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چکیده
والیان فیلی یکی از سلسـله  های محلی ایران اسـت که در لرسـتان پیشـکوه و پشـتکوه حکمرانی 
داشـتند. در روزگار سـلطنت قاجاریـه قلمـرو والیگـری آنـان صرفاً به قسـمت کوچکـی از این 
ناحیـه بـه نـام پشـتکوه محدود گردیـد و با عنـوان »والیان فیلی پشـتکوه« مشـهور شـدند. یکی 
از نـکات مبهـم در مـورد والیـان فیلی پشـتکوه، حدود و ثغـور قلمرو حکومت محلی آنهاسـت؛ 
بهویـژه اینکـه واکاوی نوشـته  های دهه هـای اخیـر نشـان می دهـد کـه عالقـه ای نسـبی در میان 
محققـان معاصـر در راسـتای برابرسـازی قلمـرو »پشـتکوه« با حوزۀ »اسـتان ایالم« شـکل گرفته 
اسـت؛ در واقـع در ایـن پژوهش هـا نوعی بیتوجهی نسـبت به واقعیـات تاریخی دیده می شـود. 
در نوشـتار حاضـر از طریـق بازخوانـی و بررسـی منابـع تاریخی تالش شـد تصویر روشـنی از 
قلمـرو والیـان فیلی پشـتکوه ترسـیم شـود. نتایـج پژوهش حاکی از این اسـت که حـوزۀ طبیعی 
پشـتکوه شـامل مناطـق جنوب، جنـوب غرب، غرب و شـمال غـرب کبیرکوه بوده کـه با توجه 
بـه ضرورت هـای سیاسـی تاریخی دورۀ قاجـار، به قلمرو جغرافیای سیاسـی والیان تبدیل شـده 
اسـت. پشـتکوه محـدود به قسـمت هایی از اسـتان ایالم بـوده و تمام حـوزۀ این اسـتان را در بر 
نمی گرفتـه اسـت؛ پـس نبایـد اسـتان ایالم را با پشـتکوه برابـر دانسـت؛ در واقع، پنداشـِت برابر 

دانسـتن پشـتکوه بـا حوزۀ اسـتان ایـالم از عـدم آگاهی محققـان معاصر سرچشـمه می گیرد.  
واژگان کلیدی: والیان فیلی، پشتکوه، قاجار، جغرافیای سیاسی، کبیرکوه.
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مقدمه
حکومـت والیـان فیلی پشـتکوه یکـی از حکومت هـای محلی دورۀ قاجار اسـت که 
از مدتهـا قبـل، قلمرو حکمرانی آنان سراسـر ناحیۀ لرسـتان فیلی )لـر کوچک( بود، 
لیکـن بـا روی کار آمـدن سلسـلۀ قاجـار، امـکان دسترسـی والیان به قسـمت اعظم 
ایـن سـرزمین بـه نـام پیشـکوه کـم شـد و قلمـرو والیگـری آنـان فقط به قسـمت 
کوچکـی از لرسـتان فیلـی بـه نام پشـتکوه محـدود گردید. تقسـیم بندی پیشـکوه و 
پشـتکوه از دورۀ قاجـار، بهویـژه از زمـان انتقال والیان از پیشـکوه به پشـتکوه، وارد 
حـوزۀ تقسـیمات سیاسـی ایـن دوره شـد و تـا دورۀ پهلـوی همچنـان مطـرح بـود 
)دوبُـد، 1371: 420؛ کـرزن، 1373: 330(. والیـان فیلـی بیش از 130 سـال )1175-
1307ه.ش.( در پشـتکوه بـه والیگـری پرداختنـد. پشـتکوه کـه از نـگاه سـرزمینی 
مـاورای کبیرکـوه را در بـر می گیـرد، در دورۀ قاجـار بـه قلمـرو حکمرانـی والیـان 
فیلـی پشـتکوه تبدیل شـد. در واقع پشـتکوه تنهـا در دورۀ قاجار به عنـوان قلمروی 
سیاسـی مطـرح شـد. موقعیـت امروزی شـهر ایـالم )مرکز اسـتان ایالم( در گذشـته 
اطراقگاه تابسـتانی والیان فیلی پشـتکوه بود. حسـینقلی خان که ظاهـراً قدرتمندتریِن 
والیـان بـود، در محل کنونی شـهر ایـالم که دِهباال نامیـده می شـد، اردوگاه، عمارت 
پـارک و عمارتـی اعیانـی را بنـا کرد کـه مرکز تابسـتانی والیان فیلی پشـتکوه گردید 
و از ایـن زمـان ده بـاالی قدیم به حسـین آباد معروف شـد )افشـار سیسـتانی، 1372: 
29(. حسـین آباد در دورۀ پهلـوی اول، هسـتۀ اولیـۀ شـهر امـروزی ایـالم گردیـد و 
در خردادمـاه 1315 ه.ش. بـه ایـالم تغییر نـام داد )طاهـری، 1351: 17(. در تغییراتی 
کـه در تقسـیمات سیاسـی سـال های بعـدی دورۀ پهلـوی رخ داد، اسـتان ایـالم بـا 
مرکزیـت شـهر ایالم شـکل گرفت. اسـناد، کتب، مقـاالت و رسـاله های متعددی در 
مـورد والیـان فیلـی پشـتکوه وجـود دارد که نـام بـردن از همۀ آنها فهرسـت طویلی 
را تشـکیل می دهـد، بـا این حال یکـی از نکات مبهـم در مورد والیان فیلی پشـتکوه 
کـه کمتـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت، حـدود و ثغـور قلمـرو جغرافیـای سیاسـی 
حکومـت محلـی آنهاسـت. کنکاش در نوشـته های دهههـای اخیر نشـان می دهد که 
بیشـتر محققان معاصر عالقه مند به برابر دانسـتن قلمرو »پشـتکوه« با حوزۀ »اسـتان 
ایـالم« هسـتند. چشمپوشـی از برخـی واقعیـات تاریخـی در معرفـی قلمـرو والیان 
فیلی پشـتکوه در نوشـته های بیشـتر محققان متأخر محسـوس اسـت. با بررسی آثار 
پژوهشـگران و محققـان دهه هـای اخیر می تـوان نظرات آنـان را در خصوص حدود 

و سـرحدات پشـتکوه در چهـار قالب مطـرح نمود:
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گـروه اول شـامل پژوهشـگرانی می شـود کـه تعداد آنهـا زیاد نیسـت. این   -
گـروه کبیرکـوه را مـرز و حّد فاصل بین پیشـکوه و پشـتکوه می داننـد و معتقدند که 
پشـتکوه قسـمتی از اسـتان ایالم امروزی را در بر می گرفته اسـت )شـاکرمی، 1371: 

91-92 و 110؛ خیتـال، 1369: 117-116(.
گـروه دوم کـه تعـداد آنهـا نیز در حال افزایش اسـت، پشـتکوه و اسـتان ایالم - 

را برابـر می داننـد )اکبری، 1393: 14؛ همـو، 1390: 15 و 124؛ بهرامی، 1388: 
امیدی فـرد و  الـف: 25-26؛ همـو، 1385 ب: 74؛  10؛ مرادی مقـدم، 1385 

بهرامـی، 1397: 61؛ نورایـی و مهمان نـواز، 1391: 21(.
گـروه سـوم محققانی را شـامل می شـود که گاهـی کبیرکوه و گاهـی رودخانۀ - 

سـیمره را مرز و حّد فاصل بین پیشـکوه و پشـتکوه معرفی کردهاند: )بهرامی، 
1388: 14، 23 و 24؛ مرادی مقـدم، 1385 الـف: 25-26؛ همـو، 1385 ب: 74؛ 
نورایـی و مهمان نـواز، 1391: 22؛ کریمـی، 1316: 27 و 76(. ایـن گـروه در 

نوشـته های خـود دو نظر متفـاوت را بیـان کرده اند.
برخـي از محققـان نیـز رودخانۀ سـیمره را سـرحّد مابین پیشـکوه و پشـتکوه - 

مي داننـد، بـدون اینکـه بـه علـت شـکل گیری پشـتکوه کـه همانـا ارتفاعـات 
عظیـم کبیرکـوه اسـت، توجـه نماینـد )بدیعـي، 1370، ج 1: 50(.

