
  

  

  

  

  

  ها  معاصر از نگاه سفرنامهةايالم دور

 معاصر از ديدگاه ةنگاهي به تاريخ سياسي و اجتماعي و اقتصادي ايالم در دور

  نويسان بيگانه سفرنامه

  

  بهرام كريمي

  مدرس مراكز آموزش عالي

  

  

  مقدمه 

ت مردم دهد تا دربارة زندگي سراسر رنج و زحم فقدان اسناد و مدارك تاريخي به ما اجازه نمي
هاي  ترسيم سيماي كلي زندگي اجتماعي توده. ايالم بخصوص در دورة معاصر قضاوت كنيم

 ديداري كاري سخت و -توقع و قانع اين منطقه به علت كمبود منابع نوشتاري كش، كم زحمت
  . دشوار است و اين امر بر اهل علم و قلم پوشيده نيست

 تاريخ واليت پشتكوه بخصوص تاريخ توان گفت كه اطالعات ما درباب در مجموع مي  
نگاران ايراني باشد كه عنايت زيادي  تواند عيب بزرگ تاريخ اجتماعي آن محدود است و اين مي

عدم امنيت به جهت عبور و مرور مسافران خارجي، . اند به طبقات محروم و خارج از دربار نداشته
همگي از عواملي هستند كه ... ن العبور بودن آ موقعيت خاص جغرافيايي منطقه و بخصوص صعب
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اي در اين منطقه صورت  شناسي عملي و گسترده سبب شده است تحقيقات تاريخي و باستان
  . نگيرد
 نوشتاري، حوادث طبيعي چون سيل، كوچ مداوم عشاير،  از طرف ديگر، فقر فرهنگ  

 شده كه اسناد جنگهاي داخلي بين طوايف و فرهنگ سنتي مردم نيز ازجمله عواملي است كه سبب
اند  ها و ديگر اسنادي كه كاربرد تاريخي و تحقيقي داشته محلي خاندانهاي بزرگ يا يادداشتها و قباله

  . از بين بروند
تحقيقات اصيل دربارة تاريخ ايالم در دورة معاصر اندك و ناقابل است، آنچه بيگانگان   
گزارشات دولتِي .  خودشان بوده استاند در بعضي موارد مغرضانه و موافق منافع و مصالح نوشته

حكام واليات و خانهاي محلي هم كه در اسناد قاجاريه ثبت و ضبط شده نيز محدود و مبهم 
  . كند هاي نويسندگان ايراني از چند مقاله هم تجاوز نمي است، نوشته

ين  دربارة ا ايرانةايران و قضيناشناخته بودن اين واليت به حدي است كه نويسندة كتاب   
رسيم كه حائز اهميت  اي مي  فيلي است ما به ناحيهةدر پشتكوه كه سرزمين طايف«: گويد منطقه مي

هاي كوهستاني يا  بيشتري است از آن جهت كه كمتر شناخته شده است، اين منطقه شامل رشته
صورت غيرقابل نفوذي از ساحل راست كرخه تا مرز عثماني  هايي در بين آنهاست كه به جلگه

انگيز نخواهد بود كه  اي است دورافتاده و غيرقابل رسوخ، بنابراين حيرت داد دارد و آن منطقهامت
  .»بدانيم طوايف آن از هر جهت وضع و حال صحرانشيني دارند

  
  شناسايي، معرفي و نقد منابع و مĤخذ 

واقع در جادة خان   تختةنوشت سنگ: جاي مانده از واليان پشتكوه، الف ها و آثار مكتوب به  كتيبه-١
نوشته به دستور غالمرضاخان آخرين والي پشتكوه، معروف به  آباد مهران، اين سنگ صالح

 ٣٤خان در  نام تخت بر روي سنگي به طول دو متر و عرض يك متر در محلي به» ابوقداره«
ه كيلومتري راه ايالم به مهران دربارة تاريخ مختصري از حكام پشتكوه و كارهاي آنها تدوين شد

نوشته، كه به خط نستعليق است، تاريخ سياسي واليان پشتكوه را به ترتيب ذكر  اين سنگ. است
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اي از تاريخ سياسي واليان پشتكوه و اقداماتي را كه هريك از آنها در طي حاكميت  كرده و خالصه
  . نوشته نيامده است دهد ولي نام بعضي از واليان در اين سنگ اند شرح مي خود انجام داده

آباد و ايالم در  اي ضلع شمالي محلة سبزي  تنگة قوچعلي، اين كتيبه بر ديوار صخرهةنوشت سنگ: ب
متر با خط نستعليق نوشته شده   سانتي٧٠×٥٠تنگة قوچعلي در ارتفاع سي تا چهل متري به ابعاد 
ست كه در آباد و قلعة حسينيه و نهر اميرآباد ا است، كه مفاد آن دربارة تاريخ ساختن قلعة حسين

خان اميرتومان  الدين شاه و به فرمان والي قدرتمند لرستان فيلي حسينقلي ق در عهد ناصر١٣٠٥
  . خان اشاره دارد  است و همچنين به تاريخ و محل دفن مرحوم حسينقلي احداث شده

 نوشته در مورد بناي قلعة والي در زمان سلطنت  قلعة والي در شهر ايالم، اين سنگةنوشت سنگ: ج
خان ابوقداره بنا شده و به معاونت حاج  گري غالمرضا محمدعلي شاه قاجار است كه در عصر والي

  .علي كرمانشاهي صورت گرفته است درويش
 اسناد و مكاتبات دولتي، اسناد و مدارك و گزارشات دولتي زيادي درزمينة تاريخ سياسي و -٢

 حكومت مركزي، بعد مسافت، ة سلطموقعيت طبيعي، دوري از. اجتماعي واليان در دست نيست
برخورداري از موقعيت حساس مرزي با عثماني و نوع تفكر واليان، كه هميشه درصدد حفظ 
موقعيت و قدرت خود بودند، همگي از عواملي هستند كه سبب شده است مدارك دولتي مكتوب 

ا لرستان يك اندكي دربارة پشتكوه در دست باشد و شايد هم بدان جهت است كه اين منطقه ب
  .اند حوزه محسوب شده

السلطان، پسر ناصرالدين شاه، حاكم  با اين وجود در اسناد مكاتبات دولتي گزارشاتي از ظل  
. خان والي پشتكوه در دست هست مطلق و مستبد اصفهان در مورد قدرت و اقتدار حسينعلي

مرضاخان اشاراتي  هدايت به حوادث پشتكوه در عصر غالخاطرات و خطراتهمچنين در كتاب 
  .شده است

هاي مأموران و سياحان خارجي، بهترين روايتها درزمينة اخالق،   گزارشها، يادداشتها و سفرنامه-٣
رفتار، اقتدار واليان و قلمرو آنها، زندگي اجتماعي ايالت و عشاير، ميزان مالياتهاي ديواني، جمعيت 

عتقادات و باورهاي مردم، روابط رعيت با  واليان، نوع اةعشاير، آداب و رسوم اقوام تحت سلط
انگليسي، روسي، (ها، خاطرات و گزارشهاي مأموران، سفيران و جهانگردان بيگانه  سفرنامه... واليان
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اگرچه اين ماجراجويان . آلماني و فرانسوي در غرب ايران و بخصوص در قلمرو واليان است
هاي آنها خالي از غرض و   و نوشتهاند درصدد كسب منافع و مصالح دولت متبوع خود بوده

