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مقدمه و طرح مسئله
بـارویکارآمـدنسلسـلۀقاجاریـهومتعاقـبآنفتحعلیشـاه،تغییراتیدرشـیوۀ
حکومـتداریرخداد؛سیاسـتویدرفرسـتادنشـاهزادگانقاجـاریبهایاالتو
والیـات،مختلـفبـودکهایـنشـیوهمشـکاتوموفقیتهاییرابـرایحکومت
قاجاریـهدرپـیداشـت.درپیسیاسـتفتحعلیشـاهبـرایسـپردنمناطقمختلف
بـهشـاهزادگان،ابتـدامحمدعلیمیـرزادولتشـاهفرزنـدارشـداوبـهحکمرانیچند
منطقۀکوچکرسـید.نویسـندۀکتاب»مسـافرتبهایرانوارمنسـتان«کهمقارنبا
سـلطنتفتحعلیشـاهدرایـرانحضـورداشـتدرایـنبـارهچنینگفتهاسـت:»به
نظـرمیرسـددربـارازچندینسـالقبلافـرادیرابرایفرمانرواییشـهرهایمهم
انتخـابمیکـردکـهخـونشـاهیدررگهـایآنهاجـاریباشـد.درهمیـنزمان
محمدعلیمیـرزادرقزویـن،عباسمیـرزادرتبریـز،حسـینعلیمیـرزادرفـارسو
حسـنعلیمیـرزادرتهـرانبودنـد«)ژوبـر،167:1346(.درنهایـتفتحعلیشـاهبـا
درپیـشگرفتـنایـنسیاسـتودرپـیآنگماشـتنمحمدعلیمیرزابـهحکومت
کرمانشـاهانان)1221ه.ق./1804م.(توانسـتبـربسـیاریازمشـکاتبـهوجود

آمـدهدرایـنمنطقۀوسـیعفائـقآید.
اقدامـاتمحمدعلیمیـرزادرادارۀامـورداخلـیایـاالِتتحـتتابعخودبسـیار
برجسـتهاسـت؛بهطوریکهویتوانسـتباکاردانیواقتدارشـورشهایمحلی
راسـرکوبکنـد؛همچنیـنتاشهـایاودرراسـتایبازسـازیومرمـتآثـاربـر
جـایمانـدهازدورههـایقبـلقابلتوجـهمی باشـد.اینآثـارتوجهسـیاحانرابه
خـودجلـبکـرده اسـت.ویحتیدرراسـتایبهبـوداوضاعاقتصـادیتاشهای
قابـلتوجهـیانجـامداد.فتحعلیشـاهبـاجلـوسبـرتخـتسـلطنت،حکومـت
ایالتهـاوالیتهارابینپسـرانشتقسـیمکـردتاآنهارابرایآموختـنراهوروش
حکومـتداریآمـادهومهیـاسـازد؛عـاوهبـرایـن،آنهـاراازدسیسـهچینیعلیـه
یکدیگـردورکـرد.اینشـیوهدرعینحالفشـاربـررویخزانۀمرکـزیراکاهش
مـیداد.شـاهزادگاننیـزمیبایسـتازطریـقدرآمدهـایایالتـیموقعیـتخـودرا
حفـظمیکردنـد.فتحعلیشـاهرانیـزقـادرمیسـاختتـادرمیـانعناصرسیاسـی
مختلـفکشـورتعـادلبرقـرارکنـد.روشمذکـوربـاوجودداشـتنمزایـا،معایبی
داشـتومشـکاتیرانیزبهوجودمیآورد؛چنانکهامکانداشـتشـاهزادگاندر
مرکـزایالتهـایدورازتهـرانبلندپروازیهـایجاهطلبانهایرادرذهـنبپرورانند.
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ایـنکارمیتوانسـتناشـیازانگیزههـایآنهـابـرایایجـادیـکحکومـتمحلی
باشـد،بـهطـوریکـهحـکامفـارسوکرمانشـاهانانهمیـنسیاسـترادرپیـش
گرفتنـد)ملویـلودیگـران،1391،ج79:7-78(.حـالبـاعنایتبـهویژگیهای
اجتماعـیوتاریخـیجامعـۀایرانکـهگویایپیشـینه ایدیرینوتاریخـیپرحادثه
اسـت،نمیتوانونبایدازدسـتاوردهاوتجاربتاریخیدرتبیینوترسـیمالگوی
نظـریوعملـیمدیریـتجامعـهوحکومـتغفلـتکرد.ایـنپژوهـشبهروش
توصیفـی-تحلیلـیوبـاتأکیـدویژهبـرنگرشجامعهشناسـیتاریخیکـهدرمقام
یـکمکتـبنظـریوالهامبخـشبـرویژگیهـایخـاصزمانـیومکانـیایـران،
پویاییهـایدرونـیآنومنابـعتاریخـیواجتماعـیبومـیتکیـهدارد)احمـدی،
8:1388(.تـاشمیکنـددرچارچوبـیمشـخصبـهواکاویسیاسـتروابـط
محمدعلیمیـرزادولتشـاهحکمـرانادیـبغربایـرانباوالیانپشـتکوهبپـردازد.

پرسـشاصلـیمقالـهایـناسـتکـهسیاسـتمحمدعلیمیـرزادولتشـاهدربرابـر
والیـانپشـتکوهچگونـهبـودهاسـت؟فرضیۀمقالـههمبراینمبناسـتکـه:توجه
دولتمـردانوسـرانقاجـار)محمدعلیمیرزادولتشـاه(بـهنقشمهمایـات)والیان
پشـتکوه(درتأمینامنیتغربکشـوروعدمآگاهیوبینشصحیحسـرانایات
بـهایـنامـرموجـبدرپیـشگرفتـنسیاسـتحمایتـیازسـویمحمدعلیمیرزا
دولتشـاهدرارتبـاطبـاوالیانپشـتکوهدردورهمـوردپژوهشبودهاسـت؛همچنین
ایـنسیاسـتحمایتـینشـانمیدهـدکـهویدرپـیدسـتیافتنبهقدرت،سـر
وسـاماندادنبـهبی نظمی هـاوبرخـوردقاطـعبـامخالفـانحکومتمرکـزیبود.
اوبرخـيازایـاتغـربکشـورکـهمهمتریـنآنهـاوالیـانپشـتکوهبـودرانیزبا
خـودهمـراهکـرد.درنتیجۀچنیـنفراینـدی،تعارض هایدرونیوبیثباتیسیاسـی
منطقـهکاهـشیافـتکـهبهمـرورزمـان،زمینۀثبـاتسیاسـیرادرغربکشـور

آورد. فراهم
درایـنپژوهـشازروشتوصیفـی،تاریخـیوتحلیلـیجهـتتجزیهوتحلیل
دادههـاوازروشتحلیـلمحتـوابـهمنظوربررسـیاغراضونیاترجالسیاسـت

بهـرهگرفتهمیشـود.

پیشینۀ پژوهش
دربـارۀموضـوعمـوردنظـرتاکنـوناثـرمسـتقلینوشـتهنشـدهاسـت.تنهـاجلیل
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نائبیـانوهمکارانـشدرمقالـهایباعنـوان»پیامدهـایسیاسـیواجتماعیرقابت
بیـنعباسمیـرزاومحمدعلیمیـرزادولتشـاه«بـهاقدامـاتنظامـیمحمدعلیمیرزا
دولتشـاهدرمنطقـۀمـورداشـارهدرایـنپژوهشاشـاراتیداشـتهاند؛وليبهسـایر
اقدامـاتعمرانـیوفرهنگـیاواشـارهاینکردهانـد؛بـههمیـندلیلدرایـنمقاله
سـعیمیشـودبـااسـتفادهازاطاعـاتموجـوددرمنابـع،روابـطویبـاوالیـان

پشـتکوهواقدامـاتادبیاوبررسـیشـود.

