
  

  

  

  

  

   اسالميةايالم در دور

  ) اسالمي از آغاز تا تشكيل حكومت واليانةتاريخ ايران در دور(

  

  دكتر سياوش ياري

  

  

هاي  آثار و تپه. سرزمين ايالم صاحب فرهنگ و تمدني اصيل و تاريخي چند هزار ساله است

و نشيبهاي فراوان االصل با فراز  هاي موجود حكايت از مردمي ايراني باستاني و حتي زبان و واژه

 است كه گوياي تمدن و فرهنگ كهن اين  هاي اين استان سرشار از آثار و اشيايي كوهها و تپه. دارد

هاي بزرگ و كوچك اين خطه از فالت ايران، سرزمينهاي حاصلخيزي  رودخانه. منطقه است

از . اند ش كردهفراهم ساخته است كه ساكنان اين نواحي در آن به كشاورزي پرداخته و امرار معا

النهرين بر  طرف ديگر، نزديكي و ارتباط اين منطقه با نواحي متمدن دنياي آن روز بخصوص بين

استان ايالم امروزي بخشي از امپراتوري ايالم . غناي فرهنگي و تمدن اين منطقه افزوده است

و كوههاي داده است كه شامل خوزستان، لرستان امروزي، ايالم كنوني  باستان را تشكيل مي

ايالم باستان از غرب به رود دجله، از شرق به قسمتي از فارس، از شمال به . بختياري بوده است

شده  فارس محدود و از دو قسمت كوهستاني و دشت تشكيل مي همدان و از جنوب به خليج

تدا ايالم اب. خواندند به معني جبال است واژة ايالم يا ايالمتو كه يونانيها آن را اليمايس مي. است

  .نامي براي نواحي كوهستاني كشور ايالم بود و بعدها به كل كشور اطالق شد
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» جبال«بود كه بعدها اعراب آن را ) پهلو(در عهد ساسانيان ايالم كنوني جزء سرزمين پهله   

 ١.گرفت ناميدند؛ البته سرزمين پهله، ري به اصفهان، همدان، دينور، نهاوند و قزوين را نيز دربرمي

قسمت شمالي به مركزيت شيروان : ر دورة اسالمي استان ايالم امروزي به دو قسمت تقسيم شدد

) شهر يا داراشهر دره(يا سيروان كه به ماسبذان معروف بود و قسمت جنوبي آن به مركزيت صيمره 

ت همان طور كه گفته شد اين دو منطقه و نواحي مجاور آن به ايال. شد ناميده مي» مهرجان قزق«كه 

نيز ناميده شده است و چون حاكم » عراق عجم«ها  جبل يا جبال معروف بود كه در بعضي دوره

شد و ماليات و خراج اين نواحي را به كوفه  از طرف حكومت كوفه تعيين مي) جبل(اين منطقه 

قه،  اين منطةدر قرن پنجم ق براي سهولت ادار. خواندند فرستادند گاهي آن را به ماه كوفه نيز مي مي

 بختياري و لرستان تقسيم كردند كه به منظور تمييز و تشخيص آنها از يكديگر، ةآن را به دو منطق

. شد، لر كوچك خواندند  ايالم نيز جزء آن محسوب ميةبختياري را لر بزرگ و لرستان را كه، منطق

گفته شد و » پشتكوه«كوه قرار داشت  هاي بعد به منطقة ايالم از آنجا كه در پشت كبير در دوره

را ده باال و سپس ) ايالم(در دورة حكومت واليان، ابتدا اين منطقه . ناميدند» پيشكوه«لرستان را نيز 

 هيئت ةنام  ش به موجب تصويب١٣١٤آباد ناميدند و در شهريور ماه  آباد پشتكوه يا حسين حسين

   ٢.آباد به ايالم تغيير يافت وزيران حسين

  

  اندست مسلمان فتح ايالم به

در اين زمان .  حكومت يزدگرد، اعراب مسلمان به ايران حمله كردندةدر زمان ساسانيان و در دور

. كرد نام هرمزان اداره مي  پارسي بهةمناطق ايالم، لرستان و خوزستان را يكي از حكام هفتگان

ند، در دورة و از دورة ابوبكر جنگ و گريزهايي با ايرانيان داشت) ص( مسلمانان پس از رحلت پيامبر

در اين زمان، . عمر اين جنگها به اوج خود رسيد و بيشتر نواحي ايران تحت سلطة اعراب درآمد

