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چکیده
والیـان لرسـتان از سلسـلههای محلـی ایـران هسـتند کـه در عهد شـاه عبـاس صفوی عهـدهدار
قلمـرو اتابـکان لر کوچک شـدند و والیگری آنان تا دورۀ رضاشـاه پهلوی تـداوم یافت .در دورۀ
فتحعلیشـاه قاجار ،پیشـکوه که مهمترین قسـمت لرسـتان بود از قلمرو حکومت آنها جدا شـد
و بـه ناچـار و علیرغـم خواسـت خـود بـه ناحیۀ پشـتکوه کـه قسـمتی دورافتـاده و کماهمیت
در غـرب لرسـتان بـود ،کـوچ دائمـی کردنـد .در ایـن پژوهـش علت این کـوچ دائمی بررسـی
شـد .روش انجـام تحقیـق ،تاریخی ،توصیفـی و تحلیلی و مبنای کار ،اسـتخراج دادههـا از منابع
اصلـی بـود .نتایـج پژوهش نشـان داد که کـوچ والیان لرسـتان به پشـتکوه بعد از سـپردن نیابت
سـلطنت نواحـی غربـی ایـران بـه محمدعلیمیـرزا رخ داد .والیـان نیز بـه ناچار جهـت حفظ و
تـداوم والیگـری خـود و احتراز از کشـمکش با شـاهزادگان قاجاری به پشـتکوه کـوچ کردند و
کـوچ آنـان ،بازخورد سیاسـت قاجـاری کردن ایـران بود.
واژگان کلیدی :والیان لرستان فیلی ،پشتکوه ،قاجاری کردن ایران ،کوچ.
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مقدمه
بررسـی منابـع تاریخـی گویـای ایـن اسـت کـه با تصـرف نواحـی غربی سـرزمین
ایـران توسـط مسـلمين در صـدر اسلام ،اسـتفاده از اصطلاح «جبال» يا کوهسـتان
بـراي ناميدن اين نواحي مرسـوم شـد (اصطخـری164 :1368 ،؛ ابـن حوقل:1345 ،
 .)105سـرزمین جبـال در دورۀ سـلجوقيان تغييـر نـام داد و عـراق عجـم نام گرفت
(اماناللهـي بهارونـد 76 :1385 ،و  .)77تـا پيـش از قـرن چهـارم ه.ق .ظاهرا ً مناطق
لرنشـين را روي هـم رفتـه لرسـتان ميناميدنـد؛ بـدون آنکـه مرزهـاي آن بـه طـور
دقيـق مشـخص شـده باشـد؛ اما بعدهـا اين سـرزمين بـه دو منطقۀ لر کوچـک و لر
بـزرگ تقسـيم شـد کـه ماهیت و اسـاس اين تقسـيمبندي مشـخص نیسـت (همو:
 75و  .)76لـر بـزرگ شـامل منطقـۀ کوهسـتاني بختيـاري از سـرحدات فـارس بـه
طـرف مغـرب تـا رود دز بـود و لـر کوچـک بيـن رود دز در شـرق و جلگههـاي
آشـور در عـراق قـرار داشـت و از شـمال بـه کرمانشـاه و از جنـوب به سـوزيانا در
خوزسـتان محـدود بـود (راولينسـون48 :1362 ،؛ دوبُـد419 _ 420 :1371 ،؛ کرزن،
 .)330 :1373مـرز ايـن دو قلمـرو را رودخانـۀ دز تشـکيل مـيداد .از آغاز حکومت
صفويـه بـه بعـد ،منطقۀ لر بـزرگ به سـرزمينهاي بختياري و کهکيلويـه و منطقۀ لر
کوچـک بـه لرسـتان فيلي معروف شـد که لرسـتان فيلي نيـز در دورۀ قاجـار تجزیه
گردید و به دو قسـمت پشـتکوه و پيشـکوه تقسـيم شـد (اماناللهی بهاروند:1379 ،
232؛ افشـار سيسـتاني347 :1366 ،؛ ادمونـدز و دیگـران.)38 :1362 ،
سلسـلۀ اتابـکان لـر کوچـک در فاصلـۀ سـالهاي  -975 563ه.ش .بـه مـدت
بیـش از چهـار قـرن بر منطقۀ لـر کوچک حکومت کردنـد (مورتنسـن.)68 :1377 ،
شـهر خرمآبـاد بـه دلیـل موقعیـت جغرافیایی خاصـی که داشـت و نیز وجـود قلعۀ
معـروف فلکاالفلاک در آنجـا ،تـا زمـان ظهـور سلسـلۀ قاجـار ،مرکـز اتابـکان لر
کوچـک بـود و از آنجـا به سـایر مناطق لرسـتان فرمـان میراندند (بهرامـی:1388 ،
 .)97شـاهورديخان کـه آخريـن اتابـک لر کوچک به شـمار میآمد ،در سـال 975
ه.ش .علیـه شـاه عبـاس صفـوی شـورش کـرد و سـرانجام او و افرادش به دسـتور
شـاه عبـاس از بیـن رفتنـد (ترکمـان ،1390 ،ج  .)678-679 :1شـاه عبـاس پـس از
بـه قتـل رسـاندن شـاهوردیخان ،سلسـلۀ اتابـک لـر کوچـک را منقـرض و لقـب
«اتابـک» را منسـوخ کـرد و حسـینخان فیلـی را بـه عنوان نخسـتین والی بر سـریر
فرمانروایـی لرسـتان منصـوب نمـود و لقـب «والـي» بـه او داد .از اين زمـان به بعد
حاکمـان سـرزمين لرسـتان فیلی را «واليان لرسـتان فیلی» ميخواندنـد (همو،1377 ،
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ج  .)737-744 :2والیـان نیز حدود  330سـال ( 975-1307ه.ش ).حکمرانی کردند
(مورتنسـن )70 :1377 ،و سلسـلۀ آنـان ،معاصر صفویه ،افشـاریه ،زندیه ،قاجاریه و
پهلـوی بـود .در تغییـر عنـوان اتابـک به والـی در سـال  975ه.ش .تنهـا چیز مهمی
کـه تغییـر کـرد ،انتقـال حکومـت از یـک خاندان بـه خانـدان دیگر بـود و در همان
حـال حکومـت از اولیـن اتابـک تـا آخریـن والـی همچنیـن بالانقطـاع ادامـه یافت
و نظـام حکومتـی هـر دو تقریبـ ًا بـه هـم شـباهت داشـته اسـت (همـو .)72 :روی
هـم رفتـه سـرزمین لرسـتان فیلی حـدود  800سـال حکومـت محلی داشـت و این
طوالنیتریـن حکومـت محلـی در تاریـخ ایران اسـت (اماناللهـی بهارونـد:1379 ،
.)232
سلسـۀ والیـان در مجمـوع در سـالهای  975-1185ه.ش .بـه مـدت بیـش از
دو قـرن بـر تمـام لرسـتان فیلـی حکمرانـی نمودنـد و در شـهر خرمآبـاد و قلعـۀ