ها  اند گفته از آنجا كه خود شاهد بعضي از وقايع و رويدادهاي عصر واليان بوده. گويي نيست اغراق
  .هاي آنها براي بررسي تاريخ سياسي و اجتماعي اين عصر بسيار مؤثر و ارزشمند است و نوشته
زارت امور خارجه انگليس بود، كه از ادمونذر، وي يكي از مأموران و كاركنان رسمي و: الف  
 مأمور سياسي انگليس در ١٩١٧ ميالدي معاون كنسول انگليس در ايران و در ١٩١٥ تا ١٩١٣
 مأمور ١٩٢٢غربي ايران و در   مأمور سياسي در جنوب١٩١٩ تا ١٩١٧النهرين و در سالهاي  بين

شت، آثار متعددي درزمينة وي چون تسلط كامل به زبان كردي دا. ويژه در كردستان عراق بود
. استها عرب و ها ترك، كردهاترين آنها يادداشتهاي لرستان و كتاب  كردها نوشته است كه مهم

 ١٩٣١ تا ١٩٢٧ انگليسي است كه در سالهاي ةاستارك فريا، وي جهانگرد و نويسند: ب  
سفري ترين اثر وي  مهم. وي به زبانهاي فارسي و عربي آشنايي داشته است. ميالدي وارد ايران شد

 است كه شامل سفر استانهاي لرستان، ايالم و مازندران است و در دو قسمت به ديار حشاشين
وي در آستانة تحوالت . اشياي عتيقة زيرخاكي لرستان و سفري به ديار حشاشين تنظيم شده است

ناطق وارد آور م پس از انقراض قاجاريه و درهم شكستن قدرت رؤساي ايالت و اعدام سران نام
  . شناسي منطقة بدره است ايران شده است مطالب او بهترين گزارشها دربارة تاريخ و باستان

 ة، وارد ايران شد و سفرنام١٨٤٥ تزاري بود كه در ةبارون دوبذ، وي از مأموران روسي: ج  
 ةمسفرناچهار فصل از .  تهيه كرده است لرستان و خوزستانةسفرنامنام  خود را در دو جلد به

الهي بهاروند آن را ترجمه و   مربوط به لُرها است كه سكندر امان٢٩ تا ٢٦ او يعني فصول لرستان
انتشارات بابك چاپ كرده است، اين سفرنامه حاوي اطالعاتي درزمينة اوضاع جغرافيايي، 
اجتماعي، و طوايف لُر كوچك، وضعيت مالياتهاي پشتكوه و پشتكوه در دورة قاجاريه، محصوالت 

  . شاورزي و صفات لُرها و اعتقادات و باورهاي آنها استك
 ميالدي براي ادامة تحقيقات ١٨٨٩شناس فرانسوي در  دمورگان، ژاك دمورگان باستان: د  
شناسي ديوالفوا به ايران فرستاده شد و سرانجام بعد از سالها تحقيقات شرح مسافرت خود  باستان

اوي اطالعات سودمندي دربارة اوضاع سياسي واليت سفرنامة او ح.  تحرير درآوردةرا به رشت
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خان ابوقداره و روابط او با اعراب بني الم و  پشتكوه، قلمرو واليان و بخصوص حكومت حسينعلي
شناسي او دربارة ايران باستان و بخصوص  باشد، و همچنين كتاب باستان همسايگان مرزي والي مي

  . شمالي ارزشمند است نفوذ تمدن ايالمي در منطقة سيمره و كوفة 
 ميالدي به خدمت ١٨٢٨راولينسون، سر هنري راولينسون از اهالي آكسفورد بود كه در : ه  

ارتش هند شرقي درآمد، وي در هندوستان زبان فارسي را فرا گرفت و براي تجديد سازمان سپاه 
 همدان و كتيبة ةنام  گنجةبرداري از كتيب وي در عصر محمدشاه موفق به نسخه. ايران عازم تهران شد

  .ميخي بيستون شد
 اطالعاتي درزمينة تاريخ ة است كه دربرگيرندگذر از زهاب به خوزستانترين اثر وي  مهم  

سياسي و اجتماعي واليان پشتكوه، طوايف و عشاير، ميزان مالياتهاي ديواني پشتكوه، راههاي 
  .هد باستان استرو سيمره به تيسفون در ع باستاني منطقه و بخصوص راه ارابه

كتاب . ترين افراد در ارتباط با تاريخ ايران است مهم. جورج كرزن، سياستمدار انگليسي بود: و  
 نام دارد، لرد كرزن در دورة قاجاريه از پشتكوه ديدن كرد و در كتاب خود  ايرانةايران و قضيوي 

ن والي پشتكوه و اوضاع خا اوضاع جغرافيايي پشتكوه، اهميت اين منطقه، وضعيت دربار حسينعلي
اگرچه او دربارة لُرها و صفات آنها دچار افراط . نمايد سياسي و اجتماعي اين واليت را تشريح مي

شده و خصلتهاي ناروا به آنها نسبت داده است، ولي با وجود اين گزارشهاي او بهترين اطالعات 
  .درزمينة تاريخ سياسي و اجتماعي اوضاع عشاير پشتكوه است

 ميالدي، كه يكي از ١٩٠٧شناس آلماني در سال  گروته، هووگو گروته جغرافيدان و قوم: ز  
النهرين به ايران آمد، از پشتكوه و  سالهاي بحراني سلطنت قاجاريان و تاريخ ايران است، از راه بين

ة پس از كرمانشاه، همدان، قم و تهران ديدن كرد، سفرنامة او اطالعات مفيد و جالب توجهي دربار
وي نخست از پشتكوه . وضعيت اجتماعي و اقتصادي ايران آن روز از ديد يك محقق آلماني است

سفرنامة او حاوي اطالعات ارزشمندي . كرد ديدن كرد كه در آن زمان غالمرضاخان آن را اداره مي
درزمينة اوضاع جغرافيايي و سياسي پشتكوه در عصر غالمرضاخان، وضعيت زندگي زنان، پوشاك 

  . باشد م، نحوة داد و ستد و نوع محصوالت كشاورزي پشتكوه ميمرد
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 ميالدي مشغول يك سلسله فعاليت سياسي در جنوب ايران ١٨٤٠ تا ١٨٢٢اليارد، وي از : ح  
خان حضور داشت و از طرف سفير  و خوزستان بود و در قيام و شورش بختياريها و قيام محمدتقي

 تا طرحي دربارة حل اختالفات ايران و عثماني تهيه انگليس در دربار عثماني مأموريت يافت
ماجراهاي نام   ميالدي به١٨٣٩نمايد، مجموعه يادداشتهاي سفر او در لرستان مربوط به تابستان 

يادداشتهاي او دربارة اوضاع سياسي و اجتماعي واليت پشتكوه در دورة .  استاوليه در ايران
  . اجتماعي طوايف بختياري مفيد استخان و اوضاع  خان پسر حسن گري علي والي

 ١٩١٢ ميالدي در ايران خدمت كرد و در ١٩٠٨ تا ١٩٠٤مينورسكي، وي در سالهاي : ط  
از وي آثار زيادي به فرانسوي و انگليسي برجاي مانده كه يكي . ميالدي سفير روس در تهران بود

.  به چاپ رسيده است اسالمالمعارف ةداير است كه به زبان فرانسوي در لرستان و لرهااز آنها 
  . باشد سفرنامة او شامل اطالعات مفيدي دربارة مذهب، زبان، لغت لر، ادبيات و تاريخ كردها مي