قرار داد و با ساختن دژي خود را براي مقابله ) شهر دره(هرمزان مركز حكومت خود را در صيمره 

ي درواقع صورت با اين حال، حوادث بعدي ثابت كرد كه اين آمادگ. با سپاه مسلمانان آماده كرد

ابوموسي اشعري، سردار سپاه مسلمانان در اين ناحيه، پس از فتح دينور، كه به شرط . نگرفته است

پرداخت جزيه و خراج و امنيت جان و مالشان صورت گرفته بود، عامل خود را آنجا گذاشت و 
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ن شرايط صلح ساكنان ماسبذان با وي بجنگيدند و با وي با هما. خود به سوي ماسبذان حركت كرد

ابوموسي پس از آن سواراني را به اطراف فرستاد . دينور به توافق رسيدند و جزيه و خراج پرداختند

اند كه ابوموسي ماسبذان را پيش از جنگ  برخي نيز گفته. و زمينهاي آنان را به تصرف خود درآورد

جا را به صلح گشود، بدان او آن. پس از آن سائب بن اقرع ثقفي را به صيمره فرستاد. نهاوند گشود

شرط كه كسي از ايشان را خون نريزد يا به اسيري نگيرد و زر و سيم مردم را نستاند، مردم نيز 

پذيرفتند كه جزيه و خراج زمينها را بپردازند و بر همين صورت، تمام رود تا همان مهرجان قزق به 

 درآمد كه او را به مركز خالفت  در فتح اين نواحي هرمزان نيز به اسارت٣.تصرف اعراب درآمد

  . فرستادند

  

  ايالم از آغاز ورود اسالم تا اتابكان لر

پس از فتح ماسبذان و مهرجان قزق، دو واليت شمالي و جنوبي ايالم كنوني، اين نواحي را نيز 

كردند؛ البته  شدند، اداره مي همچون نواحي ديگر واليان و حاكماني كه از طرف خلفا منصوب مي

، سرزمينهاي ايالم امروزي و برخي نواحي ديگر را از طريق حاكم كوفه تحت اداره و نظارت خلفا

عباس  اميه و پس از آنها بني در دورة بني. اين وضعيت تا حدود دو قرن تداوم پيدا كرد. خود داشتند

به علت نيازشان به خراج و ماليات مناطق مختلف و برخي مسائل سياسي و اجتماعي و ازجمله 

  .گسترش نهضت شعوبيگري به ادارة نواحي و سرزمينهاي خالفت اهميت بيشتري داده شد

نويسان مسلمان از محصوالت خوب و مرغوب و فراوان و حاصلخيزي اين نواحي  جغرافي  

 ٤.اند همچنين از شجاعت و دالوري ساكنان اين نواحي سخن به ميان آورده. اند بسيار سخن گفته

رين توصيفها از نواحي مختلف صيمره و ماسبذان، خراج صيمره را دو  بهتةيعقوبي ضمن ارائ

  ٥.ميليون و پانصد هزار درهم نوشته است

  رغم ثروت فراوان اين منطقه كه در صورت استفادة صحيح و توليد و توزيع مناسب به  

 اين توانست هم منافع حاكمان و هم ساكنان اين نواحي را تأمين و تضمين كند، برخي حاكمان مي

در منابع به صورت پراكنده . نواحي بناي ظلم و ستم را بر مردم گذاشتند و از اسالم عدول كردند
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الرشيد واليت جبال و برخي  در دورة هارون. از عامالن خلفا در اين ناحيه نام برده شده است

  ٦.نواحي ديگر به فضل بن يحيي سپرده شد

ن روي داد درگذشت مهدي خليفة عباسي در جمله حوادثي كه در اين دوران در ماسبذا از  

ظاهراً وي به تعقيب پسرش موسي از مركز خالفت بيرون آمده بود . ق بود١٦٩اين ناحيه در سال 

شدت ه به شكار رفت و در داخل غاري به علت برخورد پشتش با غار ب» الرذ«نام  اي به كه در ناحيه

  ٧.اينجا به اشتباه، مسموم شده استاند كه وي در  برخي نيز گفته. زخمي شد و درگذشت

ق علي بن هشام، كه از سرداران مأمون بود، حاكم قم، اصفهان، آذربايجان و ٢١٤در سال   

خليفه عجيف بن عنبه را به . اهالي به مأمون شكايت بردند. او بناي ظلم و ستم گذاشت. جبل شد

