
  

  

  

  

  

  تأسيس حكومت اتابكان لرستاننگاهي به روند 
  )الگوي مهاجرت قبايل و ادغام اجتماعي و تشكيل حكومت در ايران(

  

 فر شهرام يوسفي دكتر

  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  

  

  مقدمه

مين تشكيل هايي كه در اين سرز كند حكومت ة ايران مشخص مي سياسي جامعتاريخ هنگاهي ب

اساس توان بر اي كه نمي گونه به. اند ه، روند پيدايش، استقرار و تثبيت متفاوتي را تجربه كرداند هشد

به تنوعي كه در  در واقع بنا. ار نمودوها در ايران را است بحث تشكيل حكومت» نظريه« و »الگو«يك 

 از الگوهاي تحقق يكضروري است در باب هر  ، تشكيل حكومت در ايران وجود داردالگوهاي

اساس روند ادغام و همگرايي جماعت حكومت برتشكيل . يافته در تاريخ به تأمل پرداخت

شمار  هگذاري حكومت ها در ايران ب ز جمله الگوهاي مهم و مطرح بنيانا، و يكجانشينرو  كوچ

ت  اجتماعي و فرهنگي براي فهم مناسبا،رغم اهميت اين بحث از نظر سياسي  علي.رود مي

اي به اين بحث پرداخته  كننده صورت قانع ، تاكنون به ايران در طول تاريخةاجتماعي جامع -سياسي
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 توصيفي از ئة ضمن ارا،اي منطبق با اين الگو  در بحث حاضر با هدف مرور تجربه∗.نشده است

   . سعي در شفاف كردن الگوي مورد بحث خواهيم داشت،روند مزبور

 اجتماعي لرستان در -ابتدا شرايط سياسي :ده استيل شبحث حاضر از چند جزء تشك  

 موسوم به كرد از ، روند مهاجرت اقوام، تشكيل حكومت اتابكان لرستان را بررسي نمودهةآستان

وقايع منجر به تشكيل   سپس با بررسي مسير.دهيم ه اين منطقه را مورد بحث قرار مي ب،شام

 و در نهايت چگونگي پي افكندن اي هي رهبر قبيلياب هاي قدرت ه شيو،حكومت اتابكان لر بزرگ

يت نگاهي به شرايط تثبيت  در نها.كنيم گيري مي ة لرستان توسط وي را پيحكومت محلي در منطق

  .افكنده شده خواهيم داشت قدرت پي

  

   اجتماعي لرستان تا آستانة تشكيل حكومت اتابكان لر -وضعيت سياسي -1

 .شد ق به نام لرستان شناسايي نمي قرن ششم ةورد بحث تا نيم مةمنطقنگاري، در متون جغرافيا

 تابعي از وضعيت كلي روندهاي ،روند كلي امور آن حدود نيز از زمان فتوحات اسالمي به بعد

هاي مختلف حاكم بر سرزمين  ، عباسي و حكومت نظامي خالفت اموي-حاكم بر امور سياسي

: اساس شرايط مزبور متفاوت بودندهاي ايران نيز بر زمينة سر ادارمر حاكم بر اهاي ه شيو.ايران بود

 در اختيار عمال - اسالمية در قرون اولي- امر اداره و حكمراني برخي از نواحي ايران،از يك سو

 به شرايط ناشي از ظهور  بنا، از سوي ديگر.داشتندخالفت قرار داشت و خلفا بر اين امر اصرار 

ند در كف حكمرانان  چاي اختيار امر اداره و حكمراني نواحي ، در ايراناي ههاي منطق حكومت

 قلمروهاي ة دامنو سياسي و نظامي بود ، در اين ميان چون عامل قدرت.گرفت مزبور قرار مي

 ة ادارة مسئل،كرد هاي ديگر را تعيين مي قيم يا غيرمستقيم خالفت يا حكومت مستةتحت ادار

 از .طرف قرار داشت اع دونز هميشه محل ،دست مغوالن هافتادن خالفت ب، تا برقلمروهاي مختلف

 در واقع .بود) مانند لرستان(تغييرات اجتماعي در برخي مناطق  ايجاد ،جمله پيامدهاي اين وضعيت

                                              
∗
شناسي در اين خصوص  ترين اثر جامعه شايد بتوان مباحث ابن خلدون در اين خصوص را همچنان مهم.  

  . شمار آورد به
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 نفوذ و اقتدار ة اجتماعي و اداري ناشي از بروز نوسانات در دامن، سياسيمتغيربه شرايط  بنا

 به ،) اقليمي داشت-ييكه شرايط خاص جغرافيا(لرستان اي مانند  لف در منطقهقدرتهاي مخت

 و حاضر در منطقه رو كوچهاي يكجانشين و  هتدريج تغييراتي در مناسبات اجتماعي و روابط گرو

 نظامي و ، نيروهاي اجتماعي تأثيرگذار در روندهاي سياسي،پديدار مي شد و در اثر اين روند

ة ارد شده و به بازيگران اصلي و محوري در صحن از عمق و حاشيه به متن و،اجتماعي منطقه

كه دال بر ظهور مشخص نيروهاي را  انعكاس وضعيت مورد بحث .شدند سياست منطقه تبديل مي

 مربوط به  منابع تاريخيتوان با تأمل در اشارات مختصر مي ،استنظر  اجتماعي مورد -سياسي

   .استنباط كرد آغاز قرن چهارم ق

 .دشاي از لرستان حاكم  بر منطقه  بدر، ق300سال   در،باره  در اينبراساس روايت مشهور  

، خود گرفته  ديگري از لرستان كه بعدها نام لر كوچك بةبرادر كوچك او مسعود نيز بر منطق

  1.حاكم شد

الزم به  2».حكومت روزگار گذرانيد مدتي دراز در. ..«است كه بدر از آن اين روايت حاكي   

از (وضعيت حكمراني بدر  و ب كه ما اطالعاتي در رابطه با تبارلز اين مطذكر است صرف نظر ا

، همچنين روابط او با در اختيار نداريم )با خالفت عباسياحتمالي هاي سياسي و نظامي نظر پيوند

ة بوت  در3 به قدرت رسيدن هر دو برادرةهاي هم روزگارش در سرزمين ايران و نيز شيو حكومت

   .ستابهام ا

آغاز حكومت ،  درست فرض كنيمنگاري عنوان تاريخ  به ق را300نا به يك تحليل سال اگر ب  

 كه از نظر زماني به تقريب مصادف با حكومت آل بويه در آن حدود است، ر لرستانب برادر ين دوا

 اقتصادي بين اين حكام محلي و حكمرانان مزبور برقرار  روابطتوان چنين انگاشت كه درنتيجه مي

توان  ، اظهارنظر دقيقي در اين باب نميهاي تاريخي دليل كمبود آگاهي هرچند به. دشده باش

نشانگر طور معمول   به لر بزرگة طوالني حكومت بدر در منطقة مورخان به دورة اشار4.داشت

 ةبرتري يافتن موقعيت وي بر برادر و جانشينان او در منطق  و اجتماعي در آن حدود-ثبات سياسي

   5.ه استلر كوچك بود
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محمد «ة حكمراني وي با نام دور 6. پس از او به حكومت رسيد، بدرةنو ،نصيرالدين محمد  

نيز حوادثي كه ناشي از ورود اقوام مهاجر  و 7ه داشتوي را بر عهد» منصب وزارت« كه »خورشيد

اعي اجتم - مورد نظر وضعيت سياسية در واقع در دور.زيادي دارداهميت ، به قلمرو لر بزرگ بود

كه عبارت از تشكيل  ، از سر گذراندن يك تحول عموميسوياي بود كه به  گونه و امنيتي لرستان به

توان  ، ميملي در وضعيت مورد نظرأبا اندك ت. رفت ، مي جديد اتابكان لر بزرگ باشدةسلسل

