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 چکیده

های داخلی حکومت مرکزی صفویه ترین سیاستازجمله مهم

ها مشکالت سیاسی و کوچاندن اقوام و ایالتی بود که برای آن

کردند. دو ایل چگنی و زعفرانلو از ایالتی اجتامعی ایجاد می نظمیبی

ی اجتامعی آنان در طبودند که جابجایی قومی و تغییر و تحول کارکرد 

ها از صفحات غربی ایران به منطقۀ خراسان، مهاجرت اجباری آن

مسئلۀ پژوهش حارض است. پرسش این است که سیاست مشارکت 

دادن ایالت چگنی و زعفرانلو در ساختار قدرت در منطقۀ خراسان در 

شته ها چه تأثیری داسیاسی آن-پذیری و تغییر در کارکرد اجتامعینظم

دهد که ایل چگنی در غرب، ایلی های پژوهش نشان مییافته است؟

پراکنده، با قوۀ گریز از مرکز نیرومند، داعیۀ استقالل از حکومت مرکزی 

های تجاری ایجاد های اجتامعی بسیاری برای کاروانو ناامنی داشته

و کسب مناصب حکومتی توسط  کرده بودند، اما با جابجایی اجباری

راسان، بخشی از ساختار اجتامعی خراسان گردیده که بزرگان ایل در خ

توانستند امنیت را در مرزها و خراسان ایجاد کنند. ایل زعفرانلو نیز با 

 ، تشکیالت اجتامعی«وکیل االکراد»ورود به خراسان، با کسب مقام 

د. ها ایجاد کردنتر و نیرومندتری نسبت به چگنیو سیاسی منسجم

ا مدلی تاریخی و شیوه تطبیقی و طرح پژوهش حارض تالش دارد ب

هایی چون جابجایی، مشارکت در قدرت، تحول در رفتار شاخصه

 پذیریو کارکرد امنیت داخلی و ورای مرزها، الگویی از نظم اجتامعی

 اجتامعی ایالت را در دوره صفویه ارائه کند.

: دوره صفویه، خراسان، چگنی، زعفرانلو، کارکرد واژگان کلیدی

 پذیری اجتامعی ایالتی، الگوی نظماجتامع

 

Abstract 

One of the policies of the Safavid central government 

was to relocate the tribes and clans that were creating 

them political and social problems for them, the two 

Chegni and Zafaranlu tribes, who had migrated from 

western Iran to eastern Khorasan, were from the same 

tribes whose ethnic shift and the evolution of their social 

function during the migration of these two tribes from 

the western plates of Iran to the Khorasan region are the 

subject of the present study. The question is, what effect 

has the participation policy of the Chegni and Saffronlu 

tribes in the power structure in the Khorasan region had 

on the orderliness and change in their socio-political 

function? The findings of the research show that the 

Chegni tribe in the west, a scattered tribe with a strong 

centrifugal force, acclaimed independence from the 

central government, and created many social 

insecurities for the caravans. However, with the forced 

relocation, the tribal elders, by gaining government 

positions in Khorasan as a special ethnic group, became 

part of the social structure of the Khorasan region, which 

was able to create security on the borders and the 

Khorasan region. Together with the Saffronlou Kurds, 

they migrated from the Kurds of Kermanshah in western 

Iran and in East Azerbaijan to the east. Upon entering 

Khorasan, the Saffronlou tribe gained a more cohesive 

and strong social and political organization than one 

possessed by the Chegnias in Khorasan by gaining the 

position of lawyer. Displacement, participation in 

power, change in social behavior, and the pattern of 

social orderliness of tribes and the functioning of 

internal security and beyond borders are the issues that 

this research deals with throughf historical explanation. 

Keywords: Tribe, Safavid, Chegni, Saffron, Social Order 

Pattern, Khorasan 
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 مقدمه

لر و کرد از اقوام پرجمعیت و برجسته ایالت غرب ایران اعم از 

در صفحات غربی ایران و تأثیرگذار در تحوالت گوناگون آن 

در  1صورت ایلیاند. ساختار اجتامعی این اقوام بهبوده

شهرهای مرزی غرب ایران بود، بنابراین نقش مهمی در 

تحوالت سیاسی و اجتامعی این منطقه از ایران داشته و در 

های غرب ایران با توجه به بافت دورة صفویان اقوام و ایل

صورت گروهی و قدرت نظامی بهایلی و انسجام درون-قومی

کام کردند و حگروه مستقل در مناسبات اجتامعی عمل می

مرکزی برای نظارت بر آنان با مشکالت زیادی روبرو بودند. 

های اجتامعی ایالت سبب شده بود، حکومت مرکزی ناامنی

با پراکندگی اجتامعی آنان و جابجایی به مناطق غیربومی 

هایشان از نیروی آنان برای ها و غارتگریضمن مهار شورش

فرق بنابراین تبرداری کند. ایجاد امنیت در منطقۀ مقصد بهره

اجتامعی و تبعید اجباری یکی از راهکارهای حکومت مرکزی 

ها بود. های اجتامعی آنسازینظمها و بیبرای مهار شورش

از سوی دیگر صفویان به علت حمالت دولت سنی مذهب 

عثامنی در غرب و ازبکان در رشق با مشکالت زیادی مواجه 

مهاجرت اجباری و رو یکی از مقصدهای مهم بودند. از این

اسکان قبایل و ایالت جنگاور و قدرمتند، مناطق مرزی بود 

های غرب ایران پذیرفت. ایلکه با اهداف خاصی صورت می

در مناطق نفوذ خود به دلیل عدم مشارکت در مناسبات 

اجتامعی رویکرد تقابلی داشتند. از همین رو، بسیاری از 

                                                             
فرهنگی که در آن یک گروه جداگانه و -. ایل سیستم اجتامعی1

ممکن است آزادانه از یک  خودمختار هستند. عنارص فرهنگی آن

ای سیستم به سیستم دیگر راه یابد و عنارص اجتامعی و اندیشه

ها ممکن است اختالفاتی مانند خاص خود را دارند و با سایر گروه

های طبیعی متفاوت، زبان و سایر موارد را داشته باشند. زیستگاه

ها بوده که (. رهربی ایل با بزرگان و خان29: 7531)آشوری،

شده است. در اقوام غرب ایران به موجب نظم و وحدت ایل می

العبور بودن آن مناطق ایالت دلیل موقعیت کوهستانی و صعب

نقش برجسته دارند، واژۀ ایل ترکی و مغولی در معنای والیت و 

رود. اغلب به جامعت کوچنده صلح و دوستی و جامعت بکار می

 (.71/922: 7537ی، گردد )بلوکباشیا نیمه کوچنده اطالق می

. بدلیسی اکراد را به طوابف کرمانج، لر، کلهر و کوران تقسیم کرده 2

 (.7/92: 7537است. )بلوکباشی، 

ی تحول اجتامع»نویسد: می تغییر اجتامعی. گی روشه در کتاب 3

دانند که در طول یک دورۀ طوالنی، ای از تغییرات میرا مجموعه

ی  به دستور شاه ایالت کرد و لر هامنند زعفرانلو و چگن

طهامسب و عباس اول  صفوی از مناطق غربی ایران به 

 ایویژه خراسان که از نظر امنیتی و منطقهمناطق دیگر به

شد، کوچانده شدند. در مورد کرد اسرتاتژیک محسوب می

نظر است. به دیدگاه یا لر بودن چگنی میان مورخان اختالف

هجری به منطقه مستوفی برخی از ایالت کرد در قرن ششم 

لرستان مهاجرت کردند و در آنجا ساکن شدند. به نظر او 

چگنی از کردهای مهاجر به لرستان هستند )مستوفی، 

(. همچنین در قرن دهم هجری در کتاب رشفنامه 327: 7592

 2)در زمینه تاریخ و نسب قوم کرد(، ایل چگنی را یکی از ایالت

ها به لرستان مهاجرت مهم قوم کرد ذکر منوده که برخی از آن

ها با امرا و سالطین مالزمت کردند. به نظر بدلیسی آن

هش ایل (. در این پژو 7/599: 7525داشتند )بدلیسی، 

موردبررسی قرار گرفته است.  عنوان قومیتی کردچگنی به

جابجایی ایالت زعفرانلو و چگنی به خراسان در ساخت 

با مشارکت  اجتامعی منطقۀ جدیدالورود و مناسبات قدرت

دادن آنان تحول مهمی در برداشته است. مسئلۀ اصلی 

کارکرد اجتامعی ایالت چگنی  4و تحول 3رو تغییرپژوهش پیش

و زعفرانلو در کوچ اجباری به رشق ایران و بررسی تطبیقی تغییر 

رو، تالش شده است تا به ها است. از اینو تحول آن

ارکت دادن های اساسی پاسخ داده شود که با مشپرسش

ایالت چگنی و زعفرانلو در رشق ایران چه تغییری در کارکرد 

دهد. بنابراین جامعه رخ می طی یک و یا شاید چند نسل در یک

زمان کوتاه تحول اجتامعی فرآیندهایی است که در یک مدت

توان آن را مالحظه کرد. تغییر اجتامعی برعکس، عبارت است منی

زمانی کوتاه به بررسی در مدترؤیت و قابلهای قابلاز پدیده

اش را تواند نتیجه قطعیصورتی که هر شخص معمولی ]...[ می

« امعیتغییر اجت»یا نتیجۀ موقتی آن را دریابد. عالوه بر این  دیده و

در محدودۀ یک محیط جغرافیایی و اجتامعی معینی صورت 

ن آ  پذیرد و ]...[ تفاوتش با "تحول اجتامعی" در این است کهمی

توان در چهارچوب یک محدودۀ جغرافیایی و یا در کادر را می

« طالعه قرار دادفرهنگی خیلی محدودتری موردم-اجتامعی

 (.99: 7521)روشه، 

. برای مطالعه بیشرت دربارۀ تحول اجتامعی با تغییر اجتامعی 4

 (.91-51: 7521ر.ک: )روشه، 
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اجتامعی آنان رخ داده است؟ میزان مشارکت سیاسی دو 