علي بن هشام قصد داشت كه . موداو نيز اموال علي بن هشام را مصادره ن. جهت تنبيه او فرستاد

به بابك خرمدين، كه بر ضد خليفه شوريده بود، بپيوندد ولي بين راه او را دستگير كردند و نزد 

دلف به حكومت  ابي پس از علي بن هشام آل . او نيز دستور داد تا گردنش را بزنند. مأمون آوردند

او ابتدا در خدمت . مقام بود  شيعيان عاليابودلف از سرداران نامي روزگار و از. جبل منصوب شدند

العزيز تا سال  او و فرزندش عبد. امين بود و بعدها وقتي كه مأمون او را دعوت كرد به او پيوست

 عباسي حكومت جبال را به موسي ةدر اين سال خليف. ق حكومت جبال را در دست داشتند٢٣٥

  ٨.بن بغايي ترك سپرد

ور حكومت به طرف همدان حركت كرد و با شكست موسي بن بغا پس از گرفتن منش  

با اين حال، دولت او مستعجل بود و خليفه حكومت جبال را . العزيز او را به كرج فراري داد عبد

مركز حكومت وي گاهي در كرج و زماني در . دلف واگذار كرد به احمدبن عبدالعزيز بن ابي

 عبدالعزيز  ال به برادرش عمربنحكومت جب) ق٢٨١(پس از درگذشت وي . كاشان بوده است

معتضد . يك سال پس از اين، عمربن عبدالعزيز مورد خشم و غضب خليفه واقع گشت. رسيد

العزيز را فراري داد و اموال او را مصادره  خود در رأس سپاهي تا كرج پيش راند و عمربن عبد

ختالف وي با خليفة عباسي رسد علت ا  به نظر مي٩. اين اموال گوهري گرانبها بودةجمل از. نمود

پس از اين، مرداويچ بر بسياري از مناطق تسلط پيدا كرد كه . مشكالت مالي و اقتصادي بوده است

. هاي وي سبب شد تا اطرافيانش او را بكشند  اين مناطق ناحية جبال بود ولي تندرويةجمل از
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 يعقوب ةان در دورمدت كوتاهي نيز برخي از نواحي جبال ازجمله صيمره تحت تصرف صفاري

  ١٠.ليث صفار درآمد

اي و ضعف و انحطاط خالفت عباسي به علت  گيري قدرت محلي و منطقه پس از اوج  

تسلط تركان و برخي مسائل ديگر، آل بويه بيشتر نواحي شمال، مركزي و جنوبي ايران و حتي 

الم ازجمله صيمره، نواحي مختلف اي. صرف خود درآوردند ت مركز خالفت عباسي يعني بغداد را به

رفتار حاكمان اولية آل . مهرجان قزق، سيروان و ماسبذان در اين دوره، تحت تسلط آل بويه درآمد

بويه توأم با عدل و انصاف بود و همين امر باعث شد كه حكومت آنان از ديگر حكومتهاي محلي 

 بعدها دچار اختالفات درون با اين حال، آنان نيز. تر باشد بيشتر و نواحي متصرفي آنان نيز گسترده

  . خارجي شدند و تركان به حكومت آنان خاتمه دادند خانوادگي و مشكالت و درگيري

 چهارم هجري قمري، حسنويه پسر حسين كرد، كه از شيعيان بود، بر شمال ةدر نيمة دوم سد  

 بودند، با گرچه در دورة وي آل بويه قدرت برتر منطقه. لرستان و قسمتي از مركز آن دست يافت

اين حال حسنويه حدود بيست سال بر سرزمينهاي دينور، كردستان، همدان و ماسبذان و برخي 

 ةالدول مطابق برخي روايات افزايش قدرت و قلمرو او مديون ركن. نواحي اطراف حكومت كرد

هر   به١١.ديلمي شيعي بوده است ولي او به ولي نعمت خود اعتنا نكرد، و بلكه عليه او عصيان نمود

ق درگذشت و پسر وي بدر بن حسنويه، كه از شيعيان بافضيلت و قدرت ٣٦٨حال، وي در سال 

در قلمرو وي در طول حكومتش فقها و سادات و قضات و ايتام و ضعفا از . بود، جاي او را گرفت

بدر .  آل بويه را پذيرفته بودة با اين حال، وي رياست عالي١٢.هاي او برخوردار بودند بذل و بخشش