   .دست داد ه بة مزبور سياسي در حال تحول جامع-تر از مناسبات اجتماعي تحليلي دقيق

چنين اشاره  هم8.ستايد مي» حاكمي عادل«عنوان  اهللا مستوفي نصيرالدين محمد را بهحمد  

توان  اين اشارات را مي .بوداو » مدبر ملك«يا  ، او»وزارت« دار  عهدهشود كه محمد خورشيد مي

ؤثر حكومت بدريان  مة لرستان كرد كه اوضاع عمومي تحت نظم و ادارةحمل بر وضعيتي در منطق

 اگر بتوان چنين وضعيتي را . وضعيتي كه پيامد آن آرامش و امنيت اجتماعي بوده است.آمده بوددر

هاي توجه  ، ريشهتوان تا حدودي ، مي لرستان براي اوايل قرن پنجم ق پذيرفتةدر مورد منطق

در اين  9.ي سرزمين لرستان در اين دوره را شناسايي كردبه سو رو ت كوچبرخي اقوام و جماع

   .رو در قلمرو خود بودند  پذيرش جماعت كوچمند دليل ديگري عالقه رستان بههنگام حكام ل

سر شده  شرقي قلمرو خود دچار مشكل و دردحكام لرستان در اين دوران از طرف حدود  

اگوني را بر و فشارهاي گون 10 درآوردهنيمي از زمين لرستان را به تصرف خود، شوالن. بودند

، در درون قلمرو حكام لرستان  منابع از پيشروي شوالنهاي گزارش .نمودند حكام لرستان وارد مي

 - وضعيت سياسيزياد به احتمال 11.اعقاب بدر در دفع تهاجمات آنان بودناتواني اي از  نشانه

 از .گذار بوده استأثيرت، در امر پذيرش اقوام مهاجر به درون سرزمين لرستان، نظامي حكام لرستان

ة لرستان وجود داشت كه هاي مختلفي در درون جامع كه زمينه تيجه گرفتتوان چنين ن رو مي اين

  عنايت به چنين.شدند  مختلف به اين سرزمين را موجب ميمهاجرت اقوام ثر،ؤعنوان عواملي م به

گشا خواهد  بسيار راه، گيري حكومت اتابكان لر بزرگ هاي شكل ، به هنگام بحث از زمينهشرايطي

 .بود
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  سيس حكومت اتابكان أهاي منجر به ت تسريع روندام به لرستان، مهاجرت اقو-2

به  )مناطق كردنشين حدود نواحي جبل سماق شامنقل مورخان از ه ب(حکايت مهاجرت قبايلي 

 صرف نظر از .مل و بررسي استأبسيار در خور ت، سوي ايران و در نهايت ورود به لرستان

اهميت اين مهاجرت از نظر  در اين بحث، جود دارد قابل بحثي که در مورد اين قضيه وهاي هجنب

  . گيرد  مورد توجه قرار مي سياسي لرستان،ةگذاري بر آيندأثيرت

 خط سير اين جماعت اي هگون  مناسب در درون لرستان بود که بهدر واقع وجود شرايطي  

ارساز را ثر و کؤش مقامکان ايفاي ن سوي ديگر از. سرگردان را به سوي آن سرزمين مشخص نمود

  ق حدود۵۰۰در سال ،  ق۸ ةبه روايت مورخان سد بنا .در امور داخلي آن سرزمين به آنان بخشيد

الدين  ، فتح پيشواي متقدم اين قوم۱۱. لرستان شدند، وارداز جبل سماق شام »يکصدخانه کرد«

با ، ييتوان بين اين نسبت ادعا  نمي هنوز۱۲.نسل کيخسرو خوانده شده است که ازفضلويه بود 

 اما ۱۳.ه کردئارزيابي درستي ارا به سوي سرزمين ايران و لرستان، مهاجرت تمايل جماعت مزبور در

اين جماعت   که براي توضيح حضوردر نظر گرفت را اي هتوان فرضي با رعايت جوانب احتياط مي

 ةوني منطقبراي روشن نمودن تحوالت در نيز و)  در غرب الزاماًو(از لرستان اي خارج  هدر منطق

  .باشد سودمند، لرستان

وي بر شود زعامت   و تأکيد ميگردد باز مي» الدين فضلويه فتح«سرآغاز روايت مورد نظر به   

 تنها پس از مرگ او بود که مشکل سياسي براي .گرفته است قوم خود مدتي طوالني را دربرمي

هاي   گروه به سوي سرزميني مهاجرت اين زمانةتوان محدود به احتمال مي. آيد  پديد ميقومش

ي مهاجرت آنان به آن ها در مورد علت. كردض ق فرحدود غربي را در حدود اوايل قرن چهارم 

 به .هاي اقوام مختلف را در نظر گرفت گيري مهاجرت توان الگوهاي معمول در شکل حدود نيز مي

 ،يکي از حکمرانان وقتاحتمال بسيار، اين جماعت به دنبال در اختيار گذاردن خدمات نظامي به 

هاي بازگشت  ه انگيز.ده شده بودند کشانبه سوي سرنوشت سياسي متفاوتي در قلمروهاي غرب

 که به از دست ،توان در بروز تغيير در مناسبات و معادالت سياسي منطقه آنان به عقب را نيز مي

   . دانست مرتبط،وجود آمده براي آنان در آن حدود منجر شده بود ههاي ب تفرصرفتن 
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ين وارد شدند و پس از ق ابتدا به ميافار،حال جماعت مزبور در مسير بازگشت خودبه هر  

 سپس به داليلي .گرديدندرهسپارآذربايجان  به سوي )به احتمال مجبور به ترک آنجا(توقفي کوتاه 

 .دندکوه اقامت گزي ، در شمال اشتران»برکه دشت«لرستان شده و در وارد نامعلوم از آن حدود 

 اشاره  که قبالً، تابعي از وضعيت دروني اين منطقه،بدون ترديد ورود اين جماعت به قلمرو لرستان

 و پس از نبردي که به صورت گرفتنان كشي عليه آ، لشکر اندک زماني بعد. بوده است،نموديم

بعد نيز تداوم  اما اقامت اينان در منطقه تا مدتي . شمار زيادي از آنان به قتل رسيدند،وقوع پيوست

 . در قرن پنجم ق در نظر گرفتتوان زياد مي مزبور را به احتمال ة در منطقآنها اقامت ة دور.يافت

 که در اوايل قرن ششم ق ،يابي اتابکان سلغري در فارس ة قدرت آنان را در دور، بعدةزيرا در مرحل

عيت مهاجرت خصوص روايت ارائه شده از وضدر.  در حدود فارس خواهيم ديد،دشآغاز 

که توسط منابع رغم آن  علي،اساس روايت قاضي احمد غفاري استوار بود، که برجماعت مزبور

، و از دهد ا تقليل مي آن روايت راي ه افسانة حاوي جزئياتي است که جنب،شود ين حمايت نميپيش

 نقد و ارزيابي با  کليت اين روايت را،دست نيامده هتوان تا زماني که روايت و نظر رقيبي ب رو مي اين

  .پذيرفتعناصر مغشوش آن 

مت جنوب و قلمرو لر  به س،٢٣جماعت مزبور پس از مدتي اقامت در قلمرو لر کوچک  

 محمد خورشيد که وزارت بدريان را در دست ة رعاياي خانوادةدر زمربزرگ حرکت كردند و 

 لرستان در مقطع قبل ةبات منطقث بيتوان ناشي از وضعيت متالطم و  اين امر را مي. آمدند، درداشتند

   . دانست، شده که بدان اشار،از تشکيل اتابکان لر کوچک و بزرگ

 محمد  دبر سبيل رعيتي در خيل احفا. ..«پس از ورود اين جماعت به قلمرو لر بزرگ   

، در روايت ٢٦خانه  يا چهارصد٢٥ اشاره به شمار يکصد.ول کردندنز ،٢٤».. .ا بودندز که و،خورشيد

 . ورود اقوام مزبور به قلمرو لر بزرگ استة همين مرحلر ناظر باحتماالً ،باره جود در اينمو