فلکاالفلاک مسـتقر بودنـد و از آنجا قلمرو تحت سـیطرۀ خـود را اداره میکردند.
بـا شـکلگیری سلسـلۀ قاجـار ،قلمـرو حکمرانـی آنـان صرفـ ًا بـه ناحیـۀ پشـتکوه
محـدود شـد که قسـمتی دورافتـاده و کماهمیـت در غرب لرسـتان فیلی بـود .بیش
از  120سـال ( 1185-1307ه.ش ).نیـز در پشـتکوه والیگری کردنـد (جدول )1؛ در
واقـع ،والیـان لرسـتان فیلی از عهد شـاه عباس تـا عصر فتحعلیشـاه قاجار صاحب
اختیـار همـان قلمـرو اتابـکان لـر کوچـک بودنـد تـا اینکـه در دورۀ فتحعلیشـاه،
پیشـکوه که مهمترین قسـمت لرسـتان فیلـی بود از قلمـرو آنها جدا شـد و خرمآباد
و قلعـۀ فلکاالفلاک را تـرک کردنـد و قلمـرو والیگـری آنهـا به پشـتکوه منتقل و
محـدود گردیـد و از ایـن زمـان به «والیان فیلی پشـتکوه» مشـهور شـدند.
والیـان لرسـتان سلسـلهای محلـی با پیشـینۀ عمیق و تجربـۀ کافی بودنـد که معاصر
بـا سلسـلههای صفویـه ،افشـاریه ،زندیـه و اوایـل دورۀ قاجاریه ،بر قلمرو وسـیعی
حکمرانـی میکردنـد .یکـی از نـکات مبهـم در مورد والیان لرسـتان که کمتـر به آن
پرداختـه شـده اسـت ،علت کـوچ دائمی آنان بـه پشـتکوه در دورۀ قاجار میباشـد.
بـا وجـود اینکه تاکنون اطالعـات زیادی در مـورد جنبههای مختلف والیان لرسـتان
منتشـر شـده ،شـوربختانه علـت اصلـی کوچ دائمـی آنان به پشـتکوه در سـایهای از
ابهـام مانـده و کمتـر مـورد توجـه تاریخنویسـان قـرار گرفتـه اسـت .بررسـیهای
انجامشـده نشـان میدهـد که تاکنـون پژوهش مسـتقلی در مورد علت یـا علل کوچ
دائمی والیان لرسـتان به پشـتکوه انجام نشـده اسـت .در این میان در پژوهش-هایی
کـه بـه طور کلی به والیان لرسـتان پرداختهانـد ،میتوان مطالبی در ایـن زمینه یافت.
مـراد مرادیمقـدم ( 1385الـف )86-87 :در کتـاب خـود بـا عنوان «تاریخ سیاسـی
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اجتماعـی کردهـای فیلی در عصـر والیان پشـتکوه» مطالب و اطالعات ارزشـمندی
در مـورد سـاکنان پشـتکوه در دورۀ والیـان فیلی پشـتکوه به نگارش درآورده اسـت.
وی دو علت را موجب کوتاه شـدن دسـت والیان لرسـتان از پیشـکوه و کوچ دائمی
آنـان به پشـتکوه میداند :یکـی ،نارضایتی مـردم و دیگری ،سیاسـت قاجاری کردن
ایـران؛ امـا چـون موضوع کتـاب ،بررسـی تمـام دورۀ والیـان اسـت ،مرادیمقدم به
صـورت کلـی اشـاره نموده و بـه صورت گـذرا عبور کرده اسـت .برخـی منابع نیز
نوشـتهاند کـه هـدف از کـوچ والیان به پشـتکوه ،دفـاع از مرزهـای ایـران در مقابل
عثمانیها بوده اسـت (افشـار سیسـتانی.)155 :1372 ،
در ایـن پژوهـش تالش شـده تـا پس از ارائـۀ بحثی مختصـر دربارۀ والیان لرسـتان،
به پرسـشهای زیر پاسـخ داده شـود:
 علت اصلی کوچ دائمی والیان لرستان به پشتکوه چه بوده است؟ این جابجایی و کوچ دائمی چه تأثیراتی در سرنوشت آنان داشت؟ چرا پیشکوه را که مهمترین قسمت لرستان فیلی بود ،از دست دادند؟ایـن مقالـه بـر اسـاس روش تحقیق تاریخـی و به صـورت توصیفی تحلیلـی انجام
شـده اسـت .در ایـن روش مبنـای کار بـر اسـتخراج دادههـا از منابـع اصلـی بوده و
در مـواردی بـر حسـب ضـرورت ،تحقیقـات تاریخـی صـورت گرفته اسـت .پس
از گـردآوری و پـردازش دادههـا ،در چارچـوب رویکـرد تحلیلـی ،ماهیـت و علت
اصلـی و نتایـج کـوچ دائمـی والیـان لرسـتان بـه پشـتکوه تحلیـل و بررسـی شـده
اسـت .محـدودۀ زمانـی تحقیـق ،شـامل ایران عصـر قاجـار ،بهویـژه دورۀ حکومت
فتحعلیشـاه اسـت.
لرستان فیلی :پیشکوه و پشتکوه
تقسـیمبندی پیشـکوه و پشـتکوه ،در دورۀ قاجـار وارد ادبیـات تقسـیمات سیاسـی
غـرب ایـران شـد و بهویـژه از زمـان کـوچ دائمـی والیـان بـه پشـتکوه ،در زمـان
فتحعلیشـاه تـا دورۀ پهلـوی مطرح بود ( ُدبـد420 :1371 ،؛ راولینسـون48 :1362 ،؛
ادمونـدز و دیگـران38 :1362 ،؛ مورتنسـن .)39 :1377 ،در جغرافیـای غـرب ایـران
بـه مناطـق شـمال و شمالشـرق کبیرکـوه پیشـکوه میگویند که در گذشـته شـامل
قسـمت اعظـم لرسـتان فیلـی میشـد ،ایـن سـرزمین نیـز شـامل سراسـر محـدودۀ
اسـتان امروزی لرسـتان و نواحی شـمال و شـمال شـرقی کبیرکوه در حوزۀ اسـتان
امـروزی ایلام میشـد .حوزۀ طبیعی پشـتکوه شـامل مناطق جنـوب ،جنوب غرب،
غـرب و شـمال غرب کبیرکوه اسـت که با توجه بـه ضرورتهای سیاسـی تاریخیِ
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دورۀ قاجـار ،بـه قلمـرو جغرافیای سیاسـی واليـان تبدیل شـد .پشـتکوه در ماورای
کبیرکـوه و حـدّ فاصل کبیرکـوه و مرزهای عثمانی واقع بود (امام شوشـتري:1331 ،
167؛ خيتـال 116-117 :1369 ،و  .)176رشـتهکوه مرتفـع و موازي کبيرکوه اسـاس
و بنیان این تقسـیمبندی اسـت .این رشـتهکوه به طول  160کيلومتر از شـمال غربي
تـا جنـوب شـرقي اسـتان ایلام را در بر گرفته اسـت و قسـمتي از مناطق شـمال و