مرادی مقـدم )1385 الـف( در کتـاب خـود، بحث مفصلـی در مورد حدود پشـتکوه 
دارد و مطالـب و اطالعـات ارزشـمندی را در مـورد سـاکنان ایـن منطقـه در دورۀ 
والیـان فیلـی بـه نـگارش درآورده اسـت. در ایـن کتاب »پشـتکوه« با »اسـتان ایالم« 
برابـر دانسـته شـده و یـک مرتبـه کبیرکوه و  یکبـار رودخانۀ سـیمره به عنـوان مرز 
و حّد فاصل پشـتکوه و پیشـکوه معرفی شـده اسـت )همـو، 1385 الـف: 26-25(. 
مرادی مقـدم در جـای دیگـر نیز همین مطالب را نشـر داده اسـت )همـو، 1385 ب: 

 .)74
     بهمـن کریمـي )1316: 27 و 76( در معرفـي کبیرکـوه چنیـن مي گویـد: »ایـن 
کـوه بـزرگ و عریـض حّد فاصل بین لرسـتان پیشـکوه و پشـتکوه اسـت به عبارت 
اخـري شـرق ایـن کـوه را پیشـکوه و غربش را پشـتکوه خواننـد؛ بنابرایـن مي توان 
ایـن کـوه را حـّد فاصل دانسـته و لرسـتان را هم به دو قسـمت پشـتکوه و پیشـکوه 
قسـمت نمـود«. وی در جـاي دیگـر نیـز در معرفي محدودۀ پشـتکوه چنیـن آورده 
اسـت: »پشـتکوه از شـمال غربـي محـدود اسـت بـه باوندپـور )کلهـر( و از شـمال 
شـرقي و جنـوب شـرقي بـه سـیمره )نـه کبیرکـوه( و کرخـه و از جنـوب غربـي و 

مغـرب بـه عـراق« )همان(. 

واکاوی قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی.....
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یکـي از تیم هـاي مهـم مطالعـات باستان شناسـي که سـال هاي متمـادي در محدودۀ 
اسـتان ایـالم بـه مطالعه و تحقیـق پرداخت، گـروه باستان شناسـي بلژیکي بـود. این 
گـروه نیـز در معرفـی سـرحدات پشـتکوه دچـار تناقض گویـی شـده اند. اُِورلیت و 
ِهرینـک )2000، 164(، از اعضـای ایـن گـروه، مـرز بین دو منطقـه را چنین معرفي 
کرده انـد: »بـه عنـوان مرجعـي بـه کبیرکـوه نگریسـته مي شـود کـه لرسـتان را به دو 
منطقـۀ پشـتکوه و پیشـکوه تقسـیم مي کنـد. رودخانـۀ سـیمره و یکي از شـاخه هاي 
فرعـي آن بـه نـام آب آسـمان آباد مـرز واقعي بیـن دو منطقۀ پیشـکوه و پشـتکوه را 

می دهد«. تشـکیل 
     خیتال )1369: 116-117 و 176( در پژوهش خود گفته اسـت: »پشـتکوه واقعي 
همـان مناطـق واقـع در آن طـرف کبیرکـوه بـود کـه قسـمتي از منطقـۀ منفصلشـدۀ 
جدیـد را در بـر مي گرفـت، ولـي به هر حال بـه مـردم کّل مناطق تابع اسـتان ایالم، 
پشـتکوه مي گوینـد. حـال این طـور نیسـت و منطقۀ ایـالم و دیگر توابـع آن به غیر 
از مناطـق آن طـرف کبیرکـوه، جـزء پیشـکوه محسـوب مي شـوند؛ اما تابع لرسـتان 
نیسـتند، بلکـه تابع اسـتان ایالم هسـتند. کلمۀ پشـتکوه بـه خاطر کبیرکوه کـه مانند 
دیـواری بلنـد و ممتـد مي باشـد، بـه وجود آمده اسـت و مي تـوان به طـور دقیق آن 
را بـه مناطـق آبدانـان، دهلـران، زرین-آباد و قسـمتي از مهران و ملکشـاهي محدود 
کـرد. در حقیقـت اسـتان ایـالم بـه دو قسـمت تقسـیم مي شـود: پشـتکوه حقیقي و 
واقعـي؛ یعنـي سـرزمیني کـه آن طـرف کبیرکـوه بـه طـرف مرز کشـور عـراق واقع 
اسـت و شـامل شهرسـتان هاي دهلـران و آبدانـان و قسـمتي از بخش ملکشـاهي و 
مهـران مي شـود. بقیۀ اسـتان ایـالم نیز که جلو رشـته کبیرکوه واقع اسـت، پیشـکوه 

اسـتان ایـالم نـام دارد و شـامل دیگر شهرسـتان هاي تابع این اسـتان اسـت«.
     بـرای روشـن کـردن ابهامـات موجـود، ضـرورت دارد تصویر روشـنی از قلمرو 
والیـان فیلـی پشـتکوه ترسـیم شـود و از آنجـا که پژوهش مسـتقل و منسـجمی در 
ایـن زمینـه وجـود نـدارد، پرداختـن بـه آن ضـروری اسـت؛ لـذا در این نوشـتار با 
بازخوانـی و بررسـی نوشـته های مورخـان، سفرنامه نویسـان و محققـان ایـن دوره، 
تـالش می شـود تصویـر روشـنی از قلمـرو جغرافیای سیاسـی والیان فیلی پشـتکوه 
ترسـیم گـردد. ایـن مقالـه از نـوع پژوهش های نظری اسـت کـه بـا روش توصیفی 
تحلیلی نگاشـته شـده اسـت و هدف از آن بررسی گسـترۀ قلمرو حاکمیت و تملک 

والیـان فیلـی پشـتکوه و در نهایـت ارزیابـی و ترسـیم حدود آن می باشـد.
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استان ایالم و کبیرکوه
اسـتان ایـالم بـا 20077 کیلومتـر مربع مسـاحت در غرب سلسـله جبـال زاگرس و 
در گوشـۀ غربي کشـور واقع شـده اسـت و از جنوب با اسـتان خوزسـتان، از شـرق 
با اسـتان لرسـتان و از شـمال با اسـتان کرمانشـاه همسایه می باشـد و از سمت غرب 
بـا کشـور عـراق 425 کیلومتـر مـرز مشـترک دارد )دفتـر آمـار و فنـاوری اطالعات 
وزارت جهاد کشـاورزی، 1386: 3-4(. بر اسـاس جدیدترین تقسـیمات کشـوري، 
اسـتان ایالم از ده شهرسـتان تشکیل شـده اسـت که عبارتند از: آبدانان، ایالم، ایوان، 

بدره، دره شـهر، دهلران، چرداول، سـیروان، ملکشـاهی و مهران )نقشـۀ 1(.

