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يك  توسعه ى  از  صفويان،  ايلى  نظام  اقتصادى  ـ  اجتماعى  سازمان 
است  جامعه اى  ايلى  نظام  نمود.  جلوگيرى  ايران  در  پايدار  سياسى  نظام 
كه وجودش با بحران همراه است و هميشه رهبرى نيرومندانه به قيمت 
تمام  رهبرى  اين  مى يابد.  دست  موفقيت  به  ديگران  ادبار  و  فالكت 
جهت  شخصى  ابزار  عنوان  به  را  نظام  و  سياسى  ـ  اقتصادى  اهرم هاى 
حصول به اهداف خود به كار مى گيرد هرچند اين شرايط هميشه درحد 

بااليى قرار نداشت اما آثار سوء آن محسوس بود.
تقريبًا  اول،  تهماسب  سلطنت  سال[  دو  و  ]پنجاه  سال  دو  و  پنجاه  از 
دهه ى اول حكومت او از ستيزه هاى داخلى آسيب ديد و چهل و دو سال 
]چهل و چهار سال[ بقيه تا اندازه اى حكومت آرام بود زيرا رؤساى بزرگ 
قبايل با همديگر همكارى مى كردند، اين صلح، در سطوح باالى جامعه، 
سازمان  و  سلطنتى  نهادهاى  مرتبًا  غليان  حال  در  مشكالت  از  توده اى 
قزلباش را در داخل جامعه ى صفوى آسيب مى رساند ايالت قادر به يافتن 
مرتع نبودند، رعايا فقير بودند، صنعتگران و كارگران شهرها و شهرك ها 
مذهبى  گروه هاى  همچنين  و  معتبر  مذهبى  گروه هاى  و  بودند  ناراضى 
]سال هاى  صلح  زمان  در  قزلباش  زعماى  و  بزرگان  مقابل  در  گمنام 
حكومت تهماسب[ با مشكل مواجه بودند1. در اين جامعه مشكالت مزمن 
[ آن ها  زيرا  داشت.  وجود  كرده اند،  توجه  آن  به  مورخين  آنچه  از  بيشتر 
وقايع نگاران[ معموًال تنها به مسائل بزرگ توجه داشتند. مشكالت طبقات 
و  شد  منتقل  باال  طبقه ى  به  تهماسب  مرگ  با  صفوى  جامعه ى  پائين 
هنگام ستيزه هاى ايل ها براى ربودن قدرت، به تمام دولت ضربات دردآور 
شد.  صفوى  حكومت  تزلزل  موجب  دهه  سه  مدت  و  كرد  وارد  مهلكى 
رقابت ميان ايل هاى بزرگ و كوچك باعث تقويت جوهره ى بحران در 

دولت صفوى در اواخر قرن شانزدهم ميالدى / دهم هجرى شد.
كه  چين،  يا  مديترانه  ناحيه ى  در  ركود  يا  تورم  روند  به  توجه  با 
پى آمدهايش در ايران مشاهده مى شد، بدون ترديد ممكن است كه بتوان 
در  بحران  ميان  بين المللى،  اقتصادى  و  اجتماعى  جريان هاى  براساس 

ايران و ساير نقاط جهان رابطه اى برقرار نمود.
قبل از تضاد ميان دولت صفوى و عثمانى در قرن هفدهم / يازدهم، 
ابريشم در ايران و چين از طريق بنادر مديترانه صادر مى شد. اما بعد از 

● دكتر محمدحسن رازنهان
 عضو هيأت علمى گروه تاريخ ـ دانشگاه تربيت معلم
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سال 1514 م / 920 هـ ابريشم و ساير اقالم تجارى به طور فزاينده از 
مى گذشت2.  خزر  درياى  آستراخان  طريق  از  آسيا  ـ  اروپا  استپى  منطقه 
ارتباطات تجارى چين و هند با جامعه ى تجارى عثمانى بيش از گذشته 
بسيار  مى شد،  مشاهده  بين المللى  مسائل  با  ارتباطى  اگر  يافت.  افزايش 
جريانات  مشكالت  بود.  گرفته  نشأت  زيادى  مجارى  از  و  بوده  اندك 
و  غربى  اروپاى  براى  كه  بود  مشكالتى  از  كمتر  ايران  براى  بين المللى 