عباس اول به چه صورت بود؟ ایل قبل و بعد از حکومت شاه

عباس اول با یکجانشینی ایالت چه تغییری در و در دورۀ شاه

 راسان ایجاد شد؟نظم اجتامعی دو ایل مذکور، در منطقۀ خ

 های فرهنگی و اجتامعیهای بارز قوم کرد پیوستگیاز ویژگی

آنان با یکدیگر در ادوار مختلف تاریخی بود، همچون مهاجرت 

شان که از دالیل بوم اولیهای خارج از زیستدامئی به منطقه

ها یکی تغییر محل زندگی از مناطق مرتفع و ناهموار به آن

ار بود و دیگر مهاجرت سیاسی که ای و همو مناطق جلگه

پذیرفت. آنان در طول ها صورت میتحت اجبار حاکمیت

تاریخ به مناطق داخل و خارج فالت ایران کوچ داشتند، 

چنانکه گاهی کوچ غیرمنتظره این قوم به دلیل حمالت 

دشمنان و بیگانگان بود و گاهی به دلیل زندگی ایلیاتی که 

اند. در مهاجرت کردهجمعی و گروهی صورت دستهبه

ها و یا خودکفایی و مواقعی نیز برحسب نیاز حکومت

جلوگیری از نیروی گریز از مرکز، سیاست جابجایی و مهار آنان 

عباس اول در گرفت؛ اقدامی که از سوی شاهصورت می

و تالش شده است در این  ق تعقیب7119های پس از سال

 رد کنکاش و بررسیصورت موردی دو ایل نامربده مو پژوهش به

گیرند. از موانع اصلی این پژوهش، افزون بر میتطبیقی قرار 

کمبود اطالعات، عمدتاً توجه منابع به کارکرد سیاسی بوده 

است. بنابراین بر اساس مستندات موجود، ناگزیر باید از 

های سیاسی، جنبۀ اجتامعی رفتار ایل و حکومت درون داده

عی این دو ایل در پی جابجایی مرکزی و تغییر کارکرد اجتام

 گفته تبیین شود. رغم محدودیت پیشبه

ذکر است در زمینه مقالۀ حارض، پژوهش مستقلی شایان

موجود نیست، اما در حوزۀ موضوعی آن، تحقیقاتی انجام 

ها در عرص وضعیت چگنیای با عنوان نامهشده است. پایان

اره وی اش، به نسب و ساختار ایل چگنی در عرص صفصفوی

ها در خراسان طور مخترص استقرار چگنیدارد و در بخشی به

تبیین و کارکرد ای با عنوان را بیان کرده است و در مقاله

ه ب های صفوی و قاجارنخبگان سیاسی و ایلی کرد در دوره

شده است نقش نخبگان کرد در دربار صفوی و قاجار اشاره

ردازد. بنا پصفوی می که در بخشی به نخبگان چگینی در دربار

                                                             
1. Roher,Born 

2. Oskarman 

به دیدگاه مؤلف، اغلب این نخبگان کرد را به جهت نظامی و 

کردند تا امنیت و نظم در جامعه ایجاد سیاسی استفاده می

شود. همچنین در دانشنامه جهان اسالم مقاله با عنوان 

به بررسی نسب و نقش سیاسی این ایل در دوران  زعفرانلو

داخته است. همچنین مقاله صفوی تا پایان دوره قاجار پر 

به بررسی  چگنیدیگری در دانشنامه جهان اسالم با عنوان 

-ها لر بودهپردازد و مؤلف معتقد است چگنیها مینسب آن

اند که از لرستان به خراسان مهاجرت کردند. مسترشقان در 

مورد حیات سیاسی و اجتامعی قوم کرد آثار بسیاری تألیف 

در  نظام ایاالت در دوره صفویدر کتاب  1اند. ازجمله برنکرده

د. کنگری در دوره صفویان اشاره میبخشی به موضوع والی

داند گزار حاکمیت مرکزی میهای خراجاو والیان را حکومت

های مناطق مختلف و معتقد است شاهان صفوی خاندان

گزیدند تا در آن منطقه امنیت ایجاد را بر حکومت ایالت برمی

شورش داخلی شوند. این اثر به جهت تحلیل شود و مانع 

در کتاب  2علمی برای پژوهش حارض مفید بود. اوسکارمان

)به زبان آملانی(، افزون بر آداب و رسوم کردهای  تحفه مظفریه

-کردستان در مورد ادبیات و شاعران و دانشمندان نیز گزارش

هایی داده است. هرچند در این کتاب اوضاع اجتامعی و 

شده است، اما در مورد دو ایل چگنی و ردها بیانمذهبی ک

ها به رشق، مطلبی وجود ندارد. این اثر زعفرانلو و مهاجرت آن

به جهت شناخت و تحلیل زندگی اجتامعی قوم کرد اهمیت 

در مورد نژاد و  شناسی قوم کردجامعهنیز در  3دارد. نیکیتین

طرح آداب و رسوم و عشایر کرد و ادبیات کردها مطالبی م

طور مجزا به موضوع ایالت چگنی و کند. هرچند او نیز بهمی

ای ندارد، اما به جهت ها اشارهزعفرانلو و مهاجرت آن

شناخت کارکرد اجتامعی قوم کرد این کتاب اهمیت دارد. 

)مسترشق روسی( در برخی مقاالت خویش  4همچنین ایوانف

 ت.ه اسبه بررسی و تحلیل نژاد و زبان کردی خراسان پرداخت

 چهارچوب مفهومی

پذیری سیاسی و نظریات در دورۀ مدرن از مفهوم جامعه

مرتبط با آن بحث بسیار رفته است، اما در دوره صفوی و 

ا توان از جامعه مطابق ببخصوص با توجه به ساختار ایلی منی

3. Nikitin 

4. Ivanow 
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رو، بهرت است از تعبیر یا الگوی دورۀ مدرن بحث کرد. از این

عی صحبت کرد که تالش شده است پذیری اجتاممفهوم نظم

در این پژوهش تأثیر مشارکت سیاسی را در دستیابی به این 

کارکرد بررسی کرد. با توجه به تغییر رفتار اجتامعی دو ایل 

زعفرانلو و بخصوص ایل چگنی در اثر جابجایی و تبعید از 

منطقۀ غرب ایران به منطقۀ خراسان در شامل رشق، از منظر 

ها در تأمین مساعی و مشارکت آنیکگروهی ترشدرون

امنیت مرزها و تأمین امنیت داخلی به تغییر کارکرد اجتامعی 

این دو ایل انجامید و به ثبات و تعیین الگویی برای دستیابی 

 د.یافتنبه نظم اجتامعی در پرتو مشارکت سیاسی دست

های نظم اجتامعی با بنابراین در این پژوهش شاخصه

شارکت سیاسی، تغییر کارکرد اجتامعی مفاهیمی همچون م

پذیری این دو ایل قرار و ارائه الگوی تاریخی برای مدل نظم

 گیرد.می

فاصله در روابط خویشاوندی، »ایجاد در  جابجایی:

های بین افراد بومی و همبستگی ایهای قبیلههمبستگی

ای ها و تعصبات قبیلهیک منطقه خاص، مؤثرند. همبستگی

قرشهای باالی روشنفکر و مرتقی جامعه،  و قومی، نزد

که باوجود همة عوامل، تأثیر گردد، درحالیتدریج زایل میبه

جای ها بر روی بخش مهمی از جمعیت، بهشدید آن

 (.715: 7527روشه، « )ماندمی

بحران مشارکت یعنی میزانی از وفاق كه  بحران مشارکت:

اجزاي دولت و كنند، يا مردم ميان خود و دولت احساس مي

 حكومت ميان خودشان به چه ميزان وفاق و يكپارچگي دارند

(. در بررسی موردی این پژوهش باید از 719: 7511، )عبدي

های غرب ایران در مناطق نفوذ خود به دلیل رویکرد تقابلی ایل

 عدم مشارکت در مناسبات اجتامعی اشاره داشت.