 ميالدي به نمايندگي از دولت انگليس در كميسيون سرحدي ١٩١٤ويلسون، وي در : س  
فارس   خليج ميالدي به نمايندگي سياسي انگليس مقيم١٩١٨ايران و تركيه شركت كرد و در 

وظيفة .  ميالدي يكي از مديران شركت سابق ايران و انگليس بود١٩٣٠ تا ١٩٢١برگزيده شد و از 
برداري از نفت  برداري از سواحل كارون و نواحي جنوب غرب ايران به منظور بهره اصلي او نقشه

  . نفت بودايران و پيدا كردن راههاي جديد و آگاهي از وضعيت عشاير به منظور دستيابي به 
ويلسون در گزارش سفر خود وضعيت طبيعي لرستان، پشتكوه و صفات عشاير لُر، مسئلة   

 .كند هاي اين منطقه و وضعيت اسفناك لُرها را توصيف مي آهن در لرستان، امامزاده احداث راه
  

  معروف به پشتكوه والي ) ايالم امروزي( جغرافياي تاريخي واليت لرستان فيلي 

شود يكي از مراكز تمدني  بين ايالم باستان و ماد واقع شده بود و اكنون ايالم ناميده ميسرزميني كه 
اين سرزمين . ترين مناطق غرب است قديمي ساكنان اولية ايران و در عين حال يكي از ناشناخته

شوش (حاصلخيز و پرجمعيت كه از جلگه ايوان غرب در امتداد زاگرس تا حدود دشت سوزيانا 
استرابون از اين واليت . شد ناميده مي» ماساباتيك«گسترش يافته بود در جغرافيايي قديم ) امروزي

  . عنوان يكي از بخشهاي بزرگ عيالم ياد كرده است به
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دربارة حاكميت سياسي هخامنشيان در اين واليت اطالعات دقيقي در دست نداريم،   
 شاهي، كه از اين واليت ةداطالعات ما در حدي است كه شوش پايتخت زمستاني با يك جا

  . گذشت، در ارتباط بوده است مي
دهد كه حكومت دو ماه همدان و ماسبذان و  دينوري از حاكميت اشكانيان بر اياالت جبال خبر مي

  .مهرجانقذق و ملوان در دست اشه پسر اشكان بوده است
ين وسيعي بوده بنابر اطالعاتي كه از دورة ساسانيان در دست هست غرب ايران شامل سرزم  

ناميدند كه » جبال«است كه به پهله يا پهلو معروف بوده كه بعدها اعراب به هنگام فتح ايران آن را 
شامل اصفهان، ري، همدان، كرمانشاه، دينور، ماسبذان، مهرجانقذق، نهاوند، كوفه، قم و آذربايجان 

  .بوده است
صر خالفت عمر سپاهيان سلمان  هجري در ع٢١واليات مهرجانقذق و ماسبذان را در سال   

  . شد ئي از قلمرو بزرگ جامعة اسالمي محسوب ميجزبه فرماندهي ابوموسي اشعري فتح كردند و 
واليات مهرجانقذق و ماسبذان و عصر خلفاي عباسي هم مورد توجه حاكمان عباسي بود تا   
هاي   برخورد با خرابههاي ماسبذان بر اثر كه مهدي، خليفه عباسي، هنگام شكار در خرابه جايي

  . باستاني اين شهر جان خود را از دست داده است
نام واليت جبال بعدها در جغرافياي غرب ايران متروك شد و در قرن ششم هجري در عصر   

ناميدند تا با عراق عرب كه منظور قسمت سفالي » عراق عجم«سلجوقيان به غلط آن را 
  .النهرين بود اشتباه نشود بين

 لرستان، پيشكوه و ة شش هجري با تشكيل حكومت اتابكان لر كوچك كل منطقدر قرن  
 قلمرو لُر كوچك را واليت عالم آراي عباسيمؤلف . گيرد پشتكوه، تحت سلطه و نفوذ آنها قرار مي

 ةبه احتمال زياد منظور دهستان هندميني از توابع بدر[خرما باد، خاوه و الشتر و صدمره و هذمين 
گويد واليت مذكور بر جانب جنوبي عراق واقع گشته عرض آن از   ذكر كرده و مي]امروزي باشد

يك طرف به واليت همدان و قلمرو علشكر متصل و از طرف ديگر به خوزستان كه تا حدود 
  . يافت بغداد است گسترش مي
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خان، حاكم لرستان، و  در عصر فرمانروايي شاه عباس اول به دنبال شورش شاهوردي  
.  لرستان يك والي انتخاب كردةوي نظام اتابكي در لرستان لغو و شاه عباس براي منطقدستگيري 

. تا زمان آقا محمدخان همچنان ادامه داشت) پشتكوه و پيشكوه(روند نظام واليگري بر كل لرستان 
هاي قدرت خود را در تمام  شاه كه سعي داشت پايه پس از مرگ آقا محمدخان قاجار، فتحعلي

ن تثبيت كند، كوشيد نفوذ قدرت حكام و امراي محلي را محدود كند و به دنبال سياست نقاط ايرا
علت موقعيت  لرستان كه به) گماردن شاهزادگان قاجاريه بر مناطق مهم ايران(قاجاري كردن ايران 

كرد، به دو قسمت  جغرافيايي و بافت ايلياتي آن هميشه براي حكومتهاي ايراني مشكل ايجاد مي
 و پيشكوه تقسيم شد و پشتكوه را به همراه كردستان و كرمانشاه به پسر خود محمدعلي پشتكوه

  .ميرزا دولتشاه واگذار كرد
 پهلوي، غالمرضا اليان بود تا اينكه در عصر رضاخانش تحت ادارة و١٣٠٧پشتكوه تا   

در همانجا هم آخرين والي پشتكوه، ايالم، به عراق پناهنده شد، غالمرضاخان مدتي در عراق بود و 
ش ايران به چهارده استان و شش فرماندار ١٣٣٩بندي ايران در  براساس آخرين تقسيم. درگذشت

  .  بخشداري تقسيم شد٤٤٩ فرمانداري و ١٣٩كل و 
نام شهرستان ايالم جزء استان كرمانشاهان است، اما به موجب  بندي، ايالم به در اين تقسيم  
 وزيران، فرمانداري ايالم با بخشهاي تابعه و همچنين با ش هيئت١٣٤٣ دي ماه ٢١ مورخ ةمصوب

شهر، دهستان ايوان به ترتيب از استان كرمانشاهان و شهرستانهاي دشت  بخشهاي موسيان، دره
آباد و شادآباد منتزع و با شهرستانهاي ايالم، دهلران، مهران و بدره به يك واحد  ميشان و خرم

  . و لرستان پشتكوه تبديل شد كه مركز آن همان ايالم استنام فرمانداري كل ايالم  مستقل به
  

  حدود و وسعت قلمرو تحت ارادة واليان 

نويسان و سفيران  مدارك مستند و دقيقي دربارة حدود جغرافيايي پشتكوه در دست نداريم، سفرنامه
 واليت اند درمورد حدود جغرافيايي اين اي كه در دورة قاجاريه از پشتكوه ديدن كرده بيگانه