يا هند بوجود آمد.
ريشه ى مشكالت اجتماعى جامعه ى صفوى را بايد عمدتًا در عملكرد 
غده ى  رشد  مجال  و  مى زد  ضربه  خود  به  كه  دانست  سيستمى  منفى 
سرطانى «دولت در دولت» را فراهم مى نمود كه به صورت اجتناب ناپذير 
عامل ايجاد تضاد ميان آن ها گرديد. انفجار جامعه ى صفوى در حد زيادى 
در تضادهاى داخلى ايالت مشاهده مى شود كه با مسائلى چند از قبايل 
بزرگ نيمه دولتى امپراطورى صفوى همراه بود. ايل استاجلو چنين بنيادى 

داشت. تاريخ خيزش و سپس زوال سريع آن به راستى قابل تأمل است.

رشد و گسترش ايل استاجلو (1576 ـ 1500 م، 984 ـ 906 
هـ)

بحران هاى بسيار شديدى را كه ايل استاجلو با آن مواجه شد، مى توان 
در  ناتوانى  و  بى رويه  رشد  اين  دانست.  مربوط  آن  بى اندازه ى  رشد  به 
براى  را  زودرس  سرانجامى  جديد  موازين  با  انطباق  و  خانوارها  رهبرى 

سازمان ايل به وجود آورد.
پيدا كردن منشاء ايل مشكل است، روشن است كه ايل از خانواده هاى 
يارى  طريقت  ايجاد  در  را  اوليه  صفويان  كه  بود  شده  تشكيل  بزرگى 
نمودند. آن ها قسمتى از تالش ها بوده كه درصدد گسستن از استاجلوها 
مهم ترين  و  قديمى ترين  بودند.  ايل  در  ديگر  گروه هاى  همچنين  بودند. 
بود.  آن ها  از  چاوشلو  يعنى  ايل  خاندان  معتبرترين  كه  قرابيات  آن ها 
كوچك ترى  خاندان هاى  از  ولى  بودند؛  متعدد  ايل  متحدين  قطع  به طور 
تشكيل يافته با چاوشلو خويشاوندى كمى داشته يا هيچ نسبتى نداشتند. 
اوايل  از  معروفند)  هم  اوغلو  فتح  به  (كه  اوغلو  قويچ  آن ها  بزرگ ترين 
دوره ى صفوى تا آغاز حكومت عباس اول در منطقه الموت مستقر بودند و 
كنگرلو كه از تالش بود و ساير خانوارهاى مستقلى كه اكثراً در آذربايجان 

ساكن بودند.
پيگيرى تاريخ گسترش اوليه ايل جالب است. يك احتمال تقريبًا مسلّم 
آن است كه ناتوانى ايل در به دست گرفتن امپراطورى صفويه در نيمه ى 
قلمرو آن ها در  اقتصادى بود.  تغيير جريانات  شانزدهم در نتيجه ى  قرن 
طول جاده قديمى ابريشم واقع شده بود، اما افت ناگهانى تجارت ابريشم 
در بازرگانى اثر گذاشته آن چنان كه بر سراسر شاهراه قديمى تأثير نهاد در 
نتيجه گسترش ايل به ادوار رشد اقتصادى مربوط بود ولى وسعت قلمرو 

آن ها به زمانى كه حكومت داشتند، نرسيد.
اگر رؤساى استاجلو به تجارت حياتى بين المللى دسترسى مى داشتند، 
ممكن بود به اتحاد و قدرت سازمانى بيشتر دست يابند. اينگونه بود كه 

رؤساى مختلف اساس كار خود را در يك اقتصاد ناسالم محلى قرار داده 
بودند. اين امور توسعه ى تدريجى يك بحران را در درون ايل سبب گرديد.