عنوان متصديان امور ديواني قلمرو لر بزرگ  ، بهجماعت مهاجر روابطي را با اعقاب محمد خورشيد

سياسي  - الگوي نظام اجتماعياي ه تا اندازدتوان بازشناسي اين روابط و تعامالت مي .برقرار کردند

 عتجما نوع زندگي ، اکرادة در روايت موجود با استفاده از واژ.ده لر بزرگ را نشان دةآن دور

اساس مفروضات الگوي مسلط آيد بر نظر مي  ضروري بهحال. شود مهاجر از شام معرفي مي
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ر يا متصديان امو(رسد که وزرا  نظر مي چنين به. سازي کردة مورد نظر را باز سياسي دور-اجتماعي

 داشتند  وابسته به خوداي ه يا يک واحد اجتماعي با سازمان اجتماعي قبيل،در لر بزرگ) ديواني

توانست از مجموع قبايلي که به آنان ملتجي  يا اينکه اين واحد مي...) ة خورشيديان فمانند طاي(

   .ده باشدش تشکيل ة آنان درآمده،شده و تحت ادار

 از طريق واگذاري ، مزبورة در اتحادي،هاجر مورد بحثرو به هنگام ورود جماعت م  ايناز  

 ضروري اجتماعيهاي ضروري که براي گذران زندگي چنين  فرصتاراضي مورد نياز و ساير 

 خدماتي ، متقابلطور  آنان به، به اين جماعتيامکاناتچنين  در عوض اعطاي . پذيرفته شدند،است

   ٢٧.دادند ا در اختيار اولياء امور قرار مير

 جماعت .دش و روابط دو طرف تيره ديري نپاييدط مزبور  مورد نظر در شراياقامت جماعت  

 ابوالحسن ،اساس روايت موجودبر.  از موقعيت خود ناراضي بودندمهاجر به لرستان احتماالً

 با سر پخته ،٢٨ ميهمان شد، وزير وقت، محمد خورشيدةيربل ننز مدر که ، آنانةکرد، سرفضلوي

 و به اطرافيانش نويد داد به زودي ،٢٩ تفأل زد، ابوالحسن به اين پيشامد.ي شدذيراي، پي گاوةشد

  که ابوالحسن فضلوي از خودا شايد بتوان چنين رفتاري ر. به آنان خواهيد رسيد»اين قوم«زعامت 

 مهم تفسير ة اظهار علني نارضايتي از وضعيت خود در يک جلساي هگون بهدر جمع نشان داد و 

 پس از اين خورشيديان .ري که در تيره کردن روابط دو طرف تأثير بسياري داشته است ام.کرد

 تا هنگام ،رسد خورشيديان نظر مي  چنين به٣٠.آمدند بر ابوالحسن فضلويةدرصدد تنبيه خانواد

 هنگامي ، علي بن ابوالحسن. قوم او را تحت اداره و نظارت شديد خود نگاه داشتند،مرگ فضلوي

بعد از .  رياست قوم خود را بر عهده داشت،فارس استيال يافته و قدرتمند شدندبر  که سلغريان

 هنگامي صورت اين امر.  به خدمت سلغريان در فارس رفت، فرزندش، محمد،گذشت اودر

 اما هنوز اسم .در فارس حاکم بودند. ..«گرفت که هنوز سلغريان تابع سلجوقيان بودند و به عبارتي 

  ٣١.»پادشاهي نداشتند

, ٣٣»رشد ذاتي«به ,  علت ترقي او نزد سلغريان٣٢.» در خدمت سلغريان مرتبه بلند كردمحمد«  

رو وي به همراه جماعت تحت نظر  از اين. ، نسبت داده شده است٣٥و دالوري او, ٣٤»شجاعت«

. مهاجرت كرده بود, هاي مطلوب دست آوردن فرصت هخود با هدف خدمت به حكام سلغري و ب
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يابي سريع آنان نزد حكام سلغري و در ميان ساير قبايل ترك جنگجو كه در   اهميتاشاره به

ويژه  ، بهنشانگر ورزيدگي و تجربيات نظامي اين جماعت و رهبران آنها, خدمت سلغريان بودند

 مشخص كرد كه آيا فضلويان توان أسفانه به درستي نميمت. هنگام اقامت در شام و نواحي ديگر بود

.  يا خيراند هبن مودود آغاز كرد  خود در خدمت به سلغريان را قبل از اتابك سنقرهاي فعاليت

  ٣٦.ؤال فوق استيد شق اول سأيروايت بدليسي ت

 با شبانكارگان و نشان دادن خدماتبا شركت در نبردهاي اتابك سنقر ) ابوطاهر (محمد  

 ٣٧.افزود اش مي ز بر مرتبه بر عهده گرفت و هر رو را»سپاهي گران«فرماندهي , درخشان از خود

 امير سلغريان نفوذترينين و پرتر محمد به بزرگزياد به احتمال , پس از چنين خدمات درخشاني

 قرن ششم ة نيمدر(شرايط بود كه بنا به وضعيت سياسي و نظامي غرب كشور در اين . تبديل شد

تصميم , اتابك سنقر, هدرنتيج. سوي لرستان مد نظر قرار گرفتسلغريان به  گسترش قلمرو, )ق

  .مور كندأ محمد را به همراه جماعتي كه با او به فارس آمده بودند براي فتح لرستان مگرفت

اساس توافقاتي كه بين اتابك سنقر و محمد انجام عمليات لشكركشي به قلمرو لرستان بر  

 اين قرار است دانيم از از جريان توافق مورد نظر ميآنچه . پذير شد  امكانفضلويه صورت گرفت

از . صدد قدرداني از وي برآمدهاي درخور توجه محمد در كه اتابك سنقر براي جبران فعاليت

» ٣٩.التماس نمود, ٣٨ابوطاهر يك سر اسب خاصه. لب نماياز من چيزي ط.. .«رو به وي گفت  اين

بار . »...٤٠شتاما التماس او مبذول دا. ي استاين مرد را هوس سردار: به دل خود گفت... «اتابك 

 اتابك اجابت .٤١».ابوطاهر داغ اتابكي درخواست نمود... «ديگر به او گفت چيز ديگري طلب كن 

سپس اتابك چند روز ديگر باز وي را نواخت و به وي اجازه داد مطلب ديگري را تقاضا . كرد

 عنايت درخواست كرد كه اگرپس محمد به زانو درآمد و بعد از دعا و عذر الطاف . .«. كند

دست خط همايون هم  هاتابك را خوش آمد و ب, مملكت لرستان را صافي كنم, گاري باشدخداوند

  ٤٢.»... در مجلس منشور بنوشت و ابوطاهر كنيت داد و به لرستان فرستاد
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  تأسيس حكومت اتابكان لرستان

در ) ق ٥٤٣ -٥٥٦(محمد ابوطاهر با جماعت تحت رهبري خود و نيروي نظامي كه اتابك سنقر 

 مراحل و اهداف  روايات مختلفي را دربارة،منابع. به سوي لرستان حركت كرد, اختيارش قرار داد

توان چنين گفت كه ابوطاهر پس از تصرف قلمرو  رو تنها مي  از اين٤٣.دارند اين حركت عرضه مي

   ٤٤.ق حمكراني خود را آغاز كرد ٥٥٠از سال , لر بزرگ

 اما ٤٥.لي چند مطرح استمسائ, د ابوطاهر به لرستاندرخصوص اهداف لشكركشي محم  

در , كشيهنگام وقوع اين لشكر اجتماعي لرستان -وضعيت سياسي, صرف نظر از مسائل گوناگون

در ,  ششم قة نظامي و اجتماعي منجر به پيدايش حكومت اتابكان لر در نيم،تعيين روند سياسي

جتماعي لرستان در اين هنگام بايد  ا-درخصوص وضعيت سياسي. خور تأمل و بررسي است

سالطين سلجوقي , در يك سو.  عراق عجم دو نيروي متفوق وجود داشتةاشاره كنيم كه در منطق