توان گفت قلمرو آنها از شمال به خاك ايالت كرمانشاه  اند كه در مجموع مي ه گزارشهايي ارائه كرد
و از جنوب دزفول يعني شمال خوزستان، از ) كلهرقلمرو زيست و بوم طوايف (و منطقة ايوان 
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رق به النهرين مرز ايران و عثماني و از مش غرب به سلسله جبال حمرين شرف و بر دشت بين
شد؛ البته دامنة قدرت آنها گاهي از   شمالي محدود مية سيمره كرخةهاي كبيركوه و رودخان دامنه

) باغشاهي( عراق و باغشاي ةهايي كه با عثماني داشتند تا بدو رفت و در كشمكش اين هم فراتر مي
  . يافت گسترش مي

  
  تاريخ سياسي واليان پشتكوه

خان واقع در  نوشته تخت رة تاريخ سياسي واليان پشتكوه سنگترين منابع دربا ترين و دقيق مهم
با استناد . آباد به مهران است كه در زمان غالمرضاخان و به دستور او نوشته شده است  صالحةجاد

خان به امر واليگري لرستان  نوشته در عصر حكومت آقا محمدخان قاجار، حسن به اين سنگ
  .م پشتكوه حكومت كردمنصوب شد و تا سن نود سالگي بر تما

االفالك بوده  آباد بودند و مركز آنها قلعة فلك خان در خرم واليان پشتكوه تا زمان اسماعيل  
خان والي  علت اختالفاتي كه در امور مرزي حاصل شد بنابر امر دولت، محمدحسن بعداً به. است

وزات دولت عثماني و مقر خود را به پشتكوه انتقال داد كه به خط مرز نزديك بود تا از تجا
آباد به پشتكوه و جدا  دربارة انتقال مركز حكومت واليان از خرم. تحريكات آنها جلوگيري نمايد

تواند وجود داشته باشد؛ محدود كردن نفوذ  شدن اين دو واليت از يكديگر داليل ديگري مي
اه را به اين امر وا ش تواند فتحعلي قدرت حكام و امراي محلي و سرحدي و قاجاري كردن ايران مي

شاه لرستان را به دو قسمت پشتكوه و  داشته باشد و به دنبال همين اهداف بوده است كه فتحعلي
واگذار » دولتشاه«پيشكوه تقسيم و حكومت كردستان، كرمانشاه، و پشتكوه را به محمدعلي ميرزا 

  . كرد
ين چگونگي تسلط در مورد چگونگي جدايي اين دو منطقة لرستان از همديگر و همچن  

احتماالً اختالفات در . دولتشاه بر لرستان گزارشهاي دمرگان و راولينسون با هم متفاوت است
 والي و قدرت برتر شاهزادة قاجاري و حمايتهاي دولت مركزي و مشكالتي كه حكومت ةخانواد

م لرستان قاجاريه در مرزهاي غربي با دولت عثماني داشته است از علل و عوامل جدايي و تقسي
  .بوده است
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اين صفات را يك . خان فردي ظالم و خشن بوده است بنا به گزارشهاي لردكرزن حسن  
خان، احمدخان و  علي(خان و فرزندانش  در اواخر عمر، بين حسن. ايراني براي او نقل كرده است

 دولتشاه،  پشتكوه بين آنها تقسيم شد، و محمدعلي ميرزاةاختالف افتاد و صفحات ثالث) حيدرخان
حاكم كرمانشاه، كه در پي فرصت بود از اين موقعيت استفاده نمود به مداخله پرداخت و با 

خان معزول  حسن. پشتيباني از پسرها بر ضد پدر توانسته بود جزئي نفوذ در منطقه كسب كند
  .عنوان والي انتخاب شدند خان و احمدخان مشتركاً به گرديد و علي

جا را  و مرج همه اير و طوايف، بين فرزندان والي تقسيم شدند و هرج در اين دوره، گويا عش  
فرا گرفت و ايالت در اين دوره دريافتند كه با ادامة كشمكش بين حاكمان تنها آنان آسيب خواهند 

  .ديد و نفوذ دولت در بين آنها گسترش خواهد يافت
جاي نياورد و براي  ا بهشاه وفاداري خود ر خان والي در دورة حكومت فتحعلي گويا حسن  

مدتي نسبتاً طوالني چون رئيسي مستقل عمل نمود و دولت مركزي با ايجاد نفاق در خانوادة والي 
داند و تا  بارون دوبذ اين سياست را ناشي از ضعف دولت مركزي مي. براي تضعيف او كوشيد

توانند  گامي كه نميدولت ايران مانند تمام دولتهاي ضعيف هن«. تواند درست باشد حدي هم مي
 والي براي ةقدرت خود را تحميل كند با ايجاد دسيسه و پراكندن تخم نفاق بين اعضاي خانواد

اي كه گفته شد ميرزا بزرگ حاكم قبلي لرستان به خط  تضعيف او كوشش كرد، بر اثر نامه
  .»احمدخان جعل نمود و از او خواست كه عليه پدرشان توطئه كنند

خان آخرين نفر از اتابكان لُر بود، در سن  لي، كه قبالً از نوكرهاي شاهورديخان وا اين حسن  
  . خانه نجف اشرف مدفون شد ق درگذشت و در كشيك١٣٥٥شاه در  ينود سالگي در عصر فتحعل

گري شد، و هر  خان باعث اختالف شديدي ميان فرزندان والي جهت تصدي امر والي مرگ حسن
مدعي قدرت شدند و در اين اختالفات، سراسر ) مدخان و حيدرخانخان، اح علي(سه فرزند والي 

  .خان پيروز شد منطقة پشتكوه در آشوب و ناامني فرو رفت در اين كشمكش علي
خان، والي پشتكوه، مالقات  اليارد كه در اين دوره از پشتكوه ديدن كرده و از نزديك با علي  

او در حد شأن و مقام خود دربار «: گويد  ميداشته است دربارة خصلتها و تشكيالت دربار والي
ويژه اروپائيان سوءظن  دانستم امياهي به از ديدار او بسيار نگران بودم چون مي. كوچكي تشكيل داد
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كردم كه به دستور عموي همين شخص دو تن از هموطنانم يعني سروان  دارد و فراموش نمي
 ديوانخانة والي چادر بسيار بزرگي بود كه .اي كشته شدند طور وحشيانه گرنت و فوزرينگهام به

 بور يا وني مسدود ةكار برده بودند، اطرافش را با چند تخت براي برافراشتن آن ديركهاي متعددي به
 و آمد باز گذاشته بودند، والي در   آن به جهت رفتةكرده و تنها چهار مدخل در چهار گوش

ه و در كنارش يكي از مجتهدان معروف قسمت فوقاني چادر بر روي فرش زيبايي جلوس كرد
خوانين . كس حق نشستن در كنار والي را ندارد لرستان نشسته بود، ظاهراً غير از اين مالء هيچ

سفيدان طوايف فيلي در دايرة بزرگي گرداگرد والي نشسته  و ديگر سركردگان و ريش) توشمال(
هاي مخوف و   مسلح بودند با قيافهپشت سرش تعدادي از گماشتگان كه از پاي تا دندان. بودند

باش ايستاده بودند تا احكام والي   اي فدايي به حال آماده در جلوي چادر، عده. خشن ايستاده بودند
  . اجرا درآورندةرا درمورد شكنجه يا احتماالً قتل مقصرين به مرحل

 ماليان رابطة پرست بود و ظاهراً با علما و طبقة خان در دوران حكومت خود فردي ميهن علي  
ها كشتيهايشان را در آبهاي  وي در اولين برخورد با اليارد گفت چرا انگليسي. خوبي داشته است