كوه هاى  در  شمال  غرب،  شرق،  به  و  شروع  گيالن  از  ايل  گسترش 
حاشيه درياى خزر و آذربايجان ادامه يافت. مركز اصلى قدرت اقتصادى 
پيروزى هاى  با  بود.  اردبيل  نزديك  نواحى  و  گيالن  استاجلو  ايل  اوليه 
همين  در  يافت.  افزايش  استاجلو  ايل  فردى  و  جمعى  قلمرو  صفويان، 
زمان محمدخان استاجلو و برادرش قراخان با خدمت به صفويان قلمرو 
كه  دادند  گسترش  بكر  ديار  در  سپس  و  كرمان  در  ابتدا  را  خود  ارضى 
خويشاوندان  امالك  از  آن ها  قلمرو  درآمد.  آن ها  تصرف  به  سرانجام 
چاوشلو  ديگر  رؤساى  همچنين  شد.  مجزا  چاوشلوها  يعنى  نزديك  شان 
دست  به  ايران  غربى  شمال  قلمرو  از  خارج  شخصى  امالك  استاجلو  و 
استاجلو  خارجى  موقعيت  به  كه  بود  ممكن  دارايى ها  اين  آوردند3. 
كمك نمايد اما لزومًا به توسعه ى قلمرو استاجلو در شمال ايران كمك 
تعداد  طبيعى  رشد  نتيجه ى  در  عمدتًا  آن ها  متصرفات  زيرا  نمى كرد، 
با  خانوادگى  سلطه ى  حفظ  لذا  مى يافت،  افزايش  حاكم  خاندان هاى 
مادامى  نداشت.  امكان  اعضاء  تعداد  رشد  موازات  به  محدود،  قلمروهاى 
نيازهاى  با  آن ها  اقتصادى  توليدات  و  يافته  افزايش  رعيت  توده ى  كه 
روبه رشد خاندان هاى حكومتى برابرى مى كرد، يك حالت تعادل برقرار 
مى شد؛ اما خاندان هاى حاكم از نظر تعداد بيشتر از رعايا گسترش يافت؛ 
ثروت  با  برابرى  حقوق  كه  شد  فرزندانى  تولد  باعث  زوجات  تعدد  زيرا 
خانواده داشتند. حتى اگر چند مرد داراى يك پدر از ميدان رقابت حذف 

نزاع و بحران در ايل بزرگ استاجلو
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مى شدند، هنوز نتيجه منفى بود؛ زيرا همان تعداد باقى مانده زمين ها را بين 
خود مانند يك كيك تقسيم مى كردند. اين شرايطى بود كه گسترش ايل 
استاجلو را موجب مى شد و مسائل متعددى را به وجود آورد كه ايل با آن 
مواجه شد. در اين زمان ايل استاجلو با گسترش تدريجى، قدرت و حيثيت 
كسب كرد و سلسله جبال البرز و كوه ها و فالت آذربايجان و شمال غربى 

ايران را به دست آورد.
بحران داخلى، جنبشى را از مراكز قدرت استاجلو تقويت كرد. بعد از 
نخستين شكست در دهه ى 1520 م و در دهه ى 1530 م تعداد نفرات 
ايل استاجلو سريعًا افزايش يافت و به سرزمين هاى جديد رانده و گسترده 
شدند4. در اين زمان فتح اوغلو در الموت مستقر شدند و ديگر اميران جوان 

استاجلو سرزمين هاى زيادى را كه در البرز پراكنده بود، بدست آوردند5.
تا دهه ى 1570 م مرشد قلى خان و خانواده اش در خراسان مستقر شده 
و بدين ترتيب زنجيره ى فرماندهى استاجلو در قسمت هاى شمالى ايران 
گسترده شد. در ميان اين رؤسا قسمتى از قبيله كوچك قره بيات به عنوان 
در  همچنان  و  شد  وارد  ايران  شمال  به  استاجلو  قدرت  اصلى  زنجيره ى 

