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چکیده
بـا روی کار آمـدن حکومـت قاجاریـه و مـرگ زودهنـگام آقامحمدخـان رونـد ادارۀ ایـاالت و
والیـات مختلـف بـه طور کلی تغییـر کرد .همواره یکـی از مهمترین اقدامـات حکومت مرکزی
بـرای نظـارت و تسـلط بـر ایلات و طوایف ایجـاد رابطه بـا حکام محلـی بود که تحـت تأثیر
این شـرایط شـکل گرفت .ایـن اقدام از طریق گماشـتگان حکومت مرکـزی در نواحی مختلف
امکانپذیـر بـود .بـا روی کار آمـدن حکومـت قاجـار و بـه تخـت نشسـتن فتحعلیشـاه ایـن
سیاسـت در پیش گرفته شـد .او با گماشـتن محمدعلیمیرزا دولتشـاه به حکومت کرمانشـاهان
توانسـت تسـلط خـود را بـر والیان پشـتکوه حفـظ کند .ایـن پژوهش بـه دنبال پاسـخگویی به
ایـن سـؤال انجـام شـد کـه :روابـط محمدعلیمیـرزا دولتشـاه با والیـان پشـتکوه چگونـه بوده
اسـت؟ یافتههـای ایـن پژوهـش کـه رویکـردی توصیفـی -تحلیلـی داشـت بیانگر آن بـود که
محمدعلیمیـرزا بـا سیاسـت مسـالمتآمیز خـود توانسـت تـا پایـان عمر والیـان پشـتکوه را با
حکومـت مرکـزی ایران همـراه کند.
واژگان کلیدی :قاجاریه ،محمدعلیمیرزا ،والیان پشتکوه ،حسنخان.
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مقدمه و طرح مسئله
بـا روی کار آمـدن سلسـلۀ قاجاریـه و متعاقـب آن فتحعلیشـاه ،تغییراتی در شـیوۀ
حکومـتداری رخ داد؛ سیاسـت وی در فرسـتادن شـاهزادگان قاجـاری به ایاالت و
والیـات ،مختلـف بـود که ایـن شـیوه مشـکالت و موفقیتهایی را بـرای حکومت
قاجاریـه در پـی داشـت .در پی سیاسـت فتحعلیشـاه بـرای سـپردن مناطق مختلف
بـه شـاهزادگان ،ابتـدا محمدعلیمیـرزا دولتشـاه فرزنـد ارشـد او بـه حکمرانی چند
منطقۀ کوچک رسـید .نویسـندۀ کتاب «مسـافرت به ایران و ارمنسـتان» که مقارن با
سـلطنت فتحعلیشـاه در ایـران حضـور داشـت در ایـنبـاره چنین گفته اسـت« :به
نظـر میرسـد دربـار از چندین سـال قبل افـرادی را برای فرمانروایی شـهرهای مهم
انتخـاب میکـرد کـه خـون شـاهی در رگهـای آنها جـاری باشـد .در همیـن زمان
محمدعلیمیـرزا در قزویـن ،عباسمیـرزا در تبریـز ،حسـینعلی میـرزا در فـارس و
حسـنعلی میـرزا در تهـران بودنـد» (ژوبـر .)167 :1346 ،در نهایـت فتحعلیشـاه بـا
در پیـش گرفتـن ایـن سیاسـت و در پـی آن گماشـتن محمدعلیمیرزا بـه حکومت
کرمانشـاهانان ( 1221ه.ق1804 /.م ).توانسـت بـر بسـیاری از مشـکالت بـه وجود
آمـده در ایـن منطقۀ وسـیع فائـق آید.
ِ
ایـاالت تحـت تابع خود بسـیار
     اقدامـات محمدعلیمیـرزا در ادارۀ امـور داخلـی
برجسـته اسـت؛ به طوری که وی توانسـت با کاردانی و اقتدار شـورشهای محلی
را سـرکوب کنـد؛ همچنیـن تالشهـای او در راسـتای بازسـازی و مرمـت آثـار بـر
جـای مانـده از دورههـای قبـل قابل توجـه میباشـد .این آثـار توجه سـیاحان را به
خـود جلـب کـرده اسـت .وی حتی در راسـتای بهبـود اوضاع اقتصـادی تالشهای
قابـل توجهـی انجـام داد .فتحعلیشـاه بـا جلـوس بـر تخـت سـلطنت ،حکومـت
ایالتهـا والیتها را بین پسـرانش تقسـیم کـرد تا آنها را برای آموختـن راه و روش
حکومـتداری آمـاده و مهیـا سـازد؛ علاوه بـر ایـن ،آنهـا را از دسیسـهچینی علیـه
یکدیگـر دور کـرد .این شـیوه در عین حال فشـار بـر روی خزانۀ مرکـزی را کاهش
مـیداد .شـاهزادگان نیـز میبایسـت از طریـق درآمدهـای ایالتـی موقعیـت خـود را
حفـظ میکردنـد .فتحعلیشـاه را نیـز قـادر میسـاخت تـا در میـان عناصر سیاسـی
مختلـف کشـور تعـادل برقـرار کنـد .روش مذکـور بـا وجود داشـتن مزایـا ،معایبی
داشـت و مشـکالتی را نیز به وجود میآورد؛ چنانکه امکان داشـت شـاهزادگان در
مرکـز ایالتهـای دور از تهـران بلندپروازیهـای جاهطلبانهای را در ذهـن بپرورانند.
دورة بیستم ،شمارۀ  62و  63؛ بهار و تابستان 1398

فصلنامۀ علمي

فرزاد خوشآب  -جعفر آقازاده

9

ایـن کار میتوانسـت ناشـی از انگیزههـای آنهـا بـرای ایجـاد یـک حکومـت محلی
باشـد ،بـه طـوری کـه حـکام فـارس و کرمانشـاهانان همیـن سیاسـت را در پیـش
گرفتنـد (ملویـل و دیگـران ،1391 ،ج  .)78 - 79 :7حـال بـا عنایت بـه ویژگیهای
اجتماعـی و تاریخـی جامعـۀ ایران کـه گویای پیشـینهای دیرین و تاریخـی پرحادثه
اسـت ،نمیتوان و نباید از دسـتاوردها و تجارب تاریخی در تبیین و ترسـیم الگوی
نظـری و عملـی مدیریـت جامعـه و حکومـت غفلـت کرد .ایـن پژوهـش به روش
توصیفـی -تحلیلـی و بـا تأکیـد ویژه بـر نگرش جامعهشناسـی تاریخی کـه در مقام
یـک مکتـب نظـری و الهامبخـش بـر ویژگیهـای خـاص زمانـی و مکانـی ایـران،
پویاییهـای درونـی آن و منابـع تاریخـی و اجتماعـی بومـی تکیـه دارد (احمـدی،
 .)8 :1388تلاش میکنـد در چارچوبـی مشـخص بـه واکاوی سیاسـت روابـط
محمدعلیمیـرزا دولتشـاه حکمـران ادیـب غرب ایـران با والیان پشـتکوه بپـردازد.
پرسـش اصلـی مقالـه ایـن اسـت کـه سیاسـت محمدعلیمیـرزا دولتشـاه در برابـر
والیـان پشـتکوه چگونـه بـوده اسـت؟ فرضیۀ مقالـه هم بر این مبناسـت کـه :توجه
دولتمـردان و سـران قاجـار (محمدعلیمیرزا دولتشـاه) بـه نقش مهم ایلات (والیان
پشـتکوه) در تأمین امنیت غرب کشـور و عدم آگاهی و بینش صحیح سـران ایالت
بـه ایـن امـر موجـب در پیـش گرفتـن سیاسـت حمایتـی از سـوی محمدعلیمیرزا
دولتشـاه در ارتبـاط بـا والیان پشـتکوه در دوره مـورد پژوهش بوده اسـت؛ همچنین
ایـن سیاسـت حمایتـی نشـان میدهـد کـه وی در پـی دسـت يافتن به قدرت ،سـر
و سـامان دادن بـه بینظمیهـا و برخـورد قاطـع بـا مخالفـان حکومت مرکـزی بود.
او برخـي از ايلات غـرب کشـور کـه مهمتریـن آنهـا والیـان پشـتکوه بـود را نیز با
خـود همـراه كـرد .در نتیجة چنیـن فراینـدی ،تعارضهای درونی و بیثباتی سیاسـی
منطقـه کاهـش یافـت کـه به مـرور زمـان ،زمینة ثبـات سیاسـی را در غرب کشـور
فراهم آورد.