یا دارای آثار و  در هر نظام اجتامعی سه عنرص کارا کارکرد:

نتایج مناسب و مساعد برای نظام، ضد کارا یا عنارص 

کند و منی برآوردههای الزم را غیرموجه یا نامناسب که هدف

کنند و باالخره عنارص حتی در جهت تخریب وحدت عمل می

 ر عهدهبکار که فاقد اثر و نتیجه در نظام بوده و کارکردی بی

ه داشت یک عنرص ممکن است ندارند، وجود دارد. باید توج

در یک مجموعه نقش کارکردی مثبتی داشته باشد و 

درمجموعۀ دیگر فاقد چنان نقشی باشد. مرتن متایز دیگری 

نیز بین کارکردهای مختلف یک نظام قائل شده است که در 

و آن وجود کارکردهای  تحلیل کارکردی اهمیت بسزایی دارد

ا در نظام اجتامعی آشنا و پنهان است. دستۀ نخست آشکار 

ها به تجسس و تعبیر نیاز ندارد. کنند و وجود آننقش ایفا می

دستۀ دوم نتایج نامرئی و آثار غیرمنتظره و غیرقابل رؤیت 

عادات و رسوم اجتامعی داللت دارند. هر دو نوع همواره 

ها از جهت نظری دشوار است و تفکیک میان آن حضور دارند

برای مطالعه بیشرت در زمینه ؛ 213-214: 1331)توسلی، 

کارکردگرایی ساختاری مرتن کارکردهای آشکار و پنهان 

همچنین ایده کارکردهای خواسته و ناخواسته، ر.ک: ریتزر، 

1332 :113-153) 

 ایالت کرد ـ لر در غرِب ایراِن دوره صفویه

در دورة صفویه در لرستان، ایالت و عشایر این منطقه با توجه 

که مبتنی بر دامپروری و کشاورزی بود و به شیوۀ زیستی 

می تهاج-انسجام قومی و نیروی انسانی که قابلیت تدافعی

داشتند، با گرایش گریز از مرکز و نداشنت مشارکت سیاسی 

 های اجتامعی مستقلصورت گروهدر امور حکومتی تقریباً به

و ازجمله اقوام  کردند. با توجه به ساختار ایالتزندگی می

ب ایران و زاگرس، اتکا به منبع معیشت اصلی یعنی ساکن غر 

ها نشینی، حیات اجتامعی آندامداری و زندگی کوچ

شدت متکی به گروه و جمع کرده است. متحرک بودن و به

ها بود که در رفتار ییالق و قشالق خصوصیت زندگی آن

ها مؤثر بود. با توجه به اینکه روحیه اجتامعی و سیاسی آن

بی مراتهای جنگی و نظم سلسلههیز به سالحجنگجویی، تج

ها با غارت و در جاده ها بودایلی از مختصات اصلی آن

رساها در لرستان و کردستان های تجاری و کاروانکاروان

کردند؛ حکام محلی های اجتامعی بسیاری ایجاد میناامنی

ها های بسیار آنو حکومت مرکزی تالش داشتند از مزاحمت

. در آذربایجان رشقی، زعفرانلوها که کردتبار خالص شوند

بودند نیز تقریباً همین خصیصه را داشتند و در مناسبات 

اجتامعی و روابط قدرت، جایگاهی نداشتند و بنا به 

عباس مالحظات اجتامعی ـ سیاسی در دوره سلطنت شاه

اول این دو گروه قومی در جنوب غربی ایران از پایگاه قومی و 

جداشده و به مناطق رشقی و والیت خراسان کوچ  زادگاه خود

(. این امر 7/591: 7525)بدلیسی،  اجباری داده شدند.

دالیل اجتامعی و سیاسی خاص خود را داشت که تالش 

 شود موردبررسی قرار بگیرد.می
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عباس اول، برافتادن نظام تغییر سیاسی عمده در دوره شاه

اولین والی . گری بودو روی کارآمدن نظام والی 1اتابکی

/ ق7523از این پس تا . لرستان، حسینقلی خان فیلی بود

منشی، سلسله والیان در لرستان حاکم بودند ) ش7513

ق شاهوردی خان 7119تا  9ق22از سال (. 2/414: 1332

فرمانروای لرستان گشت و در دربار صفوی پادشاهی نیرومند 

وی کار آمد. یک دهه حکومت شاهوردی عباس ر چون شاه

ه کعباس سپری گردید. چنانخان به ستیز میان وی و شاه

رسانجام دودمان اتابکان خورشیدی با قتل شاهوردی خان به 

عباس پایان پذیرفت. درگیری دست شاه ق به7119سال 

آباد به تاخت عباس سبب شد تا خرمشاهوردی خان با شاه

یل شود. پس از کشنت شاهوردی خان و تاز سپاه صفویان تبد

خان عباس یکی از بستگان مادری او به نام حسینشاه

سیلورزی را به فرمانروایی لرستان برگزید. این دودمان جدید 

ش که رضاشاه رسارس 7513ق/ 7523تا  سال 521به مدت 

لرستان را به ترصف درآورد، در پیشکوه فرمانروایی کردند. در 

 های مهماهی آنان لرستان یکی از استانرسارس روزگار پادش

ایران و یکی از چهار والی نشین غرب کشور بود. ازآنجاکه 

دانستند. والیان قدرت خود را مدیون پادشاهان صفوی می

رو در زمامداری همواره در خدمت دربار صفوی بودند. از این

های میان حاکامن لر و حکومت مرکزی از بین رفت ها تنشآن

یزدی، ای آن آسایش و آرامش منطقه را فراگرفت )جو به

1311 :153-111.) 

 ایل چگنی؛ کارکرد اجتامعی در غرب ایران

در لرستان ایل چگنی که بافت قومی و شیوه زیستی عشایری 

های فرهنگی و آداب و رسوم رو داشتند، حافظ سنتکوچ

اجتامعی گذشتگان خود بودند و به دلیل محدود بودن در 

ایلی و فقدان مشارکت سیاسی و زندگی -فضای قبیلگی

شهرنشینی ثابت و متحرک بودن عمالً چندان امکانی برای 

ری آنان در روابط اجتامعی جامعه میرس نبود و با کارگیبه

عباس اول و تأکید بر برقراری نظم سیاست مترکزگرایی شاه

 ها با رسسپردگی به نظم مرکزیاجتامعی و رویۀ تقابلی چگنی

های مهمی از آنان کوچانده شدند و پراکندگی بخش

                                                             
ذکر است در دوره ایران پس از اسالم حکومت محلی یانشا .1

 عباسشاهق که توسط 7119ق دوره سلجوقیان تا 311اتابکان از 

اجتامعی آنان سیاستی بود که موجب تغییر کارکرد سیاسی 

توانست بر تقویت عی ایل چگنی گردید این امر و اجتام

تسمیۀ این ایل ذکرشده که امنیت منطقه بیفزاید. در وجه

روستایی به نام چگه نیز در هامن منطقه قرار دارد برخی 

ده دوزی مشتق شمعتقدند این واژۀ ترکی از چگنی نوعی بخیه

است. به دیدگاه برخی محققان چگنی از چینگانه به معنی 

ی گرفته شده است. به دیدگاه افشار گروهی آنان را کول

دانند که از شامل غربی یعنی کردتبار و از شاخه گوران می

جنوب کردستان ایران و شامل کرمانشاه به لرستان مهاجرت 

کردند، البته در کردستان روستایی به نام چگنی در شهرستان 

در  (. به نظر مستوفی59: 7537بیجار موجود است )افشار، 

ق ایل چگنی در شامل لرستان ساکن بودند )مستوفی، 121

(. ایل چگنی با پیشینۀ تاریخی کهن در غرب ایران 231:7592

های اجتامعی و زبان مختص بخشی از ایران و داشنت سنت

در مناسبات و روابط منطقه مشارکت داشتند. با این وصف 

نجا در آ ای به دلیل مهاجرت این ایل به لرستان و سکونت عده

(. 231اند )هامن: ها را لری ذکر کردهاصلی چگنیزبان

رور مهای قزوین با معارشت با دیگر ایالت بهچگنی همچنین

به لری و ترکی صحبت کرده و جالب آنکه ایل چگنی با 

مرور به زبان مهاجرت به رشق و معارشت با ایالت خراسان به

ی، شدند، )توحد کردند و با این زبان آشناترکی هم تکلم می

(. بنابراین آنان با حفظ آداب و رسوم و زبان 9/791تا: بی

خویش با دیگر اقوام خراسان رابطه حسنه برقرار کردند. 

 کنند و این نشانۀ تحول)هامن(. در خراسان به ترکی تکلم می

رسد ایل چگنی با زبانی این قوم در رشق است به نظر می

ها زبانشان دچار أثیر آنمعارشت با اقوام خراسان تحت ت

ها برحسب نیاز ضمن فراگیری تغییراتی شده است. آن

های متداول در منطقه با برقراری روابط اجتامعی زبان

 اصلی خود را نیز حفظ کردند.نزدیک، زبان

در موضوع کارکرد سیاسی و اجتامعی ایل چگنی در غرب 

دوره ایران، اطالع چندانی در دست نیست. منابع، اغلب از 

صفوی و پس از آن در مورد مواضع اجتامعی و سیاسی این 

دهند، این ایل دارای پراکندگی جغرافیایی در قوم اطالع می

ایران در مناطق لرستان، آذربایجان، فارس، ایالم و خراسان 

: 7532اول منقرض شدند بر لرستان حکمرانی کردند )سیوری، 

759.) 
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ای از ایل چگنی یا چگینی ساکن قزوین و است؛ شاخه

د در مور  ای در کرکوک و سلیامنیه عراق مستقر شدند.شاخه

ها نظر است، برخی معتقدند چگنیها اختالفنسب چگنی

امنه ای که در دکردتبار هستند، واژه چگنی برگرفته از چشمه

(. 7/533: 7525کوه سفید قرار گرفته است )بدلیسی، 

ای به ساختار اجتامعی این ایل در غرب منابع هرچند اشاره

ا توجه به ساختار رسد این ایل بایران ندارند؛ اما به نظر می

 سفید وایالت غرب ایران دارای مراتب خان، بزرگ ایل، ریش

های تجاری و شیوه زیست و غارت کاروان ها دامداریکار آن

روی بوده است. به همین ترتیب منابع در ها مبتنی بر کوچآن

مورد رفتار اجتامعی ایل چگنی در زاگرس نیز اطالعاتی اندک 

ا به این موضوع اشاره دارند که عرص دهند؛ و تنهارائه می

حکومت صفوی این ایل قدرمتند شده و کار اصلی آنان 

: 7525های تجاری بوده است )بدلیسی، غارت کاروان

7/539.) 