جهت غرب پيشروى كرد.
نجات  قزلباش ها  داخلى  جنگ هاى  در  كه  امرايى  و  استاجلو  بدرخان 
يافتند، حركتى را به آذربايجان، سلسله جبال البرز و خراسان آغاز كردند. 
به   گسترش  مى رسد  به  نظر  آورد.  به  دست  را  طارم  و  سلطانيه  خود  او 
طرف غرب هيچ گاه ادامه نيافت و استاجلوهاى آذربايجان هيچ وقت درگير 
امور داخلى ايل نگرديدند. به عنوان مثال كنگرلو كامًال آماده ى جنگ با 
بخش هاى ديگر ايل بود و به واقع در قضيه مهيج قزوين در زمان سلطان 
محمد خدابنده، اينگونه عمل كرد6. ايل تالش همچنين اسمًا تحت كنترل 

استاجلو بود و هميشه خود را از سازمان استاجلو مستقل نگاه مى داشت.
آورد.  وجود  به  ايل  براى  جدى  مشكالت  استاجلو  اميران  ماجراجويى 
مهم ترين مشكل از دست دادن حاكميت بود. به محض اينكه پسران و 
مى كردند  پيدا  را  قزلباش  مقام  شايستگى  بزرگ  رؤساى  خويشان  ساير 
قلمرو كوچكى را براى خود در مناطق جديد ايجاد مى نمودند. جايى كه 
قسمتى از قبايل فرعى وفادارى خود را با خدمت به آن ها نشان داده بودند. 

اين مسئله، مشكالت پيچيده اى را به وجود آورد:

نيافتند.  ارتقاء  باالتر  مقام  به  جديد  رؤساى  از  هيچكدام  1ـ 
خودمختاريشان انجام اين امر را مشكل ساخت. تعداد زيادى از اين ايالت 
خودمختار كوچك (مثل تالش و كنگرلو) با مشكالت جدى عدم انسجام 

مواجه شده و هميشه خارج از دايره قدرت قرار گرفتند7. 
2ـ تقسيم مكرر منابع قبيله اى، قدرت رهبران ايل را كاهش داد. تقسيم 
نيروى انسانى و نظامى به اين معنى بود كه قدرت اقتصادى، نظامى و 
با  رقابت  به  تدريج  به  و  شدند  تقسيم  كوچك تر  بخش هاى  به  سياسى 
يكديگر پرداخته و يا به عاليق قومى خود مشغول شدند كه در مجموع 
محمد  سلطنت  دوران  در  مثال  عنوان  به  داشت  مغايرت  ايل  انسجام  با 
خدابنده، سلمان خان چاوشلو رئيس استاجلوهاى گيالن با مرشدقلى خان، 
خويشاوندش، كه رهبرى استاجلوهاى خراسان را در دست داشت، دچار 

اختالف شد8.
خود  حد  باالترين  به  استاجلو  سلطه ى  تحت  مناطق  كه  زمانى  3ـ 
قرار  موصلو  و  شاملو  قبايل  ساير  همانند  اقدامات  مقابل  در  و  رسيدند 
قزلباش  مذكر  وّراث  ميان  در  قبايل  متصرفات  تقسيم  اصل  گرفتند، 
ايجاد  ايل  شده  تقسيم  مناطق  حتى  و  داخلى  امنيت  براى  را  مشكالتى 
نمود. بسيارى از رؤساى جديد قزلباش استاجلو در به دست آوردن مناطق 
تحت  مناطق  كه  بود  موضوعى  درواقع  دو  اين  خوردند.  شكست  جديد 
اول  تهماسب  زمان  در  بازگرداند.  خود  گذشته ى  مقدار  به  را  ايل  سلطه 
جديد  اميران  براى  مناطقى  يافتن  براى  مختلف  ايل هاى  كه  شد  مقرر 
با يكديگر همكارى كنند اما اين سياست بسيار تند بود؛ به خصوص كه 
گسترش ايل محدوديت هايى به وجود آورده بود و پست هاى جديد كمياب 
و كمياب تر مى شد. بسيارى از رؤسا مشكالتشان را به دربار انتقال دادند 
توجهى  مورد  موضوع  حقوق  اعطاء  عدم  اين  و  شدند  وابسته  آن ها  به  و 
بود كه آن ها به آسانى دشمن رؤساى ايل خويش مى شدند. هيچ چيزى 
مانند قتل مهدى قلى خان ذوالقدر توسط برادرزاده اش يعقوب خان كه در 
ميان استاجلوها اتفاق افتاد ناجوانمردانه نبود اين موضوع نشان دهنده ى 
مخالفت ها و رنجش هايى بود كه ميان ثروتمندان و فقرا موجود بود. شايد 
برادركشى و قتل خويشاوندان نزديك در سطوح پائين جامعه ى استاجلو 

