
  

  

  

  

  

  حكومت اتابكان لر بزرگ

  

  داريوش فتوحي

   ليسانس جغرافياي انساني فوق

  

  

  مقدمه

 زاگرس مياني و در استانهاي چهارمحال و ةسرزمين بختياري در ميان كوههاي سر به فلك كشيد

.  كليومترمربع دارد٤٢٠٠٠بختياري، شمال خوزستان و شرق لرستان واقع است و مساحتي بالغ بر 

 خانوار بوده است كه ٢٧١٧٢ نفر ١٨١٥٠٥ جمعيت اين منطقه ١٣٧٧گيري سال براساس آمار

 زندگي آنها به معيشت دامداري بستگي دارد ١.دهد پانزده درصد از عشاير كل كشور را تشكيل مي

و به سبك شباني وعشايري است و در يك نظام ايلي، با تغيير فصول سال براي يافتن چراگاههاي 

، كهگيلويه )در شرق(كنند و با ايالتي همچون قشقايي  ر و گرميسر كوچ ميبهتر به منطقة سردسي

همجوار است و شامل دو طايفه و ) از غرب(و ايالت لرستان ) در جنوب(، الخميس )در جنوب(

  .شود شعبة بزرگ به نامهاي چهار لنگ و هفت لنگ مي
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  موقعيت و اهميت حكومت اتابكان لر بزرگ

حد گسترش .  ق ادامه يافت٨٢٧وجود آمد و تا سال   ق به٥٥٠در سال حكومت اتابكان لر بزرگ 

 و ٢نهايي اين حكومت شامل سرزمينهاي چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمدي، ممسني

مالمير به معني مقر يا محل رئيس بزرگ ( كه مركز آن مالمير ٣رسيده از غرب تا حدود گلپايگان مي

  . ست كنوني بوده اة، ايذ٤)ايل

نام لر  حكومت ديگري به) بالد لر كوچك(همزمان با اين حكومت در لرستان امروزي   

مقر حكومت اتابكان (ولي به علت قرار گرفتن لر بزرگ در بين فارس . كوچك وجود داشته است

العبور زاگرس،  هاي صعب كوه  و تسلط بر رشته٥)مركز خلفاي بغداد( عراق عجم و عرب  )فارس

فارس است، اهميت بيشتري در تاريخ داشته است؛ زيرا هر موقعيتي كه  خليجكه مشرف بر 

چنانچه . كردند داشتند و حكومت مستقلي ايجاد مي يافتند سر از اطاعت حكومت مركزي برمي مي

  ٦.داند كند وآن را واليتي معتبر مي نام تومان ياد مي  از آن به القلوبهةنزحمداهللا مستوفي در 

  

  حكومتايجاد و تثبيت 

اند و  حكومت اتابكان لر بزرگ از نظر روش كشورداري تحت تأثير مغول و ايلخاني بوده

اصطالحاتي همچون ايل، ايلخان و ايل بيگ كه هرم قدرت خوانين بختياري را در گذشته تشكيل 

دين ال  نصرت از ميان اتابكان هزار اسب، تكله، الب ارغو،. داد از آن دوره به يادگار مانده است مي

 مؤسس اين خاندان را بايد ابوطاهر محمد ٧.احمد و نورالورد بيشتر از ديگران قدرت داشتند

به ) سوريه كنوني(السماق شام   ق از جبل٥٠٠دانست كه وي و گروهي از كردان در حدود سال 

او ابتدا به خدمت اتابك . لرستان مهاجرت كردند و در دشتهاي شمالي اشترانكوه مستقر شدند

 و به ٨ سلغري در آمد و در جنگ عليه ملوك شبانكاره از خود فداكاريهاي بسياري نشان دادسنقر

 پس از او هزار اسب  )است مركز آن لردگان بوده . (پاس اين فداكاري حكمران كهگيلويه شد

او چون با عدالت، تدبير و درايت با . جانشين وي گرديد او شهر مالمير را مركز حكومت قرار داد

المساق به  به همين جهت گروهي از اقوام و قبايل جبل. اش در جهان پيچيد  رفتار نمود آوازهمردم

 بيان ١ ة كه اسامي آن طوايف و وضعيت كنوني آنها در جدول شمار٩لر بزرگ كوچ كردند
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دست آورد و مابقي شولها   قدرت و شوكت زيادي به١١ هزار اسب با آمدن طوايف كرد١٠.شود مي