نقشۀ )1(. استان ایالم و تقسیمات آن به تفکیک شهرستان
     

     حـوزۀ جغرافیایـی اسـتان ایـالم امـروزی، در حـدود دو دهـه، قسـمتی از حوزۀ 
 1343 سـال  در   .)1331 )رزم آرا،  می شـد  محسـوب  )کردسـتان(  پنجـم  اسـتان 
هـ .ش. فرمانـداری کل ایـالم و پشـتکوه بـه مرکزیـت شـهر ایـالم تأسـیس شـد که 
شهرسـتان های تابعـۀ آن عبـارت بودنـد از: ایـالم، مهـران، دهلـران و بـدره. ایـن 
فرمانـداری کل در سـال 1353 هـ .ش. بـه دالیـل سیاسـی، اداری و موقعیـت مرزی 
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خـود بـه اسـتان تبدیل شـد )سـازمان جغرافیایی نیروهای مسـلح، 1384: سـه(. این 
اسـتان در منطقـه اي کوهسـتاني و کاماًل ناهموار در حاشـیۀ جنوب غربي رشـته کوه 
زاگـرس قرار گرفته اسـت. کبیرکوه و رودخانۀ سـیمره )صیمـره( مهمترین عوارض 
طبیعـی اسـتان هسـتند. رشـتهکوه مرتفع و مـوازي کبیرکوه به طـول 160 کیلومتر از 
شـمال غربـي تـا جنـوب شـرقي اسـتان را در بـر گرفته اسـت و  قسـمتي از مناطق 
شـمال و شـمال غربـي آن را از قسـمت هاي دیگر مجـزا مي کند )سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزي اسـتان ایالم، 1385: 29 و 41، جـدول 1-2( و به گفتۀ کیهان )1310، 
ج 1: 74- 75( »کبیرکـوه غربی تریـن کـوه مهـم جبال زاگرس در غرب ایران اسـت 
کـه سـرزمین های پسـت عـراق را از دّره هـای مرتفـع غـرب ایـران جـدا می کنـد.    
رودخانـۀ سـیمره کـه از حوالي کوه الوند در اسـتان همدان سرچشـمه مي گیرد، پس 
از دریافـت شـعبه هایي از مالیـر، تویسـرکان و نهاوند، از بسـتر کوهسـتاني باریکي 
مي گـذرد و بـا عبـور از کنـار بیسـتون به کرمانشـاه مي رسـد. در آنجا پـس از الحاق 
قره سـو بـه آن و مشـروب سـاختن کرمانشـاه، با دریافت شـعبه-هاي دیگـري مانند 
رود ماهیدشـت، وارد سـرحدات مـرزی بیـن اسـتان های لرسـتان و ایـالم مي شـود. 
ایـن رود شـعبه هاي متعـدد دیگـري را از لرسـتان و ایـالم دریافـت مي کنـد و بـه 
سـوي جلگـۀ خوزسـتان پیـش مـي رود. طـول آن نیـز 755 کیلومتر اسـت«. امروزه 
ایـن رودخانـه در قسـمت هایي از مسـیر خود مرز طبیعي بین اسـتان هاي لرسـتان و 
ایـالم را تشـکیل مي دهـد )ناشـناس، 1370: 120(. بـا توجـه به نقشـۀ ناهمواریهاي 
اسـتان ایـالم، بـه خوبـي معلوم مي شـود که نیمۀ شـرقي و شـمال شـرقي اسـتان از 
ارتفاعـات و کوهسـتان هاي بلنـد و نیمـۀ غربـي و جنـوب غربي منطقـه از ناحیه ای 
کمارتفاع با شـیبي به طرف غرب تشـکیل یافته اسـت که دشـت هاي وسـیع مناطق 
گرمسـیر مهـران، دهلـران و دشـت عبـاس را شـامل مي شـود. ارتفـاع این دشـت ها 
از 300 متـر کمتـر اسـت. وجـود این ناهمواریها در مجاورت  سـرزمین هاي پسـت، 
اختـالف ارتفـاع ایـن دو نیمه را به حدود 3000 متر رسـانده اسـت. بـا توجه به این 
خصوصیـت طبیعي، شـکلي از زندگي در این اسـتان به چشـم مي خـورد که امروزه 
بـه نـام نظام عشـایري و ایلي معروف اسـت. عشـایر در زماني که هوا گرم مي شـود 
و فصـل تابسـتان فـرا مي رسـد بـه مناطـق خنک ییالقـي و مرتفـع کـوچ مي کنند و 
در زمانـي کـه برودت و سـرما، شـمال و مشـرق اسـتان را در بر مي گیـرد به نواحي 
پسـت و گـرم غـرب و جنـوب غـرب می رونـد. بدین ترتیـب باید گفت که اسـتان 
ایـالم یـک منطقـۀ عشـایري اسـت و بخـش اعظـم سـاکنان آن را ایالت و عشـایر 
تشـکیل مي دهنـد کـه بافـت فرهنگي ویژهـاي دارند )حقیقـت رفیـع، 1376: 89(. 
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استقرار والیان فیلی در پشتکوه
بررسـی متـون تاریخـی گویـای ایـن اسـت کـه در قـرون گذشـته والیت هـای 
مهرگانکـدک )مهرگان قـذق، مهرجانکـذک، مهرجانقذب، مهرکانکـدک( با مرکزیت 
سـیمره )صیمره( و ماسـبذان )ماسـذان، ماسپندان، ماسـبتان، ماسـهبدان( با مرکزیت 
سـیروان )شـیروان( در محدودۀ اسـتان ایالم امروزي واقع بودنـد. طبق گفتۀ یعقوبی 
)1378، ج 1: 218( »در زمان ساسـانیان، این دو والیت جزو اسـتان قهسـتان بودند«. 
والیـت مهرگان کدک در شـرق اسـتان و در محدودۀ شهرسـتان دره شـهر )مظاهری 
و همـکاران، 1393: 87-88( و والیـت ماسـبذان در غـرب اسـتان و در محـدودۀ 
شهرسـتان های ایـوان، ایـالم، سـیروان و چـرداول )مظاهـری، 1389: 59-69( بـوده 
اسـت. با تصرف منطقه توسـط مسلمین در صدر اسالم، اسـتفاده از اصطالح »جبال« 
یـا کوهسـتان بـراي نامیدن این منطقه و نواحـي پیرامون آن مرسـوم گردید و در این 
زمان شـهرهای سـیمره و سـیروان در ذیل شـهرهای جبال ذکر شـده اند )اصطخری، 
1368: 164؛ ابـن حوقـل، 1345: 105(. ایالـت جبـال در دورۀ سـلجوقیان تغییـر نام 
داد و عـراق عجـم نـام گرفـت )امان الهـي بهارونـد، 1385: 76 و 77(. ظاهراً تا پیش 
از قـرن چهـارم هـ .ق. مناطـق لرنشـین را، بـدون آنکـه مرزهـاي آن بـه طـور دقیـق 
مشـخص شـده باشـد، روي هـم رفتـه لرسـتان مي نامیده اند،؛ امـا بعداً این سـرزمین 
بـه دو منطقـۀ لـر کوچـک و لر بزرگ تقسـیم گردیـده و چگونگي و ماهیت اسـاس 
ایـن تقسـیم بندي مشـخص نشـده اسـت )همـان: 75 و 76(. لر بزرگ شـامل منطقۀ 
کوهسـتاني بختیـاري بود که از سـرحدات فـارس به طرف مغرب تا رود دز کشـیده 
شـده بـود و لـر کوچـک بیـن رود دز در شـرق و جلگه هـاي آشـور در عـراق قرار 
داشـت که از شـمال به کرمانشـاه و از جنوب به سـوزیانا در خوزسـتان محدود بود 
)راولینسـون، 1362: 48؛ دوبُـد، 1371: 419 - 420؛ کـرزن، 1373: 330(. مـرز ایـن 
دو قلمـرو را رودخانـۀ دز تشـکیل مـي داد. از آغـاز حکومت صفویه بـه بعد، منطقۀ 
لـر بـزرگ بـه سـرزمین هاي بختیـاري و کهکیلویـه و منطقۀ لـر کوچک به لرسـتان 
فیلـي معـروف شـد و لرسـتان فیلي نیز در زمان سـلطنت آقامحمدخـان قاجار به دو 