از . گذراندند نيز رقباي خانداني متعددي وقت ميبودند كه در برابر سلطان سنجر در خراسان و 

, داشتن اياالت و قلمروهاي گوناگونقرار داشتند كه با در اختيار سوي ديگر امراء ترك قدرتمندي 

 رهبران ازبسياري , در چنين شرايط سياسي. دكردن گيري مي هاي سياسي و نظامي خود را پي هبرنام

 -ها و ايفاي نقش سياسي براي تصرف سرزمين, آمد هايي كه پيش مي توانستند از فرصت متنفذ مي

 موسوم ةدر منطق. دو وضعيت متفاوت هستيمشاهد ,  لرستانةدر دو منطق. برداري كنند بهره, نظامي

 با شاهد حضور امرا, اي كه از يك سو هگون به. ، چندان تثبيت شده نبودفضاي سياسي, به لر كوچك

اين امرا روابط متفاوتي را با . و بعدها آل برسق هستيمعيار  بني, ذ محلي مانند خاندان حسنويهنفو

اعمال  از سوي ديگر گزارشاتي از.  برقرار كرده بودندبويه و سلجوقيان هاي وقت مانند آل حكومت

 نظامي لر -وضعيت سياسي,  اما٤٦و دخالت خلفاي عباسي در امور آن حدود در دست استنفوذ 

 اين امر مربوط به وضعيت ناشي احتماالً.  استقرار قدرت ابوطاهر زياده مبهم استةبزرگ در دور

، امري مطرح يا وضعيت خالء قدرت در اين منطقه بود نظامي -از فقدان نيرو يا نيروهاي سياسي

  .رفت شمار مي ه مزبور نيز بةكشي ابوطاهر به منطقكه از جمله داليل اصلي لشكر

 وي به تدريج پس از .كشي خود به لرستان را از كوه گيلويه آغاز كردة لشكرابوطاهر برنام  

وي ظاهراً در مدت اندكي لرستان را  ٤٧.سهيل نمودراه تصرف لر بزرگ را ت,  شولغلبه بر امراي



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي1306

, ثر و قدرتمندي در منطقهؤ سياسي م-ط فقدان نيروي نظامي و اين امر در شراي٤٨كردتصرف 

 لرستان چنين بود كه گاه به ةروش ابوطاهر در برخورد با نيروهاي پراكند. صورت پذيرفته است

 بر مقتضاي مصلحت هر ]شكيب؟[و وعيد و فريب و تنكيب  وعد. ..«يا , صلح و يا به جنگ

 توان چنين پنداشت كه وي در اين راستا در در واقع مي. عمل كرد, ٤٩ ...كه دانست چنان, وقت

 عمل كرده كه منطبق با اي هگون كردن رؤساي قبايل و رهبران متنفذ قلمرو لر بزرگ بهجريان متحد 

بر  ستقرار قدرت فائقة خودمحمد ابوطاهر براي تحكيم و ااقع در و.  باشداش آينده هاي هبرنام

نفوذ را به سوي خود جلب  مختلفي وفاداري و حمايت افراد ذيبا روشهاي , سرزمين لرستان

 تسخير قلمروهاي طور مشخص با رفتار و عملكرد امراي نظامي كه براي و اين رويه به, نمود مي

ان لر بزرگ را بايد در  اتابكةسيس سلسلأرو روند ت از اين. اشتتفاوت د, شدند ديگر فرستاده مي

  .مورد بازشناسي قرار داد, جريان تصرف سرزمين لر بزرگ

سيس حكومتي أگام ديگري به سوي ت, رسد ابوطاهر پس از طي اين مرحله نظر مي چنين به  

كه دارد به هايي  اشته باشيم اين روند بنا به پيچيدگيهر چند كه بايد توجه د. مستقل برداشت

كه در جريان رويه و زيرا اتابك سنقر صرف نظر از اين. بندي نيست ي و مرحلهبند راحتي قابل دسته

عنوان اميري  وي را به,  بزرگ قرار داشت يا نهطرز عمل محمد ابوطاهر در برابر رهبران محلي لر

  كهاي هگون و به ٥٠شناخت مي, ي تصرف لرستان اعزام شده بودكه برا, وابسته به دستگاه خود

ابوطاهر , رو از اين. آوردهايي را در روابط دو حكومت پيش   طرز تلقي دشواريخواهيم ديد اين

و .  استقالل كردهوس. ..« خود را بر سرزمين لرستان تحكيم بخشد ةكه توانست سلطپس از آن

 ظاهراً ابوطاهر تا ٥١.».. .خود را اتابك خواند و عصيان نمود و كار آن ملك بر او قرار گرفت

 و دانست خود را تابع اتابك سنقر مي,  كندپيدا» .. .تمكين و استقرار.. .«نست  كه توااي همرحل

رسد در اين مدت نتواست توجه و حمايت سالطين  نظر مي به. اي هم جز اين نداشت هچار

رو براي فراهم آوردن مشروعيت الزم براي اقدام  از اين. راق را به خود جلب نمايدسلجوقي ع

 خود  و لقب اتابكي برنمايد ، عمل مي معمول زمانةبنا به روي, اندانيسيس حكومتي خأخود در ت

  . توضيحي در اين مورد ضرورت داشته باشدةنظر ارائ به. نهد مي
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 سياسي تشكيالت نظامي پا -هاي نظامي بنا به سياست و ضرورت, قيان بزرگدر دورة سلجو  

عنوان ابزار قدرت كارآمد در  ور بهوجود سازمان مزب. ت شده بودگرفت كه متشكل از غالمان تربي

هايي از  باعث گرديد بنا به ضرورت, ة سلجوقيان بزرگساالري دور دست سالطين و گاه ديوان

ها و جريانات سياسي   به اين ترتيب پاي آنان در رقابتو, امراء مزبور در امور مختلف استفاده شود

رو  ه متنفذ روبي ديوان با گروهي از امرا ودربار, به تدريج در اواخر دورة سلجوقيان. گشوده شد

يشي براي اين اند هدرجريان چار. پرداختند به اعمال دخالت در امور حكومت ميگرديد كه 

از طريق .  اتابكيرسم:  مفيد تشخيص داده شد،استفاده از يك سنت و رسم, وضعيت بغرنج

ة قلمرو خارج از مركز نوي را روا,  سلجوقي به يك امير نظامي متنفذةزادواگذاري يك شاه

امور داد و از سوي ديگر  انجام مي سلجوقي را ةزاددر آنجا او از يك سو تربيت شاه. نمودند مي

محملي , ترين مسئله در اين امر  مهم٥٢.كرد ه سامان مي قلمرو تحت نظارت خود را بةمربوط به ادار

ة مزبور را بر ك امير كه وظيفي, اساس رسم و سنت اتابكيبر. د كه براي اين كار وجود داشتبو

پدر دوم عنوان  وي به, طور خالصه هب. شد شناسايي مي) Atabak(نام اتابك  گرفت به عهده مي

تقبل اين وظيفه توسط امراي بزرگ و  امر علت اصلي شد و همين ة سلجوقي شناخته ميزادشاه

ترين  را به بلند مرتبهوي , ر بزرگي تحت سرپرستي يك امةزادبر تخت نشستن شاه. طلب بود جاه

گيري ي از امرا به منظور پيبه سرعت بسيار, رو از اين. كند ميفرد در حكومت سلطان جديد تبديل 

 سلجوقي را ةسرپرستي شاهزاد, و از جمله تشكيل حكومت دودماني, اهداف سياسي خود

 الزم ٥٣ت سياسي و اجتماعي سلجوقي مشروعيةدر واقع در اختيار داشتن يك شاهزاد. پذيرفتند مي

به تدريج اين رويه در قرن ششم ق . داد ة يك قلمرو را به آنان ميبراي در اختيار گرفتن ادار

دون داشتن امتياز سرپرستي حتي ب,  كه در يك تحول آشكار، ابوطاهراي هگون به. مشروعيت يافت