ای طهامسب صفوی عدهچنانچه با شکایت تجار، نزد شاه 

ن مدت ایل چگنی از این ایل را به قوچان تبعید کردند. در ای

که به شجاعت و دالوری معروف بودند مدتی در والیت عراق 

و آذربایجان متفرق شده و در این مدت برای تأمین معیشت، 

ها را چپاول و غارت کرده، چندین بار شاه صفوی با کاروان

ها نربد کرده، درنهایت نیز دستور داده است این ایل از آن

ن ایل چگنی جمع شدند و غرب ایران اخراج شوند. بزرگا

مصمم گشتند به هندوستان هجرت کنند صدها خانوار به 

هند هجرت کردند، ولی در مسیر حرکت و در خراسان به 

خدمت قزاق خان تکلو حاکم هرات درآمدند، سپس به امر 

طهامسب بوداق خان چگنی از امرای طایفه به ریاست شاه

: 7525های خراسان انتخاب شد )بدلیسی، چگنی

ها در خراسان برای تأمین امنیت مرزهای خارجی (. آن7/292

با ازبکان و اقوام مهاجم نربد کردند. در ایاالت جنوب غرب 

ایران و پیشکوه )لرستان( از صدر اسالم تا قرن دهم هجری 

اجتامعی متفاوتی را سپری کرد. ابتدا دوره -تحوالت سیاسی

لیان از سوی خلفا خلفای راشدین و امویان و اوایل عباسی، وا

شدند. در دورۀ سلجوقیان با تشکیل تعیین و اعزام می

سده حکمرانی  2حکومت محلی اتابکان لر به مدت بیش از 

(. ویژگی اجتامعی ایالت مستقر 35: 7535نطنزی، کردند. )

ه ایلی بود ک-در لرستان یا کردهای غرب ایران نظام قبیلگی

معموالً در برابر  سنن و آداب رسوم خاص خود را داشت و

کوشیدند بافت اجتامعی و سنن تاریخی را حفظ تغییرات می

شده در منایند و بیشرت بر اساس ذهنیت ایلی و سنن نهادینه

های اجباری حکومتی نیز عمل منایند. یعنی جابجایی

های اجتامعی خاص عنوان یک گروه قومی خاص با مؤلفهبه

د خود را تطبیق کوشیدند با رشایط محیطی جدیخود می

های قومی خود داده و ضمن حفظ بافت اجتامعی و مؤلفه

منشأ تحوالت بودند.

 عباس اولکارکرد سیاسی و اجتامعی ایل چگنی در لرستان پیش از سلطنت شاه: 7جدول 

 ردیف نام ایل دوره کارکردها و تحوالت اجتامعی

قبیلگی بودند. عمدتاً  -عباس اول دارای بافت ایلیدر دوران پیش از سلطنت شاه

 (.543/ 2: 1332دامپرور و کشاورز بودند )منشی، 
 1 چگنی عباس اولپیش از شاه

های گرم و برخورداری از روحیه جنگجویی و نظامی و شجاعت و تجهیز به سالح

 (.2/543قابلیت جنگی )هامن: 
 2 چگنی عباس اولپیش از شاه

جاری های تاندازی به کاروانیاغیگری و دستمیل به استقالل و گرایش گریز از مرکز و 

 (.1/423: 1343)بدلیسی، 
 3 چگنی عباس اولپیش از شاه

 4 چگنی عباس اولپیش از شاه (292/ 7مراتب ایلی. )هامن: پایبند به سنن بومی و تعلق رسزمینی و نظام سلسله

 5 چگنی عباس اولپیش از شاه (.1/351: 1343تقابل با حکومت مرکزی و مترد از نظم مرکزی )بدلیسی، 

جدال با قشون مرکزی و جدا شدن از پایگاه ایلی و تبعید به خراسان و رسحدات رشقی 

 (2/544: 1332ق )منشی، 1111در 

 9 چگنی عباس اولپیش از شاه



 

 ۹۷شماره  ۸۹۳۱زمستان 

۳۷ 

ی
گو

 ال
ی

یق
طب

ی ت
س

رر
ب

 … 

رسد کارکرد اجتامعی های تاریخی به نظر میبا توجه به داده

های قومی و سیاسی ایل چگنی با پایبندی به سنتو 

ای و با داشنت روحیۀ جنگاوری در غرب ایران در برابر قبیله

ها با غارت منودند، اغلب آنحکومت مرکزی رسکشی می

کردند در ضمن بارها با های تجاری امرارمعاش میکاروان

نیروهای نظامی صفوی نربد منودند به این دلیل به دستور 

ها عباس اول به رشق ایران کوچ کردند تا از غارت و مترد آنشاه

جلوگیری شود همچنین با استفاده از قدرت جنگاوری آنان 

؛ 2/222: 1332منشی، ازبکان را در رشق شکست دهد )

 (.1/431: 1343بدلیسی، 

 تغییر کارکرد اجتامعی و سیاسی ایل چگنی در خراسان

مهار و کنرتل عباس اول سیاست در دوره سلطنت شاه

اجتامعی و ایجاد نظم رسارسی و تسلط حکومت مرکزی بر 

ها و منظور جلوگیری از آشوبایاالت مختلف ایران به

های اجتامعی در پیش گرفته شد. پراکندگی قدرت ناامنی

ها و نیروهای گریز از مرکز در رأس اجتامعی ایل

گذاری داخلی قرار داشت. چنین رویکردی در سیاست

غرب ایران و منطقۀ لرستان و نیز مناطق کردنشین نیز جنوب 

ای در این قبیله-در پیش گرفته شد. بافت اجتامعی ایلیاتی

منطقه حاکم بوده و این پیوندهای قومی اساس روابط 

ها، زد. سیاست پراکنده کردن ایلاجتامعی را رقم می

هایی که در برابر حکومت مرکزی بنا به دالیلی خصوصاً ایل

-ومت داشتند مبتنی بر از هم پاشیدگی پیوندهای قومیمقا

ها اجتامعی و تضعیف جایگاه اولیۀ آنان بوده و جابجایی

نوعی اقتدار حکومت مرکزی را تثبیت مناید. توانست بهمی

هایی از ایل چگنی با به تبعیت از همین سیاست، بخش

هایی به خطه خراسان منتقل شدند. چنین سیاست

ها و عشایر از منطقه بومی خود با ایل سیاست جابجایی

سیاست همگرایی حکومت مرکزی با آنان در مناطق جدید 

سیاسی آنان و کارگیری و مشارکت اجتامعی همراه شده و به

های قومی کارکردهای منفی خود را موجب شده این گروه

تنها بازتولید نکنند؛ بلکه نقش فعالی در مناسبات نه

و امنیت که رضورت این دوره بوده  اجتامعی و مقوله نظم

ها ضمن سعی در تطبیق خود است داشته باشند. این گروه

های فرهنگی آن، کوشیدند هویت با محیط جدید و مؤلفه

ها، اصلی خود را نیز حفظ منایند. حفظ زبان، بازی

ها و سنن، بینش و هویت قومی و سعی در متایز رسگرمی

دلیل چنین مدعایی  عنوان یک گروه قومی خاصخود به

 است.

ا و ب ای داشتندها در عهد صفویه قدرت و جایگاه ویژهچگنی

ها با حکومت مرکزی حضورشان در توجه به اختالفاتی آن

: 7525منطقه غرب ایران از هم فروپاشید )بدلیسی، 

عباس اول با براندازی نظام اتابکان لر در (. شاه7/597

گری و سعی در والی ق و تغییر نظام سیاسی آن به7119

تحمیل اراده سیاسی حکومت مرکزی بر سلسله والیان 

ای بیلهق-کوشید با توجه به بافت اجتامعی ایلینوعی میبه

هایی از جمعیت لرستان به تبعید و جابجایی بخش

های خود را پیش بربد. با جابجایی بخش مهمی از سیاست

و  ایل چگنی به خراسان با توجه به قدرت جنگاوری

ها منظور هامهنگی این گروههای نظامی آنان و نیز بهتوانایی

های اجتامعی در منطقه در بخش ساخت در جهت سیاست

قدرت به کار گرفته شدند. مشارکت اجتامعی و سیاسی ایل 

چگنی در امور منطقه سبب شد در برقراری نظم عمومی و 

های تأمین امنیت اجتامعی شهرها و روستاها و جاده

گرایی با حکومت وقت رتسی و رسحدات مرزی نقش همدس

را داشته باشند. با توجه به قابلیت جنگجویی و انسجام 

گروهی، قومی ـ اجتامعی این ایل و رابطه خویشاوندی درون

تنها پایبند به نظم عمومی باشند؛ توانستند خود نهها میآن

بلکه در حفظ آن تالش کنند. چنین سیاستی از سوی 

باس اول باعث شد بحث اجتامعی شدن نظم از سوی عشاه

د تر رویۀ تقابلی داشتنهای قومی مانند چگنی که پیشگروه

 در خراسان به رویۀ همکاری و تعامل با حاکمیت تبدیل شود.