ساختار اجتماعی ایران در عصر قاجار
سـطحتکامـلجریـاناجتماعـیدرهـرجامعـهبهتـواننهادهـایحکومتـیبرای
کاهـشخودکامگـیواسـتبداد؛بهویـژهجایـیکـهدربرابـرمـردمبهکارمـیرود،
بسـتگیدارد.دراینمیانمهمترینسـاختارنهادهادربهدوشکشـیدنباروجدان
ومسـئولیتاجتماعی،سـاختارمدیریتیوایالتیاسـت)وطندوست،181:1379(.
حکومـتقاجاریـهدنبالـۀرژیماسـتبدادیفـردی2500سـالۀایـرانودارایهمان
ماهیـتوخصوصیاتـیبودکهبـامختصرتفاوتیدردورههـایمختلفتاریخایران
دررژیـمسـلطنتاینکشـوربهچشـممیخـورد.شـاهیگانهمرجـعصاحیتدار
بـرایرسـیدگیبـهکلیۀمسـائلوامورکشـوریولشـکری،فرمانـدۀکلنیروهای
مسـلح،ولـینعمتهمۀافـرادملت،امـراوالزماالجـراوالزماالطاعه،سـلطنتاو
موهبتـیالهـیووجـوداومنشـأخیـروبرکتبـرایعامـۀرعایابود؛بـهطورکلی
هـرقدرتـیازشـاهناشـیمیشـدوسـرانجامبـهشـاهبـازمیگشـت.همـۀمردم
حتـیصدراعظـم،وزیـرانومأمـورانعالیرتبـۀدولـتنیزنوکرانشـاهمحسـوب
میشـدند)شـمیم،327:1388(.درکلاروپاییـاندرسـدۀ19م.پادشـاهانقاجـار
رابـهچشـمنمونـۀکاملـیازمسـتبدشـرقیمیدیدنـد)آبراهامیـان،27:1390(.
حاکمیـتایـندودمـاندرمرکـزبـهواسـطۀوزرا،درباریـان،میرزاها،مسـتوفیانو
اشـرافاعمـالمیشـد.آنهاالقابـیچونالسـلطنه،الدولـهوالممالکداشـتندوبر
سـایرمناطقکشـوربـااسـتفادهازاعیانمحلـی،خانهـا،اربابان،تجـارومجتهدان
حکومـتمیکردنـدوهـریـکازآنهـادارایمنابـعقـدرتمحلـیخـاصخـود
بودنـد)همـان:28-29(؛بـهطـورکلـی،جامعـۀایـران،صـرفنظـرازطبقهبنـدی
حرفهـای،مرکـبازدوطبقـۀمشـخصبودکهعبـارتبودنداز:طبقـهیاطبقات
حاکـموطبقـاتمحکوم)پهنادایـان،176:1396(.باایـنتوضیحات،عناصراصلی
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تشـکیلدهندۀهـرمقـدرتسیاسـیقاجاریـهرامیتوانبـهترتیبزیردسـتهبندی
کرد:

الف(شاهزادگان؛
ب(درباریانوعناصرباالیدیوانی؛

ج(رؤسایایاتبزرگوهمپیمانانحکومت؛
د(خوانینروستاوحکاممنطقهایوبومی)اکبری،24:1384(.

ایاتوعشـایردراینسـاختاراجتماعینقشاساسـیوچشـمگیریداشـتند،
درامـورداخلـیمسـتقلبودنـدوبـهصورتظاهـریروابـطخودرابـاحکومت
مرکـزیحفـظمیکردنـد.رؤسـایایـنایـاتدرزیـرلفـافنظـامپدرسـاالری
وروابـطخونـیافـرادایـلخـودرااسـتثمارمیکردنـدوتسـلطکاملـیبـرآنهـا
داشـتند.تمـاممـراوداتبیـنحکومـتوایلبهوسـیلۀسـرانآنهاانجاممیشـدو
مالیاتهـاینقـدیوجنسـیتوسـطرئیسایلبـهحکومتپرداخـتمیگردیدو
همـوبـرایدولتسـربازفراهممـی آورد)آزمنـدی،83:1376(.اطاعاتجمعیتی
درمـوردایـاتعهدقاجارناقصاسـت؛چنانکـهنمیتوانبااطمینـانآنرابازگو
کـرد.بـهنظـرمیرسـدتـاحـدودسـال1870م./1249ش.جمعیـتایـاتروبه
افزایـشبـودهوازآنپـسدرجریـانسـالهایقحطیکاهشسـریعیدرآنپدید
آمـدهاسـتودوبـارهبـاآهنگـیکندتـرسـیرصعودیداشـتهوبـهتدریجتاسـال
1914م./1293ش.ادامـهیافتـهاسـت.ایـنقبایـلوایـاتدرمجموعبیـشاز25
تـا30درصـدازجمعیتراتشـکیلمیدادند)فـوران،207:1389-206(وشـامل
15ایـلعمـدۀقاجـار،کرد،ترکمـن،بلوچ،عرب،قشـقایی،بختیاری،لر،ممسـنی،
بویراحمـدی،هـزاره،شاهسـون،افشـار،تیمـوروخمسـهبودنـد.آنهـادرمواردی
اجتماعـیذهنـیبـاادعایاصلونسـبیازیکنیایاسـاطیریمشـترکبودند؛در
واقـعموجودیتهـایسیاسـیسـیالیبودنـدکـهبـهطـوردائـمدرحالجـذبیا
ازدسـتدادناعضـابودنـد)آبراهامیـان،50:1390(.دراینبیـن،قدرتجویانبر
حمایـتایـاتتکیـهمیکردنـد؛درحالیکـهفرمانروایانمسـتقرازآنهـابهعنوان
منبـعدرآمـدوبرایسـربازگیریومحصوالتکشـاورزیبهـرهمیبردندودرعین
حـالازآنهـابـهعنوانعناصـرمخربیکهبهجامعـۀغیرایلی،حملـهومحصوالت
رانابـودمیکردنـد،بهمخالفتمسـلحانهبـاحکومتمرکـزیمیپرداختندواغلب
جاه طلبانـهبـهدنبالرسـیدنبهقدرتبودند،هراسداشـتند.برایحلاینمشـکل
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سیاسـتهایمختلفـیدنبـالمیشـدکهانتخـابوکارهریکبهقـدرتحکومت
ودردسـترسبـودنایـاتمربـوطبسـتگیداشـت.معمـوالًشـکلیازحکومت
برگزیـدهمیشـدکـهدرآن،ایـاتاجـازهداشـتندتـازمانـیکـهدرسـرحدات
تعیینشـدهتوسـطحکومـتزندگـیمیکردنـدازخودمختـاریبرخوردارباشـند
)آوریودیگـران،513:1387(.ایـاتدرعمـل،مسـتقلوخودگـردانبودنـد.به
بیـانیکـیازمقامـاتانگلیسـی،شـاهدرحـرفمیتوانسـتایلخانـیقشـقاییرا
منصـوبکنـد؛امـادایـرۀانتخاباومحـدودبـهخانوادههایسرشـناسووابسـته
بـهنظـرمسـاعدایـنخانوادههـادرمـوردخـانبـود.پیچیدگیایـننظـامایلیرا

میتـوانبـهکمـالدربیـنبختیاریهامشـاهدهکـرد)آبراهامیـان،51:1390(.

زندگینامه و زمانه
فتحعلیشـاهپسـرانزیـادیداشـت.محمدعلیمیـرزابـهعنـوانفرزندارشـداودر
سـال1203ه.ق./1788م.درقصبـۀنـوایمازنـدرانبـهدنیـاآمـد)بامـداد،1384:
629؛معلـمحبیبآبـادی،بـیتـا:136؛عضدالدولـه،229:1376؛محمودمیرزا،بی
تـا:173؛کاشـانی،464:1304(.سـهتـنازفرزنـدانفتحعلیشـاهازعباسمیـرزا
بزرگتـربودنـد)محمدعلیمیـرزاهفـتمـاهوسـهروز،محمدقلـیمیـرزاملـکآرا
سـهمـاهودوروزومحمدولـیمیـرزادومـاهوچهـارروز(؛امـابـهدلیـلقاجاری
نبـودنتبـارمـادرآنهادرمسـئلۀولیعهدینامـیازآنهابـردهنشـدوعباسمیرزابه
ولیعهدیرسـید)نفیسـی،1391،ج425:1-426(.هرچندبرخیازمنابعبهارشـد
بـودنعباسمیـرزااذعـاندارنـد؛ولینادرمیرزاایـنحرفراکـذبمحضمیداند
وبـاآنمقابلـهکـردهاسـت)نادرمیـرزا،169:1351(؛همچنیـنتانکوانـی)1383:
199(کـهدرسـال1222ه.ق./1807م.بـههمـراهژنـرالگاردانبـهایـرانآمدهبود،
گفتهاسـت:»دولتشـاهارشـدهمۀفرزندانشـاهکه22یا24سـالسـنداردهرگز
حاضـرنیسـتحقارشـدیتخـودرابـهعباسمیـرزاواگـذارکنـد«.محمودمیرزا
قاجـار)1346،ج24:1(نیـزبـهارشـدبـودنمحمدعلیمیـرزااشـارهکردهاسـت:

»ارشـدواکمـلاوالدشاهنشـاهعالـمپناهبـود...«.
ایـنتصمیـمبـههیـچوجـهبیانگریـاگویایبیلیاقتـیوبیکفایتیاینسـهنفر
ودررأسآنهـامحمدعلیمیـرزانیسـت؛بلکـهریشـهدراختافـاتوچالشهـای
بنیادینـیداردکـههـرلحظـهمیتوانسـتموجودیـتوبنـایحکومـتراباخطر

بررسی روابط سیاسی حسن خان والی با حکومت...
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جـدیمواجـهکنـد؛بـههـرحـالتنهـامزیتـیکـهسـردودمانقاجـار)یعنـیآقـا
محمدخـان(بـرایعباسمیـرزاقائـلشـد،ازایـننظـربـودکـهمـادراوبرخاف
محمدعلیمیـرزاازخانـدانقاجـاربـهشـمارمیرفـت)الچینـی،4:1326(؛امـادر
طـرفمقابـل،مـادرمحمدعلیمیـرزایـکزنگرجـیازنـژادچـوشازخانـوادۀ
تزیـکارااشـویلیبـودکـهتوسـطایرانیاناسـیرشـدهبودوفتحعلیشـاهبـهخاطر

زیبایـشاورابـههمسـریخـودانتخـابکـرد)نفیسـی،1391،ج410:1(.


نگاهی به زندگی سیاسی محمدعلی میرزا دولتشاه
درواقـعفتحعلی شـاهبـاتوجهبـهویژگیهـایمحمدعلی میرزاخاصـهعاقه مندی
بـهامـورنظامـیبـهایـنانتخـابدسـتزد.شـجاعت،دالوریوتوانمنـدیبـاال
درفرماندهـیسـپاهازویژگیهـایبـارزوبرجسـتۀاوسـت.فتحعلیشـاهبـاتوجه
بـهعاقـۀزیـادویبـهامـورنظامـیازهمـاندورانکودکـیونوجوانـی)قبـلاز
رسـیدنبـهحکومـتکرمانشـاهان(گاهـیفرماندهیسـپاهرابهاوواگـذارمیکرد
)ژوبـر،166:1346(.بـاتوجـهبـههمیـنویژگـیپـسازرسـیدنبـهحکومـت
کرمانشـاهان)1221-1237(ومحـرومشـدنازولیعهـدیتـاشخـودرابـرای
نشـاندادنبرتـریخـودبخصوصازلحـاظنظامیدوچندانکـردوازاعتراضو
توهیـنبهفتحعلیشـاههیچابایینداشـت)دروویـل،126:1376(.ویبااعتمادبه
نفـسباالیـیازتواناییهـاینظامـیخودسـتایشمیکـردوخـودرادرهرجنگی
حتـیدرمقابـلقوایروسـیهازپیشپیروزمیدانسـت)ژوبـر،168-167:1346(.
ایـنادعاهـایاوبـاواقعیـتمطابقتداشـت؛بهطوریکـهدرسـال1224ه.ق.در
جنگـیتوانسـتشکسـتیرابـرقوایروسـیهتحمیـلکنـد)دنبلـی،177:1385(.
سـیاحاناروپایـیکـهدرهمیـنمقطـعبـهایرانسـفرکردهاند،شـرحمبسـوطیاز
توانمندیهـاینظامـیاوارائـهدادهانـد)جونـز،159:1386-160(.محمدعلیمیرزا
بـاسیاسـت،کاردانـیوقابلیتهاینظامیخودتوانسـتبربسـیاریازمشـکات
منطقـهایبخصـوصحـکاممحلیفائـقآید.مهمتریـناینحکاماعـراببنیکعب
)کسـروی،158:1373(،اسـدخانبختیـاری)بختیـاری،410:1390-411(،حـکام
اردالن)مـردوخکردسـتانی،380:1379؛صفینـژاد،505،1378-506(ووالیـان
پشـتکوهبودنـد.دررابطـهبـاحکومـتمحلـیاخیـر)والیـانپشـتکوه(درادامهبه

صـورتمفصلتوضیـحدادهخواهدشـد.
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محمدعلیمیـرزادرطـولحکمرانـیخـوددرکرمانشـاهانشکسـتهایسـختی
رابـرقـوایعثمانـیتحمیـلکـرد؛چنانکـهدرسـال1221ه.ق./1806م.علیپاشـا
)لسـان الملکسـپهر،1390،ج156:1؛محمودمیـرزاقاجار،169:1389(،درسـال
1227ه.ق./1812م.عبداهللپاشـا)خاوریشـیرازی،1380،ج345:1؛لسـان الملک
سـپهر،1390،ج223:1؛هدایـت،1380،ج7638:13؛محمودمیـرزاقاجار،1389:
189(،درسـال1334ه.ق./1818م.اسـعدپاشـا)خاوریشیرازی،1380،ج505:1؛
هدایـت،1380،ج7755:13؛لسـان الملکسـپهر،1390،ج310:1(ودرسـال
1237ه.ق./1821م.محمودآقاواحمدآقاکهیا)هدایت،1380،ج7781:14-7782؛
محمودمیـرزاقاجـار،228:1389(راشکسـتداد.بـههـرترتیب،ایـنتوانمندیها

نمیتوانسـتازچشـمفتحعلی شـاهدوربماند.

توجه محمدعلی میرزا دولتشاه به شعر و معرفی دیوان وی
محمدعلیمیرزابهرغمدلمشغولیهاوگرفتاریهاینظامیهیچگاهازعلموادب
دورنبود.اوازمعدودفرزندانفتحعلیشاهاستکهبهاینامرمهمتوجهخاصی
مبذولمیداشت.درباراودرکرمانشاهانکههماننددربارپدرشآنراتدارکدیده
البتهداشتن بود)گرمارودی،100:1370(جایگاهبسیاریازعلماوشاعرانبود؛
درباریماننددربارپایتختفقطشاملاونمیشد؛بلکههریکازشاهزادگاندر
محلحکمرانیخوددرباریمشابهدربارفتحعلیشاهبرایخودتدارکدیدهبودند
)سیمونیچ،31:1353؛افضلالملک،409:1361؛نوذری،348:1380(.منابعدورۀ
قاجارازشاعربودناوباتخلص»دولت«نامبردهاند؛بهطوریکهدیوانیبهایناسم
ازخودبرجایگذاشتهاست.اوعاوهبرسرودنشعرازخواندنکتابهایدیگر
ازجملهتاریخغافلنبودهاست.اینمطلبرادرمباحثۀاوباایلچیانگلیسبرسر
قارۀآمریکاکهدرسال1227ه.ق./1811م.بااودیدارداشتهاستبهخوبیمیتوان
دریافت)موریه،1386،ج234:2-235(.آقااحمدکرمانشاهی)1372،ج166:1(
نیزبااودیدارداشتهوگفتهاست:»اوبسیارباهوش،سخی،شجاعودالوراستو
تماماوقاتشراصرفسیرکتبوتواریخمیداشت«.»توجهاوبهعلوموکتبسبب
شدتاآقااحمدکرمانشاهانیکتابخودمرآتاالحوالجهاننمارابهعنوانهدیهبه
اوتقدیمکند«همان،ج343:2-344(؛همچنینتوجهویبهشعروادبباعثشد
کهشعراییهمچونمیرزامحمدکهاسترآبادیاست،حاجیماحسنبسملابنما
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سمیعاوبیدلکرمانشاهانیدراینعرصهرشدوترقیکنند)سلطانی،1373،ج3:
302،هدایت،1339،ج953:2(.دیوانیبااشعارمتنوعازویباقیماندهاستکه

شاملغزلیات،مثنویها،قصاید،مراثیورباعیاتمیباشد:
الـف( غزلیـات:قسـمتاعظمدیواندولتشـاهراغزلیـاتاوتشـکیلدادهوتخلص

اودرتمـامغزلهـا»دولـت«بودهاسـت.مطلعغزلـیازاو:
محرماسرارجانانیمماباخبرازعالمجانانیمما...