 براي اعمال شرايط الزمه  تا از اين رابك را براي خود برگزيدلقب اتا,  سلجوقيةزاديك شاه

   ٥٤.دست آورد هقدرت مستقل از سلغريان را ب

 طي اين مراحل را چنين آورده است كه براي ابوطاهر ةاهللا مستوفي در روايت خود شيوحمد  

 ٥٥.»ود و كار آن ملك بر او قرار گرفتعصيان نم هوس استقالل كرد و خود را اتابك خواند و.. .«

 ٥٦.، قائم مقام خود كندسبالدين هزارةنصرنام  انست يكي از پسرانش را بهاساس تواين  ابوطاهر بر
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 ق ذكر ٥٥٠در حدود سال , لي بزرگ را به دنبال وقوع چنين مسائسيس اتابكان لرأتاريخ ت

  ٥٧.اند هكرد

.  عمر توانست اقدامات ديگري براي تثبيت حكومت خود به انجام رساندتا پايانابوطاهر   

حديد قلمرو تنزل قدرت و ت, ٥٨و حذف عناصر مخالف با حكومت جديدضان  معترةسركوبي كلي

 جمله از آن, خوزستان و دربار خالفت عباسي امري حاكم بر  و تنظيم روابط محتاطانه با٢٠شوالن

, يكي از مملوكان خليفه, »قُشتمر «٥٩لدين اهللادر دورة خليفه الناصرا,  ق٦٠٣از جمله در سال . است

گيري كرد و به  ه كنارهاز خدمت خليف, وزير خليفه, الدين علوي رازيري نصيردليل بدرفتا به

ابوطاهر نيز . نزد ابوطاهر صاحب لرستان رفت, وي پس از كسب اموال بسيار. خوزستان تاخت

قشتمر   ودر اين حين ابوطاهر درگذشت. ي درآورد دخترش را به ازدواج وووي را بزرگ داشت 

 به حكومت جاي طاش تكين  بهخليفه امير سنجر را. دست آورد هبدر لرستان موقعيت بهتري 

ما سنجر ا, در ابتدا قشتمر از در اعتذار درآمد. خوزستان نصب كرد و به جنگ عليه وي فرمان داد

 ،الدين ايدغمش ، فرمانرواي فارس و شمستكله. كشته شد, گرفتنپذيرفت و در جنگي كه در

حد شدند هر سه مت.  عباسي امداد رسانيدندةا در برابر خليفحاكم همدان به درخواست قشتمر او ر

   ٦٠.باز زنندالدين سر كه از فرمان الناصر

حكومت ,  كوهستاني لر بزرگةدر اين هنگام هزار اسب و ديگر فرزندان ابوطاهر در منطق  

خصوص وضعيت سياسي و اجتماعي درل مهم تواند برخي مسائ أمل در اين روايت ميت. كردند مي

 اول به ماهيت روابط ةنكت.  اتابك ابوطاهر را به ميزان قابل توجهي روشن نمايدةبزرگ در دور رل

در جريان . گردد الدين اهللا باز مي جبال و فارس با خالفت عباسي در دورة الناصرةامراي ناحي

ة عباسي تيره غمش و تكله با خليفايدشورش قشتمر مشخص شد روابط حكامي چون ابوطاهر 

آنان هنگام ورود مغوالن به . يا تضعيف آن بودند,  اقدام عليه دستگاه خليفهةرو آماد و از اين, بود

الزم به ذكر است در اين ميان برخي امرا و حكام ديگر كه رقيب . به اردوي هالكو پيوستند, ايران

اوايل قرن  اين وضعيت نيروهاي سياسي در.  عباسي قرار داشتندة خليفةدر جبه,  مزبور بودنديامرا

 وضعيت ، مربوط بهنكته. هفتم ق بود كه در توضيح پيشامدهاي بعدي بايد مورد توجه قرار گيرد

آنجا  در, رغم فقدان آگاهي از چگونگي روابط وي با ابوطاهر امير قشمتر در لر بزرگ است كه علي
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هاي مجاور  ميني حاكم بر سرز كه توانست با امرااي هگون به, موقعيت استواري برخوردار بوداز 

امرايي كه به , رددر ساير موا.  عباسي توفيق يابدة نظامي عليه خليف- سياسيةلرستان به تشكيل جبه

ضاع به سود بردند و پس از تغيير او صورت ميهمانان محترمي به سر مي يا به, بردند لرستان پناه مي

ة كردند موقعيت از دست رفت فت ميكمكي كه از اتابكان لر دريايا با , كردند منطقه را ترك مي, خود

  .يافتند خود را باز مي

اي كه حكومت اتابكان لر  ه دور،رسد پايان مي ق به ٦٠٠ ابوطاهر در سال ةحال دور هربه  

سالهاي حكومت بودن دليل طوالني  ه سياسي مزبور بةدو مرحل. گذاري و تثبيت شد بزرگ پايه

  .تدر طول مدت حكمراني وي انجام گرف, ابوطاهر

  

  ها نوشت پي
 واحد جمعيتي و تشکيل حکومت  مهاجرت يکةمسئل(،  اصلي اين تحقيقةاين بررسي، طرح و بحث مسئل در. ۱

حكومت اتابکان لر کوچک با اندک . شود تري در قلمرو جغرافيايي لر بزرگ مالحظه مي صورت مشخص به) محلي
کيد بر وضعيت لر أرو روند بحث حاضر با ت  از اين.ندوجود آمد هاز تأسيس حکومت اتابکان لر بزرگ بزماني  ةفاصل

  .گيرد ميبزرگ صورت 
كبير،  اميرعبدالحسين نوايي، تهران،: ، تصحيحتاريخ گزيده ،حمداهللا مستوفي:  ك.براي ديدن تفصيل اين روايت، ر. ۲

ه اهتمام والديمير  ب،تاريخ مفصل كردستان نامه، شرف، الدين خان بن شمس  شرفبدليسي،: ك.، نيز ر538  ص،13
  .24  ص،1377 اساطير، تهران، چاپ دوم، مينوف زرنوف،ولييا
 بر سرزمين لرستان ، غلبهة آيا آنان به شيو از اين قرارند كه،شوند االتي كه در اين خصوص مطرح ميؤ در واقع س.3

 رث به آنان رسيده بود؟ ا امر حكمراني بر آن سرزمين بهيا خير، حاكم شدند و سپس آن را ميان خود تقسيم كردند،
گيري مناسبات اجتماعي جديد و   چه ارتباطي با جريان شكل لرستان،ةكه تحول سياسي مزبور در منطقنتر آ مهم

رزمين لرستان را در  حدود ساين است كهتر   مهمل، صرف نظر از اين مسائ؟ت دروني در اين منطقه داشته استتحوال
  .توان مشخص كرد اين دوره نمي

دلف،  خاندان بني) ق280ق الي 210حدود سال (ق در غرب ايران زم به ذكر است در اواخر قرن سوم  ال.4
، طبقات سالطين اسالم ،استانلي لين پول،: ك. ر. (هان و نهاوند در اختيار داشتندقلمروهايي را از حدود همدان تا اصف

 ةق زياريان بر منطق316سپس از حدود سال . )112 -113  ص،1362 ،2چ  دنياي كتاب، تهران،  عباس اقبال،ةترجم
ق، بر 348 -406 برزيكاني در حدود سالهاي ة و خاندان حسنوي)123 -124، ص همان( .غرب كشور تسلط يافتند

  ).124-125 ، صهمان :ك.ر. (حكمراني داشتند) حكومت آل بويهة مصادف با دور(نهاوند  و همدان بالد دينور،
 قبل از تشكيل حكومت ةآيد كه در روايت مشهور مورخان از وضعيت لرستان در دور ت ميدس ه اين نظر از آنجا ب.5

  . دهند ابكان لر بزرگ را مد نظر قرار ميل و روند مربوط به پيدايش ات مسائاتابكان،
في  حبيب السير ،الدين الحسيني الدين بن همام  غياثخواندمير،: ك. نيز ر.538 ، صتاريخ گزيده ،مستوفي: ك.ر. 6

