيك را بدون آشوب و اغتشاش هموار نمود.
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  گيري نتيجه
ا ارجاع دوباره به آراي پارتو و روشه و در نظر گرفتن اين در مجموع بايد گفت كه ب

نخبگان سياسي هر قوم و كشوري تحت تاثير  مهم كه خاستگاه، موقعيت و نقش نكته

متغيرهاي مختلفي قرار دارد كه در بستر دوران تاريخي و بر اساس خصايص اجتماعي و 

كنند، بنابراين تاثير تداوم پيدا مياي اي به وجود آمده و تحت شرايط ويژهسياسي هر جامعه

نخبگان سياسي قوم بختياري در تاريخ معاصر ايران هم از اين قاعده مستثني نبوده و آن را به 

دهد. اين تاثيرگذاري در سه مقطع تاريخي مهم يعني انقالب مشروطيت، خوبي انعكاس مي

ه است: طي انقالب مشروطه، پهلوي اول و دوم و در نهايت انقالب اسالمي، خود را نشان داد

شناسي و اتحاد با همديگر، در نخبگان بختياري كه از تمول كافي برخوردار بودند با موقعيت

روند احياي جنبش مشروطه نقش اساسي داشتند. در دوران پهلوي اول، متعاقب سياست 

ت اسكان عشاير و تاكيد بر شهرنشيني و در دوران پهلوي دوم، متعاقب سياست اصالحا

اي شد ي نخبگان سياسي بختياري با دولت مركزي دستخوش تغييرات عمدهارضي، رابطه

كه از يك طرف با اعتراض و بعضاً مقاومت همراه بود و از طرف ديگر به بازسازي رابطه 

بر نقش  كه خواست دموكراتيكشد. با اين حال در هيچ كدام از اين دوران، هم منتهي مي

ها ، ديكتاتوري، پاتريمونياليسم و تكيه بر قدرت تودهياهر استبدادمردم و از بين بردن مظ

طي گفتمان اين در حالي است كه . شودميتاكيد كند نزد نخبگان سياسي بختياري يافت ن

آفريني نخبگان سياسي بختياري دستخوش تغيير اساسي انقالب اسالمي ايران، جايگاه و نقش

، كه به آگاهي جديدي رسيده بودند هاي عظيم مردميي تودهمشاركت سياسي گسترده :شد

اهللا)، به شكست طاغوت اعتصام به حبل(وحدتِ كلمه را عملي ساخت و اتحاد و يكپارچگي

دولت  اي بر فهم پروسهمقدمه ،ها و نخبگانانجاميد. چنين برداشتي از مشاركت همگاني توده

هاي انقالب ارسازي براي عملي ساختن آن است. از جمله آرمانـ ملت و به نوعي همو

مخالفت با هر گونه نگاه و برخورد طبقاتي از رفع تضاد ارزشها و منافع و نيز ايران، اسالمي 

يك سو و عدم برتري دادن به يك قشر اجتماعي خاص از سوي ديگر بوده است. از اين 

فرآيند گردش نخبگان در معنايي كه مورد نظر  در جريانرسد كه نظر طبيعي به نظر مينقطه

آفريني قوم بختياري در معناي عام و نخبگان و بزرگان اين قوم در معناي نقشباشد، پارتو مي

پيدا خاص در دو مقطع تاريخي و همراه با ديگر بازيگران انقالبي يا همان آحاد مردم تبلور 

  :كندمي
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كه هم نخبگان سياسي و هم  اركت انقالبيمش() در وقوع و تحكيم انقالب اسالمي١ 

   ؛)ها در آن سهيم هستندتوده

) در مشاركت مدني در ساختار قدرت در ايران پس از انقالب كه حاصل ادغام در ٢

هاي انقالبي به عنوان بخشي از تماميتي است كه ي ملت انقالبي و پذيرش مسئوليتتوده

   سازند.جميع شهروندان ايراني آن را مي
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