با توجه به بافت ایلیاتی مناطق مختلف ایران و رقابت و 

طلبی ایالت محلی که امنیت اجتامعی را مختل قدرت

د، گاهی با ورود ایلی جدید با قومیت متامیز جهت کردنمی

برقراری توازن در ترکیب جمعیتی و آرایش نیروهای اجتامعی 

پذیرفت. در اجرای چنین سیاستی بود جابجایی صورت می

که ایل چگنی نیز به خراسان منتقل گردیدند. آنان با 

هایشان و با سنن اجتامعی خاص خود زندگی خانواده

س ها پنشأ تحوالت اجتامعی نیز بودند. چگنیکردند و ممی

از مهاجرت به رشق در مناطقی میان قوچان و مشهد ساکن 

ها در شدند در این مدت از مرزهای ایران پاسداری کردند. آن
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عرص شاهان صفوی مناصب سیاسی کسب کردند. 

(. چنانچه زمان حکومت سلطان 7/727: 7529)منشی،

ی حاکم خبوشان شد محمد خدابنده، بوداق خان چگن

(. کسب مناصب اداری و 7/251: 7525)بدلیسی، 

لشکری به دلیل خصلت جنگجویی و قابلیت نظامی ایلی در 

ها و مناطق جهت نظم اجتامعی و امنیت مرزها و جاده

 75عباس اول شدند. در عهد شاهمسکونی به کار گرفته می

نی های حاکم ایالت، خانی و سلطانفر از ایشان به رتبه

. خبوشان و برخی محال خراسان به بوداق خان 7اند. رسیده

چگنی تفویض یافت. همچنین وی را از امراء فارس ذکر 

. عاشوراخان چگنی، پس از بوداق خان بر والیات 9اند کرده

 . شاه سلطان خان چگنی5مرو و شاهیجان حکم رانده است. 

ق 233ق دژدار قلعه وان. این شخص در 212ق تا 299که از 

سلطان اغلی و  . محمد2شود پس از سقوط قلعه اسیر می

محمود خلیفه هر دو در قراباغ تابع زیاد اغلی بودند. وی 

ها فرمانروایی قراباغ، حدفاصل آذربایجان و ارمنستان را سال

های چند تن از مردان چگنی به داشته است. در ذکر دالوری

است. از  نام ذاکر، محمد سلطان میرچگنی اشاراتی شده

های دیگر مردان چگنی محبعلی سلطان چگنی در درگیری

. احمد سلطان چگنی 3قفقاز، نقش مؤثری داشته است 

. 9ولدحاجی سلطان، حاکم داراملؤمنین سبزوار بوده است 

بوداق خان چگنی به منصب للگی و اتابکی شاهزاده سلطان 

. 1حاکم مشهد گردید حسین میرزا معزز و رسبلند گشته و 

و محالی که سابقاً به بوداق خان متعلق حکومت خبوشانی 

بود به اوالد حسنعلی سلطان و حسینعلی سلطان و بین سایر 

برادران او تقسیم شد. بسیاری از نامداران ایل چگنی در منابع 

این دوره هستند ازجمله: محمود خلیفه، عاشوراخان چگنی، 

، 514، 1/232: 1332، منشی صفرقلی بیک چگنی و غیره )

 هایبزرگان و افراد شاخص ایل چگنی که مسئولیت(. 141

آورند در جهت اداری در شهرهای خراسان به دست می

داشتند. های زیادی برمیامنیت اجتامعی و رفاه اهالی گام

عباس برای رونق تجارت و توسعه شهرهای ایران و رشد شاه

حضور بازرگانان خارجی نظم اجتامعی و مقوله امنیت 

های حکومتی خود قرار داده بود. رسارسی را در رأس برنامه

نیروی بالقوه اجتامعی که قابلیت اجرایی و نظامی و اداری 

داشت با مشارکت دادن در مناسبات اجتامعی و فراهم 

کردن امکان حضور آنان در امور منطقه تبدیل به نیروهای مؤثر 

 و کارکردی در ساختار قدرت شدند.

ق بوداق خان عالوه بر 221س اول به سال عبادوره شاه 

فرمانروایی مشهد، مسئولیت یا للگی پرس شاه یعنی سلطان 

حسن میرزا را به دست آورد. شاه صفوی حکومت مناطقی 

مانند خبوشان و گامشت را به پرسان بوداق خان سپرد 

(. داشنت آیین تشیع و روحیه 7/252: 7525)بدلیسی، 

 ها در میانبرجستگی چگنیجنگاوری و قدرت ایلی سبب 

نیروهای اجتامعی در منطقه بود و اشرتاکات ایدئولوژیکی 

سبب شد حکومت از آن در جهت تأمین امنیت اجتامعی 

شهرها و رسحدات مرزی با واگذاری مناصب و مشارکت 

دادن این ایل در ساخت قدرت به اهداف خود نائل آید. روند 

طور امعی مؤثر که بهعنوان نیروهای اجتتثبیت این ایل به

تدریجی صورت گرفت. هرچند مدتی به دلیل قتل مرشد 

عباس تیره شد قلی خان استاجلو، روابط بوداق خان و شاه

بوداق خان از ترس جان خویش با حسن میرزا به قلعه خبوشان 

ق ایل چگنی و بوداق خان به جلگۀ ری 222گریخت سپس در 

عباس در وسط شاهکوچ کردند. در همین سال بوداق خان ت

قم زندانی شد، اما به خاطر آشفتگی اوضاع خراسان بر اثر 

های اجتامعی بسیار شاه صفوی ها و ناامنیحمالت ازبک

ها در ایجاد امنیت او را آزاد و به خراسان فرستاد تا از توان آن

و نظم اجتامعی بهره جوید. مسئلۀ تأمین امنیت و برپایی نظم 

ها مرور قدرت چگنیآن ایجاد شده بود بهاجتامعی که در پرتو 

در خراسان را افزایش داده و با توجه به همگرایی مذهبی با 

حکومت صفوی، حامیت متقابل به وجود آورده و با توجه به 

مسئلۀ رسحدات مرزی در شامل رشقی ایران تا حدود 

بسیاری در حفظ امنیت آن کوشیده، در امتداد همین رویه 

خان حاکم اسفراین شد و پرسش حسنعلی ق بوداق 7112در 

ابتدا به حکومت بسطام سپس به حکومت مشهد منصوب 

 (.219: 7599گردید )یزدی، 

ها به خراسان، بافت اجتامعی ایل چگنی با مهاجرت چگنی

ها در جابجایی نیز حفظ گردید و این اتحاد ایلی با حفظ سنت

عی تامعنوان یک گروه قومی اجو پاسداشت سنن فرهنگی به

یاز ها و نمتامیز در منطقه جدید سبب شد برحسب قابلیت

حکومت امکان مشارکت اجتامعی زیادی داشته باشند. 

اگرچه بیشرت از روحیه نظامی آنان در جهت دفع دشمنان 
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عباس بسیاری گردید. در دورۀ شاهبرداری میخارجی بهره

ایالت و نیروهای محلی با سلب امنیت اجتامعی و راهزنی 

کردند و روند زندگی ها صدماتی به تجارت وارد میکاروان

کردند. در چنین رشایطی از قدرت عادی جامعه را مختل می

کردند. امنیت برداری میها بهرهنظامی ایالتی مانند چگنی

های تجاری و داد و ستد و آزادی تردد در رأس سیاست

ق 7191حکومت مرکزی بود. در ادامه همین روند در 

عباس اول ایل چگنی همدان را به اسرتآباد برای مقابله با شاه

ازبک کوچ داد. دوران شاه صفی نیز عاشورخان چگنی حاکم 

مرو و احمد سلطان به حکومت خراسان منصوب شدند. 