اند؟ بعد از مرگ  در بصره احداث كرده) قلعه(اند؟ و چرا يك كوت  دجله و فرات مستقر نموده
ومت خود به وي در دوران حك. خان پسر حيدرخان به واليگري پشتكوه رسيد خان، حسينقلي علي

منابع تاريخي دورة قاجاريه و روايت . القاب صارم السلطنه، سردار اشراف و امير تومان ملقب شد
نويسان بيگانه اعم از ماجراجو و جهانگرد كه در دورة ناصرالدين شاه و بعد از آن، از  سفرنامه

  .اند راحت ياد كردهخان به ص اند از شجاعت، شهامت و اقتدار حسينقلي لرستان پشتكوه ديدن كرده
 بودند  خشونت وي در سركوبي قبايل سركش و ياغي سگوند، كه شهر دزفول را غارت كرده  

الم، كه از اتباع عثماني بودند و به مرزهاي ايران تجاوز  و جديت او در برخورد با اعراب بني
  .ملقب گردد» ابوقداره«كردند، باعث شد كه به لقب  مي

ن در عصر ناصرالدين شاه در خاطرات خود دربارة عظمت او السلطان حاكم اصفها ظل  
طور يقين شش  والي پشتكوه، كه رئيس طايفة فيلي باشد، هيچ سلطان با اقتدار او نبود، به«: گويد مي

  . »زدند هزار تفنگچي داشت و كوس انا و الغيري را روزي چهار مرتبه بر درگاهش مي
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لرد كرزن، كه در عصر ناصرالدين شاه با والي پشتكوه مالقات داشته است دربارة خلق و   
خان مثل پدرش ظالم نيست، سركار والي به ندرت از مقر خود خارج  حسينقلي«: گويد خوي او مي

 هيبت زياد و رفتار با ةخوانند و به واسط او را فيلي هم مي. شود وي خوش محضر است مي
اند و زيردستانش هم  اي از اتباعش به خاك تركيه فرار كرده لقب دارد و عده» دارهابوق«خشونتش 

  . »دوستش ندارند
خان فرزندش غالمرضاخان، كه بعد از سركوبي طوايف جسور و ياغي  بعد از مرگ حسينقلي  

 .ملقب گرديد» السلطنه صارم«شد و به واليگري رسيد و به » السلطان فتح«دست پدرش ملقب به  به
غالمرضاخان مانند پدرش فرمانروايي قدرتمند و خشن بود، گروته كه چند روزي در دربار او 

والي نظير امراي قرون وسطايي فرمانروايي مطلق و مالك «: گويد اقامت داشته است دربارة او مي
  .»رود و بر جان و مال مردم تسلط دارد شمار مي الرقاب اين سرزمين به

 پهلوي با نقدينه و جواهرات خود به عراق رفت و ادشاهي رضاخانالمرضاخان در زمان پغ  
شد و چون در اين  ش، خواست به ايران بازگردد و به او تأمين هم داده١٣٠٨در . در بغداد مقيم شد

اي وارد نياورند و  ايام رؤساي الوار لرستان را با وجود اينكه قسم خورده شده بود كه به آنها صدمه
آباد سرلشكر آقاخان خزاعي همه را به دار  ، تأمين داده بود پس از آمدن به خرمبه آنان نيز دولت

  . آويخت، بنابراين غالمرضاخان از آمدن به ايران به كلي منصرف شد
  

  تشكيالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و قضايي واليان پشتكوه

دي در دست نداريم، در مورد تشكيالت سياسي و اقتصادي و اجتماعي واليان پشتكوه اطالع زيا
آميز  ت دربار والي شايد اغراقتجمالگزارشهاي مسافران و سياحان خارجي دربارة تشكيالت و 

باشد، از مقايسه كمي و كيفي طول مدت حكمراني آنها، كه در دوران حكومت قاجاريه فقط چهار 
فردي  منحصربهتوان نتيجه گرفت كه آنها تشكيالت منسجم و  اند، مي نفر سمت واليگري داشته

اي هرمي شكل تلقي  توان جامعه اند، جامعة پشتكوه را در اين دوره از لحاظ توزيع قدرت مي داشته
  . جوامع فئودالي باشدةتواند ويژگي كلي كرد و اين ويژگي و سيستم حكومتي مي
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در رأس هرم قدرت، والي قرار داشت كه حق مداخله بر جان و مال مردم داشت، در واقع   
وان گفت كه حيات و ممات جامعه در يد قدرت او بود، احتماالً قدرت سياسي در خاندان ت  مي

رسيد و مقام و نفوذ او چنان  وي منحصر بود و سمت واليگري پس از مرگ پدر به پسر ارشد مي
  . كرد بود كه شاه قدرت والي جديد را بعد از مرگ والي قديم تأييد مي

كرد كه واليان همراه با ايل و اجتماع  معة پشتكوه اقتضا مياقتصاد سنتي و نظام اجتماعي جا  
 ةآباد بود ولي از دور خان در خرم خود ييالق و قشالق كنند، اقامتگاه واليان تا زمان حسن

خان ده باال را  خان به بعد با جدايي دو واليت پيشكوه و پشتكوه از يكديگر، حسينقلي حسن
بعضي از واليان . تخاب كرد و اقامتگاه زمستاني او در حسنيه بودعنوان اقامتگاه تابستاني خود ان به

خان با رعاياي خود و در بين آنها فصل بهار را در مناطق معتدل يا گرمسير در زير  همچون علي
  .كرد چادر سپري مي

ترين فرد به دستگاه والي چه كسي بوده است منابع، تصوير روشني ارائه  در باب اينكه نزديك  
 ايالمي را به سمت مشاور خود ةخان والي، غالمرضا اركوازي، شاعر آزاد گويا حسن. دهد نمي

خواهي او سازگاري  گير بود و با روحية آزادي خان فردي خشن و سخت تعيين كرد و چون حسن
  .اش را به غل و زنجير كشيد خان وي و خانواده نداشت، ميان آنها نفاق و دشمني رخ داد و حسن

. شد ناطق تحت تصدي واليان از لحاظ جغرافيايي به چهار قسمت تقسيم ميسرزمينها و م  
شد كه درواقع محدودة  حوزة شمالي شامل مناطق شيروان چرداول، ايوان و ايالم امروزي مي

اي كه  همان منطقه. مرز با واليت كرمانشاه بود جغرافيايي آن محدود به زيست و بوم ايل كلهر و هم
حوزه جنوبي، شامل نواحي چون حسنيه و . كرد شاه آن را اداره ميمحمدعلي ميرزاي دولت

شد در اين منطقه، طوايف لر و لك ساكن بودند و محدود به قلمرو  قسمتهايي از منطقة سيمره مي
شد و حوزة   سيمره محدود ميةشد، حوزة شرقي، حدود آن به رودخان واليان لرستان پيشكوه مي

اين منطقه به لحاظ . شد ، شامل مناطق مهران و دهلران امروزي ميغربي، كه به پشتكوه معروف بود
همسايگي با دولت عثماني، و محل زيست و بوم ايالت و عشاير در زمستان، سرزمينهاي هموار و 

رو و مسئلة اعراب  و آمد عشاير كوچ گستردگي حوزة اداري، مناسبات اقتصادي با عثمانيها، و رفت 
  . برخوردار بودبني الم از اهميت بيشتري
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رسد كه مناطق  نظر مي به. هاي ياد شده با يكديگر فرق داشت  هريك از حوزهةنحوة ادار  
اي چون ايوان،  شدند، بعضي از مناطق آباد و جلگه  ياد شده به سه روش متفاوت اداره ميةچهارگان