)دولتشاه،164:1394(

ب( مثنوی هـا: بخـشدومدیـواندولتشـاهشـامل18مثنویزیباسـتکـهبرخیاز
آنهـادربرخـیازنسـخخطیعنـواندارند؛ولیدردیـواناوبراییکدسـتبودن

شـمارهگذاریشـدهاند.یـکنمونهمثنـویازاو:
الهیتانشانازخاکوآبستزمیندرجایوگردوندرشتابست...

 )همان: 189(

ج( قصایـد:بخـشسـومدیـواناوشـامل11قصیدهاسـت.درکلیۀنسـخخطیو
چاپـیدیـوان،بخـشقصایدقبـلازغزلیـاتآمدهاسـت.مطلعیکـیازقصایداو:

ساقیاعهدگلوگلزاردیگرتازهشدسبزهترازابروباغازسبزۀترتازهشد...
                                                                      )همان: 227-226(

د( مراثـی در سـوگ کربـا:بخشچهـارمکتـابرا24مرثیۀبلندوکوتـاهدرمورد
واقعـۀکربـا،ائمـۀاطهارومناسـبتهایمذهبیتشـکیلدادهاسـت.بیـتآغازین

یکـیازمراثیاو:
شدتازهبازماتمسلطانکرباگلهایغمشکفتزبستانکربا...

                                                                    )همان: 253(
ه ( مراثـی )در سـوگ فرزنـد(:بخـشپنجـمکتـابشـاملهفـتمرثیـهدرسـوگ

فرزنددولتشـاهاسـت:
افسوسکهروزگارغدارافکندمرازپایکبار...

                                               )همان: 285(
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خ( رباعیات: بخشششـمدیواناونیزشـامل60رباعیاسـت)محتشـمدولتشاهی،
:)16-15:1394

خواهمکهشبیبهکویاوجاگیرمجاییکهرخشکنمتماشاگیرم...
                                                                                            )همان: 292(

رابطۀ حسن خان فیلی، والی پشتکوه، با شاهزادۀ قاجاری 
دررابطـهبـالرسـتانوارتبـاطحـکاممحلـیآنجابـاحکومتمرکـزیبخصوص
محمدعلیمیـرزااطاعـاتپراکنـدهایوجـودداردکـهازانسـجاموقـوتکافـی
برخـوردارنیسـت.رابطـۀمحمدعلیمیـرزاباحکام،ایـاتوطوایـفمختلفاین
منطقـهازمباحـثمهمـیاسـتکـهدرایـنقسـمتبایـدمـوردتوجهقـرارگیرد؛
امـامتأسـفانههمانطـورکـهگفتهشـداطاعاتیکهدرایـنرابطهدرمنابعبهچشـم
میخـوردناقـصوپراکنـدهاسـت.دراینجـاسـعیمیشـودبـااسـتفادهازایـن
اطاعـاتنحـوۀبرخـوردوارتبـاطمحمدعلیمیـرزاباحـکاموطوایفنشـانداده
شـود.»درجنوبغربکرمانشـاهانوکردسـتاندرایرانمنطقۀایلنشـیندیگری
وجـودداردکـهبـهلرسـتانیـاجایـگاهلرهـاشـهرتدارد.مـردماینمنطقـهمانند
تمـاممـردمایـرانزندگـیییاقیوقشـاقیخـودرادرمیانجلگههایسرسـبزو
کوههـایپربـرفوچمنزارهـاسـپریمیکردنـد«)کـرزن،207:1347(.لرسـتانبه
طـورطبیعـیبهوسـیلۀسلسـلهجبالزاگـرسکهازشـمالغربیبهسـویجنوب
شـرقیامتـداددارد،بـهدوبخشمجـزا)بهرامـی،97:1388(ولرهـایبخشفیلی

آنبهدوقسـمتپشـتکوهوپیشـکوهتقسـیمشـدهاسـت)کرزن،208:1347(.
دراوایـلامپراطـوریسـلجوقیان،حاکمـانلرسـتان»اتابـکانلرسـتان«نامیـده
میشـدندوسرسلسـلۀآنهـاابوطاهـربنمحمـدبـود)جوینـی،1385،ج458:3(.
آنهـادرزمـانحملـۀهاکواظهارایلـیواطاعتکردندوازحملـهدرامانماندند؛
امـادرنهایـتدرزمـانتیموریـان،ابراهیمبنشـاهرخ،آخریناتابکبومیلرسـتان
رابرکنـارکـرد)مسـتوفی،70:1362(.درزمـانصفویـانوشـاهعباساتابـکانلـر
کوچـک1قـدرترادردسـتداشـتندکهشـاهوردیدررأسآنهابـود؛امادرطی

1.فرمانروایـیسلسـلۀاتابـکانلـرکوچـککهبرقسـمتشـمالوغربلرسـتانتسـلطداشـتازسـال580هجری
شـروعشـدودرسـال1006هجـریخاتمـهیافـت.پایتختآنـانخرمآبادکنونـیبـودهاسـت)راد،164:1374(.
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چنـدمرحلـهشـورشعلیـهحکومتمرکزیسـرکوبشـدوبـهدنبالایـنقضیه
لقـباتابکـیمنسـوخگردیـدولقبوالـی1جایآنراگرفت،سـپسحسـین خان
بـهعنواننخسـتینوالیبهدسـتورشـاهعباسبهقدرترسـید)ترکمـان،1377،ج
737:2-744(.ازایـنزمـانبـهبعـدبـردامنۀقدرتوالیـانافزودهشـد؛بهطوری
کـهمقـارنبـاحملـۀافغانهـاتـاشزیـادیبـرایجلوگیـریازسـقوطاصفهان
انجـامدادنـدولـیبینتیجـهبـود)لکهـارت،117:1394(دردورۀافشـاریهوالـی
علیمردانخـانروابطمسـالمتآمیزودوسـتانهایبـاحکومتمرکزیداشـت)راد،
201:1374-206(؛امـادرزمـانحکمرانـیزندیـانایـنمنطقـهدرجنـگوناامنی
بـهسـرمیبـرد؛بـههمیـندلیـل،کریمخـانبـهآنجـاحملـهکـردوباعـثفـرار
اسـماعیلخانوالـیشـد)نامـیاصفهانـی،123:1363-129(.دردورانقاجـارو
درزمـانفتحعلیشـاهقسـمتغربوشـمالاینناحیـهچندانموردتوجـهوالیان
نبـودهوبیشـترتوسـطسـلطانهاوخانهـایزیردسـتوالـییارؤسـایقدرتمند
عشـایرماننـدملوکهندوبای،الرتی،دوسـانیومیرادارهمیشـدهاسـت)بهرامی،
97:1388(.ایـنوالیـانتـازمـانظهـورسلسـلۀقاجـاربـهدلیـلموقعیـتخاص
جغرافیایـیخرمآبـادبـهوجودقلعـۀمعروففلکاالفـاککهاززمانشـکلگیری
قـدرتاتابـکانلـرکوچک،مقـرومرکزحاکمانمحلیلرسـتانبودهاسـت،عاقۀ
خاصـیداشـتند؛بـهطـوریکـهآنرامقـّرفرماندهـیخـودقـرارمیدادنـدواز
آنجـابـهسـایرمناطقلرسـتانفرمـانمیراندند.آنهـادرمناطقغربیسلسـلهجبال
زاگـرسورشـتهکوهمعـروفکبیرکوهقاعمسـتحکمومـرزیایجـادمیکردندو
بهوسـیلۀسـربازانعشـیرهای،ملوکوشـیوخمحلیورؤسـایعشـایریسـاکن
ایـنمناطـق،آنجـاراازحمـاتنیروهـایعثمانیحفـظمینمودند)همـان:97(.
پشـتکوهوپیشـکوهتـاقبـلازبهقدرترسـیدنآقامحمدخـانتابعیـکفرمانروا
بودنـد.آقـامحمدخـانپیشـکوهراازلرهـاگرفـتوآنراضمیمـۀحکومـت
مرکـزیکـرد؛امـادرمقابـلبـهدلیـلناتوانیدرسـرکوبپشـتکوهآنهـارابهحال