 احتماالً اين امر با ١٣.لقب ناصرالدوله را داشت كه از طرف خليفة عباسي به وي اعطا شده بود

توجه به نفوذ آل بويه در اين دوره در خلفاي عباسي صورت گرفته است و البته هم آل بويه و هم 

اند،  لي جبالدانستند كه با توجه به اينكه حسنويه و خاندان وي از اها خوبي مي خلفاي عباسي به

پس از بدر كه او را اطرافيانش به قتل . توانستند اين منطقه را اداره كنند بهترين خانداني بودند كه مي

  ١٤.رساندند افراد ديگري از اين خاندان به حكومت رسيدند

غزنويان و . پس از اين تا دورة مغول امراي اين منطقه اهميت و اعتبار زيادي نداشتند  

ق از ٤٢٢ازجمله در سال . دام چند صباحي امراي خود را به اين نواحي فرستادندسلجوقيان هر ك
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از امراي مهم اين دوره . طرف مسعود غزنوي تاش فراش حاكم اين منطقه و نواحي اطراف آن شد

آنان بيش از يك قرن . عيار از طايفة شازيجان كرد بودند نبي. عياره برسقيان اشاره كرد توان به نبي مي

در دورة سلجوقي برسقيان بر قسمتهايي از لرستان .  لرستان شمالي حكومت كردندمتهايي ازبر قس

و ) بختياري(حكومت كردند، تا اينكه در همين دوره، لرستان به دو قسمت جنوبي بالر بزرگ 

در اواسط قرن . ، تقسيم گرديد)شامل لرستان امروزي و ايالم امروزي(لرستان شمالي يا لر كوچك 

لدين شوهلي كردي، لرستان شمالي را تصرف كرد و چند سالي بر آن حكم ا ششم هجري حسام

 لر ١٥.مستقل داشتند در دورة استيالي مغوالن نيز لر بزرگ و كوچك از خود امرايي نيمه. راند

و ) ايالم كنوني(كوچك بعدها به لرستان فيلي معروف شد و در دورة قاجار به دو قسمت پشتكوه 

  ١٦.تقسيم و معروف گشت) لرستان كنوني(پيشكوه 

  

  آل خورشيد يا اتابكان لر كوچكة ايالم در دور

او از امرا و سركردگان لر طايفة جنگروي يا . ين خورشيد استالد  اتابكان شجاعةبنيانگذار سلسل

طبق . گاه سمت اتابكي نداشته است  و هيچ١٧ سليوري يا سلوزي بوده استةچنگروي از شعب

، طوايف متعدد لر، كه در نواحي لرستان ٥٥٠ هفتم تا حدود سال اطالعات منابع قرن ششم و

اند و ماليات خود را به  سكونت داشتند، هيچ متحد نبودند و تحت فرمان شخص واحدي نبوده

  ١٨.اند پرداخته مركز خالفت در بغداد مي

و  لرستان ةالدين شوهلي حاكم منطق نام حسام  ق يكي از حكام آق سنقري به٥٥٠حدود سال   

 چنگروي محمد و ابوبكر به ةشود كه از ميان طوايف لرستان دو تن از بزرگان طايف خوزستان مي

ين الد ين خورشيد نزد حسامالد نام شجاع  فرزند ابوبكر به١٩.آيند ين شوهلي درميالد خدمت حسام

ين الد عشود و شجا طوري كه يكي از اركان مهم سپاه شوهلي مي يابد به مقام و منزلت بسيار مي

يابد و حاكم لرستان  تدريج بر تمام مناطق لر كوچك و اقوام و طوايف آن دست مي خورشيد به

 حكومت محل لرستان شد كه به اتابكان لر كوچك يا خورشيدي ةكوچك و مؤسس سلسل

تاريخ فرمانروايي . ق بر اين منطقه فرمان راندند١٠٠٦ ق  تا ٥٨٠ آل خورشيد از ٢٠.معروف شدند

  : متفاوت تقسيم كردةتوان به سه دور ن خورشيدي را مياتابكا
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 ق تا آغاز حملة تيمور و تبعيد ملك عزالدين به سمرقند در ٥٨٠ از تأسيس اين سلسله در سال -١