منطقۀ پشـتکوه و پیشـکوه تقسـیم گردید )افشار سیسـتاني، 1366: 347(.
     اتابـکان لـر کوچـک در فاصلـۀ سـال هاي 563 -975 ه .ش. به مـدت چهار قرن 
بـر منطقـۀ لـر کوچـک حکومـت کردنـد )همـو، 1372: 133(. شـاهوردي خان کـه 
آخریـن اتابـک لـر کوچک بـود در سـال 975 ه.ش. شـورش کرد و سـرانجام خود 
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و افرادش به دسـتور شـاهعباس بـزرگ از بین رفتنـد )ترکمـان، 1390: 679-678(. 
پـس از آن، شـاه عباس عنـوان »اتابک« را منسـوخ کرد و حکمراني را به حسـین خان 
فیلي، پسـردایي شـاهوردي خان، سـپرد و به او لقـب »والي« داد. از ایـن زمان به بعد 
حاکمـان سـرزمین لرها را »والیان لرسـتان فیلی« مي خواندند )صفینـژاد، 1381: 446 
و 460؛ سـاکي، 1343: 304(. والیـان تـا روزگار سـلطنت قاجار بر سراسـر لرسـتان 
فیلـی )لـر کوچک( فرمـان میراندند. در اوایل سـلطنت قاجار، پیشـکوه که مهمترین 
قسـمت لرسـتان فیلـی بـود از قلمرو آنهـا جدا شـد و خرم آباد و قلعـۀ فلک االفالک 
را تـرک کردنـد و قلمـرو والیگـری آنهـا بـه پشـتکوه منتقـل و محدود گردیـد و از 
ایـن زمـان به »والیان فیلی پشـتکوه« مشـهور شـدند. سلسـلۀ والیان از سـال 975 تا 
1175هـ .ش. بـه مـدت دو قـرن بـر تمام لرسـتان فیلـی حکمرانـی کردنـد؛ لیکن با 
شـکل گیری سلسـلۀ قاجار و طـی سـال های 1175- 1307 ه .ش. قلمـرو حکمرانی 
آنـان صرفـاً بـه ناحیۀ پشـتکوه کـه قسـمتی دورافتـاده در غرب لرسـتان فیلـی بود، 
محـدود شـد و بیـش از 130 سـال نیز در پشـتکوه والیگـری کردند )جدول شـمارۀ 
1(. بـه هـر حـال نبایـد از این موضـوع چشمپوشـی نمود کـه والیان فیلی پشـتکوه 
در زمـرۀ نـادر سـران و طوایـف دورۀ قاجـار بودنـد که تا پایـان ایـن دوره هنوز کم 
و بیـش اقتـدار داشـتند )کـرزن، 1373: 327(. یکـی از عوامل مهم تـداوم حکمرانی 
آنـان در پشـتکوه، موقعیـت جغرافیـای طبیعی این منطقـه بود. فاصلۀ زیـاد و دوری 
پشـتکوه از حکومـت مرکـزی و دیـوارۀ بلنـد و طویل کبیرکـوه باعث شـده بود که 
دسترسـی و ارتبـاط بـا پشـتکوه مشـکل شـود و حکومت قاجـار کمترین تسـلط و 
نفـوذ را در آنجـا داشـته باشـد )مرادی مقـدم، 1385 الـف: 171(. دومـرگان )بـی تا: 
223( در ایـن خصـوص چنیـن آورده اسـت: »پشـتکوه اسـماً جزء امپراطوری شـاه 
اسـت؛ اما عماًل مسـتقل اسـت و )والـی( نمی گذارد هیـچ مأمور دولتـی ای به قلمرو 
او نفـوذ کنـد«. سـپهبد امیراحمـدی )1373: 332( در کتاب خاطرات خـود در اوایل 
سـال 1307 هـ .ش. و قبـل از اینکـه پشـتکوه بـه تصـرف نیروهای نظامـی حکومت 
مرکـزی درآیـد، چنیـن آورده اسـت: »از کبیرکـوه بـه آن طـرف )یعنی منطقـه ای که 
در قلمـرو غالمرضاخـان بـود( بـه حـال سـابق مانـده و از مأمورین دولتی کسـی را 

بـه آنجـا راه نبود«. 
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جدول شمارۀ )1(. والیان فیلی پشتکوه

    )افشار سیستانی، 1372: 155-159؛ ایزدپناه، 1350: 50-52؛ کرزن، 1373: 335(
     

     در تغییـر عنـوان اتابـک بـه والـی در سـال 975 ه.ش. تنهـا چیـز مهمـی کـه 
تغییـر کـرد انتقـال حکومت از یـک خاندان بـه خاندان دیگـر بـود و در همان حال 
حکومـت از اولیـن اتابـک تـا آخرین والـی بالانقطاع ادامـه یافت و نظـام حکومتی 
هر دو تقریباً به هم شـباهت داشـت )مورتن سـن، 1377: 72(. والیان لرسـتان فیلی 
بعـد از در اختیـار گرفتـن حکمرانی تا زمان شـکل گیری سلسـلۀ قاجاریه، در شـهر 
خرم آبـاد در پیشـکوه و در قلعـۀ فلک االفـالک مسـتقر بودنـد و از آنجـا بر سراسـر 
لرسـتان فیلـی حکمرانـی می کردنـد. آنها با محدود شـدن قلمرو و انتقـال حکمرانی 
بـه پشـتکوه، بنـا بـه شـرایط زیسـتمحیطی و موقعیـت مـرزی پشـتکوه، بـه زندگی 
کوچ نشـینی و جابه جایـی فصلـی با ایالت و طوایف وابسـته روی آوردند. پشـتکوه 
بنـا بـه شـرایط زیسـتمحیطی و موقعیت مـرزی ای که داشـت، از مدت هـا قبل فقط 
چـراگاه احشـام ایـالت و عشـایر بـود و چنـدان مـورد توجـه والیان نبود و توسـط 
خوانیـن زیردسـت والـی یـا رؤسـای عشـایر محلـی اداره می شـد )بهرامـی، 1388: 
97(؛ در واقـع پیشـکوه کـه بهتریـن قسـمت لرسـتان فیلی بـود از آنان گرفته شـد و 
بـه طور مسـتقیم زیر نظـر حکومت کرمانشـاه قرار گرفـت )راولینسـون، 1362: 51 

والیان فیلی پشتکوه
تاریخ والی گری

 )هجری شمسی(
پادشاهان قاجار معاصر 

توضیحاتوالیان

آقامحمدخان و فتحعلی 1218 -1175حسن خان
-شاه و محمدشاه 

علی  خان

محمدشاه و1235 - 1218
 ناصرالدین شاه

فرزندان حسن  که  والی  سه  این 
بر  به طور همزمان  خان هستند، 
ثالثه(  گانه )صفحات  مناطق سه 

پشتکوه والیگری می کردند. 

حیدرخان

احمدخان

-ناصرالدین شاه 1242-1235عباسقلی خان

ناصرالدین شاه و 1279-1242حسینقلی خان
مظفرالدین شاه 

-

مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمدشاه )ورضاشاه پهلوی(1307-1279غالمرضاخان
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-52(. خرم آبـاد مهمتریـن شـهر لرسـتان فیلی و مرکز پیشـکوه محسـوب می شـد و 
روسـتاهای  بسـیاری تابعۀ آن بود؛ اما سـاکنان پشـتکوه سـکونتگاه ثابتی نداشـتند و 
در زیـر سـیاه چادرها بـه سـر می بردنـد و از مکانـی بـه مـکان دیگر کـوچ می کردند 
)دوبُـد، 1371: 420 (. مجـاورت بـا شـهرهای بزرگـی ماننـد کرمانشـاه و خرم آبـاد 
و بروجـرد، وضـع شهرنشـینی و اسـکان مناسـب از ویژگی هـای پیشـکوه بـود؛ در 
حالـی کـه پشـتکوه منطقـه ای دورافتاده، مـرزی و غیر قابل رسـوخ بود کـه طوایف 
و ایـالت مسـتقر در آنجـا از هـر جهـت وضع و حال صحرانشـینی داشـتند )کرزن، 
1373: 330 - 332(. دومـرگان )بـی تـا: 157 - 159( کـه با اجازۀ حسـینقلی خان از 
پشـتکوه دیـدن کـرده بـود، چنین نوشـته اسـت: »در فـرود از انجیرکوه، ما به شـهر 
کوچ نشـین والـی حسـینقلی خان می رسـیم. گویـی هـزار یـا هـزار و پانصـد چـادر 
در اطـراف اربـاب جمـع آمـده اسـت. آدم هایی که سـاکن این چادرهاینـد، خدمه و 
سـربازان خاننـد و از ایـالت مختلفـی کـه در قلمـرو او زندگی می کنند، می باشـند. 
تمـام ایـن جمعیـت با رئیسـش یکجا جابه جا شـده و بیـش از 15 روز در یک محل 
نمی مانـد و ایـن مـدت زمانی اسـت که برای خوردن علف ها به توسـط گوسـفندان 
و اسـب ها و حیوانـاِت بسـیار کـه همـه جـا شـهِر چادرهـا را دنبـال می کننـد، الزم 

می باشـد«.
     جـورج کـرزن )1373: 336-337( کـه مابیـن سـال های 1268-1270ه.ش. دو 
بـار بـه ایران مسـافرت کرده، چنین آورده اسـت: »اقامتگاه تابسـتانی حسـینقلی خان 
در بـاالده در دره ای دورافتـاده و جدا افتاده اسـت که به آسـانی قابل رسـوخ نیسـت 
و بـا چنـد نفـر نیـک قابل دفـاع اسـت و آن در دامنۀ کـوه بلندی به نام منشـت کوه 
)کـوه مانشـت( واقـع اسـت. در ایـن محـل در سـال 1267 ه.ش. سـروان مونسـل 
او را مالقـات و مشـاهده کـرد کـه والـی در قلعـۀ مکعبـی مسـکن دارد که سـخت 
سـنگربندی شـده اسـت و پیداسـت که آنجا را برای موضع دفاعی سـاخته اند؛ ولی 
داخـل آن حیـاط و اطـاق با وسـایل تجملـی و اسـباب اروپایی بوده اسـت. اقامتگاه 