1.بانـیسلسـلۀوالیـان،حسـین خانسـلویرزیپسـرعمۀشـاهوردیخانبودکـهازطـرفنامبردهچندیـنمرتبه
بـهدربـارصفویـهآمـدهبـود.درایـنگونـهمأموریتهـاضمـنآنکـهتوجـهشـاهعباسرابهخـودجلبکـردبه
سـعایتولینعمـتخـودنیـزپرداخـتتـااینکـهبـهحکمرانـیلـرکوچکمنصـوبشـد.زمامـداریوالیـاناز
سـال1006تـا1348هجـریبـهطـولانجامیدوحکمرانـیآنهاهمزمـانباسلسـله هایصفویه،افشـاریه،زندیه،

قاجاریـهوپهلویبـود)امان اللهـیبهارونـد،82:1370(.
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خـودرهـاکـرد؛بهطـوریکـهاینقسـمتآزادومسـتقلباقـیمانـدوحکومت
مرکـزیبـهمختصـرمالیـاتواطاعـتظاهریآنهـادلخوشبـود)کـرزن،1347:
208(.ایـنحـوادثمقـارنبـاحضـورحسـنخانفیلـیفرزندارشـداسـدخانبه
عنـوانوالـیدرپشـتکوهبـودکـهوالیگـریاودرآنجـابـاتثبیـتقـدرتقاجاریه
همزمـانشـدهبـود؛بههمیـندلیلنـزاعوکشـمکشبیـنقاجارهاوایـنخاندان
قدرتمنـددرلرسـتانآغازشـد؛اماحسـنخاندرزمانقدرتگیـریآقامحمدخان
هماننـداجـدادشحکومـتقاجاررابهرسـمیتشـناختودربرخـیازحوادث
پیـشرویآقامحمدخـانبـهیـاریاوشـتافت.زمانـیکـهمحمدخـانزنـدعلیـه
آقامحمدخـانواردعمـلشـد،بهدلیـلرقابتپدرحسـنخانبازندهـا،درنهایت
طـرفآقامحمدخـانراگرفتوزمانـیکهمحمدخاندرمقابلسـپاهآقامحمدخان
گریخـت،توسـطیکـیازافـرادحسـنخانبهاسـارتدرآمـدوبهاوتحویـلداده
شـد)بهرامـی،99:1388(.ایـناقداماتواطاعتوالیازشـاهقاجاریتاشـیدر
جهـتتثبیـتموقعیـتوحفـظاسـتقالدرحـوزۀقلمرویخـودبودهاسـت؛به
گونـهایکـهبـارویکارآمـدنفتحعلیشـاهایـنتاشهـاوکمکهابـهحکومت

مرکـزیازسـرگرفتهشـد.
بـاجلـوسفتحعلیشـاهبـرتخـتسـلطنتشـورشهاازسـویحـکامو
امـرایمحلـیهمچنـانپابرجـابـود.یکیازایـنعصیانگـرانحسـینقلیخانبود
کـهعلیرغـمچندیـنبـارسـرکوباو،ازسـویفتحعلیشـاهمـوردعفوبخشـش
قـرارگرفـت.درادامـهازسـویشـاهبـهحکومـتکاشـانمنصـوبشـد؛امـابـا
تحریـکزیردسـتانشهـوایسـلطنترادرذهـنخودپـرورشمـیداد،بهطوری
کـهبـایـکفرمـانجعلیبـهحکومتاصفهاندسـتیافـت.باانتشـارایـناخبار
فتحعلیشـاهبافاصلـهلشـکریبرایسـرکوباوفرسـتاد.درزدوخـوردبینآنها
حسـینقلیخانفـرارکـردوبـهسـمتلرسـتانوکرمانشـاهانرفت.فتحعلیشـاه
نیـزازحسـنخانوالـیخواسـتکـهراهفراریـانراسـدودرصورتامـکانآنها
رادسـتگیرکنـد.بـاابـاغاینفرمـان،حسـنخانبافاصلهبـرایمقابلهبـافراریان
رفـتوتوانسـتعـدهایازآنهـارادسـتگیرکنـد؛امـادرادامـهبـاتثبیـتقـدرت
قاجارهـاروابـطفتحعلیشـاهباحسـنخانوالـیبههمخـورد)همـان:100(.بابر
هـمخـوردنروابـطبینآنهـااقداماتفتحعلیشـاهدرجهتکاهشنفـوذوقدرت
ایـنوالـیمقتـدرآغازشـد.سیاسـتکلـیاودراینبـارهازطریقایجـاداختاف
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ونـزاعدربیـنایـنخانـدانوتضعیفقـدرتوالیبـاواگذاریقسـمتیازحوزۀ
قلمـرویکهشـاملکبیرکوه)پیشـکوه(میشـدبـهمحمدعلیمیـرزاامکانپذیربود.
بـاادامـۀایـنرونـد،حسـنخانبـهناچـارازقلعـۀفلکاالفـاکچشمپوشـیکرد
ودمودسـتگاهابـاواجـدادیخـودرابـهپشـتکوهمنتقـلنمـود)بهرامـی،1388:

.)101-100
منابـعتاریخـیازچگونگـیجدایـیایـنمنطقـهوتسـلطمحمدعلیمیـرزابـر
قلعـۀفلکاالفـاکسـخنچندانـیبـهمیـاننیاوردهاند.ظاهـراًضعـفواختاف
خانـدانوالـیوقدرتبسـیارشـاهزادۀقاجـاری؛همچنینسیاسـتفتحعلیشـاه،
والـیرامجبـوربـهتسـلیمخرمآبـادوقلعهبـهمحمدعلیمیـرزاکرد)همـان:98(.
بـهایـنترتیـبطایفـۀفیلـیکـهتاایـنزماننسـبتبـههیچکـساظهـاراطاعت
نکـردهبودنـد،بـهگفتـۀمحمودمیـرزا)بـیتـا:174(:»]...[درهمبهخـرواروزر
بـهقنطـاربـرایچاکرانایـندولتبهمتصدیـانآنجاحوالـه«میکردند.ایـناقدام
اگرچـهقـدرتوالـیرامحدودتـرکـرد؛امابیـشازهرزمـاندیگریاورانسـبت
بـهحکومـتمرکـزیبیاعتناتـرومطلقالعنانتـرنمـود؛بـهطـوریکـهاززمـان
فتحعلیشـاهتـارویکارآمـدنرضاخـان،والیـانبـهصـورتشـاهکیخودمختار
عمـلمیکردنـد.درطیایندورانپشـتکوهکامًاازحیطۀقـدرتونفوذحکومت
مرکـزیخارجشـدوشـخصوالـیحاکـممطلقالعنانلرسـتانگردید؛بـهطوری