شـمال شـرقی اسـتان را از قسـمتهاي ديگـر مجـزا مينمايد (سـالنامۀ آماري اسـتان
ايلام ،1385 ،جـدول  29 :1-2و  .)41کبیرکـوه غربیتریـن کوه مهـم جبال زاگرس
در غـرب ایـران اسـت کـه سـرزمینهای پسـت عـراق را از د ّرههـای مرتفـع غرب
ایـران جـدا میکند.
پشـتکوه بنـا بـه شـرایط زیسـتمحیطی و موقعیـت مـرزیای کـه داشـت در
دورههـای صفویـه تـا قاجـار صرفـ ًا چـراگاه احشـام ایالت و عشـایر بـود و چندان
مـورد توجـه والیان نبود و توسـط خوانین زیردسـت والی یا رؤسـای عشـایر محلی
اداره میشـد (بهرامـی .)97 :1388 ،پیشـکوه برخلاف پشـتکوه ،اوضاعـی خوب و
عالـی داشـته و از رونـق و آبادانی برخـوردار بوده اسـت (سـیّاح224-225 :1356 ،
و  .)234-236هسـتۀ اصلی جمعیت پیشـکوه از ایالت و عشـایر تشـکیل میشـد.
مردمـان پیشـکوه و مـردم آن ،به حکم اجبار ،در فصول سـرد پاییز و زمسـتان برای
تعلیف احشـام خود راهی مناطق گرمسـیر میشـدند و روسـتاها و شهرهای پیشکوه
تقریبـ ًا خالی از سـکنه میشـد (والیزاده معجـزی313 :1380 ،؛ سـیّاح.)234 :1356 ،
خرمآبـاد مهمتریـن شـهر لرسـتان فیلـی و مرکـز پیشـکوه محسـوب میگردیـد و
روسـتاهای بسـیاری تابع و پیرامون آن بود؛ اما سـاکنان پشـتکوه محل سـکنای ثابتی
نداشـتند و در زیـر سـیاهچادرها بـه سـر میبردنـد و از مکانی به مـکان دیگر کوچ
میکردنـد (دوبُـد .)420 :1371 ،مجـاورت بـا شـهرهای بزرگـی ماننـد کرمانشـاه و
خرمآباد و بروجرد ،وضعیت شهرنشـینی و اسـکان مناسـب از ویژگیهای پیشـکوه
بـود؛ در حالـی کـه پشـتکوه منطقـهای دورافتـاده ،مـرزی و غیرقابل رسـوخ بود که
طوایـف و ایلات مسـتقر در آنجـا از هـر جهت وضع و حال صحرانشـینی داشـتند
(کـرزن)330-332 :1373 ،؛ در واقـع میتـوان گفـت بهترين قسـمت لرسـتان فیلی
بود؛ با این حال در دورۀ قاجار ،دسـت والیان لرسـتان از پیشـکوه کوتاه شـد و آنجا
را تـرک کردنـد و ایـن قسـمت از قلمـرو آنـان بـه طور مسـتقیم زیر نظـر حکومت
کرمانشـاه قـرار گرفت (راولينسـون.)51-52 :1362 ،
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کوچ والیان لرستان فیلی به پشتکوه
در سـالهای پایانـی سلسـلۀ زندیـه و همزمان با شـکلگیری سلسـلۀ قاجار توسـط
آقامحمدخـان ،والـی اسـماعیلخان در لرسـتان فیلـی حکمرانـی میکـرد .در برخی
منابـع بـه اشـتباه آمـده اسـت کـه آقامحمدخـان پیشـکوه را از والی لرسـتان گرفت
(کـرزن330 :1373 ،؛ مورتنسـن .)70 :1377 ،در سـال  1164ه.ش .در جریـان
لشکرکشـی آقامحمدخـان قاجـار بـه قصـد تسـخیر لرسـتان و سـایر مناطـق غربی
ایـران ،اسـماعیلخان والـی لرسـتان فیلـی بـه وسـیلۀ بـرادرش ،عریضـهای مبنی بر
اطاعت و سرسـپردگی او از شـاه قاجار همراه با هدایای فراوان برای ایشـان ارسـال
کـرد .آقامحمدخـان نیز پس از اینکه مراتب عبودیت و حسـن عقیدت والی لرسـتان
را درک کـرد ،ایشـان را در منصبـش ابقـا نمـود (سـاروی )152 :1371 ،و به سـمت
تهـران برگشـت (اعتمادالسـلطنه .)1396 :1363 ،اسـماعیلخان بـا ابـراز اطاعـت از
آقامحمدخـان؛ در واقـع هـم جایـگاه خویش را تا حـدودی تثبیت کـرد هم موجب
شـد منصـب والیگری تـا زمان رضاشـاه پهلـوی در میـان دودمانش تـداوم یابد .در
دورۀ زمامداری آقامحمدخان و دهۀ اول دورۀ سـلطنت فتحعلیشـاه ،والیان لرسـتان
در راسـتای جلـب اعتمـاد حـکام قاجـار و ابقـای حکمرانی خـود بر لرسـتان فیلی
تالشهایی را انجام دادند .اسـماعیلخان سـه پسـر به نامهای محمدخان ،اسـدخان
و کلبعلیخـان داشـت کـه هـر سـه در زمـان حیـات پـدر درگذشـتند؛ در نتیجه او
حسـنخان نـوۀ خـود را جانشـین خویش کـرد (والیـزاده معجـزی .)75 :1380 ،در
سـال  1176ه.ش .و بـه دنبـال بـه سـلطنت نشسـتن فتحعلیشـاه ،محمدخـان زند،
اصفهـان و برخـی نواحـی ایـران را تصـرف نمـود .در ایـن هنگام فتحعلیشـاه سـه
نفـر از حـکام محلـی از جمله حسـنخان ،والی لرسـتان فیلی ،را بـه دفع محمدخان
فرمـان داد (سـپهر .)93 :1377 ،مـردم فیلـی در پیرامـون دزفـول محمدخـان زند را
دسـتگیر کردنـد و تحویـل حسـنخان دادنـد .حسـنخان نیـز چشـمان محمدخان
زنـد را کـور نمـود و او را بـا زنجیـر و ُکنـده بـه دربار فتحعلیشـاه فرسـتاد (همان:
 .)96حسـنخان نیـز ماننـد جـدش اسـماعیلخان ،بـا ایـن اقـدام خـود ،حکومـت
قاجـار را بـه رسـمیت شـناخت و بـا فتحعلیشـاه از در اطاعت درآمد؛ بـا این حال،
در سـالهای بعـد و بـا تثبیـت پایه-هـای سـلطنت فتحعلیشـاه ،روابط حسـنخان
بـا شـاه قاجـار به هـم خورد.
در کشـاکش آشـوبها ،قشونکشـیها و ناآرامیهایـی کـه در سـالهای اولیـۀ
سـلطنت فتحعلیشـاه گریبانگیر کشـور بـود (شـمیم ،)57 :1384 ،در لرسـتان فیلی
دورة بیستم یکم ،شمارۀ  66و 67؛ بهار و تابستان 1399