اشتند و تا سيمره و مناطق حاصلخيز دشت عباس كه تا حدودي داراي اراضي آبي بودند و خان د
مناطقي . حدودي اين خانها استقالل سياسي و اقتصادي داشتند اگرچه والي بر آنها نظارت داشت

چون آسمان آباد و بدره و هندميني و طوايف دوسان به لحاظ اينكه اراضي يكپارچه و حاصلخيزي 
يا توشماالن سفيدان  نداشتند تا حدي مستقل بودند و حكومت آنها شورايي بود و آنها شوراي ريش

  . كرد داشتند، بعضي مناطق را هم مستقيماً والي اداره مي
بعد از والي، در تشكيالت سياسي و اداري واليان، خوانين و توشماالن قرار داشتند اين افراد   

رؤساي ايالت و طوايف بودند و وظيفة آنها گردآوري ماليات، ايجاد نظم و امنيت و رسيدگي به 
  . يي ايالت و تهية سپاهي از چريكان زبده براي حفظ قلمرو خان بودامور اجتماعي و قضا

آنها كه نمايندگان برگزيدة خان در بين طوايف بودند، گويا از پرداخت ماليات معاف و از   
شدند، در حل مشكالت طوايف شوراي محلي و در اين شورا، رأي مساوي  مند مي غنايم هم بهره

اي طوايف، مالك عمل براي   حل مشكالت اجتماعي و قبيلهرأي شوراي توشماالن در. داشتند
اي بود  معموالً در بعضي نقاط پشتكوه، كه داراي اراضي آباد و يكپارچه. مردم و هم براي والي بود

  . بستگي به افراد محافظ خان داشت خان بزرگي وجود داشت و قدرت خانها هم
 نفوذ داشتند ولي منابع از تعداد و نحوة در سلسله مراتب قدرت واليان مالها و مجتهدان هم  

) خان علي(اليارد از نفوذ بزرگي در كنار والي . اند كارگيري و حوزة نفوذ آنها گزارشي ارائه نكرده به
 قدرت و نفوذ خانها روايات ةدربار. دهد ترين فرد به دستگاه والي بود خبر مي كه گويا نزديك

توان خاطرات آنها را جزء منابع   در دست داريم كه ميشفاهي زيادي از معمران و معتمدان محل
نويسان بيگانه هم درمورد حدود قدرت خانها نكاتي اشاره  نگاري قلمداد كنيم، سفرنامه تاريخ
 رؤساي ةقدرت خانها بستگي به قيطولهاي آنها دارد، ولي اين قدرت تاحدودي به وسيل«: اند كرده
هاي اين رؤساي كوچك سر تسليم  وراً تا حدي به خواستهها محدود شده است و خوانين مجب تيره

  .»فرود آورند
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بعد از خانها و توشماالن، تفنگچيان، يا گارد نظامي والي قرار داشتند؛ لردكرزن تعداد آنها را   
اين تفنچگيان را . خان هفتصد سواره نظام و دو هزار پياده ذكر كرده است در عصر حسينقلي

ها فراشها قرار داشتند، آنها كاله نمدي سفيد يا قرمز بر سر  عد از عملهگفتند، ب هم مي» عمله«
اي كلمة  كردند و احتماالً روي كالهشان نشان نقره پوشيدند و گيوه به پا مي  داشتند، كمرچين مي

ايستادند تا احكام والي را دربارة شكنجه  باش مي فراش حك شده بود، فراشها هميشه به حال آماده
ها،  وظيفة اصلي فراشها، ابالغ فرامين، رساندن نامه.  اجرا درآورندة قتل مقصران به مرحليا احتماالً

  .وصول حقوق ديواني، تبعيد مجرم و ترساندن مردم بود
پيشاپيش والي يا پشت سر او گروه ديگري هم قرار داشتند كه احتماالً يا شاطرها بودند يا   

هاي خشن و مخوف  ا دندان مسلح بودند، و با قيافهشدند كه از پا ت گماشتگان شاه محسوب مي
گذراندند، موقعيت خاص  واليان پشتكوه، اكثر اوقات خود را در لشكركشيها مي. شدند گر مي  جلوه

جغرافيايي منطقه و درگيريهاي مرزي با عثماني، هجوم اعراب بني الم به قلمرو والي، آشوبهاي 
شد،  ة والي كه از طرف حكومت مركزي تشديد ميمحلي، مدعيان داخلي، اختالف در خانواد

گيري، جنگهاي طوايف با يكديگر همگي از عواملي بودند كه والي را به لشكركشي  مسئلة ماليات
واليان براي ادارة سياسي جامعة خود، سياستهاي مختلفي را اعمال . كرد و حركت نظامي وادار مي

ايالت و عشاير و حتي با خانهاي همسايه يكي از كردند، ايجاد پيوندهاي خانوادگي با سران  مي
 كرد؛ البته در تاريخ دورة جستجواين سياستها بود، اين مسئله را بايستي در آداب و رسوم لرها 

گيري، يعني نگهداري فرزندان اعيان و اشراف در  زنديه اين امر رواج داشته است، سياست گروگان
 و در  در اين دوره، وظايف واليان بسيار گسترده. وده استها رايج ب دربار والي نيز در بعضي دوره

عين حال حساس بوده است، ايجاد امنيت در پشتكوه، كه از حوزة قدرت مركزي دور بود، گرفتن 
ماليات، قضاوت و دادرسي، دفاع از سرزمين خود در برابر مهاجمان خارجي و مدعيان داخلي، 

  . اهميت فراواني داشت
جتماعي واليت پشتكوه در عصر واليان، اسناد و مدارك بيشتري در دست در مورد اوضاع ا  

هست و شايد اين بدان جهت است كه سياحان و سفيران بيگانه براي رسيدن به اهداف خود يا 
  . نياز دولتهاي متبوع خودشان سعي داشتند تصويري واقعي از زندگي رعايا ترسيم كنند
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توان آن  را بدون نقد و بررسي عالمانه پذيرفت، ولي ميتوان همة گزارشهاي آنها  اگرچه نمي  
. را با روايات معمران و معتمدان مقايسه كرد و به نكات مهمي دربارة شيوة زندگي آن دوره پي برد

قشر عظيمي از جامعة پشتكوه در اين دوره رعايا بودند كه در قاعدة هرم قدرت قرار داشتند، كه 
ي بود كه بايستي سهمي از آن را به والي بپردازند، درمورد تعداد وظيفة آنها كشاورزي و دامپرور

رعايا در اين دوره آمار و ارقام دقيقي در دست نداريم كه شايد ناشي از سياستهاي خانها يا رؤساي 
. اند گاه آمار دقيقي از رعاياي خود ارائه نكرده طوايف باشد كه به جهت پرداخت ميزان مالياتها هيچ

 خانوار، اليارد تعداد آنها را در ٥٦٠٠٠ ميالدي ١٨٢٦ اين راولينسون تعداد آنها را در ولي با وجود
آرا هم، كه در اواخر دورة قاجاريه از  هزار نفر و رزم  خانوار و گروته هم سي٤٩٠٠٠ ميالدي ١٨٤٢

  . خانوار تخمين زده است٤٢٠٠٠پشتكوه ديدن كرده، تعداد آنها را 
بردند، حاج سياح محالتي در  سر مي وره در فقر و فالكت بهگويا طبقة رعيت در اين د  