زمسـتانی والـی در حسـینیه بـر دامنـۀ پشـتکوه در مقابل مرز ترکیه اسـت«.
     در مناطق جنوبی پشـتکوه نیز در سـال 1282 ه.ش. همزمان با شـروع مطالعات 
باستان شناسـی در دشـت دهلران، هنوز هیچگونه سـکونتگاهی )روستایی یا شهری( 
در ایـن دشـت شـکل نگرفتـه بـود و همزمـان با برنامـۀ تخـت قاپو کـردن اجباری 
کوچ نشـینان در دورۀ پهلـوی اول اسـت که روسـتای دهلـران به وجـود می آید و به 
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تدریـج با گسـترش و توسـعۀ آن، شـهر دهلران شـکل می گیـرد )هـول و همکاران، 
.)47 :1398

     حـوزۀ جغرافیایـی ای کـه در ایـن نوشـتار بـه عنـوان قلمـرو والیـان فیلـی مورد 
بحـث اسـت، در واقـع محـدوده و شـعاع حرکـت ایـالت و طوایف فیلی پشـتکوه 
اسـت کـه در ایـن دوره در معیّـت والیان خود و به شـکل فصلی مابیـن چراگاه های 
تابسـتانی و زمسـتانی در حرکـت بوده انـد. پشـتکوه در دورۀ والیـان بـه دو منطقـۀ 
»صفحـۀ ُکـرد« و »صفحۀ مهکی« تقسـیم می شـد. ایالت و طوایـف مهکی در مناطق 
شـمالی حوزه های امـروزی ارکواز ملکشـاهی )شهرسـتان ملکشـاهی(، صالح آباد و 
مناطـق شـمالی شهرسـتان های مهـران، بدره و ایالم سـاکن بودند و طوایـف ُکرد در 
مناطـق مرکـزی و جنوبـی حوزه هـای امروزی موسـیان، میمـه، دهلـران، مورموری، 
آبدانـان و مناطـق جنوبـی مهران سـکونت داشـتند )مرادی مقـدم، 1388: 50 و 51(. 
در ایـن دوره، پشـتکوه در سـایۀ حکمرانـی والیان فیلـی از ثبات و امنیـت و آرامش 
نسـبی برخـوردار بـود و برخالف پیشـکوه از جنـگ و گریز طوایف و شـورش آنها 
خبـری نبـود و پشـتکوه بـا وجـود هجوم هـای مکـرر عثمانی هـا و اعـراب عـراق، 
یکـی از امن تریـن مناطـق ایران بـود )همـو، 1385 ب: 83(. در جریان جنگ جهانی 
اول و بی نظمی هـای حاصـل از آن نیـز پشـتکوه مـورد تجاوز قـرار نگرفت و تحت 
مدیریـت غالمرضاخـان، نظـم خـود را از دسـت نـداد؛ در حالـی کـه سـایر نواحی 
غـرب ایـران دچار ویرانی شـدند )رزم آرا، 1320: 107(. غالمرضاخان، آخرین والی، 
وقتـی حکومـت پهلـوی اول را مخالف والیگـری خود دید، به نحو مسـالمت آمیزی 
پشـتکوه را تـرک کـرد و به عـراق رفت. با رفتـن او در سـال 1307 ه.ش. حکمرانی 
والیـان فیلـی پشـتکوه پایـان یافت و پشـتکوه بـه دسـت نظامیان حکومـت مرکزی 

افتـاد )مرادی مقـدم، 1385 ب: 72(.

قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی پشتکوه
در ایـن قسـمت در راسـتای پرداختـن به هدف اصلی نوشـتار، برای ترسـیم تصویر 
روشـنی از قلمـرو جغرافیـای سیاسـی والیان فیلی پشـتکوه، تالش می شـود تا منابع 
تاریخـی موجـود، بهویـژه نوشـته های برجایمانـده از دورۀ قاجـار مـورد بررسـی و 

واکاوی قـرار گیرد.
     حضـور برخـی از ایـالت و طوایـف پشـتکوه بـا رمه هـای خـود در فصـل کوچ 
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زمسـتانی در مناطـق جنوبـی و در حـوزۀ جلگه هـای دزفـول یا در مناطـق غربی در 
دشـت ها و صحـاری حـوزۀ مـرز عثمانـی، موجـب بـروز ابهاماتـی بـرای برخی از 
محققـان در تشـخیص سـرحدات مرزهـای جنوبـی و غربـی پشـتکوه شـده اسـت 
)دوبُـد، 1371: 419 - 420(. مشـیرالدوله و رزم آرا رودخانـۀ دویـرج )در حـوزۀ 
شهرسـتان دهلـران( را بـه عنـوان مـرز جنوبـی پشـتکوه معرفـی کرده انـد، ولـی بر 
اسـاس اسـناد برجـای مانـده از والیان فیلی پشـتکوه، مناطـق پَتک و موسـیان که در 
جنوب رودخانۀ دویرج هسـتند نیز قسـمتی از پشـتکوه بوده است. غالمرضاخان در 
نامـه ای بـه وزارت داخلۀ وقت، رودخانۀ کرخه در آن سـوی مناطق پَتک و موسـیان 
را بـه عنـوان مـرز جنوبـی پشـتکوه ذکـر کـرده اسـت )مرادی مقـدم، 1385 الـف: 
26-27(. از سـویی نیـز همـۀ محققان، سـرحدات عثمانـی یا ارتفاعـات حمرین )یا 
سـرحدات کشـور عـراق( را مرز غربـی پشـتکوه )کـرزن، 1373: 330؛ مرادی مقدم، 
1385 الف: 25؛ امام شوشـتري، 1331: 167( و منابع تاریخی، سـرحدات عثمانی و 
ارتفاعـات حمریـن در غـرب و رودخانۀ کرخـه در جنوب را حدود مرزی پشـتکوه 
در ایـن مناطـق می داننـد؛ در نتیجـه ابهاماتـی کـه باقـی میمانـد مربـوط به مـرز بین 
پیشـکوه و پشـتکوه و سـرحدات پشـتکوه در نواحی شمالی و شرقی اسـت؛ از این 
رو، در ادامـه بـه معرفـی قلمـرو پشـتکوه و سـرحدات مرزی شـرقی و شـمالی این 