فصلنامۀ علمي

40

کوچ والیان لرستان فیلی به پشتکوه.....

آرامـش نسـبی حاکم بود و مشـکلی برای پادشـاهی قاجار رخ نـداد .بعد از فروکش
کـردن ناآرامیهـا و با شـروع اصالحـات اداری و درباری فتحعلیشـاه ،حسـنخان
بـه همـراه چندین ایـل و طایفۀ وفادار و نزدیک به خودش ،پیشـکوه را ترک نمود و
بـه پشـتکوه کوچ دائمـی کرد؛ بدین ترتیـب قلمرو والیـان تا پایان عمر این سلسـله
به پشـتکوه محدود گردید و پیشـکوه به حـوزۀ حکمرانی شـاهزادگان قاجار افزوده
شـد .از ایـن زمـان بـه بعد تـا پایان دورۀ قاجار ،پیشـکوه تحت سـیطرۀ شـاهزادگان
قاجـاری درآمـد کـه حاکمانی غیربومی بودنـد و بارهـا ادارۀ آن در بین شـاهزادگان
مذکـور دسـت بـه دسـت شـد .متأسـفانه در منابـع اصلـی دورۀ قاجـار ،اطالعـات
ضعیفـی در مـورد چگونگـی جدایـی پیشـکوه از قلمـرو والیان ،تقسـیم لرسـتان به
پیشـکوه و پشـتکوه و علـل کـوچ دائمـی والیان به پشـتکوه ذکر شـده اسـت .بنا بر
نوشـتههای والیـزاده معجـزی «آخریـن پسـر اسـماعیلخان توسـط خوانیـن طایفۀ
سلسـله کشـته شـد؛ از ایـن رو ،اسـماعیلخان بـه جانشـینش حسـنخان وصیـت
کـرد کـه انتقـام عمویـش محمدخـان را از خوانیـن سلسـله بگیـرد .حسـنخان بنا
بـه وصیـت پـدر بزرگش ،عـدۀ کثیـری از خوانیـن طایفۀ سلسـله را به قتل رسـاند
و بـه فتحعلیشـاه نامـه نوشـت کـه پشـتکوه را بـه او واگـذار کنـد و پیشـکوه را به
هرکـس کـه میـل دارد ،بدهـد .از ایـن زمـان به بعد ،پشـتکوه از پیشـکوه جدا شـد
و فقـط حکومت پشـتکوه در دسـت اعقـاب حسـنخان مانـد» ()75 :1380؛ از این
رو ،برخـی منابـع متأخـر نیـز نوشـتهاند که اقدامـات حسـنخان بـرای انتقامگیری،
عنـاد و دشـمنی طوایـف پیشـکوه را بـا خانـدان والـی افزایـش داد و در نهایـت به
علـت تـرس از انتقـام طوایـف دشـمن ،پیشـکوه را تـرک به پشـتکوه کـوچ کردند
(مرادیمقـدم 1385 ،الـف.)86 :
راولینسـون که در سـال  1215ه.ش .از لرسـتان عبور كرده ،چنین آورده اسـت:
«بـه خاطـر نفـاق در درون خانوادۀ والی ،پیشـکوه که بهترین قسـمت لرسـتان فیلی
بـود از آنان گرفته شـد و به طور مسـتقیم زیـر نظر حکومت کرمانشـاه قرار گرفت»
( .)51-52 :1362بـه نظـر مینورسـکی کـه مابیـن سـالهای  1283-1287ه.ش .در
ایـران بـوده اسـت ،در نتیجۀ تالشهـای محمدعلیمیرزا حاکـم کرمانشـاه در اوایل
قـرن نوزدهـم میلادی اسـت کـه حسـنخان بیـش از نیمی از سـرزمین خـود را از
دسـت داد و حکومـت او محدود به پشـتکوه شـد .اولین شـخصی هم کـه در دورۀ
قاجـار بـا قشـون و توپخانـه لرسـتان را در نوردیـد ،محمدعلیمیـرزا بـود (ادموندز
و دیگـران .)38 :1362 ،راولینسـون و مینورسـکی تأکیـد بـر افزودهشـدن پیشـکوه
بـه حـوزۀ حکمرانـی محمدعلیمیـرزا دارنـد کـه در ایـن هنـگام زمامـداری ایاالت
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و سـرحدات غربـی ایـران به او سـپرده شـده بـود؛ در واقـع ،این بدان معناسـت که
تـا هنـگام محمدعلیمیـرزا ،والیـان لرسـتان هنوز پیشـکوه را تـرک نکـرده بودند و
بـه احتمـال قریـب بـه یقین ،ایـن اتفـاق بعـد از سـال  1185ه.ش .رخ داده اسـت.
از سـویی نیـز مینورسـکی تالشهـای محمدعلیمیـرزا را عامـل جدایـی پیشـکوه
از قلمـرو والیـان لرسـتان میدانـد .فتحعلیشـاه در سـال  1185ه.ش .یـک سـری
اصالحـات اداری انجـام داد کـه تعیین وزرای اربعه از جمله آنها بود (سـپهر:1377 ،
 .)145در همیـن سـال عثمانیهـا بـه مرزهـای غربی کشـور حمله کردنـد؛ درنتیجه
فتحعلیشـاه فرزنـد ارشـدش محمدعلیمیـرزا را «صاحـب اختیـار حـدود عراقیـن
عـرب و عجـم» لقـب داد و ایالـت کرمانشـاه تـا حـدود بغـداد از سـرحد بصـره تا
خرمآبـاد را بـه وی سـپرد و چنـد تـن از فرماندهان مطـرح قاجـاری را ملتزم رکاب
او کـرد (همـان؛ عضدالدولـه127 :1379 ،؛ والیـزاده معجـزی .)36 :1380 ،هـدف
فتحعلیشـاه از ایـن اقـدام ،یکی حفظ سـرحدات غربی کشـور از تجـاوز عثمانیها
و دیگـری سـرکوب شـورشها و طغیانهـای محلـی بـود (شـمیم .)113 :1384 ،از
آنجایـی کـه محمدعلیمیـرزا سیاسـتمدار بـا کفایتی بود ،بـا درایت خـود عثمانیها
را عقـب نشـاند ،در والیـات غربی کشـور نظـم و امنیت قابل توجهی برقـرار کرد و
در نهایـت شـخصیتهای بـا نفوذ محلـی مانند حسـنخان فیلی را بـه اطاعت خود
درآورد (اعتمادالسـلطنه.)1550 :1363 ،
لرسـتان را همیشـه بـه چشـم یکـی از متمردتریـن والیـات ایـران نگریسـتهاند.
ماهیـت کوهسـتانی ایـن سـرزمین و دوری آن از مقـر حکومـت و نزدیکـی آن بـه
مـرز عثمانـی و باالتـر از همـه ،سرشـت سـرکش مـردم آن ،همگـی موجـب شـده
بـود کـه در گذشـته همـواره تسـلط حـکام ایرانـی بـر ایـن سـرزمین متزلزل باشـد
(دوبُـد) 422 :1371 ،؛ از ایـن روسـت کـه الیـارد در سـفرنامهاش چنیـن نوشـته:
«ایـن قسـمت از کشـور همیشـه در حالـت اغتشـاش و ناامنـی کامل به سـر میبرد
و سـاکنین پیشـکوه بـه طـور دائـم در حـال جنگ و سـتیز با هـم بودنـد و هر خان
یـا رئیـس طایفـۀ کوچکـی در نهایـت خودمختاری و اسـتقالل دسـت بـه تهاجم و
غـارت رمههـای همسـایگان مـیزد» ( .)46 :1367فرهادمیـرزا معتمدالدولـه گفتـه:
«من در هر نمازی که در یک سـال حکومت در لرسـتان کردم ،از شـدت اغتشـاش
و حـواس پرتـی و تزلـزل حـال که حـاال مرا میکشـند یا یک سـاعت دیگـر ،یقین
دارم کـه مقبـول نیسـت و باید عـوض آن را اعـاده کنـم» (والیزاده معجـزی:1380 ،
 .)71تالشهـای محمدعلیمیـرزا درنتیجـه ،منجـر بـه برقراری نظـم و امنیت و یک
دوره آرامش نسـبی در ایاالت کرمانشـاه و لرسـتان شـد؛ اما پس از مرگش ،لرسـتان
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بـه حالـت تمـرد برگشـت و آشـفتگیهای فراوانـی رخ داد (دوبُـد.) 426 :1371 ،
محمدعلیمیـرزا غالبـ ًا در کرمانشـاه و بعضـی از فصـول را در لرسـتان و خوزسـتان
میگذرانیـد (والیـزاده معجـزی.)24 :1380 ،
بـا توجـه بـه پیشـینۀ عمیـق و تجربـۀ کافـی والیـان لرسـتان ،نمیتـوان تصـور
کـرد کـه صرفـ ًا بـه دلیـل عنـاد و دشـمنی طوایـف پیشـکوه بـا خانـدان والـی یا به
دلیـل نفـاق در درون خانـوادۀ والـی ،مجبـور بـه تـرک پیشـکوه و کـوچ دائمـی به
پشـتکوه شـدند؛ هرچنـد اتفاقـات بعـدی حاکـی از این اسـت که فتنهانگیـزی یکی
از روشهـای معمـول حکومـت قاجار بهویـژه در زمان فتحعلیشـاه ،برای تضعیف
حکومتهـای محلـی بـود .میتـوان گفت کـه مهمترین نتیجـۀ مثبتی کـه در جریان
رخـداد کـوچ والیان به پشـتکوه نصیب آنان شـد ،بقـا و داوم و حفـظ والیگری آنان
اسـت؛ بـه هـر حـال نبایـد از این موضـوع چشمپوشـی کرد کـه والیان پشـتکوه در
زمـرۀ نـادر سـران و طوایف محلـی (غیر قاجـاری) ایـران در دورۀ قاجـار بودند که
تـا پایـان ایـن دوره ،هنوز کم و بیش اقتدار داشـتند (کـرزن .)327 :1373 ،در مقابل،
بعـد از ایـن واقعـه ،از یـک سـو ،والیـان قسـمت مهمی از قلمـرو خود را از دسـت
دادنـد و قـدرت آنـان تـا حـدّ زیـادی تضعیـف شـد و از طرف دیگـر ،دیـواری از
بیاعتمـادی میـان والیـان و حکومت قاجار شـکل گرفت که ریشـۀ آن را بایسـتی در
الحـاق پیشـکوه بـه حـوزۀ فرمانروایی شـاهزادگان قاجاری جسـتجو کـرد .چندین
ایـل و طایفـۀ وفـادار و نزدیـک بـه خانـدان والـی همـراه با حسـنخان به پشـتکوه
کـوچ نمونـد (راولینسـون52 :1362 ،؛ کـرزن .)330 :1373 ،والیان لرسـتان فیلی که
از ایـن زمـان به بعد به «والیان فیلی پشـتکوه» مشـهور شـدند ،بیش از  120سـال در
پشـتکوه والیگری کردند (جـدول .)1
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جدول ( .)1والیان فیلی پشتکوه (افشار سیستانی155-159 :1372 ،؛
ایزدپناه50-52 :1350 ،؛ کرزن)335 :1373 ،
والیان فیلی پشتکوه

تاریخ والیگری
(هجری شمسی)

پادشاهان قاجار معاصر
والیان

توضیحات

حسنخان

1175- 1218

آقامحمدخان و فتحعلی
شاه و محمدشاه

-

حیدرخان

1218 - 1235

محمدشاه و
ناصرالدین شاه

این سه والی که فرزندان حسن
خان هستند ،به طور همزمان بر
مناطق سه گانه (صفحات ثالثه)
پشتکوه والیگری می کردند.