ی عباس دوم پیگیر گیری ایل چگنی در زمان شاهفرایند قدرت

شد در این مدت محمد سلطان چگنی حاکم زمین داور 

(. به حکومت سبزوار منصوب 7/355: 7525ی، )بدلیس

(. افزون بر مناطق رشقی 291: 7531اصفهانی، گردید )واله

های اجتامعی و رضورت تأمین ایران در غرب نیز باوجود بحران

منصب به امنیت جمعی در شهرها و روستاها افراد صاحب

همراه قوای جنگی ایلی و حامیت نیروهای مرکزی در 

های د همدان حضور پیدا کردند و بحرانای ماننمنطقه

ها فائق آمدند. این اجتامعی را مهار و بر ناامنی-سیاسی

گر آن است که با مشارکت دادن سیاسی و پدیده نشان

ها در جهت توان از توان نظامی آننظامی ایل چگنی می

و همچنین رسکوب  تثبیت امنیت و نظم اجتامعی

 در سایر مناطق بهره برد. های اجتامعی ایالت دیگرناامنی

ها در خراسان تغییریافته و بنابراین کارکرد اجتامعی آن 

شان در مناطق غربی ایران که مشغول برخالف حضور اولیه

غارت و چپاول بودند در رشق )منطقه خراسان( به دالیل 

گوناگون ازجمله مقابله با بیگانگان و حفظ مناطق مرزی رشق 

موردتوجه حکام صفوی قرار گرفتند. مذهب بودن ایران و هم

سوی ترشیک نظامی و درنهایت سیاسی ها را بهاین توجه آن

ها تحول مهمی را سوق داده و این امر در رفتار اجتامعی آن

ها که موردتوجه ایجاد کرده است. ازجمله امرای برجسته آن

حکام قرار گرفت بوداق خان چگنی است که ابتدا به مقام 

عباس پنج پرس وی رسید سپس زمان شاهباشی قورچی

موردتوجه شاه قرار گرفتند و هرکدام به امارتی در خراسان 

منصوب شدند. بوداق خان، مقام امیراالمرایی خراسان را 

کسب کرد. بنابراین در رشق ایران بزرگان چگنی در سلک 

امرای صفوی درآمدند. به غیر از بوداق خان از دیگر امرای 

توان به عاشورخان والی مرو و شاهیجان یبرجسته چگنی م

(. در نظام ایلی، برحسب 7/325: 7529اشاره کرد )منشی، 

کرد. مراتب جایگاه اجتامعی، مسئولیت را واگذار میسلسله

گیری در افراد و خانوارهای شاخص همواره در رأس تصمیم

ها تالش منودند امور درونی ایل قرار داشتند. از همین رو آن

 و شان حفظ کننداصب حکومتی را برای خود و خانوادهتا من

دارند و البته طبق آن را در محدودۀ خویشی نزدیک خود نگه

ها تبعیت نظام ایلی دیگر افراد ایل نیز از این خواست آن

 کردند.می

ها با بادنجان سلطان از دیگر اقدامات ایل چگنی همراهی آن 

(. با توجه به 9/7733 :7522یا پاتلی از روملو است )روملو 

منایی شاملو و اینکه خراسان و رشق ایران مکان قدرت

که غرب ایران در اختیار تکلو و ترکامن استاجلو بود درحالی

بود، بنابراین در رشق دامئاً میان شاملو و استاجلو اختالف و 

تفرقه ایجادشده، در زمان سکونت سلطان روملو در خراسان 

ها و کرب سنی رسیده بود برخی از چگنی او که در این زمان به

و به نربد استاجلو  طوالش و طایفه روملو را با خود همراه

ها نربد رخ داد، اما روملوها شکست عزیمت کرد، میان آن

 (.9/922: 7535خوردند )قمی، 

رسد از دیگر دالیل مهاجرت قوم کرد به خراسان به نظر می

گیری و رقابت منفی شاملو و استاجلوها بود، ش قدرتکاه

عباس اول حکومت مشهد و توابع آن به که زمان شاهطوریبه

(. حضور 93: 7599بوداق خان چگنی سپرده شد )یزدی، 

ها در وقایع رشق ایران در زمان حمله جالل خان ازبک چگنی

 که برخی از ترکامنان وطوریتر شده، بهبه خراسان پررنگ

ها را به سمت ازبکان فرستادند و با جالل خان نربد چگنی

(. از نظر 325: 7599کرده او را شکست دادند )یزدی، 

ساختار اجتامعی اطالع بسیار اندک است تنها اینکه این ایل 

در خراسان موردتوجه حکام قرار گرفت عالوه بر مناصب 

سیاسی مراتب اجتامعی هامنند منشیان دربار حکام و 

ها ظهور کرد مانند عبدالله ای از میان آنران برجستهشاع

سلطان چگنی و مال وارسته چگنی از شعرای برجسته چگنی 

(. عالوه بر مناصب اداری 7/292: 7525بودند )بدلیسی، 

های هرنی نیز در بین ایل چگنی بودند. و نظامی شخصیت

 عنوان یک گروهها بهاین امر بیانگر این واقعیت است که آن
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قومی مهاجر در منطقه خود را تطبیق داده و بخشی از 

شدند.ساخت اجتامعی خراسان محسوب می

 تحول کارکرد اجتامعی و سیاسی ایل چگنی در خراسان و رشق: 9جدول 

 ردیف نام ایل دوره کارکردها و تحوالت اجتامعی

اجتامعی به آنان از اسکان در خراسان و والیات رشقی ایران و واگذاری زمین و امکانات زیست 

 (.222/ 1: 1332سوی حکومت مرکزی )منشی، 
 1 چگنی عباس اولشاه

داشنت روحیه جنگجویی و نظامی و شجاعت و مشارکت سیاسی و اجتامعی در امور مختلف 

: 1343شهرها و روستاها: اسکان دادن در رسحدات مرزی و تأمین امنیت جامعه )بدلیسی، 

1/434.) 

 2 چگنی عباس اولشاه

کسب مقامات اداری و لشکری در خراسان در مناطق شهری و تأمین امنیت اجتامعی و 

 (.123-122: 1341اصفهانی، ؛ واله421: 1311برقراری نظم حومه زیستی جامعه )یزدی،
 3 چگنی عباس اولشاه

کسب مقام خانی و سایر مراتب لشکری و تطبیق خود با اقوام خراسان و سعی در حفظ خود 

 (.219های قومی متامیز و ادامه حیات اجتامعی )هامن: عنوان گروهبه
 4 چگنی عباس اولشاه

های قومیتی و سعی در داشنت استقالل حفظ سنن و رسوم و آداب سوگواری و شادی و مؤلفه

 (.1/435: 1343در خراسان )بدلیسی، 
 5 چگنی عباس اولشاه

های اجتامعی آنان و فراگیری تأثر شدن از سنتتطبیق خود با اقوام بومی رشق ایرانی و م

 (1/435های بومی. )هامن: زبان
 9 چگنی عباس اولشاه

کارکرد سیاسی و اجتامعی ایل چگنی با مهاجرت به رشق 

ها در تحول یافت، چنانچه در رشق، قدرت جنگاوری آن

ر یکجانشینی دجهت شکست دشمنان استفاده شد، پس از 

خراسان با کسب مقام خانی و مناصب لشکری در حفظ 

امنیت در رشق ایران مؤثر بودند هرچند در این مدت با حفظ 

آداب و رسوم قومی و تطبیق خود با حومه زیستی جدید 

؛ 1/543: 1332منشی، استقالل خود را حفظ کردند )

 (.1/431: 1343بدلیسی،

 ش از مهاجرت به خراسانکارکرد اجتامعی ایل زعفرانلو پی

به  عباس اولایل زعفرانلو نیز ازجمله ایالت تبعیدی دوره شاه

رشق و ایالت خراسان بود. سیاست پراکندگی ایالت غرب 

ها ایران و تضعیف پایگاه قومی آنان در میان کردها در مورد آن

رسد افزون بر این، هدف راهربدی نیز اجرا گردید. به نظر می

ومی در رسحدات مرزی رشقی و نامتجانس حکومت تنوع ق

بودن قرشهای قومی در این مناطق و تضعیف قدرت قبیلگی 

                                                             
گویند . کرمانج از ایالت بزرگ کرد که به گویش کرمانجی سخن می1

ها در ترکیه و آذربایجان و عراق و شامل خراسان برخی از آن

های خراسان در شهرهای اند. مکان اصلی سکونت کرمانجساکن

یشابور، شیروان، بجنورد، اسفراین، چناران و کالت قوچان، ن

مرور با مشارکت سیاسی آنان در رشق در جهت آنان بود. به

امنیت اجتامعی، این ایالت توانستند نقش مهم و کارکردی 

 پیدا کنند.

رگ ز زعفرانلوها از ایالت برجسته قوم کرد غرب ایران و از ایل ب

های قرامانلو، قهرمانلو، اورانلو، َچَمشگزک که شامل طایفه

عامرلو و رشانلو و کیوانلو و شادلو و پاوه نور است )مستوفی، 

 های آن(. اخبار مربوط به ایل َچَمشگزک و طایفه271: 7592

اغلب برای سده ششم هجری و عرص سالجقه است، به 

دند ر پیرو صفوی بو بر هزار خانواروایت بدلیسی این قوم بالغ

نشین ( ایل زعفرانلو در ابتدا کوچ7/795: 7525)بدلیسی، 

ه دژ قشالق کردساکن در آذربایجان غربی بودند که در شاهین

دژ و در ارتفاعات ها در شامل غرب شاهینو محل ییالق آن

سلیم خان قرار داشت. آنان پنجمین ایل خطه آذربایجان پس 

و هامش است. این ایل از کردهای از جاللی و میالن و هرکی 

دارای فرهنگ و آداب و رسوم کرمانجی است  1کرمانج

رغم پراکندگی آنان در خراسان یا به(. 411: 1314مستوفی، )

مذهب و به زبان کردی کرمانجی است، مردم کرمانج خراسان شیعه

 توان به توپکانلو،کنند، از طوایف مهم آن در خراسان میتکلم می

 (.339: 7523فر، زعفرانلو، قهرمانلو و شادلو اشاره کرد )اسدی
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نواحی مرزی همچنان بافت اجتامعی و متایزات قومی و سنن 