حـوزه پرداخته می شـود. 
     در سـایۀ حکمرانـی والیـان فیلـی پشـتکوه، امنیـت و آرامش نسـبی در پشـتکوه 
برقـرار شـده بـود، از ایـن رو جهانگـردان اروپایـی متعـددی به پشـتکوه مسـافرت 
کردنـد و اطالعـات و آگاهی های ارزشـمندی از مشـاهدات خود بر جای گذاشـتند. 
از مهمتریـن منابـع معتبـر مربـوط بـه والیـان فیلی پشـتکوه می تـوان به سـفرنامه ها 
و خاطـرات سـیاحان خارجـی و داخلـی اشـاره کـرد. اولیـن محقق خارجـی که از 
پشـتکوه دیدن کرد سـر هنري راولینسـون بود. راولینسون در سـال 1215 ه.ش. طي 
مسـافرت تاریخی خود از منطقۀ سـر پل ذهاب به سـمت خوزسـتان، از سـرحدات 
شـمال و شـرق پشـتکوه عبور کرده اسـت. بررسـی منابع موجود نشـان می دهد که 
سـفرنامۀ راولینسـون بیشـترین و دقیق ترین اطالعات را در مورد قلمـرو والیان فیلی 
پشـتکوه، بهویژه در سـرحدات شـمالی و شرقی و مرز میان پیشـکوه و پشتکوه ارائه 
می دهـد و حـاوی نکات بسـیار مهمی در این زمینه اسـت. در این زمـان جلگۀ ایوان 
)حوزۀ شهرسـتان ایوان( در قلمرو ایل کلهر )یکی از ایالت مشـهور کرمانشـاه( بود. 
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ایـوان روسـتای کوچکی بـود که اقامتگاه رئیـس طایفۀ منصوری )یکـی از دو طایفه 
مهـم ایـل کلهر( به شـمار می رفـت )راولینسـون، 1362: 40(. درۀ آسـمان آباد )یکی 
از بخش هـای شهرسـتان چـرداول که در غرب این شهرسـتان اسـت( نیـز در قلمرو 
طایفـۀ کلهرهـای منصوری بود و راولینسـون آن را جزء نواحی مرزی بین کرمانشـاه 
و پشـتکوه معرفی کرده اسـت )همان: 47(. بررسـی منابع نشـان می دهـد که نواحی 
ایوان و آسـمان آباد در این دوره قسـمتی از ایالت کرمانشـاه و چراگاه احشـام ایالت 
و طوایـف وابسـته بوده اسـت. هنگامـی که امان اهلل خـان، فرزنـد غالمرضاخان، علیه 
پـدرش قیـام نمـود، غالمرضاخـان از پشـتکوه فـرار کـرد و بـه ایـوان پناهنده شـد 
)بامـداد، 1357: 170(. غالمرضاخـان یکبـار هـم تالش کرد ایوان را بـه قلمرو خود 
اضافـه کنـد. جنگـی نیـز بیـن او و داوودخان کلهر صـورت گرفت؛ ولـی در نهایت 
والـی پشـتکوه از تصـرف ایوان چشم پوشـی کـرد )سـلطانی، 1372، ج 2: 573(. در 
ایـن هنـگام درۀ حاصلخیـز هلیالن )یکی از بخش های شهرسـتان چرداول می باشـد 
کـه در شـمال شـرق آن واقـع اسـت(، ملـک خالصـۀ دولـت بـه شـمار می رفـت و 
در اختیـار خانـدان باالونـدی بـود. حسـینقلی خان، ملـک هلیـالن را کـه در اختیـار 
خانـدان لطفعلی خـان باالونـد بـود، تصاحـب کـرد و آن را به یکـی از فرزندان خود 
هدیـه داد و آن را ثبـت کـرد )نظـام مافـی، 1362: 182- 183(. امالک خالصۀ دولتی 
در اختیـار حکومـت مرکـزی قـرار داشـت کـه به شـکل تیول بـه افراد کشـوری یا 
لشـکری واگـذار می شـد؛ در واقع هلیالن به حوزۀ چراگاه گشـت ایـالت و طوایف 
تحـت سـیطرۀ والـی افـزوده نشـد؛ بلکه والـی مالک امـالک حاصلخیز آنجا شـد و 
آن را بـه یکی از فرزندانش بخشـید. در این راسـتا تعـدادی از فرزندانش در قلعه ای 
در هلیالن سـاکن شـدند )مورتـن سـن، 1377: 70(. دومرگان )بی تـا: 157( پس از 
عبـور از هلیـالن و پیگیـری جـادۀ هلیـالن به سـمت شـیروان )سـیروان( و عبور از 
کوه هـا و گردنـۀ مالشـعبان، بیان مـی دارد که »وارد قلمـرو والی شـدیم«. در واقع به 
هنـگام حضـور و عبـور از هلیـالن، آنجا را در زمـرۀ قلمرو والی به شـمار نمی آورد. 
مشـاهدات راولینسـون گویـای این اسـت کـه محل اسـتقرار احمدخـان، والی فیلی 
پشـتکوه، در زنگـوان بـوده اسـت )راولینسـون، 1362: 50-51(، از ایـن رو می توان 
گفـت کـه زنگوان و کارزان )در حوزۀ شهرسـتان سـیروان( در قلمرو والی و شـمال 

شـرقی ترین مناطق پشـتکوه بودهاند.
     بـا تعقیـب مسـیر حرکـت راولینسـون، بـه نقـل قول جالبی از ایشـان می رسـیم: 
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»در امتـداد صحـراي لـرت )الرت( )در حـوزۀ شهرسـتان بدره( و در جهت شـرقي 
بـه راه خـود ادامـه دادم و پس از پیمودن تقریبـاً 32 کیلومتر بـه اردوگاه میرزابزرگ، 
حاکـم پیشـکوه، کـه در جلگـۀ صیمره )سـیمره در حوزه شهرسـتان دره شـهر( و در 
کنـار رود کرخـه قرار دارد، رسـیدم. جلگۀ صیمـره از نظر جغرافیایي جزء پشـتکوه 
محسـوب مي شـود؛ ولي محمدعلیمیـرزا )شـاهزادۀ قاجاري حاکم پیشـکوه، همدان 
و کرمانشـاه( آن را جـزء منطقـۀ پیشـکوه مي دانـد. در حـال حاضر صحـراي لرت و 
صیمـره سـرحّد بین پیشـکوه و پشـتکوه محسـوب مي شـوند« )همـان: 64(. در این 
زمـان اردوگاه محمدعلیمیـرزا، فرزند فتحعلی شـاه، در جلگۀ سـیمره بود. این جلگه 
در دورۀ قاجـار هـم حـوزۀ قشـالق کوچ نشـینان ایـالت دریکونـد و بیرانونـد )از 
ایـالت مشـهور پیشـکوه( بـه شـمار می رفت و هـم عملۀ والیان پشـتکوه به شـکل 
فصلـی اراضـی حاصلخیز آنجـا را کشـت می کردند. در ایـن باره راولینسـون چنین 
آورده اسـت: »جلگۀ سـیمره به وسـیلۀ 300 خانوار از عملۀ پشـتکوه کشـت می شود 
و همچنیـن محـل قشـالق 1000 خانوار از ایالت لرسـتان اسـت« )همان(. بیسـبب 
نیسـت کـه در سـال 1315 ه.ش. بـه هنـگام عبور بهمـن کریمي، اراضی کشـاورزی 
سـیمره را زمیـن والـی می گفتنـد )کریمـي، 1329: 119-120(. هنری فیلـد )1343: 
207( کـه در سـال 1313 ه.ش. مطالعاتـی مردم شناسـی در ایـران انجام داده، سـیمره 
را جزئـی از پیشـکوه معرفـی کرده اسـت. »در بحـث پرداخت مالیات ها نیز سـیمره 
جـزء مناطق پیشـکوه به شـمار می رفـت« )راولینسـون، 1362: 153 و جدول های 2 
و 3(. در زمان سـلطنت ناصرالدین شـاه قاجار اراضی سـیمره به دولت تعلق داشـت 
و در آنجـا انبارهـای دولتـی برای ذخیره-سـازی غـالت و انبارهـای اجناس خالصۀ 

دیوانـی دایر بـود )والیزاده معجـزی، 1380: 87؛ هدایـت، 1380: 8586(.
     در اواخـر دورۀ قاجـار و همزمـان بـا دورۀ غالمرضاخـان والی، شـخصیتی به نام 
میرصیدمحمدخـان بـه عنـوان وزیر و معتمـد والی )والیـزاده معجـزی، 1380: 649 
و 656( در سـیمره حکمرانـی داشـت کـه همزمـان با پهلـوی اول، از طـرف دولت 
مرکزی و به تحریک سـپهبد امیراحمدی از سـیمره به قصد تصرف پشـتکوه حرکت 
کـرد و البتـه موفـق نشـد )همـو، 1382: 118-119(. به دلیل واقع شـدن سـیمره در 
پیشـکوه، دولـت مرکـزی راحتتر از والیان پشـتکوه به این منطقه دسترسـی داشـت؛ 
زیـرا مانعـی جـّدی بـرای دولـت مرکـزی سـر راه نبـود و ایـن در حالـی اسـت که 
بـرای رسـیدن به پشـتکوه باید از معبر سـخت کبیرکوه می گذشـتند. بـه همین علت 
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اسـت که در گذشـته سـیمره را سـرحد پیشـکوه می گفتند )امام شوشـتري، 1331: 
139-140(. حکومـت قاجـار در مواقـع ضعـف یـا بـروز اغتشاشـات در پیشـکوه، 
دسـت بـه دامـن والیـان فیلی پشـتکوه می شـد. در یکی از کشـمکش ها کـه والی به 
کمـک حکومـت مرکـزی شـتافت، غالمرضاخـان از طرف مظفرالدینشـاه بـه نیابت 
حکومـت تمـام پیشـکوه و پشـتکوه منصـوب شـد؛ ولـی او در عمل اقدامـی جّدی 
در ایـن زمینـه انجـام نـداد و تنها در پشـتکوه حکومت کـرد )افضل الملـک، 1361: 
99(. بـه نظر می رسـد کـه به دالیـل مختلف، منطقۀ پشـتکوه قلمرو مطلـوب والیان 

فیلی پشـتکوه بود.
     بازخوانـی و ارزیابـی منابـع تاریخـی گویـای ایـن اسـت کـه قلمـرو جغرافیای 
سیاسـی والیـان فیلـی پشـتکوه بـا قلمـرو طبیعی پشـتکوه در هـم آمیخته اسـت. در 
واقـع ایـن قلمـرو که مناطق جنوب، جنوب غرب، غرب و شـمال غـرب کبیرکوه را 
شـامل می شـد، محدودۀ تقریبی شهرسـتان های آبدانان، دهلران، مهران، ملکشـاهی، 
ایـالم و سـیروان را در بـر می گرفـت و ایـن در حالـی اسـت کـه محـدودۀ تقریبـی 
شهرسـتان های ایـوان، چـرداول، بـدره و دره شـهر در ایـن قلمـرو قـرار نداشـت. بر 
اسـاس این پندارِ درسـت اسـت که امام شوشـتری )1331: 167( سـرزمین پشـتکوه 
را ایـن چنیـن معرفـی می کند: »پشـتکوه ناحیه ایسـت طوالنـي که در سـرحّد عراق 
عرب واقع شـده، شـمال آن را رود کنگیر )حوزۀ شهرسـتان ایوان( از خاک کرمانشاه 
جدا مي کند و شـرق آن سلسـلۀ کبیرکوه اسـت و مغرب آن خط سـرحدي ایران و 

عـراق و جنـوب آن بـه اراضي والیت دزفـول و بنیطـرف میپیوندد«.