علیخان

عباسقلیخان

1235-1242

ناصرالدین شاه

-

حسینقلیخان

1242-1279

ناصرالدین شاه و
مظفرالدین شاه

-

غالمرضاخان

1279-1307

مظفرالدین شاه ،محمدعلی شاه و احمدشاه (ورضاشاه پهلوی)

احمدخان

ایلات و طوایـف تـازهوارد بـه پشـتکوه در معیّـت واليـان خـود شـیوۀ زندگـی
متحـرک کوچنشـینی را در پیـش گرفتند و تمام سـال را مابین چراگاههای زمسـتانی
و تابسـتانی میگذراندنـد (دومـورگان ،بـی تـا .)241-242 :واليان در پیشـکوه و در
قلعـۀ فلکاالفلاک به شـیوۀ پادشـاهان بر تخت مینشسـتند و در حضور سلاطین
بـزرگ اذن جلـوس داشـتند .ایـن در حالی اسـت که در پشـتکوه دیوانخانـۀ والی،
چـادر بسـیار بزرگـی بـود که بـرای برافراشـتن آن دیرکهـای متعددی بـه کار برده
بودنـد و بـه جـای تخت ،بر روی فـرش جلوس میکردند .گفتههـای والی علیخان
بـه هنـگام مواجهـه با هنری الیـارد ،حاکـی از عمق نارضایتـی و ناراحتی ایشـان از
اوضاعـی اسـت که از اقدامات حکومت قاجار نشـأت گرفته اسـت (الیـارد:1367 ،
 305و  .)306فريـا اسـتارك کـه در آسـتانۀ تحـوالت پـس از انقـراض قاجاريـه و
دره م شكسـتن قدرت رؤسـاي ايلات و اعدام سـران نامآو ر مناطق و فـرار آخرین
والـی پشـتکوه بـه عراق ،از پشـتکوه دیدن کرده ،چنین آورده اسـت« :مردم پشـتکوه
بـه صـورت گروههایـی در چادرهـای عشـایری زندگـی میکنند و چادرهایشـان به
صورت پراکنده در میان رشـتهکوههای شـیبدار منطقه پخش شـده اسـت .تا سـال
قبـل در ناحیـۀ مرتفـع و دورافتـادۀ پشـتکوه ،جز چند خانه در گوشـه و کنـار که به
والـی تعلق داشـت ،مطلقـ ًا خانهای دیده نمیشـد .اینـک دولت ایران (پهلـوی اول)
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مشـغول توسـعه و احـداث سـاختمان در مرکـز ناحیه در حسـینآباد (که سـالهای
بعـد بـه شـهر ایلام تبدیـل شـد) اسـت .چهـار بولـوار ،مقـداری بناهـای دولتی و
راه شوسـه ماشـینرو بـه طـرف خرمآبـاد ،پرتـوی از پیشـرفت بـر روحیـۀ مردمـی
میافکنـد کـه تمایلـی به ایـن کارها ندارنـد» (اسـتارک.)71 :1364 ،
دوری پشـتکوه از مرکـز حکومـت و صعبالعبـور بودن مسـیرهای دسترسـی به
آنجـا ،دسترسـی و برقـراری ارتبـاط بـا آن منطقـه را مشـکل کـرده بـود؛ از این رو،
حکومت قاجار تسـلط و نفود چندانی بر پشـتکوه نداشـت .اگر کسـی از حکومت
مرکـزی گـذرش به پشـتکوه میافتـاد ،آنقدر بـا راههـای صعبالعبور و کوهسـتانی
برخـورد میکـرد کـه درمییافـت سـلطۀ حکومـت مرکـزی بـر آنجـا امکانپذیـر
نیسـت و همـان بهتـر کـه در دسـت والیان باشـد (مرادیمقـدم 1385 ،الـف.)171 :
پشـتکوه در دورۀ والیـان بـه دو منطقـۀ «صفحـۀ ُکـرد» و «صفحـۀ مهکـی» تقسـیم
میشـد .ایلات و طوایـف مهکـی در مناطـق شـمالی شـامل حوزههـای امـروزی
ارکـواز ملکشـاهی (شهرسـتان ملکشـاهی) ،صالحآبـاد و مناطق شـمالی شهرسـتان
مهـران ،شهرسـتان بـدره و شهرسـتان ایالم سـاکن بودنـد و طوایف ُکـرد در مناطق
مرکـزی و جنوبـی شـامل حوزههـای امروزی موسـیان ،میمـه ،دهلـران ،مورموری،
آبدانـان و مناطـق جنوبـی مهران سـکونت داشـتند (همـو 50 :1388 ،و  .)51در این
دوره ،پشـتکوه در سـایۀ حکمرانـی والیـان فیلـی از ثبـات و امنیت و آرامش نسـبی
برخـوردار بـود و برخلاف پیشـکوه ،از جنـگ و گریـز طوایـف و شـورش آنهـا
خبـری نبـود و پشـتکوه با وجـود هجومهای مکـرر عثمانیها و اعـراب عراق ،یکی
از امنتریـن مناطـق ایـران بـود (همـو 1385 ،ب .)83 :در جریان جنـگ جهانی اول
و بینظمیهـای حاصـل از آن نیـز پشـتکوه مـورد تجـاوز قـرار نگرفـت و تحـت
مدیریـت غالمرضاخـان (آخریـن والیان فیلی پشـتکوه) نظم خود را از دسـت نداد؛
در حالـی کـه سـایر نواحی غرب ایـران دچار ویرانـی شـدند (رزمآرا.)107 :1320 ،
غالمرضاخـان وقتـی حکومـت پهلـوی اول را مخالـف والیگری خود دیـد ،به نحو
مسـالمتآمیزی پشـتکوه را تـرک کـرد و بـه عـراق رفـت .با رفتـن او به عـراق در
سـال  1307ه.ش .حکمرانـی والیـان فیلی پشـتکوه پایان یافت و پشـتکوه به دسـت
نظامیـان حکومـت مرکـزی افتـاد (مرادیمقـدم 1385 ،ب.)72 :
واکاوی تعامالت والیان فیلی پشتکوه با حکومت قاجار
جهت بررسـی و ریشـهیابی علت اصلی کوچ دائمی والیان لرسـتان به پشـتکوه ،در
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ایـن قسـمت از تحقیـق ،تعامالت والیان فیلی پشـتکوه با حکومت قاجـار واکاوی و
بررسـی میشـود .در بررسـی برخـی از منابـع تاریخـی ،اشـاراتی دیده میشـود که
حاکـی از وجـود تعاملات صمیمـی میـان فتحعلیشـاه قاجـار و حسـنخان والـی
اسـت؛ بـه طـور مثـال در سـال  1208ه.ش .شـاه قاجـار خلعتـی از تنپـوش خـود
را بـرای والـی پشـتکوه فرسـتاد (والیـزاده معجـزی )51 :1380 ،یا اینکه حسـنخان
از جملـه رجـال مهمـی بـود کـه در اعیـاد در دربـار فتحعلیشـاه حاضـر میشـد و
تصویر او در کاخ گلسـتان اسـت (همان .)70 :این در حالی اسـت که واکاوی منابع
تاریخـی بیانگـر ایـن اسـت که بعـد از جدایی پیشـکوه از سـیطرۀ والیـان ،اعتماد و
اطمینـان والیـان نسـبت بـه حکومـت قاجـار از بیـن رفـت و فضایـی از بیاعتمادی
نسـبت بـه حکومت مرکزی شـکل گرفت و تـا پایان دورۀ قاجار ،هیچگاه مناسـبات
مطمئـن و اعتمـاد پایـداری بیـن والیان و حکومـت مرکزی برقرار نشـد.
حسـنخان در سـال بـر تخـت نشسـتن فتحعلیشـاه ،تلاش کرد با کـور کردن
و تحویـل محمدخـان زنـد بـه دربـار شـاه قاجـار ،اعتمـاد او را جلب کند (سـپهر،
)96 :1377؛ امـا بعـد از اسـتقرار در پشـتکوه ،بـا دولت ایران پیوسـته در کشـمکش
بـود (کـرزن .)336 :1373 ،حسـنخان کـه بـه قول راولینسـون (« )52 :1362تشـنۀ
قـدرت بـود» ،تبعیت از شـاه را به رسـمیت نمیشـناخت و مدتی طوالنـی به عنوان