     در ایـن پژوهـش از روش توصیفـی ،تاریخـی و تحلیلـی جهـت تجزیه و تحلیل
دادههـا و از روش تحلیـل محتـوا بـه منظور بررسـی اغراض و نیات رجال سیاسـت
بهـره گرفته میشـود.
پیشینۀ پژوهش
دربـارۀ موضـوع مـورد نظـر تاکنـون اثـر مسـتقلی نوشـته نشـده اسـت .تنهـا جلیل
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نائبیـان و همکارانـش در مقالـهای با عنـوان «پیامدهـای سیاسـی و اجتماعی رقابت
بیـن عباسمیـرزا و محمدعلیمیـرزا دولتشـاه» بـه اقدامـات نظامـی محمدعلیمیرزا
دولتشـاه در منطقـۀ مـورد اشـاره در ایـن پژوهش اشـاراتی داشـتهاند؛ ولي به سـایر
اقدامـات عمرانـی و فرهنگـی او اشـارهای نکردهانـد؛ بـه همیـن دلیل در ایـن مقاله
سـعی میشـود بـا اسـتفاده از اطالعـات موجـود در منابـع ،روابـط وی بـا والیـان
پشـتکوه و اقدامـات ادبی او بررسـی شـود.
ساختار اجتماعی ایران در عصر قاجار
سـطح تکامـل جریـان اجتماعـی در هـر جامعـه به تـوان نهادهـای حکومتـی برای
کاهـش خودکامگـی و اسـتبداد؛ بهویـژه جایـی کـه در برابـر مـردم به کار مـیرود،
بسـتگی دارد .در این میان مهمترین سـاختار نهادها در به دوش کشـیدن بار وجدان
و مسـئولیت اجتماعی ،سـاختار مدیریتی و ایالتی اسـت (وطندوست.)181 :1379 ،
حکومـت قاجاریـه دنبالـۀ رژیم اسـتبدادی فـردی  2500سـالۀ ایـران و دارای همان
ماهیـت و خصوصیاتـی بود که بـا مختصر تفاوتی در دورههـای مختلف تاریخ ایران
در رژیـم سـلطنت این کشـور به چشـم میخـورد .شـاه یگانه مرجـع صالحیتدار
بـرای رسـیدگی بـه کلیۀ مسـائل و امور کشـوری و لشـکری ،فرمانـدۀ کل نیروهای
مسـلح ،ولـی نعمت همۀ افـراد ملت ،امـر او الزماالجـرا و الزماالطاعه ،سـلطنت او
موهبتـی الهـی و وجـود او منشـأ خیـر و برکت بـرای عامـۀ رعایا بود؛ بـه طور کلی
هـر قدرتـی از شـاه ناشـی میشـد و سـرانجام بـه شـاه بـاز میگشـت .همـۀ مردم
حتـی صدراعظـم ،وزیـران و مأمـوران عالیرتبـۀ دولـت نیز نوکران شـاه محسـوب
میشـدند (شـمیم .)327 :1388 ،در کل اروپاییـان در سـدۀ 19م .پادشـاهان قاجـار
را بـه چشـم نمونـۀ کاملـی از مسـتبد شـرقی میدیدنـد (آبراهامیـان.)27 :1390 ،
حاکمیـت ایـن دودمـان در مرکـز بـه واسـطۀ وزرا ،درباریـان ،میرزاها ،مسـتوفیان و
اشـراف اعمـال میشـد .آنها القابـی چون السـلطنه ،الدولـه و الممالک داشـتند و بر
سـایر مناطق کشـور بـا اسـتفاده از اعیان محلـی ،خانهـا ،اربابان ،تجـار و مجتهدان
حکومـت میکردنـد و هـر یـک از آنهـا دارای منابـع قـدرت محلـی خـاص خـود
بودنـد (همـان)29-28 :؛ بـه طـور کلـی ،جامعـۀ ایـران ،صـرف نظـر از طبقهبنـدی
حرفهـای ،مرکـب از دو طبقـۀ مشـخص بود که عبـارت بودند از :طبقـه یا طبقات
حاکـم و طبقـات محکوم (پهنادایـان .)176 :1396 ،با ایـن توضیحات ،عناصر اصلی
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تشـکیلدهندۀ هـرم قـدرت سیاسـی قاجاریـه را میتوان بـه ترتیب زیر دسـتهبندی
کرد:
الف) شاهزادگان؛
ب) درباریان و عناصر باالی دیوانی؛
ج) رؤسای ایالت بزرگ و همپیمانان حکومت؛
د) خوانین روستا و حکام منطقهای و بومی (اکبری.)24 :1384 ،
     ایالت و عشـایر در این سـاختار اجتماعی نقش اساسـی و چشـمگیری داشـتند،
در امـور داخلـی مسـتقل بودنـد و بـه صورت ظاهـری روابـط خود را بـا حکومت
مرکـزی حفـظ میکردنـد .رؤسـای ایـن ایلات در زیـر لفـاف نظـام پدرسـاالری
و روابـط خونـی افـراد ایـل خـود را اسـتثمار میکردنـد و تسـلط کاملـی بـر آنهـا
داشـتند .تمـام مـراودات بیـن حکومـت و ایل به وسـیلۀ سـران آنها انجام میشـد و
مالیاتهـای نقـدی و جنسـی توسـط رئیس ایل بـه حکومت پرداخـت میگردید و
همـو بـرای دولت سـرباز فراهم مـیآورد (آزمنـدی .)83 :1376 ،اطالعات جمعیتی
در مـورد ایلات عهد قاجار ناقص اسـت؛ چنانکـه نمیتوان با اطمینـان آن را بازگو
کـرد .بـه نظـر میرسـد تـا حـدود سـال 1870م1249 /.ش .جمعیـت ایلات رو به
افزایـش بـوده و از آن پـس در جریـان سـالهای قحطی کاهش سـریعی در آن پدید
آمـده اسـت و دوبـاره بـا آهنگـی کندتـر سـیر صعودی داشـته و بـه تدریج تا سـال
1914م1293 /.ش .ادامـه یافتـه اسـت .ایـن قبایـل و ایلات در مجموع بیـش از 25
تـا  30درصـد از جمعیت را تشـکیل میدادند (فـوران )206-207 :1389 ،و شـامل
 15ایـل عمـدۀ قاجـار ،کرد ،ترکمـن ،بلوچ ،عرب ،قشـقایی ،بختیاری ،لر ،ممسـنی،
بویراحمـدی ،هـزاره ،شاهسـون ،افشـار ،تیمـور و خمسـه بودنـد .آنهـا در مواردی
اجتماعـی ذهنـی بـا ادعای اصل و نسـبی از یک نیای اسـاطیری مشـترک بودند؛ در
واقـع موجودیتهـای سیاسـی سـیالی بودنـد کـه بـه طـور دائـم در حال جـذب یا
از دسـت دادن اعضـا بودنـد (آبراهامیـان .)50 :1390 ،در این بیـن ،قدرتجویان بر
حمایـت ایلات تکیـه میکردنـد؛ در حالی کـه فرمانروایان مسـتقر از آنهـا به عنوان
منبـع درآمـد و برای سـربازگیری و محصوالت کشـاورزی بهـره میبردند و در عین
حـال از آنهـا بـه عنوان عناصـر مخربی که به جامعـۀ غیر ایلی ،حملـه و محصوالت
را نابـود میکردنـد ،به مخالفت مسـلحانه بـا حکومت مرکـزی میپرداختند و اغلب
جاهطلبانـه بـه دنبال رسـیدن به قدرت بودند ،هراس داشـتند .برای حل این مشـکل
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سیاسـتهای مختلفـی دنبـال میشـد که انتخـاب و کار هر یک به قـدرت حکومت
و در دسـترس بـودن ایلات مربـوط بسـتگی داشـت .معمـوالً شـکلی از حکومت
برگزیـده میشـد کـه در آن ،ایلات اجـازه داشـتند تـا زمانـی کـه در سـرحدات