نتیجه گیری
بعـد از انتقـال و جابه جایـی و محـدود شـدن حکمرانـی والیـان به حوزۀ پشـتکوه، 
ایـالت و طوایـف تازه وارد به پشـتکوه در معیّت والیان خود، شـیوۀ زندگی متحرک 
کوچ نشـینی را در پیـش گرفتنـد و تمـام سـال را مابیـن چراگاه هـای زمسـتانی و 
تابسـتانی می گذراندنـد. پشـتکوه قلمرویـی طبیعی در مـاوراء کبیرکـوه و حّد فاصل 
کبیرکـوه و مرزهـای امپراطـوری عثمانـی بود که بـا توجه به ضرورت های سیاسـی 
تاریخـی در دورۀ قاجـار قلمـروی کـوچ ایالت و طوایـف تحت فرمان والیان شـد. 
کبیرکوه نقشـی اصلی در هویتبخشـی به این قلمرو و انسـجام آن داشـته و پشـتکوه 
بـه واسـطۀ وجـود آن شـکل گرفتـه اسـت. از ایـن روسـت کـه نویسـندگان دورۀ 
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قاجـار، کبیرکـوه را حـّد فاصـل بین پیشـکوه و پشـتکوه و اسـاس این تقسـیم بندی 
معرفـی کردهانـد. دیـوارۀ کبیرکـوه هویت مسـتقلی به قلمـرو والیان فیلی پشـتکوه 
داده بـود؛ بـه طـوری که دسترسـی به این قلمـرو حتی برای حکومـت مرکزی دورۀ 
پهلـوی اول نیز سـخت بـود. این مانِع سـترگ همانند دیواری بلنـد و طویل موجب 
سـختی دسترسـی به پشـتکوه شـده بـود و در واقـع، حصـاری طبیعی بـرای قلمرو 
والیـان فیلی پشـتکوه محسـوب می شـد. موقعیـت جغرافیایـی پشـتکوه و دوری از 
دسـتگاه حکومـت قاجار، نوعی اسـتقالل نسـبی به والیـان فیلی پشـتکوه داده بود و 
شـیوۀ زندگی ای که برگزیده بودند نیز سـنخیت منسـجمی با قلمروی آنان داشـت.
مطالعـه و بررسـی قلمـرو جغرافیای سیاسـی والیان فیلی پشـتکوه نشـان می دهد که 
قلمـرو آنـان بـا قلمرویـی طبیعی بـه نام پشـتکوه در هم آمیختـه اسـت؛ در واقع در 
ایـن زمـان، تغییر محسوسـی در قلمرو طبیعی پشـتکوه رخ نداد و قلمـرو جغرافیای 
سیاسـی والیـان فیلـی بـه پشـتکوه محـدود  شـد. والیـان فیلـی پشـتکوه گاهگاهـی 
منازعـات و کشـمکش هایی بـا عثمانی هـا داشـتهاند تـا جایـی کـه بعضـی مواقـع، 
مناطـق بدرایـی )بـدره(، عماره و بکسـائیه )باغ شـاهی که ملک شـخصی والی بود( 
را نیـز بـه قلمرو خـود افزوده ان؛ با این حـال، در نهایت ارتفاعـات حمرین به عنوان 
مـرز بیـن پشـتکوه و عثمانی ها پذیرفته شـد. غالمرضاخان برای اینکه به سرنوشـت 
سـایر رؤسـاي ایـالت و سـران نام آور  مناطـق گرفتار نشـود به ملک شـخصی خود 
در بکسـائیه پنـاه بـرد و از آنجایـی کـه در خـارج از مرزهـای ایران )پشـتکوه( بود، 

در امـان ماند. 
     بـا بررسـی منابـع تاریخـی مربـوط و از نـگاه سـرزمینی می تـوان گفـت کـه 
قلمرو طبیعی پشـتکوه با شـروع سـلطنت قاجار به قلمرو جغرافیای سیاسـی والیان 
فیلـی پشـتکوه تبدیـل شـد و مناطـق جنـوب، جنوب غـرب، غرب و شـمال غرب 
کبیرکـوه، چـراگاه گشـت ایالت و طوایـف مختلف فیلی گردید. ایـن قلمرو، مناطق 
وسـیعی از اسـتان ایـالم شـامل محـدودۀ تقریبـی شهرسـتان های آبدانـان، دهلـران، 
مهـران، ملکشـاهی، ایـالم و سـیروان را پوشـش مـی داد. مناطـق ایوان و آسـمان آباد 
هـم چـراگاه احشـام طوایـف کلهـر و از توابع کرمانشـاه محسـوب می شـد. اراضی 
حاصلخیـز هلیـالن نیز در زمرۀ امـالک خالصۀ دولت بود که تا زمان حسـینقلی خان 
در اختیـار خانـدان باالونـدی بـود و در این زمان حسـینقلی خان آنجـا را به نام یکی 
از فرزنـدان خـود ثبـت کـرد. مناطـق بـدره و سـیمره )دره شـهر( نیـز در مـرز بیـن 
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پشـتکوه و پیشـکوه واقـع بودند تـا جایی که از یک سـو، عملۀ والـی برخی اراضی 
سـیمره را کشـت می کردنـد و از طـرف دیگر، ایـن مناطق اطراقگاه زمسـتانی ایالت 
و طوایـف پیشـکوه بـه شـمار می رفـت و بعضـی مواقـع نیـز حاکمـان پیشـکوه در 
آنجـا اردوگاه می زدنـد؛ بـا ایـن حـال می تـوان گفـت از آنجایـی کـه مناطـق بـدره 
و سـیمره در جلـو ارتفاعـات کبیرکوه )پیشـکوه( هسـتند، دسترسـی به ایـن مناطق 
بـرای سـاکنان پیشـکوه به سـهولت انجـام می شـده اسـت؛ در واقع، مناطـق مذکور 
در حـوزۀ پیشـکوه و شـرق کبیرکـوه قـرار دارند؛ لذا بـه دالیل متعدد نمی تـوان این 

مناطـق را قسـمتی از قلمـرو والیان فیلی پشـتکوه محسـوب کرد.
     بررسـی و واکاوی منابـع تاریخـی این دوره حاکی از این اسـت که حوزۀ طبیعی 
پشـتکوه با توجه به ضرورت های سیاسـی تاریخی دورۀ قاجـار، به قلمرو جغرافیای 
سیاسـی والیان تبدیل شـد و محدودۀ تقریبی شهرسـتان های ایوان، چرداول، بدره و 
دره شـهر خـارج از این قلمرو بودند؛ از ایـن رو، ضرورتی ندارد بدون در نظر گرفتن 
واقعیـات تاریخـی، اسـتان ایـالم را معادل پشـتکوه در نظر بگیریم. پشـتکوه محدود 
به قسـمت هایی از اسـتان ایالم اسـت و تمام حوزۀ این اسـتان را شـامل نمی شـود. 
پشـتکوه صرفـاً در دورۀ قاجـار به شـکل یک قلمرو سیاسـی وارد تقسـیم بندی های 
سیاسـی شـد و اسـتان ایـالم بـر اسـاس تقسـیم بندی های سیاسـی اخیر و 50 سـال 
بعـد از اضمحـالل حکومـت محلـی والیـان فیلی پشـتکوه شـکل گرفـت؛ درنتیجه 
نمی تـوان آن را بـا پشـتکوه برابر دانسـت و این نوع پنداشـت بیشـتر از عدم آگاهی 

محققان معاصر سرچشـمه میگیرد.
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بدیعي، ربیع؛ )1370(، جغرافیاي مفصل ایران، ج 1، تهران: اقبال.- 
بهرامـی، روح اهلل؛ )1388(، سلسـلۀ والیـان لرسـتان، تهـران: حروفیـه و دانشـگاه - 

لرستان.
ترکمـان، اسـکندربیگ؛ )1390(، تاریـخ عالم آرای عباسـی، ج 1، به کوشـش فرید - 

نگاه. تهـران:  مرادی، 
دفتـر آمـار و فناوری اطالعات وزارت جهاد کشـاورزی؛ )1386(، برآورد سـطح و - 

تهیۀ نقشـه اراضی کشـاورزی اسـتان ایـالم به تفکیک شهرسـتان، تهـران: معاونت 
امـور برنامه ریـزی و اقتصادی وزارت جهاد کشـاورزی. 