  ؛ق٧٨٨سال 

 از اسارت ملك عزالدين تا تسليم شدن ملك شاه رستم به شاه اسماعيل صفوي و تصرف -٢

  لرستان با نيروهاي قزلباش؛

ق به دست ١٠٠٦خان آخرين اتابك لر كوچك در سال  تسلط شاه اسماعيل تا قتل شاهوردي از -٣

  . واليان لرستانةشاه عباس اول و روي كار آمدن سلسل

الدين   شجاع-١: اين افراد عبارت بودند از. در دورة اول هفده تن از اتابكان حكومت كردند  

ين خليل؛ الد م  حسا-٥ين گرشاسف؛ الدز ع-٤الدين؛   مشرف-٣الدين رستم؛   سيف-٢خورشيد؛ 

 -١٠الدين حسن؛   فلك-٩ عزالدين حسين؛ -٨ين شاه؛ الد  تاج-٧ بدرالدين مسعود؛ -٦

ين محمد؛ الد عز-١٣ين محمود؛ الد  صمصام-١٢ين عمر بيك؛ الد  حسام-١١ين خضر؛ الد جمال

  .ينالد ملك عز-١٧؛ ين محمودالد  شجاع-١٦ين حسين؛ الد عز-١٥ دولت خاتون؛ -١٤

الدين خورشيد نزاع خانوادگي بين حاكمان و ديگر افراد  از همان آغاز و پس از شجاع  

از . خانواده حاكم شروع شد كه نتيجة اين امر قتل برخي از حكام يا مسموميت برخي ديگر بود

ز فراهم  نيي عباسةطرف ديگر، همين اختالفات زمينه را براي مداخلة حاكم كردستان و خليف

 عباسي و حاكم كردستان ةين خليل پنجمين حاكم اتابكان، سپاه خليفالد در دورة حسام. ساخت

ين الد با وجود قتل حسام. ق روي داد٦٤٠اين جنگ در سال . شكست سختي بر اتابكان وارد كرد

و ا. جاي وي بر تخت حكومت نشست ين مسعود بهالد فرزندش بدر،كه جسد وي را نيز سوزاندند

براي گرفتن انتقام پدرش از حاكم كردستان، و خليفة عباسي نزد هالكوخان مغول رفت و با او در 

نتيجة جنگ شكست خليفة عباسي و قتل وي و همچنين قتل حاكم . جنگ عليه بغداد شركت كرد

 از اين زمان حاكمان لرستان منشور حكومت خود را از مغوالن ٢١.كردستان سليمان شاه بود

پس از مرگ وي اختالف بين . ق درگذشت٦٥٨ين مسعود در سال الدبدر. كردند ميدريافت 

ين با كمك مغوالن حكومت را در الد فرزندش بر سر جانشيني با او درگرفت ولي سرانجام تاج

ين نيز ادامه يافت و گويي همچون الد  اختالف و درگيري در ميان جانشينان تاج٢٢.دست گرفت

  .درسمي پايدار گشته بو
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شود جز درگيري  ين كه آخرين فرد از دورة اول محسوب ميالدين تا عزالد از دورة تاج  

اين امر زمينه را براي . داخلي و قتل و خونريزي در ميان خاندان حاكم اتفاق مهمي روي نداد

. ناامني و هرج و مرج و دزدي نيز فراهم كرد و نتيجة اين امر نارضايتي مردم از اين حكومت بود

ين به علت درايت و فضل و دانش اين اتابك لر، امنيت و آسايش در قلمرو الد عز در دورة ملك

سرانجام حملة تيمور در اين دوره به . روابط اتابكان لر با همسايگان بهبود يافت. وي برقرار شد

  . ين خاتمه دادالد حكومت عز

ملة تيمور خسارات و تلفات زيادي ح. او را سپاهيان تيمور دستگير و به سمرقند تبعيد كردند  

 در دورة دوم حكومت اتابكان سه تن حكومت ٢٣.به نواحي مختلف ازجمله لرستان وارد كرد

ين و شاه الد ين، شاه حسين پسر ملك عزالد كردند كه عبارت بودند از سيدي احمد پسر ملك عز

كرد و همين امر باعث شد  يطور مرتب ماليات خود را به تيمور پرداخت نم سيدي احمد به. رستم

طور پنهاني زندگي كند تا اينكه تيمور درگذشت و او توانست بر  كه او در كوههاي لرستان به

پس از او برادرش شاه حسين، كه مردي .  ق حكومت نمود٨١٥او تا سال . قلمرو خود مسلط شود