همانند ساير قبايل رواج داشت9.

زندگى كوچ نشينى و جنگ با قدرت هاى خارجى يكى از 
مظاهر انگيزه هاى تشتت در داخل ايل استاجلو بود كه به 
هنگام افزايش در درون ايل، اختالف در تمام سطوح آن چنان 
گسترده شد كه عالوه بر تجزيه، ايل را از هم گسست
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بحران و تجزيه در ايل استاجلو
مشكل بسيارى از امراء، يعنى توانايى بهره بردارى از سهم خود از ميراث 
پدرى، جدى ترين مشكل ايل بود و ساير مشكالتى كه رهبران قزلباش 
استاجلو با آن مواجه بودند، از اين مشكل نشأت مى گرفت. بزرگى  ايل 
ايل به معناى رشد تمايالت متنوع در خود ايل بود. زندگى كوچ نشينى و 
جنگ با قدرت هاى خارجى يكى از مظاهر انگيزه هاى تشتت در داخل ايل 
بود كه به هنگام افزايش در درون ايل، اختالف در تمام سطوح آن چنان 

گسترده شد كه عالوه بر تجزيه، ايل را از هم گسست.
اگر استاجلوها در آغاز متفرق بودند، اما داراى يك هدف واحد بوده و 
تحت رهبرى اسماعيل اول جوان قرار داشتند. هرچند كم اما مشكالتى 
در حفظ وحدت ايل وجود داشت. دشمنانى كه روياروى ايل قرار داشتند، 
ذوالقدرها بودند. برادر با برادر همكارى داشت،  ابتدا آق قويونلوها سپس 
پسرعموها همديگر را نمى كشتند10. در آن زمان فقط يك دشمن مشخص 
به  بعدها  از  كمتر  بسيار  نگرانى  با  مى توانست  ناكامى ها  و  داشت  وجود 
جامعه منعكس گردد. اما زمانى كه ماشين جنگى صفوى اهداف خارجى 
با  استاجلو  مانند  بزرگ تر  ايل هاى  ازبكان)  جز  (به  داد  دست  از  را  خود 
يكديگر جنگيدند. ابتدا در جنگ هاى شهرى كه از سال 1524 م / 932 
هـ شروع و تا نيمه 1530 م / 938 هـ ادامه يافت11، و بعد از سال 1576 
شكل  به  ايل  تضادهاى  گسترش  داد.  رخ  آنان  ميان  در  هـ   984 / م   /
آن  ادامه  در  و  گرفت  قرار  بحث  مورد  كه  بود  مسائلى  نتيجه  در  آشكار 
انگيزه هاى  شكست.  درهم  بود،  ساخته  استاجلو  كه  را  منطقه اى  اقتدار 

سلطه طلبانه مسبب بحران ايل استاجلو گرديد.
در باالترين سطح ايل شكاف هايى ميان كنگرلو، چاوشلو و تالش هاى 
ياغى وجود داشت، در ميان چاوشلو مهم ترين و قدرتمندترين آن ها فتح 
اوغلو، چاوشلوهاى گيالن در دست سلمان خان و چاوشلوهاى خراسان كه 
در اختيار مرشدقلى خان بود، قرار داشتند. مبارزات طبقاتى ميان رؤساى 
كم اهميت قرابيات مانند حاجى اويس بيگ و اميران معتبر چاوشلو جريان 