تعیینشـده توسـط حکومـت زندگـی میکردنـد از خودمختـاری برخوردار باشـند
(آوری و دیگـران .)513 :1387 ،ایلات در عمـل ،مسـتقل و خودگـردان بودنـد .به
بیـان یکـی از مقامـات انگلیسـی ،شـاه در حـرف میتوانسـت ایلخانـی قشـقایی را
منصـوب کنـد؛ امـا دایـرۀ انتخاب او محـدود بـه خانوادههای سرشـناس و وابسـته
بـه نظـر مسـاعد ایـن خانوادههـا در مـورد خـان بـود .پیچیدگی ایـن نظـام ایلی را
میتـوان بـه کمـال در بیـن بختیاریها مشـاهده کـرد (آبراهامیـان.)51 :1390 ،
زندگینامه و زمانه
فتحعلیشـاه پسـران زیـادی داشـت .محمدعلیمیـرزا بـه عنـوان فرزند ارشـد او در
سـال  1203ه.ق1788 /.م .در قصبـۀ نـوای مازنـدران بـه دنیـا آمـد (بامـداد:1384 ،
629؛ معلـم حبیبآبـادی ،بـی تـا136 :؛ عضدالدولـه229 :1376 ،؛ محمودمیرزا ،بی
تـا173 :؛ کاشـانی .)464 :1304 ،سـه تـن از فرزنـدان فتحعلیشـاه از عباسمیـرزا
بزرگتـر بودنـد (محمدعلیمیـرزا هفـت مـاه و سـه روز ،محمدقلـی میـرزا ملـکآرا
سـه مـاه و دو روز و محمدولـی میـرزا دو مـاه و چهـار روز)؛ امـا بـه دلیـل قاجاری
نبـودن تبـار مـادر آنها در مسـئلۀ ولیعهدی نامـی از آنها بـرده نشـد و عباسمیرزا به
ولیعهدی رسـید (نفیسـی ،1391 ،ج  .)426-425 :1هرچند برخی از منابع به ارشـد
بـودن عباسمیـرزا اذعـان دارنـد؛ ولی نادرمیرزا ایـن حرف را کـذب محض میداند
و بـا آن مقابلـه کـرده اسـت (نادرمیـرزا)169 :1351 ،؛ همچنیـن تانکوانـی (:1383
 )199کـه در سـال 1222ه.ق1807/.م .بـه همـراه ژنـرال گاردان بـه ایـران آمده بود،
گفته اسـت« :دولتشـاه ارشـد همۀ فرزندان شـاه که  22یا  24سـال سـن دارد هرگز
حاضـر نیسـت حق ارشـدیت خـود را بـه عباسمیـرزا واگـذار کنـد» .محمودمیرزا
قاجـار ( ،1346ج  )24 :1نیـز بـه ارشـد بـودن محمدعلیمیـرزا اشـاره کرده اسـت:
«ارشـد و اکمـل اوالد شاهنشـاه عالـم پناه بـود  .»...
     ایـن تصمیـم بـههیـچوجـه بیانگر یـا گویای بیلیاقتـی و بیکفایتی این سـه نفر
و در رأس آنهـا محمدعلیمیـرزا نیسـت؛ بلکـه ریشـه در اختالفـات و چالشهـای
بنیادینـی دارد کـه هـر لحظـه میتوانسـت موجودیـت و بنـای حکومـت را با خطر
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جـدی مواجـه کنـد؛ بـههـر حـال تنهـا مزیتـی کـه سـردودمان قاجـار (یعنـی آقـا
محمدخـان) بـرای عباسمیـرزا قائـل شـد ،از ایـن نظـر بـود کـه مـادر او برخالف
محمدعلیمیـرزا از خانـدان قاجـار بـه شـمار میرفـت (الچینـی)4 :1326 ،؛ امـا در
طـرف مقابـل ،مـادر محمدعلیمیـرزا یـک زن گرجـی از نـژاد چـوش از خانـوادۀ
تزیـکارا اشـویلی بـود کـه توسـط ایرانیان اسـیر شـده بود و فتحعلیشـاه بـه خاطر
زیبایـش او را بـه همسـری خـود انتخـاب کـرد (نفیسـی ،1391 ،ج .)410 :1
نگاهی به زندگی سیاسی محمدعلیمیرزا دولتشاه
در واقـع فتحعلیشـاه بـا توجه بـه ویژگیهـای محمدعلیمیرزا خاصـه عالقهمندی
بـه امـور نظامـی بـه ایـن انتخـاب دسـت زد .شـجاعت ،دالوری و توانمنـدی بـاال
در فرماندهـی سـپاه از ویژگیهـای بـارز و برجسـتۀ اوسـت .فتحعلیشـاه بـا توجه
بـه عالقـۀ زیـاد وی بـه امـور نظامـی از همـان دوران کودکـی و نوجوانـی (قبـل از
رسـیدن بـه حکومـت کرمانشـاهان) گاهـی فرماندهی سـپاه را به او واگـذار میکرد
(ژوبـر .)166 :1346 ،بـا توجـه بـه همیـن ویژگـی پـس از رسـیدن بـه حکومـت
کرمانشـاهان ( )1237-1221و محـروم شـدن از ولیعهـدی تلاش خـود را بـرای
نشـان دادن برتـری خـود بخصوص از لحـاظ نظامی دو چندان کـرد و از اعتراض و
توهیـن به فتحعلیشـاه هیچ ابایی نداشـت (دروویـل .)126 :1376 ،وی با اعتماد به
نفـس باالیـی از تواناییهـای نظامـی خود سـتایش میکـرد و خـود را در هر جنگی
حتـی در مقابـل قوای روسـیه از پیش پیروز میدانسـت (ژوبـر.)168-167 :1346 ،
ایـن ادعاهـای او بـا واقعیـت مطابقت داشـت؛ به طوری کـه در سـال  1224ه.ق .در
جنگـی توانسـت شکسـتی را بـر قوای روسـیه تحمیـل کنـد (دنبلـی.)177 :1385 ،
سـیاحان اروپایـی کـه در همیـن مقطـع بـه ایران سـفر کردهاند ،شـرح مبسـوطی از
توانمندیهـای نظامـی او ارائـه دادهانـد (جونـز .)160-159 :1386 ،محمدعلیمیرزا
بـا سیاسـت ،کاردانـی و قابلیتهای نظامی خود توانسـت بر بسـیاری از مشـکالت
منطقـهای بخصـوص حـکام محلی فائـق آید .مهمتریـن این حکام اعـراب بنیکعب
(کسـروی ،)158 :1373 ،اسـدخان بختیـاری (بختیـاری ،)411-410 :1390 ،حـکام
اردالن (مـردوخ کردسـتانی380 :1379 ،؛ صفینـژاد )506-505 ،1378 ،و والیـان
پشـتکوه بودنـد .در رابطـه بـا حکومـت محلـی اخیـر (والیـان پشـتکوه) در ادامه به
صـورت مفصل توضیـح داده خواهد شـد.
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محمدعلیمیـرزا در طـول حکمرانـی خـود در کرمانشـاهان شکسـتهای سـختی
را بـر قـوای عثمانـی تحمیـل کـرد؛ چنانکـه در سـال 1221ه.ق1806/.م .علیپاشـا
(لسـانالملک سـپهر ،1390 ،ج 156 :1؛ محمودمیـرزا قاجار ،)169 :1389 ،در سـال
1227ه.ق1812/.م .عبداهلل پاشـا (خاوری شـیرازی ،1380 ،ج 345 :1؛ لسـانالملک
سـپهر ،1390 ،ج 223 :1؛ هدایـت ،1380 ،ج 7638 :13؛ محمودمیـرزا قاجار:1389 ،
 ،)189در سـال  1334ه.ق1818/.م .اسـعد پاشـا (خاوری شیرازی ،1380 ،ج 505 :1؛
هدایـت ،1380 ،ج 7755 :13؛ لسـانالملک سـپهر ،1390 ،ج  )310 :1و در سـال
1237ه.ق1821/.م .محمودآقا و احمدآقا کهیا (هدایت ،1380 ،ج 7782-7781 :14؛
محمودمیـرزا قاجـار )228 :1389 ،را شکسـت داد .بـه هـر ترتیب ،ایـن توانمندیها
نمیتوانسـت از چشـم فتحعلیشـاه دور بماند.