اتابكان لرستان به انجام باك بود، به حكومت رسيد او تالشهايي را براي گسترش قلمرو  دلير و بي

  .رساند ولي عاقبت تيموريان توانستند او را از پاي درآورند

او نخستين اتابك لر است كه . پس از مرگ او، فرزندش شاه حسين جانشين پدر شد  

شاه حسين مدتي از والي بغداد كه از طرف عثمانيها منصوب . حكومتش با صفويه معاصر گرديد

ولي شاه تهماسب سپاهي را براي گوشمالي او اعزام و آنان ضمن شكست برد  شده بود، فرمان مي

گويا شاه تهماسب از صراحت . وي او را دستگير كردند و به دربار تهماسب در قزوين فرستادند

لهجه و نوع برخورد وي خوشش آمده بود و او را مجدد به لرستان فرستاد و به اين ترتيب 

  ٢٤.د سال به مرگ طبيعي درگذشتحكومت وي تداوم يافت و پس از چن

در دورة سوم اتابكان لرستان شش تن به نامهاي اغور پسر شاه رستم، جهانگير برادر شاه   

خان به ترتيب به  خان پسر جهانگير، محمد بن جهانگير و شاهوردي رستم، شاه رستم ثاني، رستم

او . كرد رمانبرداري مياغور كه جانشين شاه رستم شده بود نيز از صفويان ف. حكومت رسيدند

اين . جهانگير برادر وي بود. رو شد و حكومت را از دست داد سرانجام با خيانت جهانگير روبه
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همين جهت سپاهي را براي تنبيه وي به منطقه  اقدام وي سبب خشم تهماسب صفوي شد و به

نام شاه   وي يكي بهاعزام كرد كه اين سپاه جهانگير را شكست دادند و به قتل رساندند و دو فرزند

رستم به قلعة الموت فرستاده شد و ديگري موسوم به محمدي، كه تازه به سن بلوغ رسيده بود، 

  .  چنكوله پنهان شدةرفت و در قلع) ايالم(مخفيانه به پشتكوه 

در اين زمان يكي از مردان طوايف او كه شباهت زيادي به جهانگير داشت، ادعا كرد شاه   

زودي طرفداران زيادي پيدا كرد ولي هنگامي كه خبر اين واقعه به شاه تهماسب  وي به. رستم است

آباد فرستاد و به اين ترتيب در اندك مدتي شاه  رسيد، شاه رستم را از زندان آزاد كرد و به خرم

شاه رستم واقعي نيز گرفتار حمالت برادرش . رستم دروغين شكست خورد و مجازات گرديد

اين حمالت دردسرهاي زيادي براي وي فراهم كرد ولي سرانجام . شد) يالما(محمدي از پشتكوه 

توافق حاصل شد كه حكومت بين اين دو برادر تقسيم شود و پشتكوه در اختيار محمدي و 

 و درگيري مجدداً آغاز گرديد و نتيجة نهايي  ولي اندكي بعد نزاع. پيشكوه در دست شاه رستم باشد

گرچه وي مدت كمي در دورة .  لر كوچك بودة وي بر كل منطقآن پيروزي محمدي و حاكميت

هرج و مرج شاه اسماعيل دوم صفوي از عثمانيها تبعيت نمود ولي پس از آن تا پايان عمر به 

.  به هر صورت، پس از درگذشت وي فرزندش شاهوردي جاي او را گرفت٢٥.صفويان وفادار ماند

عاقبت از شاه صفوي عذرخواهي نمود و تحت فرمان وي او نيز اندكي از عثمانيها پيروي كرد ولي 

  ٢٦.شاه عباس نيز از سر تقصيرات وي گذشت و او را مورد عفو و بخشش قرار داد. درآمد

رغم اظهار از شاه عباس، بعدها اقداماتي انجام داد كه خشم شاه عباس را  خان به شاهوردي  

 اين قبيله را به قتل رسانيد و در اين مورد او به طوايف بيات دستبردهايي برد و رئيس. برانگيخت

اعتنايي نمود كه نتيجة آن لشكركشي  به دستورهايي كه از مركز حكومت صفوي داده شده بود بي

 عباس به لرستان و دستگيري و قتل وي و پايان دادن به حكومت آل خورشيد و اتابكان لر  شاه

  ٢٧.منطقه بودو بنيانگذاري سلسلة واليان در اين ) ق١٠٠٦(كوچك 
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