داشت آن ها با چند شورش قرابيات مقابله كرده بودند12.
اقدامات سلطه جويانه ى ايل استاجلو نقاط تحت استيالى آن ها را به شكل 
جامعه يى جدا و منزوى درآورد كه فقط وحدت آن ها بر روى كاغذ مانده بود اما 

واقعيت آن توده شكننده اى از گرايشات متضاد و ستيزه آور بود. هرچه ايالت 
بيشتر گسترده شدند، وجود آن ها به عنوان يك واحد حاكميت و نظارت، 
كمتر محسوس گرديد. شورش در زمان حكومت شاه عباس در ميان اتباع 
تاجيك به باالترين حد خود رسيد. ايل استاجلو مانند ساير قزلباش ها ديگر 
قادر نبودند به شكل مؤثر حكومت كنند و اين امر  بدان خاطر بود كه آن ها 
منافع فردى خود را در باالترين سطح مطرح مى كردند، به شكلى كه ديگر 
قادر نبودند خاندان هاى خود را نيز اداره نمايند. درحالى كه مديريت حكومتى 
اياالت مختلف و مناطق دولتى تحت اختيار ايشان بود. به عنوان مثال اگر 
ايل استاجلو مى توانست جاده تجارتى ابريشم را در اختيار خود داشته باشد، 
ممكن بود به گسترش يك سازمان قوى تر متمركز، نائل آيد. اما از آنجايى 
كه راه هاى توليدى ابريشم كه آن ها در دست داشتند، قبل از زمان شاه عباس 
اول به رؤساى گيالن و الهيجان داده شده و ساير مناطق اقتصادى نيز به 
همين طريق به خطر افتاده بود به شكلى كه هر امير درست به اندازه اى ثروت 
داشت كه خود و دربار كوچك خود را اداره نمايد و از امراى ديگر قدرتمندتر 
نباشد؛ بنابراين پيدايش گروه ها اجتناب ناپذير بود و به علت آنكه طرح روشن و 
دقيقى براى گسترش وجود نداشت، بيشتر جنبش هاى ايلى در واقع به خاطر 
ضرورت هاى زيستى كه پيش روى خانواده هاى بزرگ قرار داشت، به وجود آمد.

بحران نظام قزلباش در ميان ايل استاجلو بازتاب سختى در حكومت 
عباس اول داشت. نزاع هاى درونى، ايل استاجلو را از درون متالشى كرد، 
اكثر ايالت سطح پايين، مانند قره بيات، ايل را ترك كردند و تا سال 1606 
م / 1015 هـ استاجلو به يك ايل غيرقانونى تبديل شد كه از امتيازات 
محروم گرديد. مجارى اقتدار ايل به وسيله سياست هاى شاه عباس اول 
و  رفت  بين  از  بكلى  شهرى  جنگ هاى  داخلى  اغتشاشات  طريق  از  و 
مهم ترين  هـ   1018  / م   1609 در  ماند.  ناتوان  ايل  تشكيالتى  ساختار 
منطقه اى كه استاجلو در اختيار داشت، سرزمين اصلى خود يعنى حواشى 
درياى خزر بود. حسن خان استاجلو بيگلربيگى همدان بود. هيچكدام از 
ملتزمين وى از اتحاديه  استاجلوى قديمى و يا شعبات فرعى آن نبودند. 
مأمورين وى شامل اسكندر (رئيس ايل مقدم) نعمت اهللا سلطان ميرصوفى 
(رئيس صوفيان) خسروسلطان (رئيس ايل پازوكى) قبان سلطان بيگدلو 
شاملو، ساروقورغان، خليل خان سيل سپور و قبادخان مكرى (گروه هاى 

بحران نظام قزلباش در ميان ايل استاجلو بازتاب سختى 
در حكومت شاه عباس اول داشت. نزاع هاى درونى، ايل 
استاجلو را از درون متالشى كرد، اكثر ايالت مانند قره بيات، 
ايل را ترك كردند و تا سال 1606 م / 1015 هـ استاجلو به 
يك ايل غيرقانونى تبديل شد 