روايت نطنزي در . 325  ص،3ج  ،1362 ج، 4سياقي، تهران، خيام، چاپ سوم، ، به اهتمام محمد دبيراخبار افراد البشر
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 ايشان كدخدانه با رعايا معاش و همچنين بطناً بعد بطن اوالد.. .«وي چنين گويد . اين مورد اندكي متفاوت است
 ژان ، به تصحيحمنتخب التواريخ ،الدين  معيننطنزي،: ك.ر(» .دكردند، تا دولت نصيرالدين محمدبن هالل واقع ش مي

  ). 37 ص ،1336اوبن، تهران، خيام، 
 دست دهد، ه اين مطلب بةكه اطالعات دقيقي دربار، حمداهللا مستوفي بدون اين24 ، صنامه شرف ،بدليسي: ك.ر. 7

  ). 538، ص خ گزيدهتاري: ك.ر (.بود»  ...مدبر ملك او محمد خورشيد.. .«كند كه  اشاره مي
لت، نيك را از بد تميز و بنيادي در حكومت نهاد و به عداا. ..«بنابه اظهار نطنزي . 538 ، ص همان،مستوفي: ك.ر. 8

  ). 38، ص منتخب التواريخ: ك.ر(» .كرد
دور ه ات بگونه ناماليم  قلمروهايي كه از اين ايران،ة اجتماعي در جامع- در واقع به هنگام بروز تالطمات سياسي.9

گونه مناطق براي مدت طوالني به زندگي   مزبور در اينجماعت. گرفتند رو قرار مي  كوچبودند، مورد توجه جماعت
  . دادند خود ادامه مي

 براي آگاهي كلي از تاريخ شوالن و شولستان،. 38 ، ص همان،نطنزي: ك. نيز ر.539 ، ص همان،مستوفي: ك.ر. 10
  :ك.ر

Minorsky, v: SHULISTAN, in: Enceclopedia of Islam, 2 editions.  
 اصطالح کرد ةدربار. ۲۴، صهمان، و بدليسي. ۳۸، ص همان، نطنزي: ک. نيز ر،۵۳۹، ص  همان،مستوفي: ک. ر.۱۱

  کرد درةمفهوم واژ به پيروي از جا نيز بايد يادآور شويم که در ايناين مهاجران اطالق شده است، که در متون كهن بر
  . اطالق شده است رو بر جماعت کوچ،  تاريخ ايرانةانقرون مي

  .۱۳۳۴، ۱۶۹ ص کتابفروشي حافظ،  تهران،،تاريخ جهان آرا ،قاضي احمد غفاري قزويني،: ک. ر.۱۲
تکوين تبارشناسي  يابي و ة ديگري روند هويتمي توان به گون،  الزم به ذکر است براساس مفروضاتي ديگر.۱۳

 بزرگ، در قروني پس از  نياي اعلي اتابکان لراي ه مستقيم به نسب افسانةزيرا اين اشار. دنظر آور در اتابکان لر را
  .  ظاهر گرديده است-هاي مقدم تاريخ اتابکان لر عنوان روايت  به-گيري روايت حمداهللا مستوفي و نطنزي شکل
رويي برخوردارند،  باني و کوچجوامعي كه از نظام اجتماعي ش  مهاجرت درةگيري پديد يابي شکل در بحث ريشه. ۱۴
جرت اقوام علل دروني که باعث وقوع مها .نظر گرفت در دروني را دو دسته علل بيروني و، صورت کلي توان به مي

 زندگي ةنتيجه بروز تنگي عرص در تعداد چارپايان و، به مسائلي چون افزايش جمعيت،شود شبان از سرزمين خود مي
اي  هعوامل بيروني که به وقوع چنين پديد .گردد ، باز ميامثالهميا تغييرات جوي شديد و اي،  هبيل قهاي هوقوع ستيز، براي آنان

گري  ظامي قبايل و برقراري تعهد نظامي ماجراجو به نيروي ن امرايو ها احتياج حکومت: هستند انجامند نيز متنوع مي
 ة، وقوع پديد)ي بزرگ بودظامي در رکاب امرا خدمات نةامري که مستلزم ارائ(امرا  ها و سران قبايل به حکومت

اي در امور و مناسبات  هقبيللت دادن نيروي فراالذکر که منجر به دخا اي در اثر روند فوق ه قبيلهاي هسياسي شدن ستيز
هاي  هاي صحراگردان در دشت ررسي از علل گوناگون وقوع مهاجرت يک بةبراي مالحظ. (گرديد و امثالهم قبايل مي
 انتشارات علمي و ، تهران، عبدالحسين ميکدهة ترجم،وري صحراگردانت امپرا، رنه،ک گروسه.، رمرکزيآسياي 
   .)۱۳۶۳،  چاپ سوم،فرهنگي

حکومت . .. «:  نقل کنيمگونه داوري ، بدون هيچ»تاريخ بختياري« مناسب است مطلبي مرتبط با اين فرض را از .۱۵
 يکي از اخالف ،الدين فضلويه ، فتح ميالدي۱۱ ةسد/  هجرت۵ة مائه  در دور.مملکت لر بزرگ به اعقاب بدر رسيد

اين کوه که امروز موسوم .  مقر حکومت خود قرار داد،السماق را که در شام است ل و جب، مهاجرت اختيار نموده،بدر
و حلب واقع  بحراالبيض ةاالکراد ميان ، جبل قديم موسوم استهاي هچه در نقش، چنانتر است االکراد صحيح به جبل
: ک.ر(» .اش به ميافارقين رفت لسماق با پسرش ابراهيم و خانوادها از جبل] فضلويه[الدين  علي پسر فتح. است
   .)۱۰۱ -۱۰۲ ، ص۱۳۷۸ ، اساطير، تهران،فر ، به اهتمام جمشيد کيانتاريخ بختياري ، سردارخان قلي علي
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 -نه کرد  و- را لراند هگشت اقوامي که به لرستان بازرا منشأ زي. است- و ارزيابي-روايت مزبور در خور تأمل  
   .کند معرفي مي

، پس از بدر حکومت لر بزرگ. کند ا در روند فهم اين مسئله وارد مي جديدي رة نکت،اشاره به واقعيت ديگري  
ر آقاي دکت الزم به ذکر است .)۲۴، همان، ص بدليسي: ک.ر. (الدين محمدبن هالل بن بدر رسيد، نصير اوةزادبه پسر
 ، قوم لر،اللهي بهاروند، سکندر امان: ک.ر(ن مسئله را مورد توجه قرار دهد  کوشيده به طريق ديگري اي،اللهي امان

  .)۳۴، ص ۱۳۷۰ آگاه،، تهران،پيوستگي قومي و پراكندگي جغرافيايي لرها در ايران ةپژوهشي دربار
] گاهي[شام را به انتقام در شکار ماهي  والي ،دست آورد هکه ب در فرصتي ، کينويه بن ابراهيم،به روايت غفاري  بنا.۱۷

   .)۱۷۰، ص آرا ، تاريخ جهانغفاري. (کشت و بالکليه از آن الکاء جالء نمود
. دهد اهيم سردار اين جماعت با اميره دباج حاکم گيالن وصلتي را صورت مي در اين دوره است که کينويه بن ابر.۱۸
، ص  همان،غفاري: ک.ر. (اند ه سال ذکر کرد۴۵ مدت اقامت آنان در آذربايجان را .)۱۷۰، ص  همان،غفاري: ک.ر(

۱۷۰(.   
   .)۵۳۹، ص تاريخ گزيده ،ک.ر( خانه کرد به لرستان آمدند ۱۰۰  حدود، ق۵۰۰ ةگويد در سن مستوفي مي. ۱۹
، محمدبن ) سال۵۵(بوالحسن بن کينويه بن ابوالحسن  ا،) سال۴۳( از حکومت ابوالحسن بن مکي ، غفاري.۲۰