توجه محمدعلیمیرزا دولتشاه به شعر و معرفی دیوان وی
محمدعلیمیرزا به رغم دلمشغولیها و گرفتاریهای نظامی هیچگاه از علم و ادب
دور نبود .او از معدود فرزندان فتحعلیشاه است که به این امر مهم توجه خاصی
مبذول میداشت .دربار او در کرمانشاهان که همانند دربار پدرش آن را تدارک دیده
بود (گرمارودی )100 :1370 ،جایگاه بسیاری از علما و شاعران بود؛ البته داشتن
درباری مانند دربار پایتخت فقط شامل او نمیشد؛ بلکه هر یک از شاهزادگان در
محل حکمرانی خود درباری مشابه دربار فتحعلیشاه برای خود تدارک دیده بودند
(سیمونیچ31 :1353 ،؛ افضلالملک409 :1361 ،؛ نوذری .)348 :1380 ،منابع دورۀ
قاجار از شاعر بودن او با تخلص «دولت» نا م بردهاند؛ بهطوری که دیوانی به این اسم
از خود بر جای گذاشته است .او عالوه بر سرودن شعر از خواندن کتابهای دیگر
از جمله تاریخ غافل نبوده است .این مطلب را در مباحثۀ او با ایلچی انگلیس بر سر
قارۀ آمریکا که در سال 1227ه.ق1811 /.م .با او دیدار داشته است ب ه خوبی میتوان
دریافت (موریه ،1386 ،ج  .)235-234 :2آقااحمد کرمانشاهی ( ،1372ج )166 :1
نیز با او دیدار داشته و گفتهاست« :او بسیار باهوش ،سخی ،شجاع و دالور است و
تمام اوقاتش را صرف سیر کتب و تواریخ میداشت»« .توجه او به علوم و کتب سبب
شد تا آقا احمد کرمانشاهانی کتاب خود مرآتاالحوال جهاننما را به عنوان هدیه به
او تقدیم کند» همان ،ج )344-343 :2؛ همچنین توجه وی به شعر و ادب باعث شد
که شعرایی همچون میرزامحمد که استرآبادی است ،حاجی مالحسن بسمل ابن مال 
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سمیعا و بیدل کرمانشاهانی در این عرصه رشد و ترقی کنند (سلطانی ،1373 ،ج :3
 ،302هدایت ،1339 ،ج  .)953 :2دیوانی با اشعار متنوع از وی باقی مانده است که
شامل غزلیات ،مثنویها ،قصاید ،مراثی و رباعیات میباشد:
الـف) غزلیـات :قسـمت اعظم دیوان دولتشـاه را غزلیـات او تشـکیل داده و تخلص
او در تمـام غزلهـا «دولـت» بوده اسـت .مطلع غزلـی از او:
            محرم اسرار جانانیم ما                  باخبر از عالم جانانیم ما ...
                                                                        (دولتشاه)164 :1394 ،
ب) مثنویهـا :بخـش دوم دیـوان دولتشـاه شـامل  18مثنوی زیباسـت کـه برخی از
آنهـا در برخـی از نسـخ خطی عنـوان دارند؛ ولی در دیـوان او برای یکدسـت بودن
شـمارهگذاری شـدهاند .یـک نمونه مثنـوی از او:
الهی تا نشان از خاک و آبست            زمین در جای و گردون در شتابست ...
                                                                            (همان)189 :
ج) قصایـد :بخـش سـوم دیـوان او شـامل  11قصیده اسـت .در کلیۀ نسـخ خطی و
چاپـی دیـوان ،بخـش قصاید قبـل از غزلیـات آمده اسـت .مطلع یکـی از قصاید او:
ساقیا عهد گل و گلزار دیگر تازه شد        سبزه تر از ابر و باغ از سبزۀ تر تازه شد ...

(همان)227-226 :

د) مراثـی در سـوگ کربلا :بخش چهـارم کتـاب را  24مرثیۀ بلند و کوتـاه در مورد
واقعـۀ کربلا ،ائمـۀ اطهار و مناسـبتهای مذهبی تشـکیل داده اسـت .بیـت آغازین
یکـی از مراثی او:
شد تازه باز ماتم سلطان کربال         گلهای غم شکفت ز بستان کربال ...
(همان)253 :

ه) مراثـی (در سـوگ فرزنـد) :بخـش پنجـم کتـاب شـامل هفـت مرثیـه در سـوگ
فرزند دولتشـاه اسـت:
افسوس که روزگار غدار            افکند مرا ز پا یکبار ...
(همان)285 :
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خ) رباعیات :بخش ششـم دیوان او نیز شـامل  60رباعی اسـت (محتشـم دولتشاهی،
  :)16-15 :1394
خواهم که شبی به کوی او جا گیرم            جایی که رخش کنم تماشا گیرم ...
(همان)292 :

رابطۀ حسنخان فیلی ،والی پشتکوه ،با شاهزادۀ قاجاری
در رابطـه بـا لرسـتان و ارتبـاط حـکام محلـی آنجا بـا حکومت مرکـزی بخصوص
محمدعلیمیـرزا اطالعـات پراکنـدهای وجـود دارد کـه از انسـجام و قـوت کافـی
برخـوردار نیسـت .رابطـۀ محمدعلیمیـرزا با حکام ،ایلات و طوایـف مختلف این
منطقـه از مباحـث مهمـی اسـت کـه در ایـن قسـمت بایـد مـورد توجه قـرار گیرد؛
امـا متأسـفانه همانطـور کـه گفته شـد اطالعاتی که در ایـن رابطه در منابع به چشـم
میخـورد ناقـص و پراکنـده اسـت .در اینجـا سـعی میشـود بـا اسـتفاده از ایـن
اطالعـات نحـوۀ برخـورد و ارتبـاط محمدعلیمیـرزا با حـکام و طوایف نشـان داده
شـود« .در جنوب غرب کرمانشـاهان و کردسـتان در ایران منطقۀ ایلنشـین دیگری
وجـود دارد کـه بـه لرسـتان یـا جایـگاه لرهـا شـهرت دارد .مـردم این منطقـه مانند
تمـام مـردم ایـران زندگـی ییالقی و قشلاقی خـود را در میان جلگههای سرسـبز و
کوههـای پربـرف و چمنزارهـا سـپری میکردنـد» (کـرزن .)207 :1347 ،لرسـتان به
طـور طبیعـی به وسـیلۀ سلسـله جبال زاگـرس که از شـمال غربی به سـوی جنوب
شـرقی امتـداد دارد ،بـه دو بخش مجـزا (بهرامـی )97 :1388 ،و لرهـای بخش فیلی
آن به دو قسـمت پشـتکوه و پیشـکوه تقسـیم شـده اسـت (کرزن.)208 :1347 ،
     در اوایـل امپراطـوری سـلجوقیان ،حاکمـان لرسـتان «اتابـکان لرسـتان» نامیـده
میشـدند و سرسلسـلۀ آنهـا ابوطاهـر بن محمـد بـود (جوینـی ،1385 ،ج .)458 :3
آنهـا در زمـان حملـۀ هالکو اظهار ایلـی و اطاعت کردند و از حملـه در امان ماندند؛
امـا در نهایـت در زمـان تیموریـان ،ابراهیم بن شـاهرخ ،آخرین اتابک بومی لرسـتان
را برکنـار کـرد (مسـتوفی .)70 :1362 ،در زمـان صفویـان و شـاهعباس اتابـکان لـر
کوچـک  1قـدرت را در دسـت داشـتند که شـاهوردی در رأس آنها بـود؛ اما در طی
 . 1فرمانروایـی سلسـلۀ اتابـکان لـر کوچـک که بر قسـمت شـمال و غرب لرسـتان تسـلط داشـت از سـال  580هجری