نزاع و بحران در ايل بزرگ استاجلو
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بودند13.  ديگر  عناصر  و  (غيراستاجلو)  محلى  قزلباش هاى  كرد)  مختلف 
بودند.  ترك  قبايل  از  دون پايه  مقامات  و  كردها  از  عمدتًا  آن ها  رؤساى 
بيشترين آن ها هيچ نسبتى با استاجلو نداشته و قبايل آن ها هيچ ارتباطى 
با استاجلوها نداشتند. چنين انزوايى در اياالت نشاندهنده ضربات نهايى به 
استاجلوها بود و رؤساى باقى مانده را در يك وضعيت رقت انگيز و شوك 
روانى قرار داد. بعد از اين استاجلوها ديگر نيروى اصلى در ايران نبودند. 
در تمام سطوح باالى استاجلو در شمال ايران، تنها افرادى منفرد از عناصر 

سطح پايين مانند قرابيات باقى ماندند.

نتايج
كه  است  تالشى  اويماق ها،  ساير  با  همراه  استاجلو  اويماق  بررسى 
پويايى هاى يك جامعه ى پيچيده را نشان مى دهد. تاكنون تحقيقات در 
مورد قبايل ايرانى فقط بر روى يك قبيله متمركز شده است. براى مثال: 
تاپر در بررسى ايل شاهسون، بارث درباره ى ايل باصرى و آيرونز درباره ى 
تركمنان يموت و تقريبًا در تمام موارد به جز تاپر، خود را به قرن نوزدهم 
ميالدى محدود نمودند. بدتر اين كه هيچ چشم انداز تاريخى در گذشته ى 

اقتصادى اجتماعى ايران قبل از قرن نوزدهم ارائه نشده است.
تاريخ فرهنگى مكتوب بر تضادهاى مذهبى متمركز شده كه ايران را 
از قرن هفتم ميالدى مجزا كرده است. تقريبًا هيچ تحقيقى در زمينه هاى 

غنى تاريخ اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى انجام نشده است.
اين تحقيق مى كوشد تا راه حل هايى براى مسائل و پيش داورى هايى 
كه با بررسى واحدهاى منفرد از يك جامعه گسترده تر پيش آمده، بيابد و 
آن را از طريق بررسى بخش وسيع ترى از جامعه موردنظر ارائه دهد. با 
مشاهده ى روابط چندجانبه و چندسويه ى جوامع مختلف در آغاز دوره ى 
بدين  و  كرده  قالب بندى  دوباره  را  جامعه  مفاهيم  است  شده  سعى  اوليه 
آسيا  جنوب  تاريخ  در  آن  جايگاه  و  ايران  تاريخ  در  جديد  نگرشى  وسيله 
ارائه كند كه ايدئولوژيك نيست و فقط بر مبناى حقايق تاريخى بنانهاده 
شده است. به هر حال بايد  دانست كه هرچند پيشرفت توجه به تاريخ با 
مشكالتى همراه است اما حقايق تاريخى تا آنجا كه بر اثر تغييرات روزگار 
باقى مانده و خطاهاى خاطرات انسانى و يا قلم نويسندگان در توصيف در 

بنياد خود مى تواند بى طرف باشد.
و  خطاها  است  شده  آورده  اثر  اين  در  استاجلو  ايل  از  كه  شرحى 
لغزش هاى زيادى دارد كه نمى توان آن را انكار كرد و يا به دليل شرايط 
منابع چشم پوشى نمود. با جستجو در آرشيوهاى محلى و كاوش در اسناد 
آن ها و با مطالعات باستان شناسى مناطقى كه قبايل و تيره هاى استاجلو 
ييالق به قشالق خود را مى گذراندند ممكن است كمى از گذشته ى آنان 
را روشن نمود و به اطالعات ناقص ما از ايالت و كوچ نشينى در تاريخ 

ايران افزود.
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