کـهارادهودسـتوراتفتحعلیشـاهدرآنجـاحاکمنبـود)بهرامـی،101:1388(.
ازطرفـیمحمدعلیمیـرزاکـهبخشپیشـکوهبهحوزۀاختیاراتاواضافهشـده
بـود،سـعیمیکـردازقـدرتوالیبـرایبرقرارینظـموامنیتوانتظامبخشـیدن
بـهایـاالتووالیـاتغربیکمـکبگیرد؛بـههمیندلیلبـرایاصـاحروابطبین
فتحعلیشـاهووالـیتاشهایـیانجـامداد؛امـامـرگزودهنگامـشهرگـزمجال
ایـنکاررابـهاونـداد)بختیـاری،45:1362(.علیرغـمنافرمانیهـایوالیبهنظر
میآیـدکـهبیـناوومحمدعلیمیـرزاروابـطخوبـیبرقـراربـوده؛بهطـوریکهبا
توجـهبـهمرزیبودنمنطقـۀتحتامـرشودرگیریهایدائمبـانیروهایعثمانی
درایـنمناطـق،همـوارهبـهمحمدعلیمیرزاکمکرسـانیمیکردهاسـت.شـخصی
بـهماننـدحسـنخانکـهازهیچکسحتـیفتحعلیشـاهحرفشـنوینداشـت،تا
آخریـنلحظـهدرکنـارمحمدعلیمیـرزامانـدوتازمانیکـهاواجازۀبازگشـتبه
والـیراصـادرنکـرد،همچناندررکابـشباقیبود)خاوریشـیرازی،1380،ج1:
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539؛بختیاری،45:1362(.
تاشهـایمحمدعلی میـرزابـرایتحکیـمقـدرتخـوددرلرسـتانفقطبـهرابطه
بـاحسـنخانوالیمحدودنمیشـد؛بلکهدرراسـتایتحققبخشـیدنبـهاهدافش
درمواقعـیبـهازدواجهـایسیاسـیونزدیکـیبـهبرخـیازطوایـفبانفـوذایـن
منطقـهمتوسـلمیگردیـد.برطبـقآنچهگفتهشـدبهخوبینمایاناسـتکـهاوبا
قـدرتهرچـهتمامتردرایـنمنطقهحکممیرانـد.والیزادهمعجـزی)30:1380(
بـرطبـقاسـنادیکهنـزداوبـوده،اذعانکردهاسـتکـه»محمدعلیمیـرزابادختر
عـوضنامـیکهگویـاازطایفۀزرینچقابـودهازدواجکردودلیلاوبـرایاینکار
زیبایـیدختـروجلـبرضایتمردملرسـتانبـود.اوبهدخترعـوضعاقۀزیادی
داشـت؛بـهگونـهایکـهعـاوهبـرسـوادآموزیبـهاو،کتابهـایزیـادیرابرای
مطالعـهدراختیـارشگذاشـت.محمدعلیمیـرزاازاوصاحبدختریبـهنامصفیه
شـد«.اعمـالورفتـارمحمدعلیمیـرزامتعاقـباینقضیـهبهخوبینشـانمیدهد
کـههـدفاصلـیاوازایـنگونـهاقداماتچیـزیجزجلـبرضایتمـردمنبوده
اسـت.ایـنسیاسـتبهتریـنراهممکـنبـرایتحکیمقـدرتوحکومتبـرمردم
آنجـابـود.درادامـه،رفتـارتنـدوخشـنمحمدعلیمیرزابامـردملرسـتانکهدلیل
آنبـرمـاپوشـیدهاسـتباعثشـدکـهآنهـاازاوبـهفتحعلیشـاهشـکایتکنند؛
بـههمیـندلیـلدرزمانحضـورمحمدعلیمیـرزادرتهران،فتحعلیشـاهشـکایت
مـردمرابـهاوگوشـزدکـردتـارضایـتآنهـاراجلـبکنـد.بـهدنبالایـنقضیه،
محمدعلیمیـرزابـاورودبـهلرسـتانهمۀسـرانوبـزرگانآنجاراجمعکـردوبه
خاطـرشـکایتازاودرنزدفتحعلیشـاهموردسـرزنشقرارداد)همـان:32-31(.
ازآنجایـیکـهادارۀامـورایـنمناطـقبـدونهمـکاریخوانیـنمحلـیامکانپذیـر
نبـود،محمدعلیمیـرزابـرایجلبرضایـتآنهاازهیچتاشـیکوتاهـینمیکرد.
بـهنظـرمیرسـدکـهاوازیکـیازمهمتریـنطوایـفایـنمنطقـهیعنیتشـمالها
اسـتفادهمیکـردهاسـت.درمقطعـیکـهمحمدعلیمیرزادرلرسـتانبود،تشـمالها
رابـرایمصلحـتوتدبیـرحکومـتخـودوسـدکـردنراهاغتشـاشهابـهنـزد
خـودفراخوانـد.اودرزمـانحضـورلرهـابـهتشـمالهاالتفـاتخاصینشـانداد
کـههمیـنامـربـهدلیـلرقابتیکـهبیـنایـاتوطوایـفمختلفوجودداشـت
باعـثشـورشمـردمعلیـهاوگردیـد؛ولـیتدبیـرمحمدعلیمیـرزامانـعازانجام
وباالگرفتـنایـنشـورشمردمـیشـد)چریکـف،62:1379-63(.گاهـیهمیـن
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طوایـفعلیـهیکدیگـرتوطئـهمیکردنـدکهبـاوسـاطتمحمدعلیمیرزابـهپایان
میرسـید.زمانـیکهحسـنخانتشـمالهایلرسـتانرابـرایمشـورتجمعکرده
بـود،عـدهایازدشـمانشتصمیـمبهقتـلاوگرفتند.حسـنخانپـسازآگاهیبه
ایـنموضـوعفـرارکـرد.همیـنامرباعـثدخالـتمحمدعلیمیـرزادرایـنقضیه
شـد؛بـهطـوریکهبـاتغییراتیدرپیشـکوهوپشـتکوهاوضاعراسـروسـامانداد
)همـان:119(.ایـندشـمنیهاوتنشهـادربیـنطوایـفهرچنـدبـهقـوتخود

باقـیبـود؛ولـیدردورۀحضـورمحمدعلیمیـرزامجـالظهـورنیافت.
یکـیدیگـرازمسـائلمبهـمدرزمـانحضـورمحمدعلیمیـرزادرلرسـتان،
مالیاتدهـیونظامیگـریطوایـفایـنمنطقـهاسـت؛البتـهمحمودمیـرزاقاجـار
)167:1390(کـهدرزمـانحسامالسـلطنهازلرسـتاندیـدنکردهبـهمالیاتبرخی
ازنواحـیدرزمـانمحمدعلیمیرزااشـارهکردهاسـت:»کلطوایفپشـتکوهشـش
هـزارخانـواربودنـدکـهمالیـاتپرداختـیآنهـادرزمـانمحمدعلیمیـرزاهشـتاد
هـزارتومـانبـودهاسـت«.اوهمچنینبهمالیاتدهیهلیانکهبخشـیازپیشـکوه
محسـوبمیشـوداشـارهکـردهاسـت:»مالیـاتپرداختـیایـنمنطقـهبـهدلیـل
نزدیکـیبـهدارالدولـهکرمانشـاهاندرزمـانمحمدعلیمیـرزاچهاردههـزارتومان

بودهاسـت«)همـان:160(.
ازیکطرفباتوجهبهمشکاتحکومتمرکزیودرگیریباقوایروسیهواز
طرفدیگرباتوجهبهتهدیدمحمدعلیمیرزانسبتبهحکومتمرکزی،وینیروهای
تحتامرخودرابیشترازهمینایاتوطوایفجمعآوریمیکرد؛بههمیندلیل
تمامتوجهخودرابهایجاددستههاینظامیازهمینهامبذولداشت.چنانچهکهگفته
شد،ارتشحسنخانمتشکلازطوایفمختلفدررویاروییمحمدعلیمیرزاباقوای
عثمانیهموارههستۀاصلیسپاهاوراتشکیلمیداد؛بهگونهایکهطایفۀحسنوند
همباافرادنظامیبرجستهایکهداشتدرارتشمحمدعلیمیرزانقشآفرینیمیکرد
)همان:167-169(.حضورطوایفمختلفدرارتشمحمدعلیمیرزاکههرکدام
براینشاندادنبرتریخودتاشمیکردند،نقشعمدهایدرموفقیتهاینظامیاو
داشت.ازسوییبرطبقاسنادوشواهدتازمانمرگشدرعزلونصبحکاممحلی
خرمآباد)لرکوچک(نقشاصلیداشت1؛امابامرگاودرسال1237ه.ق./1821م.

1.سندشمارۀ00020205باشناسۀ1303/296،محلنگهداریآرشیوملیایران.
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روندحکومتدرلرستانبهحالتسابقبازگشت؛بهطوریکهحسنخانباردیگر
تابعیتفتحعلیشاهرابهرسمیتنشناخت؛ازسویدیگر،حکومتمرکزیاینبار
همازطریقایجادنفاقمیاناعضایاینخاندانسعیکردموضعوالیراتضعیف
کند؛درنتیجهنامهایجعلیازرویدستخطعلیخانپسربزرگوالیخطاببه
برادرکوچکترشجهتهمکاریبااودربرکناریپدرش،توسطمیرزابزرگ،حاکم
متوفیلرستاننوشتندودرچادروالیانداختند.همینموضوعباعثدرگیریبین
خاندانوالیشد؛ولیدرنهایتبابرقراریصلحبینآنهاباردیگرحسنخاناطاعت
ازحکومتمرکزیراانکارکرد)دبد،427:1371-426(.بههرحالاینتوطئههااز
سویحکومتمرکزیمؤثرنیفتادوطوریکهدرزمانمحمدعلیمیرزامطیعشدند،

دیگرتکرارنشد.


تصویر شمارۀ )1(: موضوع سند: انتصاب حاکم خرم آباد به دستور محمدعلی میرزا دولتشاه یاهو 

)سند شمارۀ 00020205 با شناسۀ 296/1303، محل نگهداری آرشیو ملی ایران(.