دوبُـد، بارون؛ )1371(، سـفرنامۀ لرسـتان و خوزسـتان، ترجمۀ محمدحسـین آریا، - 
تهران: علمـی و فرهنگی.

دومـرگان، ژاک؛ )بـی تـا(، هیئـت علمی فرانسـه در ایـران، ترجمۀ کاظـم ودیعی، - 
ج 2، تبریز: شـفق.

راولینسـون، سـر هنـري؛ )1362(، سـفرنامۀ راولینسـون، ترجمۀ سـکندر امان الهي - 
بهاروند، تهـران: آگاه.

رزم آرا، حاجعلـی؛ )1331(، فرهنـگ جغرافیایی ایران، ج 5، تهران: دایرۀ جغرافیایی - 
ارتش. ستاد 
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_________؛ )1320(، جغرافیاي نظامي ایران، پشتکوه، تهران: بی نا. -
خیتـال، جعفـر؛ )1369(، مجموعـه آراء در مـورد سـرزمین پشـتکوه ایـالم، ایالم: - 

کتاب فروشـي اسـماعیلي.
حقیقت رفیـع، عبدالرفیـع؛ )1376(، فرهنـگ تاریخـي و جغرافیایي شهرسـتان هاي - 

کومش. تهـران:  ایرن، 
سـازمان جغرافیایي نیروهاي مسـلح؛ )1384(، فرهنگ جغرافیایي رودهاي کشـور، - 

حـوزۀ آبریز خلیج فـارس و دریاي عمـان، ج 4، تهران. 
سـازمان مدیریت و برنامه ریزي اسـتان ایالم؛ )1385(، سـالنامۀ آماري اسـتان ایالم - 

1384، معاونـت اطالعات و آمار.
لرسـتان، خرم آبـاد: -  تاریـخ  تاریخـي و  سـاکي، علیمحمـد، )1343(، جغرافیـاي 

محمـدي. کتابفروشـي 
سـلطانی، محمدعلـی؛ )1372(، جغرافیـای تاریخـی و تاریخ مفصل کرمانشـاهان، - 

ایـالت و طوایـف کرمانشـاهان، ج 2، تهـران: موفق.
شاکرمی، عبدالحسین؛ )1371(، فرهنگ و تاریخ دره شهر، قم: ناصر.- 
صفي نژاد، جواد؛ )1381(، لرهاي ایران، تهران: آتیه.- 
طاهـري، نصـرت اهلل؛ )1351(، »جغرافیاي تاریخي ایالم و پشـتکوه«، زمین و زمان، - 

سـال دهم، شـمارۀ 6:، صص 14- 18.
فیلد، هنری؛ )1343(، مردم شناسی ایران، ترجمۀ عبداهلل فریار، تهران: ابن سینا.- 
کـرزن، جـورج؛ )1373(، ایـران و قضیۀ ایـران، ترجمۀ غالمعلی وحیـد مازندرانی، - 

ج 2، تهـران: علمی و فرهنگی.
کریمـي، بهمـن؛ )1316(، جغرافیـاي مفصـل تاریخي غرب ایران، تهـران: چاپخانۀ - 

فرهنگ.
________؛ )1329(، راه هـاي باسـتاني و پایتخت هـاي قدیمـي غـرب ایـران،  -

تهران.
کیهان، مسعود؛ )1310(، جغرافیاي مفصل ایران، ج 1، تهران: بی نا. - 
مرادی مقـدم، مـراد؛ )1385 الف(، تاریخ سیاسـی اجتماعی کردهـای فیلی در عصر - 

والیان پشـتکوه )ایالم(، تهران: پرسـمان.
__________؛ )1385 ب(، »تاریـخ سیاسـی و اجتماعـی پشـتکوه در دوران  -

والیـان فیلـی«، مطالعـات ملـی، سـال هفتـم، شـمارۀ 1، 96-71. 
__________؛ )1388(، »فتحنامه هـای والیـان ایـالم در نامۀ حزب میهنپرسـتان  -

ایـل ُکـرد«، فرهنگ ایالم، شـمارۀ 24 و 25، صـص 62-50. 
مظاهـری، خداکـرم؛ )1389(، »متـون کهـن و ایالـت ماسـبذان در قـرون اولیـۀ - 

واکاوی قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی.....
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اسـالمی«، گردآورنـده حبیـب اهلل محمودیـان، مجموعـه مقـاالت اولیـن کنگـرۀ 
بزرگداشـت امامـزاده علـی صالـح )ع(، ایالم: دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد ایالم، 

.69  -59
بهـرام کریمـی؛ )1393(، »زوال والیـت  - __________، محسـن زینی ونـد و 

مهرجانقـذق بـر اسـاس متـون تاریخـی و داده هـای باستان شناسـی«، پژوهش های 
ایران شناسـی، سـال چهـارم، شـمارۀ 2، 102-85.

- مورتن سـن، اینگه دمانت؛ )1377(، کوچنشـینان لرسـتان، ترجمۀ محمدحسـین - 
آریا، تهـران: پژوهنده.

- نظـام مافـی، حسـینقلی خان؛ )1362(، اسـناد و خاطـرات، بـه کوشـش منصـور - 
اتحادیـه و سـیروس سـعدوندیان، تهـران: تاریـخ ایران.

ناشـناس؛ )1370(، جغرافیـاي لرسـتان پیشـکوه و پشـتکوه، بـه کوشـش سـکندر - 
امان الهـي بهارونـد، خرم آبـاد: اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي.

نورایـی، مرتضـی و محمود مهمان نواز؛ )1391(، »بررسـی اسـنادی کشـمکش های - 
والیـان پشـتکوه )ایـالم( با حکومـت عثمانی بر سـر معـادن نمـک )1255-1347 

ق./1928-1838م.(«، گنجینۀ اسـناد، سـال 22، دفتـر 3، 40-20. 
والیـزاده معجـزی، محمدرضـا؛ )1380(، تاریخ لرسـتان روزگار قاجار، به کوشـش - 

حسـین و محمـد والیزاده، تهـران: حروفیه.
_______________؛ )1382(، تاریـخ لرسـتان روزگار پهلـوی، بـه کوشـش  -

حسـین و محمـد والیـزاده، تهـران: حروفیه.
هدایـت، رضاقلی خـان؛ )1380(، تاریـخ روضه الصفـای ناصـری، ج 10، تصحیـح - 

جمشـید کیانفر، تهران: اسـاطیر.
هـول، فرانـک، کنت فالنـری و جیمز نیلـی؛ )1398(، پیش از تاریخ و بوم شناسـی - 

انسـانی دشـت دهلران، ترجمۀ حسـین رئیسـی و امیر خانمرادی، تهران: مهرجرد.
یعقوبـي، ابـن واضـح )احمـد بـن ابي یعقـوب(؛ )1378(، تاریـخ یعقوبـي، ترجمۀ - 

محمدابراهیـم آیتـي، ج 1، تهـران: علمـي و فرهنگي.

ب( انگلیسی

 - Haerinck, E. and Overlaet, B.)2002(,»The chalcolithic and the early Bronze 
Age in Pusht–I Kuh, Luristan: chronology and mesopotamian contacts», 
Akkadica, no/ 123,163-181.
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