شـروع شـد و در سـال  1006هجـری خاتمـه یافـت .پایتخت آنـان خرمآباد کنونـی بـوده اسـت (راد.)164 :1374 ،
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چنـد مرحلـه شـورش علیـه حکومت مرکزی سـرکوب شـد و بـه دنبال ایـن قضیه
لقـب اتابکـی منسـوخ گردیـد و لقب والـی 1جای آن را گرفت ،سـپس حسـینخان
بـه عنوان نخسـتین والی به دسـتور شـاهعباس به قدرت رسـید (ترکمـان ،1377 ،ج
 .)744-737 :2از ایـن زمـان بـه بعـد بـر دامنۀ قدرت والیـان افزوده شـد؛ به طوری
کـه مقـارن بـا حملـۀ افغانهـا تلاش زیـادی بـرای جلوگیـری از سـقوط اصفهان
انجـام دادنـد ولـی بینتیجـه بـود (لکهـارت )117 :1394 ،در دورۀ افشـاریه والـی
علیمردانخـان روابط مسـالمتآمیز و دوسـتانهای بـا حکومت مرکزی داشـت (راد،
)206-201 :1374؛ امـا در زمـان حکمرانـی زندیـان ایـن منطقـه در جنـگ و ناامنی
بـه سـر میبـرد؛ بـه همیـن دلیـل ،کریمخـان بـه آنجـا حملـه کـرد و باعـث فـرار
اسـماعیلخان والـی شـد (نامـی اصفهانـی .)129-123 :1363 ،در دوران قاجـار و
در زمـان فتحعلیشـاه قسـمت غرب و شـمال این ناحیـه چندا ن مورد توجـه والیان
نبـوده و بیشـتر توسـط سـلطانها و خانهـای زیردسـت والـی یا رؤسـای قدرتمند
عشـایر ماننـد ملوک هندوبای ،الرتی ،دوسـانی و میر اداره میشـده اسـت (بهرامی،
 .)97 :1388ایـن والیـان تـا زمـان ظهـور سلسـلۀ قاجـار بـه دلیـل موقعیـت خاص
جغرافیایـی خرمآبـاد بـه وجود قلعـۀ معروف فلکاالفلاک که از زمان شـکلگیری
قـدرت اتابـکان لـر کوچک ،مقـر و مرکز حاکمان محلی لرسـتان بوده اسـت ،عالقۀ
مقـر فرماندهـی خـود قـرار میدادنـد و از
خاصـی داشـتند؛ بـهطـور 
ی کـه آن را ّ
آنجـا بـه سـایر مناطق لرسـتان فرمـان میراندند .آنهـا در مناطق غربی سلسـله جبال
زاگـرس و رشـتهکوه معـروف کبیرکوه قالع مسـتحکم و مـرزی ایجـاد میکردند و
به وسـیلۀ سـربازان عشـیرهای ،ملوک و شـیوخ محلی و رؤسـای عشـایری سـاکن
ایـن مناطـق ،آنجـا را از حملات نیروهـای عثمانی حفـظ مینمودند (همـان.)97 :
پشـتکوه و پیشـکوه تـا قبـل از به قدرت رسـیدن آقا محمدخـان تابع یـک فرمانروا
بودنـد .آقـا محمدخـان پیشـکوه را از لرهـا گرفـت و آن را ضمیمـۀ حکومـت
مرکـزی کـرد؛ امـا در مقابـل بـه دلیـل ناتوانی در سـرکوب پشـتکوه آنهـا را به حال
 . 1بانـی سلسـلۀ والیـان ،حسـینخان سـلویرزی پسـرعمۀ شـاهوردیخان بود کـه از طـرف نامبرده چندیـن مرتبه
بـه دربـار صفویـه آمـده بـود .در ایـن گونـه مأموریتهـا ضمـن آنکـه توجـه شـاهعباس را به خـود جلب کـرد به
سـعایت ولینعمـت خـود نیـز پرداخـت تـا اینکـه بـه حکمرانـی لـر کوچک منصـوب شـد .زمامـداری والیـان از
سـال  1006تـا  1348هجـری بـه طـول انجامید و حکمرانـی آنها همزمـان با سلسـلههای صفویه ،افشـاریه ،زندیه،
قاجاریـه و پهلوی بـود (اماناللهـی بهارونـد.)82 :1370 ،
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خـود رهـا کـرد؛ ب ه طـوری کـه این قسـمت آزاد و مسـتقل باقـی مانـد و حکومت
مرکـزی بـه مختصـر مالیـات و اطاعـت ظاهری آنهـا دلخوش بـود (کـرزن:1347 ،
 .)208ایـن حـوادث مقـارن بـا حضـور حسـنخان فیلـی فرزند ارشـد اسـدخان به
عنـوان والـی در پشـتکوه بـود کـه والیگـری او در آنجـا بـا تثبیـت قـدرت قاجاریه
همزمـان شـده بـود؛ به همیـن دلیل نـزاع و کشـمکش بیـن قاجارها و ایـن خاندان
قدرتمنـد در لرسـتان آغاز شـد؛ اما حسـنخان در زمان قدرتگیـری آقا محمدخان
هماننـد اجـدادش حکومـت قاجار را به رسـمیت شـناخت و در برخـی از حوادث
پیـش روی آقامحمدخـان بـه یـاری او شـتافت .زمانـی کـه محمدخـان زنـد علیـه
آقامحمدخـان وارد عمـل شـد ،به دلیـل رقابت پدر حسـنخان با زندهـا ،در نهایت
طـرف آقامحمدخـان را گرفت و زمانـی که محمدخان در مقابل سـپاه آقامحمدخان
گریخـت ،توسـط یکـی از افـراد حسـنخان به اسـارت درآمـد و به او تحویـل داده
شـد (بهرامـی .)99 :1388 ،ایـن اقدامات و اطاعت والی از شـاه قاجاری تالشـی در
جهـت تثبیـت موقعیـت و حفـظ اسـتقالل در حـوزۀ قلمروی خـود بوده اسـت؛ به
گونـهای کـه بـا روی کار آمـدن فتحعلیشـاه ایـن تالشهـا و کمکها بـه حکومت
مرکـزی از سـر گرفته شـد.
     بـا جلـوس فتحعلیشـاه بـر تخـت سـلطنت شـورشها از سـوی حـکام و
امـرای محلـی همچنـان پابرجـا بـود .یکی از ایـن عصیانگـران حسـینقلیخان بود
کـه علیرغـم چندیـن بـار سـرکوب او ،از سـوی فتحعلیشـاه مـورد عفو بخشـش
قـرار گرفـت .در ادامـه از سـوی شـاه بـه حکومـت کاشـان منصـوب شـد؛ امـا بـا
تحریـک زیردسـتانش هـوای سـلطنت را در ذهـن خود پـرورش مـیداد ،بهطوری
کـه بـا یـک فرمـان جعلیبـه حکومت اصفهان دسـت یافـت .با انتشـار ایـن اخبار
فتحعلیشـاه بالفاصلـه لشـکری برای سـرکوب او فرسـتاد .در زد و خـورد بین آنها
حسـینقلیخان فـرار کـرد و بـه سـمت لرسـتان و کرمانشـاهان رفت .فتحعلیشـاه
نیـز از حسـنخان والـی خواسـت کـه راه فراریـان را سـد و در صورت امـکان آنها
را دسـتگیر کنـد .بـا ابلاغ این فرمـان ،حسـنخان بالفاصله بـرای مقابله بـا فراریان
رفـت و توانسـت عـدهای از آنهـا را دسـتگیر کنـد؛ امـا در ادامـه بـا تثبیـت قـدرت
قاجارهـا روابـط فتحعلیشـاه با حسـنخان والـی به هم خـورد (همـان .)100 :با بر
هـم خـوردن روابـط بین آنهـا اقدامات فتحعلیشـاه در جهت کاهش نفـوذ و قدرت
ایـن والـی مقتـدر آغاز شـد .سیاسـت کلـی او در این بـاره از طریق ایجـاد اختالف
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و نـزاع در بیـن ایـن خانـدان و تضعیف قـدرت والی بـا واگذاری قسـمتی از حوزۀ
قلمـروی که شـامل کبیرکوه (پیشـکوه) میشـد بـه محمدعلیمیـرزا امکانپذیر بود.