حاکـم مسـتقلی عمـل میکـرد (دوبُـد .) 426 :1371 ،محمدعلیمیرزا نیـز در اوایل
حکمرانیـش بـه حسـنخان نظـر خوشـی نداشـت؛ حتـی بـرای مدتـی قسـمتی از
املاک او را مصـادره کـرد (والیـزاده معجـزی .)34 :1380،در زمـان درگیریهـای
ایـران و عثمانـی در سـال  1185ه.ش .خبـری از همراهی حسـنخان با سـپاه ایرا ِن
تحـت فرمـان محمدعلیمیـرزا نیسـت؛ با ایـن حـال ،از آنجایی کـه محمدعلیمیرزا
شـاهزادهای باتدبیـر و بالیاقـت بود ،بعدها حسـنخان را جذب خـود نمود و تالش
کـرد تـا از نفـوذ و قـدرت والـی در انتظام امـور والیات غربـی کمک گیـرد؛ از این
گ ایـران و عثمانـی در سـال  1200ه.ش ،.تـا آخریـن
رو ،حسـنخان در زمـان جنـ 
شـب حیـات شـاهزاده ،ملتـزم رکاب او بـود (عضدالدولـه127 :1379 ،؛ والیـزاده
معجـزی .)34 :1380 ،در جریـان جنگ مذکور ،حسـنخان بـا  3000نیرو به اردوی
محمدعلیمیـرزا ملحـق شـد .در پایـان جنـگ ،شـاهزاده مریـض شـد؛ لیکـن قبـل
از مرگـش ،حسـنخان را از بیـم اینکـه بعـد از خـودش مـورد تعـرض برخـی از
لشـکریان قـرار گیـرد ،مرخـص کـرد (اعتمادالسـلطنه1550 :1363 ،؛ سـپهر:1377 ،
 329و .)331حسـنخان پـس از فـوت محمدعلیمیـرزا ،بـا دولـت مرکـزی بیعتـی
مصلحتآمیـز کـرد (راولینسـون.)52 :1362 ،
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در دورۀ قاجار خوانین و رجال مقتدر و رؤسای ایالت و طوایف برای جلب اعتماد
و اطمینـان حکومـت مرکـزی ،یک یـا چند نفر از پسـران ،بـرادران یا اقـوام نزدیک
خـود را بـه عنوان گروگان نزد شـاهزادگان قاجاری میگذاشـتند .حسـنخان فرزند
خـود احمدخـان را نزد شـاهزاده فرهادمیرزا فرسـتاد (والیزاده معجـزی.)69 :1380،
ضلالسـلطان نیـز مدتـی غالمرضاخـان فرزند حسـینقلیخان را به عنـوان گروگان
نـزد خود نگه داشـت تا پدرش علیه ضلالسـلطان قیـام نکند (کـرزن.)337 :1373 ،
فتحعلیشـاه بـا عبـرت گرفتـن از جنگهـای داخلـی ایـران ،نیـک دریافته بـود که
اقتـدار پادشـاهی فقـط بـه یکـی از ایـن دو طریـق پایـدار میمانـد )1 :برتـری بارز
قدرت نظامی شـهریار که وجود شـخصیتهایی مانند نادرشـاه افشـار یا دسـت کم
آقامحمدخـان را میطلبیـد و  )2سیاسـت نفـاق انداختـن در میان طوایـف و ایالت.
فتحعلیشـاه تمـام اهتمـام خـود را صرف شـیوۀ دوم کـرد (همان .)326-327 :شـاه
قاجـار چـون توانایـی اعمـال قدرت در پشـتکوه را نداشـت ،بـا پاشـیدن تخم نفاق
میـان اعضـای خانـوادۀ حسـنخان ،متوسـل بـه فتنـه شـد و موفـق گردیـد در ابتدا
بیـن حسـنخان و فرزندانـش؛ سـپس بین پسـران حسـنخان اختالف بینـدازد و تا
حـدّ زیـادی اقتدار والیان پشـتکوه را تضعیف کـرد (دوبُد426 :1371 ،؛ راولینسـون،
)52 :1362؛ درنتیجـه بعـد از حسـنخان ،بین سـه پسـر او اختالف افتاد و پشـتکوه
را بین خودشـان به سـه قسـمت تقسـیم کردنـد (مرادیمقدم 1385 ،الـف.)93 :
بعـد از حسـنخان ،بیـن فرزندانـش و حکومـت مرکـزی نیز فضـای بیاعتمادی
مـوج مـیزد .در رسـالۀ تحقیقـات سـرحدیه چنیـن آمده اسـت« :علیخان کـه اکبر
برادران (پسـر بزرگ حسـنخان) اسـت ،در خانۀ خود نمیخوابد ،در ُشـعب جبال
هـم چنـد خانه عـوض میکند و روزها اسـب مسـرج حاضـر دارد که یکـی را جو
دهنـد دیگـری را دهنـه زده حاضر نگه دارند که هرگاه حادثهای اتفاق افتاد به اسـب
فـرار سـوار شـود» (مشـیرالدوله .)100-101 :1348 ،هنری الیـارد ( )304 :1367به
هنـگام عبورش از پشـتکوه متوجه میشـود کـه علیخان همراه با ایلات و طوایف
پشـتکوه از ترس شـاهزاده معتمدالدوله در موقعیتی اردو زده بود که تنها به واسـطۀ
راهنمایـی افـراد محلـی معتمـد ،دسترسـی بـه آنجـا ممکـن بـود« .حسـینقلیخان
قدرتمندتریـن والیـان فیلی پشـتکوه بـوده اسـت» (افشـار سیسـتانی،)159 :1372 ،
دومـرگان (بـی تـا )223 :کـه بـا اجـازۀ حسـینقلیخان از پشـتکوه دیـدن کـرده،
چنیـن گفتـه اسـت« :پشـتکوه اسـم ًا جـزء امپراطوری شـاه اسـت؛ اما عم ً
ال مسـتقل
اسـت (والـی) نمیگـذارد کـه هیچ مأمـور دولتی به قلمـرو او نفوذ کنـد» .لرد کرزن
( )337 :1373در مـورد حسـینقلیخان چنیـن آورده اسـت« :سـرکار والی به ندرت
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از مقـر خـود خـارج و کمتـر در حـدود اختیار مقامـات ایرانی واقع میشـود و خود
را در معـرض خطـر قـرار نمیدهـد» .حسـینقلیخان علـت در پیش گرفتن شـیوۀ
زندگـی کوچنشـینی را چنیـن بیـان کرده اسـت« :مـال تو باید پـادار و منقول باشـد
نـه ثابـت؛ زیـرا فـردا اگـر یکـی از دولتیان به غـرض خود تـو را متهم کـرد و یاغی
نامیـد ،تحقیـق که در کار نیسـت ،میبینـی دچار مخمصه شـدی .بایـد بتوانی اموال
و اثقـال خـود را به سـهولت بـه طرف امن ببـری» (سـیّاح.)226 :1356 ،
مـرور منابـع تاریخـی حاکـی از این اسـت که پـس از جدایی پیشـکوه از قلمرو
والیان لرسـتان و در پی کوچ آنان به پشـتکوه ،تغییرات محسوسـی در مسـیر روابط
والیـان بـا حکومت مرکزی رخ داد .والیان لرسـتان در زمان اسـتقرار در پیشـکوه ،در
صـدد جلـب اعتمـاد حـکام قاجاری و خوشـخدمتی بـه آنـان بودند؛ لیکـن با ترک
پیشـکوه و اسـتقرار در پشـتکوه ،حربـۀ سـختی بر پیکـرۀ والیگری آنان وارد شـد و
چنـان نسـبت به حکومت مرکزی بیاعتماد شـدند کـه ناگزیر شـیوۀ زندگی متحرک
کوچنشـینی را در پیش گرفتند تا دسترسـی حکومت مرکزی به آنان سـخت شـود؛
از سـوی دیگـر ،هرچند قدرت آنان ضعیف شـد و قسـمت اصلی قلمـرو خود را از
دسـت دادنـد ،بـا ایـن حال بـه دور از تغییـر و تحـوالت متأثر از عـزل و نصبهای
دربـار قاجـاری ،در پشـتکوه بـه حکمرانی پرداختنـد و والیگـری را در دودمان خود
حفـظ کردند.
سیاست قاجاری کردن ایران