   ).۱۷۰ ص، همان، غفاري:ک. ر( . ياد شده است) سال۴۵(، و سپس علي بن محمد ) سال۴۰(ابوالحسن بن کينويه 
 کليت آن را تا پيدايش نظريه يا روايت رقيبي ،شماري اين روايت شايد بتوان صرف نظر از وضعيت گاه ،رو از اين. ۲۱

   .محفوظ گرفت
، در رد است از اين لحاظ است که اگر سالهاي امارت حکام مزبور محاسبه شودنقدي که بر اين روايت وا  
يلويه اريخي که تاريخ اعطاي واليت کوه گ غفاري به يک واقعيت تة حال اگر آخرين اشار.شود   سال مي۴۰۸مجموع 

حضور اين  ،)۱۷۰ غفاري، همان، ص(ق را بپذيريم  ۵۰۵در سال ) از سوي اتابک تکله بن مودود(به ابوطاهر 
اي را در شرايط  هکه چنين مسئل در حالي. بايد پذيرفتحدود اواخر قرن اول هـجري در جماعت را در حدود شام 

شماري ايام امارت سرکردگان اين قوم را بتوان علت اين امر  شايد بروز اغتشاش در سال. توان قبول کرد کنوني نمي
   .دانست

 جزئيات -التواريخ كاشاني استة که مبتني بر روايت زبد- مستوفي و نطنزي الزم به ذکر است در روايت حمداهللا.۲۲
 اين ة گذشتةاساس روايت ديگري درباررو شايد بتوان روايت غفاري را بر از اين. اين مهاجرت به شرق وجود ندارد

   . روايتي که منشأ آن نامعلوم است.جماعت استوار دانست
که  در حالي. کند سا اکراد ياد ميعنوان مثال از حکومت رو كه او بهره کرد  اغتشاش روايت غفاري بايد اشاةدربار  

 موارد ديگري نيز از . پذيرش آن دشوار است ، و شرايطي که اين جماعت داشتند،با توجه به فضاي عام حکومت
   .گونه مسائل در روايات وي وجود دارد اين
در ) برکه دشت(وب در حرکت بودند و هم اشاره به نام  آذربايجان به سوي جنة هم از اين جهت که از منطق.۲۳

   .کوه شمال اشتران
   .۲۴ ص  همان،  ، بدليسي و نيز۵۳۹ ص ،  همان،مستوفي: ک.ر. ۲۴
  . همان،مستوفي: ک.ر. ۲۵
  . همان،بدليسي: ک.ر. ۲۶
يري را ارائه اساس مفروضات مورد بحث تفستوان بر ، ميخصوص استفاده از برخي واژگان در روايت حاضردر. ۲۷
 يا اشاره به اينکه ، )۵۳۹ ، ص همان،مستوفي: ک.ر( »سبيل رعيتي بر« ، در آمدن»درخيل« اصطالح ،عنوان مثال به. کرد



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي1312

هر ). ۳۸ نطنزي، همان، ص( »طايفه«يا اشاره به ). ۲۴ ، ص همان،بدليسي: ک.ر(رفتند  شمار مي آنان به» درحشم«کردان 
  . گيري کرد باره نتيجه توان در اين طور حتم و يقين نمي چند که به

   .۳۸ ، صهمان، نطنزي و نيز ۵۳۹ ، صهمان،  مستوفي و نيز۲۴بدليسي، همان، ص : ک. ر.۲۸
م با احتياط و أ توي رفتار،توان از اين روايت ، تنها ميگونه رفتارها وجود دارد گذشته از دشواري که در توضيح اين .۲۹

   .با هدف حفظ شرايط برداشت کرد
: ک.ر( .شود  قتل علي پسر ابوالحسن فضلويه مي براي»جمعي از خورشيديان« اشاره به اقدام ، در روايت موجود.۳۰

   ).۳۸ -۳۹ ، ص همان، و نطنزي۵۳۹ ، ص همان،مستوفي
 ة امکان نقل و انتقال بخشي از مردم قبيل زياد، اين امر به احتمال.۲۵ ، همان، صبدليسي،  همان،مستوفي: ک.ر. ۳۱
   .پذير کرده است ور را بين لرستان و فارس امکانزبم

   .۳۹ ، ص همان، نيز نطنزي و۵۳۹  ص ، همان،مستوفي: ک.ر. ۳۲
   .۳۹ ، ص همان،نطنزي: ک.ر. ۳۳
  .۲۵، ص همان، بدليسي :ک.ر. ۳۴
  .۵۳۹، ص همان، مستوفي: ک. ر.۳۵
] ؟اتابکي[اما هنوز اسم پادشاهي « ، علي به خدمت سلغريان که حاکم فارس بوده، محمد بن به روايت بدليسي.۳۶

  ).۲۵ ، صنامه شرف: ک.ر (.»نداشتند، شتافت
  .۲۵ ، ص همان، بدليسيو نيز ، همان،مستوفي: ک. ر.۳۷
: ک.ر(. او يک تير از ترکش خاصه خواست :گويد نطنزي مي). ۵۴۰ص . (آمده است» يک تير« در تاريخ گزيده .۳۸

   ).۳۹ ، صلتواريخمنتخب ا
   .۳۲۵ ، ص۳ ج، حبيب السير ،خواندمير: ک.و نيز ر۲۵ ، ص همان،ليسيبد: ک.ر. ۳۹
  .۵۴۰ ، ص همان،مستوفي: ک.ر. ۴۰
 مستوفي . معنا کرد، که مستوفي به مطلب نموده استاي ه در روايت بدليسي را شايد بتوان با اشار»داغ اتابکي« .۴۱

داغ کله اتابکي . ..«وي : نطنزي گويد). ۵۴۰ ، صتاريخ گزيده: ک.ر(. خواست کرددر» داغ اسب اتابکي«گويد وي 
   . گله درست استرو احتماالً از اين). ۳۹ ص ،منتخب التواريخ: ک.ر(» .بخواست

لرستان را جهت اتابک مستخلص «کند که  أکيد مي ابوطاهر ت، به روايت بدليسي.۳۹ ، ص همان،نطنزي: ک.ر. ۴۲
  .۵۳۹ -۵۴۰  ، ص همان،فيمستو: ک.نيز ر). ۲۵۰ ، صنامه شرف: ک.ر( ».گردانم

 به آنها کشي بسيار آشفته است که اشاره سياسي اين لشکر-خصوص جزئيات در مورد زمان تحرکات نظامي ه ب-۴۳
   .شود باعث طوالني شدن سخن مي

سيس حکمراني اتابکان لر بزرگ أتوان گفت که تاريخ اتمام تصرف لرستان را سال ت طور کلي چنين مي  به-۴۴
 حامي ، که مصادف حکمراني اتابک سنقراي ه دور. ق بوده است۵۴۳ -۵۵۰ زماني بين سالهاي ة اين دور.اند هدانست

   . ق ذکر کرده است۵۵۰سيس حکومت اتابکان لر بزرگ را در أ مينورسکي سال ت. است،ابوطاهر در تصرف لرستان
Minorsky, Ibid, p: 826.    