بـا ادامـۀ ایـن رونـد ،حسـنخان بـهناچـار از قلعـۀ فلکاالفلاک چشمپوشـی کرد
و دمو دسـتگاه ابـا و اجـدادی خـود را بـه پشـتکوه منتقـل نمـود (بهرامـی:1388 ،
.)101-100
      منابـع تاریخـی از چگونگـی جدایـی ایـن منطقـه و تسـلط محمدعلیمیـرزا بـر
قلعـۀ فلکاالفلاک سـخن چندانـی بـه میـان نیاوردهاند .ظاهـرا ً ضعـف و اختالف
خانـدان والـی و قدرت بسـیار شـاهزادۀ قاجـاری؛ همچنین سیاسـت فتحعلیشـاه،
والـی را مجبـور بـه تسـلیم خرمآبـاد و قلعه بـه محمدعلیمیـرزا کرد (همـان.)98 :
بـهایـنترتیـب طایفـۀ فیلـی کـه تا ایـن زمان نسـبت بـه هیچکـس اظهـار اطاعت
نکـرده بودنـد ،بـه گفتـۀ محمود میـرزا (بـی تـا ] ... [« :)174 :درهم به خـروار و زر
بـه قنطـار بـرای چاکران ایـن دولت به متصدیـان آنجا حوالـه» میکردند .ایـن اقدام
اگرچـه قـدرت والـی را محدودتـر کـرد؛ اما بیـش از هر زمـان دیگری او را نسـبت
بـه حکومـت مرکـزی بیاعتناتـر و مطلقالعنانتـر نمـود؛ بـهطـوری کـه از زمـان
فتحعلیشـاه تـا روی کار آمـدن رضاخـان ،والیـان بـ ه صـورت شـاهکی خودمختار
عمـل میکردنـد .در طی این دوران پشـتکوه کام ً
ال از حیطۀ قـدرت و نفوذ حکومت
مرکـزی خارج شـد و شـخص والـی حاکـم مطلقالعنان لرسـتان گردید؛ بـ ه طوری
کـه اراده و دسـتورات فتحعلیشـاه در آنجـا حاکم نبـود (بهرامـی.)101 :1388 ،
     از طرفـی محمدعلیمیـرزا کـه بخش پیشـکوه به حوزۀ اختیارات او اضافهشـده
بـود ،سـعی میکـرد از قـدرت والی بـرای برقراری نظـم و امنیت و انتظام بخشـیدن
بـه ایـاالت و والیـات غربی کمـک بگیرد؛ بـه همین دلیل بـرای اصلاح روابط بین
فتحعلیشـاه و والـی تالشهایـی انجـام داد؛ امـا مـرگ زودهنگامـش هرگـز مجال
ایـن کار را بـه او نـداد (بختیـاری .)45 :1362 ،علیرغـم نافرمانیهـای والی به نظر
میآیـد کـه بیـن او و محمدعلیمیـرزا روابـط خوبـی برقـرار بـوده؛ بهطـوری که با
توجـه بـه مرزی بودن منطقـۀ تحت امـرش و درگیریهای دائم بـا نیروهای عثمانی
در ایـن مناطـق ،همـواره بـه محمدعلیمیرزا کمکرسـانی میکرده اسـت .شـخصی
بـهماننـد حسـنخان کـه از هیچکس حتـی فتحعلیشـاه حرفشـنوی نداشـت ،تا
آخریـن لحظـه در کنـار محمدعلیمیـرزا مانـد و تا زمانی کـه او اجازۀ بازگشـت به
والـی را صـادر نکـرد ،همچنان در رکابـش باقی بود (خاوری شـیرازی ،1380 ،ج :1
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539؛ بختیاری.)45 :1362 ،
تالشهـای محمدعلیمیـرزا بـرای تحکیـم قـدرت خـود در لرسـتان فقط بـه رابطه
بـا حسـنخان والی محدود نمیشـد؛ بلکه در راسـتای تحقق بخشـیدن بـه اهدافش
در مواقعـی بـه ازدواجهـای سیاسـی و نزدیکـی بـه برخـی از طوایـف بانفـوذ ایـن
منطقـه متوسـل میگردیـد .بر طبـق آنچه گفته شـد به خوبی نمایان اسـت کـه او با
قـدرت هرچـهتمامتر در ایـن منطقه حکم میرانـد .والیزاده معجـزی ()30 :1380
بـر طبـق اسـنادی که نـزد او بـوده ،اذعان کرده اسـت کـه «محمدعلیمیـرزا با دختر
عـوض نامـی که گویـا از طایفۀ زرینچقا بـوده ازدواج کرد و دلیل او بـرای این کار
زیبایـی دختـر و جلـب رضایت مردم لرسـتان بـود .او به دختر عـوض عالقۀ زیادی
داشـت؛ بـ ه گونـهای کـه علاوه بـر سـوادآموزی بـه او ،کتابهـای زیـادی را برای
مطالعـه در اختیـارش گذاشـت .محمدعلیمیـرزا از او صاحب دختری بـه نام صفیه
شـد» .اعمـال و رفتـار محمدعلیمیـرزا متعاقـب این قضیـه ب ه خوبی نشـان میدهد
ن گونـه اقدامات چیـزی جز جلـب رضایت مـردم نبوده
کـه هـدف اصلـی او از ایـ 
اسـت .ایـن سیاسـت بهتریـن راه ممکـن بـرای تحکیم قـدرت و حکومت بـر مردم
آنجـا بـود .در ادامـه ،رفتـار تنـد و خشـن محمدعلیمیرزا با مـردم لرسـتان که دلیل
آن بـر مـا پوشـیده اسـت باعث شـد کـه آنهـا از او بـه فتحعلیشـاه شـکایت کنند؛
بـه همیـن دلیـل در زمان حضـور محمدعلیمیـرزا در تهران ،فتحعلیشـاه شـکایت
مـردم را بـه او گوشـزد کـرد تـا رضایـت آنهـا را جلـب کنـد .بـه دنبال ایـن قضیه،
محمدعلیمیـرزا بـا ورود بـه لرسـتان همۀ سـران و بـزرگان آنجا را جمع کـرد و به
خاطـر شـکایت از او در نزد فتحعلیشـاه مورد سـرزنش قرار داد (همـان.)32-31 :
از آنجایـی کـه ادارۀ امـور ایـن مناطـق بـدون همـکاری خوانیـن محلـی امکانپذیـر
نبـود ،محمدعلیمیـرزا بـرای جلب رضایـت آنها از هیچ تالشـی کوتاهـی نمیکرد.
بـه نظـر میرسـد کـه او از یکـی از مهمتریـن طوایـف ایـن منطقـه یعنی تشـمالها
اسـتفاده میکـرده اسـت .در مقطعـی کـه محمدعلیمیرزا در لرسـتان بود ،تشـمالها
را بـرای مصلحـت و تدبیـر حکومـت خـود و سـد کـردن راه اغتشـاشها بـه نـزد
خـود فراخوانـد .او در زمـان حضـور لرهـا بـه تشـمالها التفـات خاصی نشـان داد
کـه همیـن امـر بـه دلیـل رقابتی کـه بیـن ایلات و طوایـف مختلف وجود داشـت
باعـث شـورش مـردم علیـه او گردیـد؛ ولـی تدبیـر محمدعلیمیـرزا مانـع از انجام
و باالگرفتـن ایـن شـورش مردمـی شـد (چریکـف .)63-62 :1379 ،گاهـی همیـن
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طوایـف علیـه یکدیگـر توطئـه میکردنـد که بـا وسـاطت محمدعلیمیرزا بـه پایان
میرسـید .زمانـی که حسـنخان تشـمالهای لرسـتان را بـرای مشـورت جمع کرده
بـود ،عـدهای از دشـمانش تصمیـم به قتـل او گرفتند .حسـنخان پـس از آگاهی به
ایـن موضـوع فـرار کـرد .همیـن امر باعـث دخالـت محمدعلیمیـرزا در ایـن قضیه
شـد؛ بـ ه طـوری که بـا تغییراتی در پیشـکوه و پشـتکوه اوضاع را سـر و سـامان داد
(همـان .)119 :ایـن دشـمنیها و تنشهـا در بیـن طوایـف هرچنـد بـه قـوت خود    
باقـی بـود؛ ولـی در دورۀ حضـور محمدعلیمیـرزا مجـال ظهـور نیافت.
     یکـی دیگـر از مسـائل مبهـم در زمـان حضـور محمدعلیمیـرزا در لرسـتان،
مالیاتدهـی و نظامیگـری طوایـف ایـن منطقـه اسـت؛ البتـه محمودمیـرزا قاجـار
( )167 :1390کـه در زمـان حسامالسـلطنه از لرسـتان دیـدن کرده بـه مالیات برخی
از نواحـی در زمـان محمدعلیمیرزا اشـاره کرده اسـت« :کل طوایف پشـتکوه شـش
هـزار خانـوار بودنـد کـه مالیـات پرداختـی آنهـا در زمـان محمدعلیمیـرزا هشـتاد
هـزار تومـان بـوده اسـت» .او همچنین به مالیاتدهی هلیالن که بخشـی از پیشـکوه
محسـوب میشـود اشـاره کـرده اسـت« :مالیـات پرداختـی ایـن منطقـه بـه دلیـل
نزدیکـی بـه دارالدولـه کرمانشـاهان در زمـان محمدعلیمیـرزا چهارده هـزار تومان
بوده اسـت» (همـان.)160 :
     از یک طرف با توجه به مشکالت حکومت مرکزی و درگیری با قوای روسیه و از
طرف دیگر با توجه به تهدید محمدعلیمیرزا نسبت به حکومت مرکزی ،وی نیروهای
تحت امر خود را بیشتر از همین ایالت و طوایف جمعآوری میکرد؛ به همین دلیل
تمام توجه خود را به ایجاد دستههای نظامی از همینها مبذول داشت .چنانچه که گفته
شد ،ارتش حسنخان متشکل از طوایف مختلف در رویارویی محمدعلیمیرزا با قوای
عثمانی همواره هستۀ اصلی سپاه او را تشکیل میداد؛ بهگونهای که طایفۀ حسنوند
هم با افراد نظامی برجستهای که داشت در ارتش محمدعلیمیرزا نقشآفرینی میکرد
(همان .)169-167 :حضور طوایف مختلف در ارتش محمدعلیمیرزا که هر کدام
برای نشان دادن برتری خود تالش میکردند ،نقش عمدهای در موفقیتهای نظامی او
داشت .از سویی بر طبق اسناد و شواهد تا زمان مرگش در عزل و نصب حکام محلی
خرمآباد (لر کوچک) نقش اصلی داشت 1؛ اما با مرگ او در سال 1237ه.ق1821/.م.