در سـلطنت قاجار تا زمانی که پسـران و نوههای فتحعلیشـاه به سـن رشـد نرسیده
بودنـد ،بـه حکـم اجبار ،حـکام والیـات از بین رجال کشـور انتخاب میشـدند .در
زمـان سـلطنت آقامحمدخـان و سـالهای اول حکومـت فتحعلیشـاه اغلـب یـک
نفـر از اهـل هـر محلی بـه حکومـت آن محـل برگزیده میشـد؛ ولی پـس از اینکه
پسـران و نوادگان متعدد فتحعلیشـاه به سـن رشـد رسـیدند ،حکام بیشـتر والیات،
معـزول یـا بـه کارهـای دیگر گمـارده شـدند و به جـای آنـان شـاهزادگان قاجاری
بـه حکمرانـی والیـات منصـوب گردیدنـد .در این میـان ،والیات غربی ایـران که از
نظـر مـرزی بـودن و نفـوذ ایلات و عشـایر اهمیـت زیادی داشـت ،از سـال 1185
ه.ش .بـه شـاهزاده محمدعلیمیرزا سـپرده شـد (والیـزاده معجـزی)63 :1380 ،؛ در
واقـع سلاطین قاجـار برای حفظ سـلطۀ خویش بر کشـور ،به جای شـیوۀ حمالت
برقآسـای نـادری از یـک گوشـه بـه یـک گوشـۀ دیگـر کشـور ،سیاسـت گماردن
فرزنـدان ذکـور دربـار بـه عنـوان حکمـران ایـاالت را بـه کار بردنـد؛ به طـوری که
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دسـت کـم ،سـلطۀ ظاهـری قاجاریه بر سراسـر کشـور حفـظ شـود (آوری:1345 ،
 .)68ایـن نـوع سیاسـت را کـه فتحعلیشـاه پـس از سـرکوب شـورشهای مدعیان
قـدرت در سـالهای آغازیـن سـلطنتش ،جهـت تحکیـم قـدرت خـود و پایـداری
سلسـلۀ قاجـار در پیـش گرفـت ،بـا عنـوان «قاجاری کـردن ایـران» میشناسـند .در
پـی ایـن سیاسـت و از حـدود سـال  1184ه.ش .فرمانروایـی و حکمرانـی ایلات
و والیـات ایـران بنـا بـه اصـرار مسـتقیم شـاه بـه پسـرانش داده میشـد (امینـی و
ابوالحسن شـیرازی.)5 :1391 ،
فتحعلیشـاه بـا اختیـار کـردن همسـران فـراوان کـه علاوه بـر تفریـح بـرای
مطیـع کـردن رؤسـای ایلات و خوانین محلـی و منطقـهای انجام میشـد ،فرزندان
بسـیاری از خـود بـر جای گذاشـت (همان) .افزایش شـگفتآور تعداد شـاهزادگان
قاجـاری ،یکـی از مهمتریـن نتایـج دوران طوالنـی سـلطنت فتحعلیشـاه (1213-
 1176ه.ش ).اسـت .فتحعلیشـاه  260فرزند بیواسـطه داشـته که  159نفر آنها در
زمـان حیات پـدر فوت کردند (اعتمادالسـلطنه1621-1622 :1363 ،؛ سـپهر:1377 ،
 .)523محمدعلیمیـرزا و نایبالسـلطنه عباسمیـرزا دو تا از شـاهزادگانی هسـتند که
در زمـان حیـات فتحعلیشـاه فـوت کردنـد .از محمدعلیمیـرزا تعـداد  24فرزند و
از عباسمیـرزا تعـداد  48فرزنـد برجای مانـد (والیزاده معجـزی .)42 :1380 ،مناطق
غـرب ایـران بنـا به مجـاورت بـا مرزهای عثمانـی و درگیریهـای ریشـهدار مرزی
بیـن دو کشـور ایـران و عثمانـی از یکسـو و کشـمکشها و ناآرامیهـای خوانیـن
محلـی از سـوی دیگـر ،از اهمیـت ویـژهای در دورۀ قاجـار برخـوردار بـود؛ از این
روسـت که فتحعلیشـاه یکـی از بهترین پسـرانش را بـه نیابت این مناطـق برگزید.
محمدعلیمیـرزا هنگامـی کـه صاحـب اختیـار حـدود عراقیـن عرب و عجم شـد،
تنها  19سـال داشـت و بعد از  15سـال حکمرانی در این قلمرو ،در نهایت در سـال
 1200ه.ش .در سـن  34سـالگی فوت کـرد (اعتمادالسـلطنه.)1550 :1363 ،
قاجـاری کـردن ایـران در متـن جامعـۀ ایرانـی بعـد از حکومت سلاجقه ،مؤلفۀ
تـازهای بـود کـه پیش از آن شـکل فراگیری نداشـت .ایـن جریان یکـی از مهمترین
مؤلفههای مؤثر در تحکیم قدرت قاجاریه بوده اسـت (امینی و ابوالحسـن شـیرازی،
 6 :1391و  .)9گماشـتن شـاهزادگان به حکمرانی ایاالت در راسـتای قاجاری کردن
ایـران بـه لحاظ سیاسـی نتایج مهمـی پدید آورد کـه عبارتند از:
 تحکیم اساس و بنیان سلسله و سلطنت پادشاه و حکومت ایل قاجار؛ ایجـاد دربارهـای ایالتـی و والیتـی گرانقیمت شـاهزادگان پس از اسـتقرار درایـاالت و والیات؛
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 به وجود آمدن قشر زمینداران بزرگ از شاهزادگان؛ نتیجـۀ دیگـر ایـن جریـان ،بحرانزدایـی شـاهزادگان بـود کـه به عنـوان عاملبیثباتـی و نفـوذ در مراکـز قـدرت محسـوب میشـدند (همـان)31 :؛ در واقـع،
سیاسـت فتحعلیشـاه در برخـورد بـا حـکام محلـی صرفـ ًا تـداوم چالـش دو
نیـروی مرکزگـرا و مرکزگریز محسـوب نمیشـد؛ بلکـه سیاسـتهای وی علیه
فرمانروایـان محلـی ،بیشـتر ناشـی از فزونطلبی اشـرافیت نوظهـور قاجاری بود
کـه خواهـان جـاه و مقـام و منصـب فرمانروایـی بودنـد .فتحعلیشـاه هـم برای
اینکـه شـورش احتمالـی آنـان را کنتـرل کنـد و هـم بـرای بسـط و نفوذ سـلطۀ
قاجارهـا بـر ایـاالت و والیـات مختلـف ،شـاهزادگان را بـه حکمرانـی مناطـق
مختلـف منصـوب کـرد (بهرامـی.)99-100 :1377 ،
نتیجهگیری
نتایـج پژوهـش نشـان میدهـد کـه کوچ والیـان لرسـتان به پشـتکوه بعد از سـپردن
نیابـت سـلطنت نواحی غربی ایران بـه محمدعلیمیرزا رخ داد و بـه دنبال این کوچ،
پیشـکوه زیـر سـلطۀ حکومـت مرکـزی درآمـد .بـه نظـر نمیرسـد که حسـنخان
صرفـ ًا بـه خاطـر اختالفاتی که با برخی طوایف پیشـکوه داشـته اسـت ،به پشـتکوه
کـوچ دائمـی کرده باشـد .والیان لرسـتان در زمـان آقامحمدخان و سـالهای آغازین
حکومـت فتحعلیشـاه تلاش کردند اعتماد سـلطنت قاجـار را جلـب نمایند؛ لیکن
بـا برقـراری آرامـش نسـبی در مملکت و بالغ شـدن فرزنـدان فتحعلیشـاه ،ایاالت
غربـی کشـور بـه محمدعلیمیـرزا واگـذار و پیشـکوه از قلمـرو والیان لرسـتان جدا
شـد؛ در واقع پیشـکوه جزئی و در میانۀ سـرزمین گسـتردهای بود که محمدعلیمیرزا
صاحـب اختیـار آن شـد و جهـت دسترسـی بـه همـۀ قلمـرو تحـت فرمانرواییـش
میبایسـت دسـت والیان لرسـتان را از پیشکوه کوتاه کند .پشـتکوه سرزمین مطلوب
والیـان نبـود و بـه علـت مـرزی و دور بـودن از مراکـز سـکونتی ،از دورۀ صفویه تا