اجتامعی خود را حفظ کردند و با تطبیق خود با محیط با 

فعال نقش چشمگیری داشتند.  های اجتامعیعنوان گروه

رتدگی شده، به دلیل گساین ایل از چندین طایفه و تیره تشکیل

ناحیه را تحت  79قلعه و  59قدرت و وسعت در غرب حدود 

ترصف خود داشتند، از ابتدا اغلب کردان زعفرانلو در 

های مرکزی ایران بودند در رأس ساختار مالزمت حکومت

شت پس از ایلخان، ایل بیگ و ها ایلخان قرار داقدرت آن

 (.9/713تا: سفیدان قرار دارند )توحدی، بیریش

افزون بر بحث انسجام اجتامعی و قومی این ایل با شیعه 

های سنی منطقه با ها و اختالفات مذهبی با گروهبودن آن

عنوان ها بهها در امور حکومتی از قدرت آنمشارکت دادن آن

های قومی و مذهبی متجانس در برابر گروه-به گروه قومی

اده ها استفمذهبی متامیز و تأمین امنیت و تقابل با بحران

کردند. چنانچه در کنار ایل چگنی ایل زعفرانلو نیز در فتح 

ها در خراسان مرور آنعباس کمک کردند بههرات به شاه

 امیی و نظو دارای تشکیالت گسرتده سیاس شاملی ساکن

ها از رسحدات مرزی در برابر شدند. زعفرانلوها مانند چگنی

عباس بزرگ ایل این کردند. در زمان شاهها حفاظت میازبک

(.957/ 9: 7529یافت )منشی،به مقام وکیل االکراد دست

 اجتامعی ایل زعفرانلو در جنوب غربی ایران کارکرد :5جدول 

 ردیف نام ایل دوره کارکردها و تحوالت اجتامعی

: 1343مراتبی )بدلیسی، قبیلگی و سلسله-ساکن آذربایجان غربی و نظام اجتامعی ایلی

1/113.) 
 1 زعفرانلو عباس اولپیش از شاه

داشنت روحیه جنگجویی و نظامی و شجاعت و متایل به زندگی کوچروی و دامپروی 

 (2/43: 1343)روملو، 
 2 زعفرانلو عباس اولپیش از شاه

 3 زعفرانلو عباس اولپیش از شاه (1/113: 1343دارای گویش و پایگاه اجتامعی کرمانجی در جنوب غربی ایران )بدلیسی،

 )هامن:پایبندی به سنن اجتامعی کهن و رسوم خاص قومی و ییالق و قشالق در منطقه 

1/114) 
 4 زعفرانلو عباس اولپیش از شاه

مرکز و میل به استقالل و هویت قومی متامیز در های گریز از برخورداری از گرایش

 (.2/131: 1332جغرافیای رسزمینی خود )منشی، 
 5 زعفرانلو عباس اولپیش از شاه

جدال با قشون مرکزی و جدا شدن از پایگاه ایلی و تبعید به خراسان و رسحدات رشقی در 

 (1/511ق )هامن: 1111
 9 زعفرانلو عباس اولشاه

مطابق جدول فوق ایل زعفرانلو از ایالت مهم قوم کرمانج در 

ل کردند این ایصورت کوچ رو زندگی میغرب ایران بوده که به

مراتب قدرت بود دارای قدرت جنگاوری و نظامی و سلسله

ها گریز از اطاعت از تا پیش از مهاجرت صفت برجسته آن

 ها با پایبندی بهمیل به استقالل بود آنحکومت مرکزی و 

سنن و رسوم ایلی هویت قومی متامیزی در غرب برای خود 

 (.1/511: 1332منشی، ایجاد منودند )

تغییر کارکرد سیاسی و اجتامعی ایل زعفرانلو در خراسان 

 عباس اولعرص شاه

عنوان یک قومیت های تبعیدی بهدر منطقۀ خراسان این گروه

ش کردند هویت اجتامعی و نشانگان آن، زبان، متامیز کوش

رسوم و بافت اجتامعی خود را حفظ کنند و در معادالت 

د نوعی تطبیق با محیط جدیقدرت نیز ایفای نقش منایند. به

هده مشاهای فرهنگی با حفظ نظام قبیلگی قابلو تفاوت

ی های اجتامعاست. این امر سبب شد با توجه به اینکه گروه

ه ایلی خود جدا شده بودند؛ ناگزیر با رشایط فرهنگی از پایگا

 هایها برای حفظ مؤلفهمحیط جدید سازگار و با همه تالش

ها ایلی در ساخت اجتامعی این منطقه مؤثر واقع شوند. آن

عنوان بخشی از ساکنین منطقۀ خراسان با گویش و فرهنگ به

از  ق7119متامیز خود را معرفی کردند. ایل زعفرانلو در 

مناطق غربی ایران به خراسان هجرت کردند این ایل پیش از 

طهامسب در نربد با سلیامن این تاریخ و در زمان حکومت شاه
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عباس اول عثامنی همراه دولت صفوی بودند؛ اما زمان شاه

به دلیل قدرت جنگاوری و شجاعتشان در برابر بیگانگان به 

ی در برابر مرزهای خراسان جهت پاسداری از مرزهای رشق

(. شاه علی سلطان 25/ 9: 7522ازبک کوچ کردند )روملو، 

میر ِچمشگَزک بزرگ زعفرانلو با ازبک نربد کرد و از طرف حاکم 

: 7529را کسب کرد )منشی،  1صفوی حکومت منطقه درون

(. ایل زعفرانلو در زمان صفوی از امرای بزرگ خراسان 7/392

اهقلی خان زعفرانلو عباس اول شبودند در زمان حکومت شاه

شد، به نظر برخی مؤلفان، قوچان یا خبوشان  2حاکم خبوشان

از شهرهای مهمی است که حدود پنج یا شش هزار خانوار 

: 7517الدوله، کرد از ایل زعفرانلو در آن ساکن بودند )صنیع

(. آنان تا پایان حکومت سلطان حسین صفوی در شامل 723

جنورد پراکنده بودند خراسان و در شهرهای قوچان و ب

 (.9/333: 7529)منشی، 

های قومی داخلی در خراسان و مناطق رشقی افزون بر گروه 

ها نیز اختالفات مذهبی با حکومت مرکزی که بسیاری از آن

های خارجی مانند ازبکان که سنی داشتند، از سوی حکومت

شدند. حضور اقوام ایرانی مذهب بودند نیز تحریک می

واگذاری مناصب اداری و نظامی به آنان شیعی و 

یفا ها اتوانست نقش تدافعی فعالی در برابر این بحرانمی

ها، کردهای زعفرانلو مناید. خصوصاً در برابر تهاجامت ازبک

با داشنت مناصب مهم در منطقه و قدرت ایلی و قابلیت 

جنگجویی، نقش مهمی در امنیت اجتامعی در برابر متجاوزان 

فاع از ساکنین ایرانی رسحدات مرزی منطقه خراسان ازبک و د

بر عهده داشتند. زمان حکومت سلطان حسین صفوی 

ها آشفته شده اوضاع آخال به علت حمالت ازبک و ترکمن

مرور نربد کردند به 3هابود. لذا کردها با ازبک و طایفه گرایلی

بر اغلب نواحی خراسان مسلط شدند، قراخان پرس سهراب 

شاهقلی لقب وکیل االکراد را کسب منود بیگ بن 

(. مستوفی نیز اشاره دارد زمان 3/931: 7531)خواندمیر، 

یا خان « وکیل االکراد»عباس، بزرِگ ایل زعفرانلو را شاه

ها افزون بر نربد (. آن9/735: 7592نامیدند؛ )مستوفی، می

                                                             
 . این خطه در دره گز قرار دارد.1

ند اما دان. در منابع جغرافیایی نام باستانی خبوشان را استو می2

بعدها در عرص مغول بر آن نام قوچان که لفظی مغولی است 

 (.9/519تا: ؛ رازی، بی523: 7992حموی، گذاشته شد )یاقوت

با ازبک قدرت اجتامعی خود را در شامل خراسان توسعه 

یافته به قولی ها افزایشاین مدت جمعیت آندادند. در 

نظام سلطان حسین صفوی از زعفرانلوها دوازده هزار از سواره

ها در (. حضور گسرتدۀ آن9/277: 7592بود )مستوفی، 

ها در دربار شاهان صفوی بود. لشکر صفوی نشانۀ نفوذ آن

وان ها را با عنشاهان صفوی در مکاتبات خود به بزرگان ایل آن

بیگی را ایل 99خواندند، ایلخان بزرگ زعفرانلو می« عالیجاه»

تحت فرمان خود داشت. هر ایل بگ یا خان که هامن رئیس 

ایل بود را داشتند بگ ریاست طایفه خویش را بر عهده 

شد برخی که شامل چند روستا یا چند بیشه می داشت

ر هزا 3ایالت مانند کیکانلو یا شیخکانلو یا قرامانلو حدود 

 (.9/275خانوار بودند )هامن: 

مراتبی که برحسب جایگاه درون نظام اجتامعی سلسله 

مندی از مزایای آن مناسبات ایلی وظایف و تکالیف و بهره

ها گردید. همچنین از درآمدهای حکومتی یا مالیاتتوزیع می

بردند. در واقع با حضور نیز متناسب با خدمات خود بهره می

ها از مزایای اقتصادی ت در ادارۀ امور آناجتامعی و مشارک

مند بودند. از توانست دریافت شود، بهرهکه از حکومت می

توان به این موضوع اشاره کرد تقسیامت اجتامعی این ایل می

نامیدند می« توپه ر»که در خراسان چند خانواده زعفرانلو را 

فت ر گخانواده؛ رکن اساسی ایل بود و بر آن مالیات تعلق می

ها: مالیات سامان بولی، جوبان بولی، شاخ انواع مالیات آن

 دارای« توپه ر»بولی، گلین بولی و توتون چی است. هر 

یک روستا را تشکیل « توپه ر»سفیدی بود و چند ریش

در زبان زعفرانلو یعنی چند خانواده « توپه ر»داد. اصطالح می

اده، و متام خانو  رسیدها به یک شخص میکه نسب آن

که  مانند طایفه کیکانلو وابسته نسبی به آن فامیل بودند،

شامل سه ایل سیوکانلو و بیچرانلو و کیکانلو است و نسب 

: 7525رسید. )بدلیسی، ها به امیرحسین خان میآن

7/292.) 