 .1سند شمارۀ  00020205با شناسۀ  ،1303/296محل نگهداری آرشیو ملی ایران.
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روند حکومت در لرستان به حالت سابق بازگشت؛ بهطوری که حسنخان بار دیگر
تابعیت فتحعلیشاه را به رسمیت نشناخت؛ از سوی دیگر ،حکومت مرکزی این بار
هم از طریق ایجاد نفاق میان اعضای این خاندان سعی کرد موضع والی را تضعیف
کند؛ در نتیجه نامهای جعلی از روی دستخط علیخان پسر بزرگ والی خطاب به
برادر کوچکترش جهت همکاری با او در برکناری پدرش ،توسط میرزابزرگ ،حاکم
متوفی لرستان نوشتند و در چادر والی انداختند .همین موضوع باعث درگیری بین
خاندان والی شد؛ ولی در نهایت با برقراری صلح بین آنها بار دیگر حسنخان اطاعت
از حکومت مرکزی را انکار کرد (دبد .)426-427 :1371 ،به هر حال این توطئهها از
سوی حکومت مرکزی مؤثر نیفتاد و طوری که در زمان محمدعلیمیرزا مطیع شدند،
دیگر تکرار نشد.

تصویر شمارۀ ( :)1موضوع سند :انتصاب حاکم خرمآباد به دستور محمدعلیمیرزا دولتشاه یاهو
(سند شمارۀ  00020205با شناسۀ  ،296/1303محل نگهداری آرشیو ملی ایران).
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دولتخواهها
سـابق بـر ایـن در خصـوص حاکم خرمآبـاد ما بـه دولتخواه فرمـوده بودیـم که هر
کـه را کـه صلاح بدانـد معـروض بدارد کـه نواب مـا تعییـن فرموده باشـم عرض
کـرده بودیـد کـه بعـد از مراجعـت  ...کـه بخـاک پای مبارک مشـرف شـدم عرض
خواهـم کـرد چون نـواب ما چنـد روزی کـه در خرمآباد خواهیم تشـریف داشـت
و ان شـاء اهلل بکرمانشـاه خواهیـم آمـد  ...رسـیدن آن دولتخـواه در ایـن جـا بخاک
پـای مبـارک کـه ممکن نیسـت و البد تا مـا در خرمآباد تشـریف داریـم باید حاکم
آنجـا مشـخص شـود  ...هـر که را صلاح بدانـی  ...و به عرض برسـان آنچه بخاطر
ما رسیدسـت از نوکرانی که مایل باشـند حسـینخان یوزباشـی اسـت که مردک آرام
بحـال خـود بیخیانتی اسـت اگـر آن دولتخواه صالح بدانـد او را منصـوب بفرماییم
اگـر دیگـری را صلاح بداند عرض تـا برای ما معلوم باشـد و از قـراری که مذکور
میشـود کوتـاه بمحمدولیخـان مافـی میخواهـد ...ــحش را برداشـته یـا بکربلا یا
تویسـرکان رفتـه باشـد محمدباقرخان را فرسـتادیم که او را از ایـن حرکت منع کند
اگـر ممنـوع شـد که خـوب اگر نشـد حکـم را نگذاری کـه برود.
     حاشـیۀ سـمت راسـت سـند :اگـر همـه بایـد  ...بکنـی  ...مکن و نگـذار برود و
مرحمـت مـا را دربـاره خـود بـر حـد کمـال دانسـته همـه روزه مطالب خـود را به
عـرض برسـان که مقـرون  ....اسـت در عهـده شناسـد (تصویر شـمارۀ .)1
نتیجهگیری
جلـوس فتحعلیشـاه بر تخت سـلطنت تغییرات مهمی را در چگونگـی ادارۀ ایاالت
و والیـات بـه وجـود آورد .وی بـا گماشـتن شـاهزادگان قاجـاری و در رأس آنهـا
فرزندانـش در مناطـق مختلف نخسـتین اقدام خود را در این راسـتا انجـام داد .یکی
از معروفتریـن ایـن شـاهزادگان محمدعلیمیرزا دولتشـاه فرزند ارشـد فتحعلیشـاه
بـود .فتحعلیشـاه بـا گماشـتن وی بـه حکومـت کرمانشـاهان خواهان سروسـامان
دادن بـه بینظمیهـا و برخـورد قاطـع بـا مخالفـان حکومـت مرکـزی بـود .یکی از
حکومتهـای محلـی کـه دولتشـاه توانسـت بـا آنهـا روابط حسـنه داشـته باشـد و
اوضـاع را در ایـن مناطـق بـه نفـع حکومـت مرکـزی تغییر دهـد ،حکومـت والیان
پشـتکوه بود.
     یافتههـا و دریافتههـای تاریخی در موضوع باال نشـاندهندۀ این اسـت که سـران
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ایلـی در عرصههـای سیاسـی  -اجتماعـی داخلـی در دورۀ مـورد پژوهـش اجـازۀ
ت داشـتند کـه ریشـۀ آن را بایـد در فضای به وجـود آمـده در این دورۀ
بـروز فعالیـ 
زمانـی جسـتجو کرد .اعزام محمدعلیمیرزا دولتشـاه به کرمانشـاهان بـا تمرد و عدم
فرمانبـرداری والیان پشـتکوه همراه بـود .قابلیتها و توانمندیهـای محمدعلیمیرزا
در امـور حکمرانـی و نظامـی باعث شـد تـا هر چه سـریعتر توجه حـکام محلی را
جلـب و آنهـا را مطیـع و فرمانبـردار حکومت مرکزی کند .سیاسـت سـازشکارانۀ
وی بـه رغـم توانمنـدی در سـرکوب نافرمانیهـای محلـی عامـل اصلـی موفقیـت
وی در ایجـاد نظـم و امنیـت در قلمـرو تحـت امرش بـود .نافرمانی والیان پشـتکوه
کـه همـواره بـرای حکومت مرکـزی باعث دردسـر بود بـا درایـت محمدعلیمیرزا
مرتفـع گردیـد .این کار بخصـوص در مقابل حسـنخان فیلی به خوبی اعمال شـد.
محمدعلیمیـرزا بـا نزدیـک شـدن بـه وی و حفظ موقعیتـش در بین اقوام پشـتکوه
بیـش از پیـش وی را بـه خـود وفـادار کـرد؛ چنانکه در بسـیاری از نبردهـا با دولت
عثمانـی بـه همـراه سـپاه خـود بـه کمکـش میشـتافت .از جملـه نتایـج به دسـت
آمـده ایـن اسـت کـه محمدعلیمیـرزا بـا سیاسـت مسـالمتآمیز خـود توانسـت تا
پایـان عمـر والیـان پشـتکوه را با حکومت مرکـزی ایران همـراه کند و تـا زمانی که
زنـده بـود نافرمانـی و شـورش در منطقـۀ کرمانشـاهان به حداقل رسـیده بـود؛ ولی
بـا مـرگ وی ایـن نافرمانیهـا بخصـوص در پشـتکوه از سـر گرفتـه شـد .عملکرد
محمدعلیمیـرزا در حمایـت از شـعرا و ادبـا نیز قابل توجه بـود .وی عالوه بر اینکه
خـود در ادبیـات و شـاعری دسـتی داشـت ،تلاش خـود را در حمایت از شـاعران
و ادیبـان در حـوزۀ تحـت امـر خـود بـه خوبـی نشـان داد؛ به طـوری کـه توجه او
باعث رشـد و پرورش شـاعرانی همچون میرزامحمد که در اصل اسـترآبادی اسـت،
حاجی مالحسـن بسـمل ابن مال سـمیعا و بیدل کرمانشـاهانی شـد.