از دزفول به طرف ) ش١٢٥٨اسفندماه (ق ١٢٩٧الثاني سال  در ربيع«: گويد خاطرات خود مي
بايست فقط  پشتكوه ايالم عازم شدم، مردم پشتكوه به عهد واليان حق خانه ساختن نداشتند و مي

بايست با آتش  ق نداشتند شبها چراغ روشن كنند و ميدر چادرها زندگي كنند و همچنين رعايا ح
هيزم روشنايي براي خود تأمين نمايند و داشتن چراغ و روشن كردن آن از حقوق خاص والي و 

  .منسوبان او بود
غربي ديدن كرده است از  ويلسون هم كه در اين دوره از مناطق عشايرنشين غرب و جنوب  

بختياريها بيشتر در زير «. دهد بختياري و پشتكوه خبر ميوضعيت نابسامان ايالت و عشاير لر 
برند و لباس آنها منحصر به يك پيراهن كرباس و شلوار قدك است و  سر مي اي به سايبان پاره پوره

پوشيده و خود را با اين ناچيز از گزند سرما حفظ ) كينك(آستين  در زمستان يك عباي نمدي بي
ها همين است كه گفته شد و پاپوش آنها هم يك نوع كفشي  رهپوش اين بيچا تنها تن. كنند مي

برند  سر مي طوايف بختياري شب را با بلوط و روز را با خرما به. نامند است كه در محل، گيوه مي
 .»وضع زندگي ساير ايالت و عشاير ايران نيز كم و بيش به همين منوال است

اير چادرنشين در اين دوره اطالع دقيقي در دربارة ميزان مالياتهاي دريافتي از طوايف و عش  
هزار تومان ذكر   ميالدي مبلغ بيست١٨٣٧دست نداريم، بارون دوبذ ميزان ماليات پشتكوه را در 
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شود و  سازد كه ساكنان آنجا شكايت دارند كه به آنها اجحاف مي كرده است و خاطر نشان مي
 دولتي، حكمرانان و توشماالن و خوانين جزء شكايت آنها بدون دليل نيست؛ زيرا غير از مالياتهاي

  . دهند هرگاه بتوانند آنها را تحت فشار  قرار مي
نظر توشماالن و خانهاي محلي داشت و آنها را براساس توان مالي و  ميزان مالياتها، بستگي به  

مقداري گرفتند، مقداري از مواجب و ماليات دريافتي به دربار حكومت و  تعداد خانوار در نظر مي
  .شد از آن هم صرف تهيه و تجهيز و مخارج سپاه و دربار والي مي

آوري ماليات  واليان احتماالً از نظر مالي از قدرت مركزي جدا بودند، والي خود مسئول جمع  
توشمال و (ها  سرانه بود كه بايد وصول كند و به دولت بدهد، اين عوايد را سران متعدد تيره

ا بر ميزان تقريبي سرانة چادرها يا مقدار احشام هر طايفه و تيره دريافت ه و خانواده) كدخداها
  .كرد مي

بر مالياتها، هدايا و پيشكشها و گاهي اوقات هم جرائم و  منابع درآمد والي در اين دوره، عالوه
  .مصادرة اموال مجرمان و متهمان بود

ت مجازات به شد را واليان براي برقراري نظم و امنيت در قلمرو خود افراد خاطي  
مجازات و قضاوت كردن در اين دوره . دادند اين كار را تفنگچيان و فراشان صورت مي. نمودند مي

بر عهدة خود والي و مجازاتهاي اين عصر بسيار خشن و غيرانساني بود كه شباهتي با مجازاتهاي 
  . قرون وسطي داشت

 مالياتها،  وص داشتند، سرپيچي از پرداختواليان براي تنبيه مجرمان و ياغيان زندانهاي مخص  
دزدي، سرقت و تجاوز به حريم خانوادگي ديگران مستوجب مجازاتي سخت بود، معموالً واليان 

دادند و  هاي مختلف تحت فشار و شكنجه قرار مي كساني كه ثروت يا مال زيادي داشتند به بهانه
  .ها را مصادره كننداين امر چيز جديدي در تاريخ ايران نبود تا اموال آن

انداختند و معني و مفهوم  هاي فلزي سنگيني بر گردن متهمان مي معموالً واليان طوقها و وزنه  
اند، كشتن، زنداني كردن، بريدن اعضاء  آن اين بود كه آنها در مقابل امر والي سر تعظيم فرود آورده

معمران و معتمدان محل . مان بوديا به ميل گرفتن كه اگر اجحاف نباشد از مجازاتهاي رايج آن ز
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گويند كه خود شاهد مجازاتهاي سخت و  اند و مي باره براي ما نقل كرده داستانهاي زيادي در اين
  .اند خشن مقصران توسط مأموران والي بوده

اقدام امنيتي واليان پشتكوه از جهاتي هم درخور توجه و اهميت است، بدان جهت كه در   
اجاريه، آنها بدون هيچ ارتش و قواي دولتي و حتي چشم داشتن از دوران پر هرج و مرج ق

  . حكومت مركزي چون سدي نيرومند ايران را از تجاوز عثماني حفظ كردند
دربارة وضعيت اقتصادي واليت پشتكوه هم اطالعات زيادي در دست نداريم و بيشتر   

هاي بيگانه و احياناً خاطرات  امهالي سفرن اطالعات ما استخراج مطالبي پراكنده و نارسا از البه
  . توان گفت كه اقتصاد اين واليت رونقي نداشته است طور حتم، مي معمران است، به

موقعيت جغرافيايي منطقه، زندگي ايلي و عشايري، خودكفايي، كم توقعي و همچنين نوع   
ت، دزدي و ناامني تفكر واليان، آداب و رسوم ايالت و عشاير، ارتباط محدود با مناطق ديگر، سرق

  . تواند مانع از شكوفايي و رونق اقتصادي منطقه باشد همگي از عوامل مهمي هستند كه مي
ظاهراً مردم واليت پشتكوه با ساير نقاط ايران تجارت نداشتند و اگر داد و ستدي هم   

بر طبق سنت ايلي و محلي فروش نان و مواد غذايي بين . گرفت بسيار جزئي بود صورت مي
آنها براساس عرف و عادت خود از مسافران و حتي . شد وايف، عملي زشت محسوب ميط

گرفت، اكثر  ت ميامر از اعتقادات مسلماني آنها نشئكردند و اين  مهمانان خارجي پذيرايي مي
نوازي عشاير لر تعريف و تمجيد  جهانگردان بيگانه چون استارك، گروته و اليارد از سنت مهمان

پوش  كردند و حتي تن ا به قدر احتياجات روزمرة خود برنج، گندم و جو كشت ميآنه. اند كرده
  .كردند خود را از پشم گوسفندان تهيه مي

در اين «: گويد گروته دربارة تجارت و داد و ستد در پشتكوه در عصر غالمرضاخان مي  
ريان اجناس مورد صورت پاياپاي بود، مشت شد و معامالت به منطقه، پول نقد هرگز رد و بدل نمي
هاي دامي مانند پشم  داشتند و فراورده هاي گوناگون برمي احتياجشان را از قبيل چاي و پارچه

دادند، طرف تجاري آنها دو برادر يهودي بغدادي بودند كه بابت اجاره داد و  گوسفند تحويل مي
اگر . »پرداختند به او ميعالوه از فروش نيز درصدي  دادند و به ستد ساالنه مبلغ معيني به والي مي