بررسی روابط سیاسی حسن خان والی با حکومت...
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دولتخواه ها
سـابقبـرایـندرخصـوصحاکمخرمآبـادمابـهدولتخواهفرمـودهبودیـمکههر
کـهراکـهصـاحبدانـدمعـروضبداردکـهنوابمـاتعییـنفرمودهباشـمعرض
کـردهبودیـدکـهبعـدازمراجعـت...کـهبخـاکپایمبارکمشـرفشـدمعرض
خواهـمکـردچوننـوابماچنـدروزیکـهدرخرمآبادخواهیمتشـریفداشـت
وانشـاءاهللبکرمانشـاهخواهیـمآمـد...رسـیدنآندولتخـواهدرایـنجـابخاک
پـایمبـارککـهممکننیسـتوالبدتامـادرخرمآبادتشـریفداریـمبایدحاکم
آنجـامشـخصشـود...هـرکهراصـاحبدانـی...وبهعرضبرسـانآنچهبخاطر
مارسیدسـتازنوکرانیکهمایلباشـندحسـینخانیوزباشـیاسـتکهمردکآرام
بحـالخـودبیخیانتیاسـتاگـرآندولتخواهصاحبدانـداورامنصـوببفرماییم
اگـردیگـریراصـاحبداندعرضتـابرایمامعلومباشـدوازقـراریکهمذکور
میشـودکوتـاهبمحمدولیخـانمافـیمیخواهـد...ــحشرابرداشـتهیـابکربـایا
تویسـرکانرفتـهباشـدمحمدباقرخانرافرسـتادیمکهاوراازایـنحرکتمنعکند

اگـرممنـوعشـدکهخـوباگرنشـدحکـمرانگذاریکـهبرود.
حاشـیۀسـمتراسـتسـند:اگـرهمـهبایـد...بکنـی...مکنونگـذاربرودو
مرحمـتمـارادربـارهخـودبـرحـدکمـالدانسـتههمـهروزهمطالبخـودرابه

عـرضبرسـانکهمقـرون....اسـتدرعهـدهشناسـد)تصویرشـمارۀ1(.

نتیجه گیری
جلـوسفتحعلی شـاهبرتختسـلطنتتغییراتمهمیرادرچگونگـیادارۀایاالت
ووالیـاتبـهوجـودآورد.ویبـاگماشـتنشـاهزادگانقاجـاریودررأسآنهـا
فرزندانـشدرمناطـقمختلفنخسـتیناقدامخودرادراینراسـتاانجـامداد.یکی
ازمعروفتریـنایـنشـاهزادگانمحمدعلیمیرزادولتشـاهفرزندارشـدفتحعلی شـاه
بـود.فتحعلی شـاهبـاگماشـتنویبـهحکومـتکرمانشـاهانخواهانسروسـامان
دادنبـهبینظمیهـاوبرخـوردقاطـعبـامخالفـانحکومـتمرکـزیبـود.یکیاز
حکومت هـایمحلـیکـهدولتشـاهتوانسـتبـاآنهـاروابطحسـنهداشـتهباشـدو
اوضـاعرادرایـنمناطـقبـهنفـعحکومـتمرکـزیتغییردهـد،حکومـتوالیان

پشـتکوهبود.
یافتههـاودریافتههـایتاریخیدرموضوعباالنشـاندهندۀایناسـتکهسـران
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ایلـیدرعرصههـایسیاسـی-اجتماعـیداخلـیدردورۀمـوردپژوهـشاجـازۀ
بـروزفعالیـتداشـتندکـهریشـۀآنرابایـددرفضایبهوجـودآمـدهدرایندورۀ
زمانـیجسـتجوکرد.اعزاممحمدعلی میرزادولتشـاهبهکرمانشـاهانبـاتمردوعدم
فرمانبـرداریوالیانپشـتکوههمراهبـود.قابلیتهاوتوانمندیهـایمحمدعلیمیرزا
درامـورحکمرانـیونظامـیباعثشـدتـاهرچهسـریع ترتوجهحـکاممحلیرا
جلـبوآنهـارامطیـعوفرمان بـردارحکومتمرکزیکند.سیاسـتسـازشکارانۀ
ویبـهرغـمتوانمنـدیدرسـرکوبنافرمانیهـایمحلـیعامـلاصلـیموفقیـت
ویدرایجـادنظـموامنیـتدرقلمـروتحـتامرشبـود.نافرمانیوالیانپشـتکوه
کـههمـوارهبـرایحکومتمرکـزیباعثدردسـربودبـادرایـتمحمدعلی میرزا
مرتفـعگردیـد.اینکاربخصـوصدرمقابلحسـنخانفیلیبهخوبیاعمالشـد.
محمدعلیمیـرزابـانزدیـکشـدنبـهویوحفظموقعیتـشدربیناقوامپشـتکوه
بیـشازپیـشویرابـهخـودوفـادارکـرد؛چنانکهدربسـیاریازنبردهـابادولت
عثمانـیبـههمـراهسـپاهخـودبـهکمکـشمیشـتافت.ازجملـهنتایـجبهدسـت
آمـدهایـناسـتکـهمحمدعلیمیـرزابـاسیاسـتمسـالمتآمیزخـودتوانسـتتا
پایـانعمـروالیـانپشـتکوهراباحکومتمرکـزیایرانهمـراهکندوتـازمانیکه
زنـدهبـودنافرمانـیوشـورشدرمنطقـۀکرمانشـاهانبهحداقلرسـیدهبـود؛ولی
بـامـرگویایـننافرمانی هـابخصـوصدرپشـتکوهازسـرگرفتـهشـد.عملکرد
محمدعلیمیـرزادرحمایـتازشـعراوادبـانیزقابلتوجهبـود.ویعاوهبراینکه
خـوددرادبیـاتوشـاعریدسـتیداشـت،تـاشخـودرادرحمایتازشـاعران
وادیبـاندرحـوزۀتحـتامـرخـودبـهخوبـینشـانداد؛بهطـوریکـهتوجهاو
باعثرشـدوپرورششـاعرانیهمچونمیرزامحمدکهدراصلاسـترآبادیاسـت،

حاجیماحسـنبسـملابنماسـمیعاوبیدلکرمانشـاهانیشـد.

بررسی روابط سیاسی حسن خان والی با حکومت...
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منابع و مآخذ
 آبراهامیـان،یراونـد؛)1390(،تاریخ ایران مدرن،ترجمـۀمحمدابراهیمفتاحی،-

نی. تهران:
 آزمنـدی،علیرضـا؛)1376(، ناکارآمـدی نخبـگان سیاسـی بیـن دو انقاب،-

قومس. تهـران:
 آوری،پیتـر،جـان.ر.پـری،گاویـنهمبلـی،نیکـیکـدی،اسـتنفورشـاو،فیـروز-

کاظـمزاده،رزگریـوز،آ.ک.س.لمبتـن،چارلـزعیسـویوریچـاردتاپـر؛)1387(،
تاریـخ ایـران در دورۀ افشـار، زنـد و قاجار،ترجمـۀمرتضـیثاقبفر،تهـران:دیبا.

 احمـدی،حمیـد؛)1388(،بنیادهـای هویـت ملی ایـران،تهران:پژوهشـکدۀ-
مطالعـاتفرهنگـیواجتماعـیوزارتعلوم.

 افضل المک،میرزاغامحسین؛)1361(، افضل التواریخ،تهران:تاریخایران.-
 اکبـری،محمدعلـی؛)1384(،»چالش هـایعصرمـدرندرایرانعهـدقاجار«،-

مجموعهمقـاالت،تهران:روزنامـۀایران.
 اماناللهیبهاروند،سکندر؛)1370(،قوم لر،تهران:آگاه.-
 بامـداد،مهـدی؛)1384(،شـرح رجـال ایـران،تصحیـحذبیـح اهللعلیـزاده یـا-

شـکوری،تهـران:فـردوس.
 بختیـاری،سـرداراسـعد؛)1390(،تاریخ بختیـاری،بهاهتمامجمشـیدکیانفر،-

تهران:اسـاطیر.
 یادداشـت ها و خاطـرات سـردار ظفـر - بختیـاری،سـردارظفـر؛)1362(،

بختیـاری،تهـران:یسـاولی.
 بهرامی،روحاهلل؛)1388(،سلسلۀ والیان لرستان،لرستان:حروفیه.-
 پهنادایـان،شـاهین؛)بهـار1396(،»مـروریبـرسـاختاراجتماعـیواقتصادی-

ایـرانعصـرقاجـار«،فصلنامـۀتخصصیعلومسیاسـی،سـال13،شـمارۀ 38،
صـص194-173.