شایان توجه است کرد کرمانج به دلیل دوری از کردستان و 

خراسان، پیوستگی نژادی با قوم کرد کردستان را سکونت در 

. ایل گرایلی یا گرای از ایالت ترک خراسان و گلستان و مازندران 3

ی بجنورد، کالت، قوچان و اسفراین است که در خراسان در شهرها

دانند. ها به خراسان را عرص هوالکو میساکن بودند. زمان ورود آن

 (.923-179: 7539الله، )ر.ک: فضل



 

 ۹۷شماره  ۸۹۳۱زمستان 

۶۳ 

ی
گو

 ال
ی

یق
طب

ی ت
س

رر
ب

 … 

حفظ نکردند، ایل زعفرانلو از ایالت کرمانج با سکونت در 

خراسان با مردم و دیگر طوایف خراسان ارتباط برقرار کرده و 

ها شد. این موجب تغییراتی در سبک و آداب زندگی آن

مرور تعداد جمعیت ایل زعفرانلو ساکن در شیروان کاهش به

کردند. اغلب ها کردی صحبت میفت و تعداد اندکی از آنیا

کردهای زعفرانلو با زبان کردی با مخلوطی از فارسی صحبت 

کردند ولی ایالت شامل خراسان به دلیل ارتباط با شادلو می

 کردند. بنابراین کردهایو چگنی کردی با ترکی صحبت می

دند. نوع و زعفرانلو به سه زبان کردی و ترکی و فارسی مسلط ب

معیشت کردهای زعفرانلو شامل دو بخش روستانشین یا 

چادرنشین بود که تابستان کشاورزی و زمستان دامداری 

(.9/957: 7529کردند )منشی، می

 تغییر و تحول کارکرد سیاسی و اجتامعی زعفرانلو در خراسان: 2جدول 

 ردیف نام ایل دوره کارکردها و تحوالت اجتامعی

خراسان و والیات رشقی ایران و واگذاری زمین و امکانات زیست اجتامعی به آنان از اسکان در 

 (.1/423: 1343سوی حکومت مرکزی )بدلیسی،
 1 زعفرانلو عباس اولشاه

روحیه جنگجویی، نظامی و شجاعت و مشارکت سیاسی و اجتامعی در امور مختلف شهرها و 

 (.2/1144: 1332تأمین امنیت جامعه )منشی، روستاها: اسکان دادن در رسحدات مرزی و 
 2 زعفرانلو عباس اولشاه

کسب مقامات اداری و لشکری در خراسان در مناطق شهری و تأمین امنیت اجتامعی و برقراری 

 (.411: 1314نظم حومه زیستی جامعه )مستوفی،
 3 زعفرانلو عباس اولشاه

با اقوام خراسان و سعی در حفظ خود  کسب مقام خانی و سایر مراتب لشکری و تطبیق خود

 (.9/129: 7529های قومی متامیز و ادامه حیات اجتامعی )منشیعنوان گروهبه
 4 زعفرانلو عباس اولشاه

های قومیتی و سعی در داشنت استقالل حفظ سنن و رسوم و آداب سوگواری و شادی و مؤلفه

 (.2/413: 1343در خراسان )بدلیسی،
 5 رانلوزعف عباس اولشاه

های اجتامعی آنان و فراگیری تطبیق خود با اقوام بومی رشق ایرانی و متأثر شدن از سنت

 (2/544: 1332های بومی. )منشی، زبان
 9 زعفرانلو عباس اولشاه

ایل زعفرانلو با مهاجرت به خراسان و دریافت زمین و 

مرکزی قدرت جنگاوری یکجانشینی با اطاعت از حکومت 

خویش را برای دفاع از مرزهای رشقی استفاده منود. بزرگان 

ایل زعفرانلو در دربار صفوی مقام و مناصب لشکری و 

کشوری کسب کردند. بنابراین با مهاجرت به مرشق کارکرد 

ها تغییر و تحول یافت. زعفرانلوها در سیاسی و اجتامعی آن

جاد ای ایامعی گسرتدهرشق ایران تشکیالت سیاسی و اجت

های قومی خویش با اقوام بومی کردند و با حفظ سنت

 (.9/212: 7525خراسان ارتباط برقرار منودند )بدلیسی، 

 گیرینتیجه

حکومت مرکزی صفویه بنا به دالیلی دو قوم زعفرانلو و چگنی 

را از صفحات غربی ایران به منطقه خراسان کوچاند. ازجمله 

رد گیری قوم کها و قدرتنظمیها، بیورشاین دالیل کنرتل ش

ها به رشق ایران، و از سویی برای جلوگیری از حمالت ازبک

. بود همچنین کاهش قدرت ایالت شاملو و استاجلو در رشق

عباس اول، ایالت چگنی و طهامسب و دوره شاهاز زمان شاه

ا مرور بزعفرانلو در خراسان شاملی و مرکزی ساکن شدند. به

ت در خراسان کارکرد اجتامعی دو ایل در منطقه رشق سکون

ه در که ایل چگنی کطوریپیدا کرد، به« تغییر»ایران )خراسان( 

صفحات غربی ایران نامنسجم و پراکنده و به غارت و چپاول 

ها های تجاری مشغول بودند، با جابجایی اجباری آنکاروان

م محلی به منطقه خراسان در ورای مرزها و در رکاب حکا

ها مرور بزرگان آنها نربد کرده و بهها و ترکمنخراسان با ازبک

عباس اول به مناصب سیاسی دست یافتند که از سوی شاه

پذیری سیاسی و نظم-این امر در تغییر کارکرد اجتامعی

ها تأثیر بسزایی داشت. در واقع با مشارکت در اجتامعی آن

می با نیروی گریز از ها از قو امور نظامی و سپس سیاسی آن

گر در امنیت اجتامعی به نیرویی در جهت مرکز قوی و اخالل

برقراری و تثبیت امنیت اجتامعی داخلی و خارجی تبدیل 

ها تغییر مهمی یافت و به کارکرد شدند و کارکرد اجتامعی آن

مرور ها، ایل زعفرانلو بهمناسب تحول یافت. عالوه بر چگنی

و بر جمعیت آنان افزوده شد. ایل  در خراسان سکونت یافت
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ه تری نسبت بزعفرانلو از کردهای کرمانج تشکیالت منظم

ها پس از مدتی با سکونت ها در رشق ایجاد کردند. آنچگنی

تری نسبت به تر و مناسبدر خراسان کارکرد اجتامعی مهم

ایل چگنی پیدا کردند، چنانچه بزرگان ایل زعفرانلو در خراسان 

وی به مقام وکیل االکراد دست یافتند، چراکه از در عرص صف

هامن ابتدا نیز ایل زعفرانلو کارکرد اجتامعی بهرتی نسبت به 

رو، زعفرانلوها نظام اجتامعی ها داشتند. از اینچگنی

مراتبی که برحسب جایگاه درون مناسبات ایلی بود سلسله

دند. کر مندی از مزایای آن را توزیع میوظایف و تکالیف و بهره

ها نیز متناسب همچنین آنان از درآمدهای حکومتی یا مالیات

بردند. در واقع با حضور اجتامعی و با خدمات خود بهره می

ها از مزایای اقتصادی که از مشارکت در ادارۀ امور رشق، آن

مند بودند. توانست دریافت شود، بهرهحکومت می

 ، در کنار سایرتوان بیان داشت که ایالت مذکوردرمجموع می

های ها خصلتهای اجتامعی همزیستی داشتند. آنگروه

فرهنگی و بافت ایلی و سنن اجتامعی خود را حفظ کردند و 

در برقراری امنیت اجتامعی در شهرها و رسحدات مرزی با به 

دست آوردن مناصب اداری و سیاسی فعالیت داشتند. 

عی، اجتام بررسی تاریخی و تطبیقی این دو ایل با رویکرد

ریز های قومیتی گگر تأثیر مشارکت دادن سیاسی گروهمنایان

گران پذیری اجتامعی و تبدیل اخاللاز مرکز و تأثیر آن در نظم

پذیر بود که های اجتامعی نظمنظم و امنیت داخلی به گروه

در قالب یک واحد متمرکز به تأمین اهداف اجتامعی و 

اسوی مرزها تبدیل سیاسی حکومت مرکزی در داخل و فر 
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