طور استنباط كرد كه تجارت و داد و ستد در انحصار  توان اين هاي گروته صحيح باشد مي گفته
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هاي تاريخ ايران، وضع تجارت و بازرگاني به همين منوال بوده است و  والي بوده و در اكثر دوره
  .ستشايد همين سياست بود كه بر اقتصاد منطقه ضربة سختي وارد كرده ا

اجناس صادراتي منطقة پشتكوه بسيار محدود و ناچيز بود، محصوالتي كه از اين واليت به   
پوست، پشم و (هاي دامي  بر فراورده شد عالوه صادر مي) شهرهاي بصره و بغداد(دولت عثماني 

  .آمد دست مي كتيرا و همچنين صمغي بود كه از درخت بلوط به) روغن
هاي يك و  ر پشتكوه پول طال رايج نيست، تنها پول رايج، سكهكند كه د گروته يادآوري مي  

گروته در مالقاتي كه با آخرين . است)  مارك٣ و ٦معادل (دو قراني ايران و يك مجيديه عثماني 
اين .  برلين جويا شود-آهن بغداد خواست نظر والي را دربارة راه والي پشتكوه داشته است مي

در انتقال محصوالت منطقة پشتكوه به بغداد داشته باشد، ولي گويا توانست نقش مفيدي  آهن مي راه
 حمل و نقل   احداث چنين وسيلةةكرد كه نتيج بدان جهت كه فكر مي. والي موافق نبوده است

  . سريع تهديدي براي استقالل كنوني سرزمينش باشد
ي در دست  قاجاريه اطالعات دقيقةدربارة وضعيت سياسي واليت پشتكوه در اواخر دور  

هاي پيرمرداني است كه خود شاهد حوادث  نداريم، بيشتر اطالعات ما در اين دوره براساس گفته
 نظام واليگري منسوخ و قلمرو رضاخانبا روي كار آمدن . اند اند يا اينكه از ديگران شنيده بوده

ديد وسيع ايران با زور و قدرت تحت فرمان حكومت مركزي درآمد و در تشكيالت سياسي ج
استانداران، فرمانداران و بخشداران ادارة امور سياسي استانها، شهرها و بخشها را برعهده گرفتند و 

  .قواي نظامي چون شهرباني و ژاندارمري جانشين تفنگچيان و مأموران نظامي والي شدند
نشينان و عشاير انجام داد،   در دوران سلطنت خود اقداماتي نادرست عليه كوچرضاخان  
اند  ي از اين اقدامات نابخردانه موجب نابساماني و دگرگوني در زندگي عشاير شد كه عبارتبعض
يكجانشين كردن به زور سرنيزه، تعويض سياه چادر و جايگزين كردن چادرهاي سفيد، خلع : از

  ... .نشينان، تبعيد اجباري و سالح، تعويض لباس سنتي كوچ
ظام واليگري، غالمرضاخان والي پشتكوه به  و منسوخ شدن نرضاخانبا روي كار آمدن   

مستقر شدند و ) آباد حسين(در اين عصر، واحدهايي از ارتش رضاخان در ايالم . عراق پناهنده شد
مأموران نظامي هرجا . قلعة والي را تصرف و شروع به مطيع كردن و تخته قاپو كردن عشاير نمودند



 

  

855    ...نگاهي به تاريخ سياسي و اجتماعي و اقتصادي ها نامهايالم دورة معاصر از نگاه سفر

كردند،   بزرگان و سران عشاير را خلع سالح ميديدند بر سر صاحبش ويران و سياه چادري را مي
 نشدند بلكه درصدد مخالفت با حكومت رضاخانعشاير پشتكوه به راحتي مطيع اوامر و اقدامات 

نام  يكي از حوادث مهمي كه در اين دوره، در پشتكوه رخ داد جنبشي نظامي به.  برآمدندرضاخان
چه در مورد جزئيات، اهداف، علل و عوامل و اگر) نام كوهي بين ايوان و بخش چوار. (رنو است

توان گفت كه  انگيزه و حتي عاقبت اين قيام، اطالعات يا گزارش مكتوبي در دست نداريم، اما مي
 پشتكوه، عالقه ايالت و عشاير منطقه به حفظ نظام سنتي خود و ةاقدامات خاندان والي در منطق

اي و وجود ارزشها و هنجارهاي  ومي و قبيلهناسازگاري با حكومتي مركزي و منسجم، تعصبات ق
 در منطقه سبب شده است كه عشاير رضاخانموجود در جامعه، ظلم و ستم مأموران دولتي 

پشتكوه در يك حكومت نظامي، پشتيباني خود را از يكي از فرزندان غالمرضاخان، آخرين والي 
  .داد برگشته بودش از بغ١٣٠٧خان اعالم نمايند كه در  نام عليقلي پشتكوه، به

را عليه ) اي بدره(خان مردم ايلهاي ملكشاهي، ميشخاص، خزل، شوهان و بيري  عليقلي  
توان گفت كه كانون و محرك اصلي اين حركت عشاير ملكشاهي بودند،  مي.  بسيج كردرضاخان

 رضاخانسران شجاع و نيروي رزمي عشاير جمع شدند و درصدد درگيري و اخراج قواي نظامي 
آنها اميدوار بودند با اخراج قواي دولتي يكي از .  والي استقرار يافته بودندةدند، كه در قلعبرآم

  .بزرگان خود را، كه احتماالً از ايل ملكشاهي بود، به قدرت برسانند
اند و شايد هم  اطالع بوده آنها از اقتدار حكومت مركزي و تحوالت جديد در كشور بي  
آنها با يك يورش همگاني قلعة والي را محاصره .  شوندرضاخاناي ه خواستند تسليم خواسته نمي

سوي  كردند و عرصه را بر مأموران دولتي تنگ نمودند و ضمن تصرف آنجا درصدد برآمدند به
كرمانشاه حركت كنند و با قواي دولتي درگير شوند، انعكاس اين اخبار و گستردگي شورش 

 يا تهران براي سركوب آنها فرستاده شود، درنتيجه، -هعشاير سبب شد كه قواي دولتي از كرمانشا
 نيروي عشاير از قواي (Ronno)پس از چند روز جنگ و درگيري در منطقه عاقبت در تنگ رنو 

  .دولتي شكست خوردند و تعدادي از آنها كشته و بقيه تار و مار شدند
ر نظامي در در ضمن يك مانو. قواي دولتي در مدت زمان كوتاهي وارد ايالم شدند  

. ملكشاهي و ايالم، عشاير را سركوب كردند و ايالم براي هميشه به تصرف قواي دولتي درآمد
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تاكنون در دست نداريم و شايد هم اسناد )  عصيان-شورش(اگرچه اسناد مكتوبي دربارة اين جنگ 
كت چهار هاي معمران محل و شر اند ولي روايات شفاهي و گفته خاندان والي تاكنون منتشر نشده
ناپذيري ايالت و مخالفت با   حركت نظامي، از روحية اطاعتايل بزرگ استان ايالم در اين

نداشتن يك ايدئولوژي صحيح، اختالف بين ايالت و طوايف، .  حكايت داردرضاخاناقدامات 
عدم انسجام نظامي قواي عشاير، نداشتن اسلحه و مهمات كافي، بعد مسافت، همگي از عوامل 

  . ست اين حركت نظامي بوده استاصلي شك
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