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صالحـی ،تهـران :ثالث.
	-جوینـی ،عالءالدیـن عطاملـک؛ ( ،)1385تاریـخ جهانگشـای جوینـی ،بـه
تصحیـح محمـد قزوینـی ،ج  ،3تهـران :دنیـای کتـاب.
	-چریکـف ،مسـیو؛ (  ،)1379سـیاحتنامۀ چریکـف ،ترجمـۀ آبـکار مسـیحی،
تهـران :امیرکبیـر.
	-خـاوری شـیرازی ،فضـلاهلل؛ ( ،)1380تاریـخ ذوالقرنیـن ،ج  ،1تصحیح ناصر
افشـارفر ،تهـران :کتابخانـۀ موزه و مرکز اسـناد مجلس شـورای اسلامی.
	-دبـد ،بـارون؛ ( ،)1371سـفرنامۀ لرسـتان و خوزسـتان ،ترجمۀ محمدحسـین
آریـا ،تهـران :علمـی فرهنگی.
	-دروویـل ،گاسـپار؛ ( ،)1376سـفر در ایـران ،ترجمـۀ منوچهـر اعتمـاد مقـدم،
تهـران :گوتنبرگ.
	-دنبلی ،عبدالرازق؛ ( ،)1385مآثرالسـلطانیه ،به کوشـش فیروز منصوری ،تهران:
اطالعات.
	-دولتشـاه ،محمدعلیمیـرزا؛ ( ،)1394دیـوان دولتشـاه ،بـه تصحیح طهماسـب
محتشـم دولتشـاهی ،تهران :خجسـته.
	-راد ،ناصر؛ ( ،)1374تاریخ سرزمین ایالم ،تهران :ارغوان.
	-ژوبـر ،پ .امـده؛ ( ،)1346مسـافرت بـه ایـران و ارمنسـتان ،ترجمـۀ علیقلـی
اعتمـاد مقـدم ،تهـران :بنیـاد فرهنـگ ایران.
	-سـلطانی ،محمدعلـی؛ ( ،)1373جغرافیـای تاریخـی و تاریـخ مفصـل
کرمانشـاهان (ایلات و طوایـف) ،ج  ،3تهـران :سـها.
	-سـیمونیچ؛ ( ،)1353خاطـرات وزیر مختار ،ترجمه و تحشـیه آرینپور ،تهران:
پیام.
یاصغر؛ ( ،)1388ایران در دورۀ سلطنت قاجار ،تهران :زریاب.
	-شمیم ،عل 
	-صفینژاد ،صدیق؛ ( ،)1378تاریخ کرد و کردستان ،تهران :آتیه.
	-عضدالدولـه ،احمدمیـرزا؛ ( ،)1376تاریـخ عضـدی ،به کوشـش عبدالحسـین
نوایـی ،تهـران :بابک.
	-فـوران ،جـان؛ ( ،)1389مقاومت شـکننده ،ترجمۀ احمد تدین ،تهران :مؤسسـۀ
خدمات فرهنگی رسـا.
	-کاشـانی ،قاضـی احمدبن محمد مختار؛ ( ،)1304تاریخ نگارسـتان ،به تصحیح
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و مقدمـۀ آقـا مرتضی مدرس گیالنـی ،تهران :فرهنگ.
	-کـرزن ،لـرد؛ ( ،)1347ایران و مسـئلۀ ایران ،ترجمـۀ علی جواهـرکالم ،تهران:
ابنسینا.
	-کرمانشـاهی ،آقااحمـد؛ ( ،)1372مرآتاالحـوال جهاننمـا ،تصحیـح علـی
دوانـی ،ج  1و  ،2تهـران :مرکـز فرهنگـی قبلـه.
	-کسروی ،احمد؛ ( ،)1373تاریخ پانصد سالۀ خوزستان ،تهران :علمی فرهنگی.
	-گرمارودی ،میرزا فتاحخان؛ ( ،)1370سفرنامۀ ممسنی ،تهران :مستوفی.
	-الچینـی ،ابوالقاسـم؛ ( ،)1326احـواالت و دسـتخطهای عباسمیـرزا قاجـار
نایبالسـلطنه و تاریخچـۀ مختصـری از جنگهـای ایـران و روسـیه و
عثمانـی ،تهـران :بنـگاه مطبوعاتی افشـاری.
	-لسـانالملک سـپهر ،محمدتقیخـان؛ ( ،)1390ناسـخالتواریخ (از آغـاز تـا
پایـان سـلطنت فتحعلیشـاه) ،ج  ،1بـه اهتمـام جمشـید کیانفـر ،تهران :اسـاطیر.
	-لکهـارت ،الرنـس؛ ( ،)1394انقـراض سلسـلۀ صفـوی ،ترجمـۀ اسـماعیل
دولتشـاهی ،تهـران :علمـی و فرهنگـی.
	-محمودمیرزا قاجار؛ ( ،)1346سـفینهالمحمود ،به کوشـش عبدالرسول خیامپور،
ج  ،1تبریز :دانشـکدۀ ادبیات     تبریز و مؤسسـۀ تاریخ و فرهنگ ایران.
 __________-؛ ( ،)1389تاریـخ صاحبقرانـی ،تصحیح نـادره جاللی ،تهران:کتابخانۀ موزه و مرکز اسـناد مجلس شـورای اسلامی.
 __________-؛ ( ،)1390عهد حسـام (سـفرنامۀ لرسـتان و خوزسـتان) ،بهکوشـش ایـرج افشـار ،تهران :مرکـز پژوهش میـراث مکتوب.
	-محمودمیرزا قاجار؛ (بی تا) ،گلشن محمود ،بی جا :بی نا.
	-مردوخ کردستانی ،آیتاهلل محمد؛ ( ،)1379تاریخ مردوخ ،تهران :کارنگ.
	-مسـتوفی ،حمـداهلل؛ ( ،)1362نزهتالقلـوب ،بـه تصحیح گای لسـترنج ،تهران:
دنیـای کتاب.
	-معلم حبیبآبادی ،میرزا محمدعلی؛ (بی تا) ،مکارم اآلثار ،بی جا :مکی.
	-ملویـل ،چارلـز ،گاویـن هامبلـی و پیتـر آوری؛ ( ،)1391تاریـخ قاجاریـه
(مجموعـۀ کمبریـج) ،ج  ،7ترجمـۀ تیمـور قـادری ،تهـران :مهتـاب.
	-موریه ،جیمز؛ ( ،)1386سـفرنامۀ جیمز موریه ،ج  ،2ترجمۀ ابوالقاسـم سـری،
تهران :توس.
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	-نادرمیـرزا قاجـار؛ ( ،)1351تاریـخ و جغرافیـای دارالسـلطنۀ تبریـز ،با مقدمۀ
محمـد مشـیری ،تهران :بـی نا.
	-نامی اصفهانی ،محمدصادق؛ ( ،)1363تاریخ گیتیگشا ،تهران :اقبال.
	-نفیسـی ،سـعید؛ ( ،)1391تاریخ اجتماعی ،سیاسـی ایران در دورۀ معاصر ،ج
 ،1به اهتمـام عبدالکریم جربزهدار ،تهران :اسـاطیر.
	-نـوذری ،عـزتاهلل؛ ( ،)1380تاریـخ اجتماعـی ایـران از آغاز تا مشـروطیت،
تهران :خجسـته.
	-والـیزاده معجـزی ،محمدرضـا؛ ( ،)1380تاریـخ لرسـتان روزگار قاجـار از
تأسـیس تـا کودتـای  ،1299تهـران :حروفیه.
	-وطندوست ،غالمرضا؛ (« ،)1379ساختار قدرت و اوضاع اجتماعی و اقتصادی
ایران در دورۀ ناصری و مظفری» ،پژوهشنامۀ  علوم انسانی.199-180 ،
	-هدایـت ،رضاقلیخـان؛ ( ،)1339مجمعالفصحا ،تصحیح مظاهـر مصفایی ،ج ،2
بـی جا :بـی نا.
 ___________-؛ ( ،)1380روضهالصفـای ناصـری ،ج  13و  ،14به تصحیحجمشـید کیانفر ،تهران :اساطیر.
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