دورۀ قاجاریـه صرفـ ًا محل چراگاه احشـام کوچنشـینان بود؛ در واقع ،والیان لرسـتان
بـه ناچـار جهت تـداوم و حفظ والیگری خود و احتراز از کشـمکش با شـاهزادگان
قاجـاری؛ همچنیـن جلوگیـری از اضمحلال احتمالـی والیگـری خـود به پشـتکوه
کـوچ دائمـی کردنـد و برخالف شـرایطی که در پیشـکوه داشـتند ،زندگـی متحرک
کوچنشـینی را در پیش گرفتند تا دسترسـی حکومت مرکزی به آنان سـخت شـود.
پـس از ایـن کـوچ دائمی ،اعتماد آنان نسـبت بـه حکومت قاجار تا حـدودی از بین
رفـت و تأثیـر آن را در تمـام ایـن دوره میتـوان درک کرد؛ در نتیجـه میتوان گفت
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کـه کـوچ دائمـی والیـان لرسـتان بـه پشـتکوه ،نتیجـه و بازخورد مسـتقیم سیاسـت
قاجـاری کـردن ایـران بـود که در نتیجـۀ اقدامات فتحعلیشـاه شـکل گرفت.
منابع و مآخذ
	-آوری ،پیتـر؛ ( ،)1345تاریخ معاصر ایران از تأسـیس تا انقراض سلسـلۀ قاجاریه،
ترجمـۀ محمد رفیعی مهرآبـادی ،تهران :عطایی.
	-ابـن حوقـل؛ ( ،)1345صـورتاالرض ،ترجمۀ جعفر شـعار ،تهـران :بنياد فرهنگ
ايران.
	-ادموندز ،سیسـیل جان ،بارون دوبد و والدیمیر مینورسـکی؛ ( ،)1362دو سـفرنامه
دربـارۀ لرسـتان (نوشـتۀ سیسـیل جـان ادموندز و بـارون دوبـد) همراه با رسـاله
لرسـتان و لرها (نوشـتۀ والدیمیر مینورسـکی) ،ترجمۀ سـکندر اماناللهی بهاروند
و لیلـی بختیار ،تهـران :بابک.
	-اسـتارك ،فريـا؛ ( ،)1364سـفري بـه ديـار المـوت ،لرسـتان و ایلام ،ترجمـه و
حواشـي از عليمحمـد سـاكي ،تهـران :علمـي.
	-اصطخري ،ابواسـحق ابراهيم؛ ( ،)1368مسـالك و ممالك ،به اهتمام ايرج افشـار،
تهـران :علمي و فرهنگي.
	-اعتمادالسـلطنه ،محمدحسـنخان صنیعالدوله؛ ( ،)1363تاریـخ منتظم ناصری ،به
تصحیح محمداسـماعیل رضوانی ،تهـران :دنیای کتاب.
	-افشـار سيسـتاني ،ايـرج؛ ( ،)1366مقدمـهاي بـر شـناخت ايلهـا ،چادرنشـينان و
طوايـف عشـايري ايـران ،ج  ،1تهـران :مؤلف.
 ________________-؛ ( ،)1372ايلام و تمـدن ديرينـۀ آن ،تهـران :وزارتفرهنگ و ارشـاد اسلامي.
	-امام شوشـتري ،سـيد محمدعلـي؛ ( ،)1331تاريـخ جغرافيايي خوزسـتان ،تهران:
اميركبير.
	-اماناللهـي بهارونـد ،سـكندر؛ (« ،)1379لرهـا :تحلیلی تاریخی جامعهشـناختی»،
مطالعـات ملی ،سـال  ،2شـمارۀ  ،6صـص .221-242
 _____________________-؛ ( ، ،)1385قوم لر ،تهران :آگاه.	-امینـی ،علیرضـا و حبیـباهلل ابوالحسـن شـیرازی؛ ( ،)1391تحـوالت سیاسـی
اجتماعـی ایـران (از قاجاریـه تـا رضاشـاه) ،تهـران :قومـس.
	-ايزدپنـاه ،حميـد؛ ( ،)1350آثـار باسـتاني و تاريخي لرسـتان ،ج  ،1تهـران :انجمن
آثـار ملی.
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	-بهرامـی ،روحاهلل؛ (« ،)1377سیاسـت قومی پهلـوی اول در قبال قوم لر» ،مطالعات
راهبردی ،پیششمارۀ اول ،صص .95-112
 ____________-؛ ( ،)1388سلسلۀ والیان لرستان ،تهران :حروفیه.	-ترکمـان ،اسـکندربیگ؛ ( ،)1377تاریـخ عالـمآرای عباسـی ،ج  ،2بـه تصحیـح
محمـد اسـماعیل رضوانـی ،ج  ،2تهـران :دنیـای کتـاب.
 _________________-؛ ( ،)1390تاریخ عالمآرای عباسـی ،ج  ،1به کوششفرید مرادی ،تهـران :نگاه.
	-خيتـال ،جعفـر؛ ( ،)1369مجموعـه آراء در مورد سـرزمين پشـتكوه ايلام ،ایالم:
كتابفروشـي اسـماعيلي.
	-دوبُد ،بارون؛ ( ،)1371سـفرنامۀ لرسـتان و خوزسـتان ،ترجمۀ محمدحسـین آریا،
تهران :علمـی و فرهنگی.
	-دومـورگان ،ژاك؛ (بـی تـا) ،هیئـت علمـی فرانسـه در ایـران ،ج  ،2ترجمۀ کاظم
ودیعـی ،تبریز :چاپخانۀ شـفق.
	-راولينسـون ،سـرهنري؛ ( ،)1362سـفرنامۀ راولينسـون ،ترجمۀ سـكندر امانالهي
بهاروند ،تهـران :آگاه.
	-رزمآرا ،علي؛ ( ،)1320جغرافياي نظامي ايران ،پشتكوه ،تهران :بی نا.
	-سـاروی ،محمـد فتـحاهلل بـن محمدتقـی؛ ( ،)1371تاریـخ محمـدی (احسـن
التواریـخ) ،بـه اهتمـام غالمرضـا طباطبایـی مجـد ،تهـران :امیرکبیـر.
	-سـالنامۀ آماري اسـتان ايالم 1384؛ ( ،)1385ايالم :سازمان مديريت و برنامهريزي
اسـتان ،معاونت اطالعات و آمار.
	-سـپهر ،محمدتقـی لسـانالملک؛ ( ،)1377ناسـخ التواریـخ (تاریـخ قاجاریـه) ،به
اهتمـام جمشـید کیانفـر ،تهران :اسـاطیر.
	-سـیّاح ،حمیـد؛ ( ،)1356خاطـرات حـاج سـیّاح (دورۀ خـوف و وحشـت) ،بـه
تصحیـح سـیفاهلل گلـکار ،تهـران :امیرکبیر.
	-شمیم ،علیاصغر؛ ( ،)1384ایران در دورۀ سلطنت قاجار ،تهران :زریاب.
	-عضدالدولـه ،سـلطان احمدمیـرزا؛ ( ،)1379تاریخ عضدی ،تصحیح عبدالحسـین
نوایی ،تهـران :علمی.
	-کـرزن ،جـورج؛ ( ،)1373ایران و قضیۀ ایران ،ترجمۀ غالمعلـی وحید مازندرانی،
ج  ،2تهـران :علمی و فرهنگی.
	-الیاردِ ،سـرهنری اوسـتین؛ ( ،)1367سـفرنامۀ الیـارد (ماجراهای اولیـه در ایران)،
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ترجمـۀ مهـراب امیری ،تهـران :وحید.
	-مرادیمقـدم ،مـراد؛ ( 1385الف) ،تاریخ سیاسـی اجتماعـی کردهای فیلی در عصر
والیان پشـتکوه (ایالم) ،تهران :پرسـمان.
 ______________-؛ ( 1385ب)« ،تاریـخ سیاسـی و اجتماعـی پشـتکوه دردوران والیـان فیلـی» ،مطالعـات ملـی ،سـال  ،7شـمارۀ  ،1صـص .71-96
 ______________-؛ (« ،)1388فتحنامههـای والیـان ایلام در نامـۀ حـزبمیهنپرسـتان ایـل ُکـرد» ،فرهنـگ ایلام ،شـمارۀ  25و  ،25صـص .50-62
	-مشـیرالدوله ،میرزا سـیدجعفرخان؛ ( ،)1348رسـالۀ تحقیقات سرحدیه ،به اهتمام
محمـد مشـیری ،بی جا :فرهنـگ ایران.
	-مورتنسـن ،اینگـه دمانـت؛ ( ،)1377کوچنشـینان لرسـتان ،ترجمۀ محمدحسـین
آریا ،تهـران :پژوهنده.
	-والیـزاده معجـزی ،محمدرضا؛ ( ،)1380تاریخ لرسـتان روزگار قاجار ،به کوشـش
حسـین و محمد والیزاده ،تهـران :حروفیه.
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