 سلغريان مبني بر هاي ه بايد انگيز ،ابوطاهر و مردم او يالت محمدکشي عالوه بر تمادر مورد اهداف اين لشکر. ۴۵
 . عباسي در خوزستانة حضور حکام خليفةچنين است مسئلهم. مين مرزهاي غربي ايالت فارس را در نظر داشتأت
 ،اندميرخو: ک.، ر حاکم خوزستان،ي اتابک سنقر با اتابک شوملهها ، براي ديدن گزارشي از درگيريعنوان مثال به(

 چاپ ، جلد۲ جلد در ۶ ، علمي، تهران، عباس زرياب خويي، تحرير توسط الصفاضةرو ،بن خاوندشاه بلخي محمد
   ).۷۷۵ ، ص۲ ج ،۱۳۷۵ ،دوم
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به ،  اول.روشن نمائيم  ضروري است وضعيت مورد بحث را با ذکر روايتي که مربوط به بحث حاضر است.۴۶
. کردند ، از خلفاي عباسي تبعيت مينگامي که به لرستان وارد شدندروايت برخي مورخان جماعت مهاجر از شام ه

 ، تهران،تاريخ مغول ، عباس آشتياني،اقبال: ک.ر( .عنوان اقطاع در اختيارشان قرار گرفت اي که اراضي چندي به هگون به
، براي خود حق وچک نيز در امور لر ک ، عباسيةلدين اهللا خليفا بعدها الناصر).۷۴ ، ص۱۳۶۵ ،چاپ ششم، كبيرميرا

   ).۴۴۹ ، ص همان،اقبال: ک.ر( .دانست دخالت را محفوظ مي
 منابع فاقد جزئيات ضروري براي ارزيابي هاي  ابوطاهر در قلمرو لرستان گزارش روند و مراحل نفوذ محمدة دربار.۴۷

 پيدايش اتابکان لر بزرگ ارائه دليل نامعلومي روايت متفاوتي از تاريخ آغازين ه که باي ه شبانکار، اما.اين وضعيت است
 ة اشار،)ويژه نقل يکي از مطلعان محلي را مبنا قرار داده بود حتمال بسيار وي روايت شفاهي و بهبه ا(کرده است 

 علي، امير کردان مهاجر از شام بود که از تنگ فضلويه خروج کرد و در ،بر روايت وي  بنا.مستقيمي به اين امر دارد
ة  در حمل. آنها حمله کردهاي هآمد و بر خيم، امير شوالن درصدد دفع وي برالدين شول نجم. ود آمدايالت شولستان فر

واليت شول بگرفتند و تصرف کردند و به تدريج به ممالک لر نزديک شدند و . ..«الدين شول کشته شد و  متقابل نجم
دل  ردي بود نام او ابرک و مردي ساده عهد م و امير لر در آن.علي آمديدست امير ه باي ههر روز ديهي و مردم قصب

که از هر طرف روي بديشان نهادند و   چنان. اما کار آن اکراد بااليي گرفت. و کار کردان را چندان وزني ننهادي.بود
 و .الدين الب و امير تکله ، تکين تاش و شمسعمادالدين هزارسب: و علي را چهار پسر به کار بود. امارت راندند

و علي خود در ..  .اش را به خدمت اتابک فارس فرستاد و حکومت لر آن زمان در ديت اتابکان فارس بودتکين ت
 ، چاپ دوم، اميرکبير، تهران،هاشم محدث، به تصحيح ميراالنساب مجمع اي، هشبانکار: ک.ر(»  ...حدود لرستان بنشست

   ).۲۰۶ -۲۰۷ ، ص۱۳۷۶
   .۴۰ ، ص همان،نطنزي: ک.ر. ۴۸
   .۵۴۰ ، صتاريخ گزيده ،مستوفي: ک.نيز ر. ۴۰ ، ص همان،طنزين: ک.ر. ۴۹
 ملک لرستان جهت اتابک ،اگر فرمان بود و به لشکر مدد باشد. ..«به روايت مستوفي ابوطاهر به اتابک گفت   بنا.۵۰

   ).۵۴۰ ، صتاريخ گزيده: ک.ر(» . ..صافي کنم
 ،محمد بن خواوند شاه بلخي، ميرخواند: ک. نيز ر.۲۶ نيز بدليسي، همان، ص. ۵۴۰ ، ص همان،مستوفي: ک.ر. ۵۱
   .۳۶۲۶ -۳۶۲۷ ، ص۱۳۷۹، ۷ ج ، اساطير، تهران، جمشيد كيانفر، به کوشش الصفاضةرو
، از  اهداف ديگري نيز مد نظر قرار داشت)فرستادن امراي بزرگ به ايالت(ست در اتخاذ اين رويه البته ناگفته پيدا. ۵۲

   . و غيره، تقويت جايگاه دربار سلطان سلجوقي در برابر ديوان، قلمروهاةر ادارگرايي در امجمله سياست تمرکز
 براي تصدي چنين ، مزبور چون زرخريد سالطين و ساير مقامات سلجوقي بودندي الزم به ذکر است غالم امرا.۵۳

   .شد  که از اين طريق برطرف ميرو بودند ه با موانعي روب،موقعيتي از نظر اجتماعي و فرهنگي
، برد مقاصد سياسي خود هاي نهاد اتابکي براي پيش برداري از ويژگي ة سلغريان در بهرهشک آشنايي وي با روي ي ب.۵۴

 کوتاه وجود دارد که نشانگر توجه اي ه اما در روايت بدليسي اشار.ثر واقع شده بودؤگيري سياسي ابوطاهر م در جهت
 گروهي از امراي سرحد بودند ، بدليسي گويد اتابکان حقيقي.باشد خذ لقب اتابکي از سوي ابوطاهر مي اةوي به شيو
. »پدر مير منزلت« يعني ،گفتند سپردند و آن شاهزادگان اينها را اتابک مي جوقيه فرزندان خود را به آنها ميکه ملوک سل

که در مورد علت  لقب و منصب اتابکي از اين حيث ضرورت پيدا کرد ة تطويل کالم دربار).۲۶ ، صنامه شرف: ک.ر(
   ).۷۴ ، صلرهاي ايران: ک.از جمله ر( .شود ، تفاسير غير تاريخي مطرح مياينکه ابوطاهر لقب اتابکي را انتخاب کرد

ها قابل  ز بحث مفصلي است که با اين ويژگي ااي ه خالص، منشأ پيدايش اتابکيةمطالب ذکر شده در باال دربار  
 ة مقطع کارشناسي ارشد رشتةنام  پايان، سلجوقيان ايرانةي نهاد اتابکي در دور بررس، شهرام،فر يوسفي: يابي است دست
   .۱۳۷۵ ، دانشگاه تربيت مدرس،تاريخ
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 وي گويد .شود هاي ديگري از اين روند در نزد ميرخواند ديده مي ه اشاره به جنب.۵۴۰ ، ص همان،مستوفي: ک.ر. ۵۵
کم کرد که مردم او را اتابک گويند و فرزندانش همين سنت  ح، هوس استقالل در دماغش جاي گرفته...«ابوطاهر 

ي  چه اتابکان حقيقي جمعي از امرا.مرعي داشتند و برين تقدير ابوطاهر و اوالد او اتابکان جعلي باشند نه واقعي
). ۳۷۶ ، ص۳ ج ،حبيب السير ،خواندمير: ک.ر( .» ...سپردند الطين فرزندان خويش را بديشان مي که ساند هحد بودسر

   .۲۶، ص نامه ، شرف بدليسي:ک.نيز ر
   .۴۰ ، ص همان،نطنزي: ک.ر. ۵۶
عنوان  ا اکثر محققان تاريخ مزبور را به ام. روايات مختلف است، تاريخ تأسيس حکومت اتابکان لر بزرگة دربار.۵۷

   .اند هسال اعالم استقالل ابوطاهر پذيرفت
   ).۴۰ ، صمنتخب التواريخ: ک.ر. (». ..نچه سزد گوش مال دادشريران هر حشم را چنا. .. «ايت نطنزي به رو.۵۸
تاريخ  ، عبدالرحمن بن محمد،خلدون ابن: ک.ر( . ق ذکر کرده است۶۰۲خلدون اين واقعه را در سال  البته ابن. ۵۹
   ).۸۲۲، ص ۲ ج، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، عبد المحمد آيتية ترجم،خلدون ابن
، ۲ ج ، همان،خلدون ابن: ک.ر( . متهم کرد، و وزير او را در عصيانش، عباسي آشتي کردةبا خليف قشتمر اندکي بعد .۶۰
   ).۲۵۷ -۲۵۸ ، صتاريخ خوزستان ، محمد عليامام: ک. و نيز ر۸۲۲ ص

 