 تانکوانـی،ژی.ام؛)1383(،سـفرنامۀ تانکوانـی،ترجمـۀا.ع.سـعیدی،تهران:-
. چشمه

 ترکمان،اسـکندربیگ؛)1377(،عالم آرای عباسـی،بهتصحیحمحمداسماعیل-
رضوانی،ج2،تهـران:دنیایکتاب.

 جونـز،سـرهارفـورد؛)1386(،خاطرات سـرهار فـورد جونز،ترجمـۀمانی-
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صالحـی،تهـران:ثالث.
 جوینـی،عاءالدیـنعطاملـک؛)1385(،تاریـخ جهانگشـای جوینـی،بـه-

تصحیـحمحمـدقزوینـی،ج3،تهـران:دنیـایکتـاب.
 چریکـف،مسـیو؛)1379(،سـیاحتنامۀ چریکـف،ترجمـۀآبـکارمسـیحی،-

تهـران:امیرکبیـر.
 خـاوریشـیرازی،فضـل اهلل؛)1380(،تاریـخ ذوالقرنیـن،ج1،تصحیحناصر-

افشـارفر،تهـران:کتابخانـۀموزهومرکزاسـنادمجلسشـورایاسـامی.
 دبـد،بـارون؛)1371(،سـفرنامۀ لرسـتان و خوزسـتان،ترجمۀمحمدحسـین-

آریـا،تهـران:علمـیفرهنگی.
 دروویـل،گاسـپار؛)1376(،سـفر در ایـران،ترجمـۀمنوچهـراعتمـادمقـدم،-

گوتنبرگ. تهـران:
 دنبلی،عبدالرازق؛)1385(،مآثرالسـلطانیه،بهکوشـشفیروزمنصوری،تهران:-

اطاعات.
 دولتشـاه،محمدعلیمیـرزا؛)1394(،دیـوان دولتشـاه،بـهتصحیحطهماسـب-

محتشـمدولتشـاهی،تهران:خجسـته.
 راد،ناصر؛)1374(،تاریخ سرزمین ایام،تهران:ارغوان.-
 ژوبـر،پ.امـده؛)1346(،مسـافرت بـه ایـران و ارمنسـتان،ترجمـۀعلیقلـی-

اعتمـادمقـدم،تهـران:بنیـادفرهنـگایران.
 مفصـل - تاریـخ  و  تاریخـی  جغرافیـای  ،)1373( محمدعلـی؛ سـلطانی،

سـها. تهـران: ،3 ج طوایـف(، و  )ایـات  کرمانشـاهان 
 سـیمونیچ؛)1353(،خاطـرات وزیر مختار،ترجمهوتحشـیهآرین پور،تهران:-

پیام.
 شمیم،علی اصغر؛)1388(، ایران در دورۀ سلطنت قاجار،تهران:زریاب.-
 صفینژاد،صدیق؛)1378(،تاریخ کرد و کردستان،تهران:آتیه.-
 عضدالدولـه،احمدمیـرزا؛)1376(، تاریـخ عضـدی،بهکوشـشعبدالحسـین-

نوایـی،تهـران:بابک.
 فـوران،جـان؛)1389(،مقاومت شـکننده،ترجمۀاحمدتدین،تهران:مؤسسـۀ-

خدماتفرهنگیرسـا.
 کاشـانی،قاضـیاحمدبنمحمدمختار؛)1304(،تاریخ نگارسـتان،بهتصحیح-
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ومقدمـۀآقـامرتضیمدرسگیانـی،تهران:فرهنگ.
 کـرزن،لـرد؛)1347(،ایران و مسـئلۀ ایران،ترجمـۀعلیجواهـرکام،تهران:-

ابن سینا.
 آقااحمـد؛)1372(، مرآت االحـوال جهان نمـا،تصحیـحعلـی- کرمانشـاهی،

دوانـی،ج1و2،تهـران:مرکـزفرهنگـیقبلـه.
 کسروی،احمد؛)1373(،تاریخ پانصد سالۀ خوزستان،تهران:علمیفرهنگی.-
 گرمارودی،میرزافتاحخان؛)1370(،سفرنامۀ ممسنی،تهران:مستوفی.-
 الچینـی،ابوالقاسـم؛)1326(،احـواالت و دسـتخط  های عباس میـرزا قاجـار -

ایـران و روسـیه و  از جنگ هـای  تاریخچـۀ مختصـری  نایب السـلطنه و 
عثمانـی،تهـران:بنـگاهمطبوعاتیافشـاری.

 لسـان الملکسـپهر،محمدتقی خـان؛)1390(،ناسـخ التواریخ )از آغـاز تـا -
پایـان سـلطنت فتحعلی شـاه(،ج1،بـهاهتمـامجمشـیدکیانفـر،تهران:اسـاطیر.

 لکهـارت،الرنـس؛)1394(،انقـراض سلسـلۀ صفـوی،ترجمـۀاسـماعیل-
دولتشـاهی،تهـران:علمـیوفرهنگـی.

 محمودمیرزاقاجار؛)1346(،سـفینه المحمود،بهکوشـشعبدالرسولخیامپور،-
ج1،تبریز:دانشـکدۀادبیاتتبریزومؤسسـۀتاریخوفرهنگایران.

__________؛)1389(،تاریـخ صاحبقرانـی،تصحیحنـادرهجالی،تهران: -
کتابخانۀموزهومرکزاسـنادمجلسشـورایاسـامی.

__________؛)1390(،عهد حسـام )سـفرنامۀ لرسـتان و خوزسـتان(،به -
کوشـشایـرجافشـار،تهران:مرکـزپژوهشمیـراثمکتوب.

 محمودمیرزاقاجار؛)بیتا(،گلشن محمود،بیجا:بینا.-
 مردوخکردستانی،آیتاهللمحمد؛)1379(،تاریخ مردوخ،تهران:کارنگ.-
 مسـتوفی،حمـداهلل؛)1362(،نزهت القلـوب،بـهتصحیحگایلسـترنج،تهران:-

دنیـایکتاب.
 معلمحبیب آبادی،میرزامحمدعلی؛)بیتا(،مکارم اآلثار،بیجا:مکی.-
 قاجاریـه - تاریـخ  ،)1391( آوری؛ پیتـر و هامبلـی گاویـن ملویـل،چارلـز،

مهتـاب. تهـران: قـادری، تیمـور ترجمـۀ )مجموعـۀ کمبریـج(،ج7،
 موریه،جیمز؛)1386(،سـفرنامۀ جیمز موریه،ج2،ترجمۀابوالقاسـمسـری،-

توس. تهران:

    فرزاد خوش آب - جعفر آقازاده 
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 نادرمیـرزاقاجـار؛)1351(،تاریـخ و جغرافیـای دارالسـلطنۀ تبریـز،بامقدمۀ-
محمـدمشـیری،تهران:بـینا.

 نامیاصفهانی،محمدصادق؛)1363(،تاریخ گیتی گشا،تهران:اقبال.-
 نفیسـی،سـعید؛)1391(،تاریخ اجتماعی، سیاسـی ایران در دورۀ معاصر،ج-

1،بهاهتمـامعبدالکریمجربزهدار،تهران:اسـاطیر.
 نـوذری،عـزت اهلل؛)1380(،تاریـخ اجتماعـی ایـران از آغاز تا مشـروطیت،-

تهران:خجسـته.
 والـی زادهمعجـزی،محمدرضـا؛)1380(،تاریـخ لرسـتان روزگار قاجـار از -

تأسـیس تـا کودتـای 1299،تهـران:حروفیه.
 وطندوست،غامرضا؛)1379(،»ساختارقدرتواوضاعاجتماعیواقتصادی-

ایراندردورۀناصریومظفری«،پژوهشنامۀعلومانسانی،199-180.
 هدایـت،رضاقلیخـان؛)1339(،مجمع الفصحا،تصحیحمظاهـرمصفایی،ج2،-

بـیجا:بـینا.
___________؛)1380(،روضه الصفـای ناصـری،ج13و14،بهتصحیح -

جمشـیدکیانفر،تهران:اساطیر.
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