در آنجا مستولي شدند ) ممسني( و بدين ترتيب طايفة مماسني ١٢ن بختياري بيرون كردرا از سرزمي

ق لقب اتابكي از خليفه ٦١٥ وي در سال ١٣.معروف شد» ممسني«و از آن پس به سرزمين 

  ١٤.ناصرالدين اهللا گرفت و حكومت اتابكان لر بزرگ يا فضوليه را ايجاد نمود

  

  ١٥آغاز مجدد كوچ

 ارغو چهارمين اتابك لر بزرگ ياد  توان به اتابك الب ند جانشين هزار اسب مياز اتابكان قدرتم

 وي فردي ١٦)در زمان او حكومت اتابكان رسماً به اطاعت از حكومت ايلخاني درآمده بود(نمود 

كوشا و بادرايت بود و براي عمران و آبادي سرزمين خود بسيار كوشيد و با رعايا با حسن تدبير 

ون سرزمين خود را ويران ديد براي جلوگيري از فشار مالياتي همچون رسم مغول رفتار نمود چ

 و در تابستان در ١٧ييالق و قشالق را پيش گرفت و زمستان در مالمير و سوسن تا حدود شوشتر

 تشتر ةكه منبع آب رودخان) زردكوه(بازفت و دامنه زرده ) كوهرنگ امروز(نواحي جوي سرد 

نويسد در  مستوفي دربارة زردكوه مي. كردند است اقامت مي) رود زاينده(رود  و زنده) كارون(

 وي نيز كشاورزي را گسترش داد و از ١٨.پايان دارد هاي فراوان و علف بي غايت خوشي و چشمه

  ١٩.هاي آبياري بسياري ايجاد كرد شبكه) قنات(ها با ايجاد نهر زميني  طريق رودخانه

  

  دوستان  پناهگاهي براي اديبان و دانش

او نقش مهمي . دوست بود مردي اديب و دانش) هفتمين اتابك(الدين احمد  از ميان اتابكان نصرت

من از «: گويد كند و مي بطوطه از او به نيكي ياد مي كه ابن چنان. در آبادي اين سرزمين داشته است

 خانقاه ٤٤تعداد  خانقاه آباد كرد از اين ١٦٠مردمي موثق شنيدم كه او در قلمرو حكومتي خود 

افزايد من از آثار خير اين اتابك در نواحي مختلف لر   وي همچنين مي٢٠.فقط در مالمير بوده است

 مينورسكي تدبير ٢١.»شد العبور نيز ديده مي ام كه اين آثار در كوههاي بلند و صعب بزرگ زياد ديده

حمد جبران خسارت حكومت نصرالدين ا«: نويسد و ادارة حكومت وي را ستوده است و مي

 در زمان وي كه مصادف با خفقان دورة ايلخان ٢٢.»بعضي از اتابكان نااليق را نموده است



 

  

761   حكومت اتابكان لر بزرگ
  

 او دانشمندان و علما را در مالمير به دور خود جمع نمود وآنجا را ٢٣وجانشين آنان بوده است

  . أليف شده استنام ايشان ت يكي از مراكز فرهنگي ايران قرار داد كه در اين دوران سه كتاب به

   با قلم هندوشاه بن سنجر نخجوابي؛ طقطقي ترجمة كتاب الفخري السلَفتجارب  -١

  اهللا حسيني قزويني؛ الدين فضل  تاريخ المعجم في معايير اشعار العجم تأليف شرف-٢

  ٢٤. معيار نصرتي در فن عروض و قافيه كه آن را شمس فخري اصفهاني تحرير كرده است-٣

در زمان «: نويسد باره مي كرده است چنانچه در اين تقسيم ماليات انصاف را رعايت ميوي نيز در 

 يك ثلث ديگر به  شد كه يك ثلث آن صرف مدارس و زوايا، او ماليات به سه قسمت تقسيم مي

  ٢٥.كرد مصرف قشون و لشكر و ثلث باقي را صرف شخصي و هديه براي سلطان ابوسعيد مي

  

  دآخرين اتابكان قدرتمن

آنها . توان از آخرين اتابكان قدرتمند لر بزرگ دانست و پشنگ لر را مي) غنچه گل(نورالورالدين 

اند و در عمران و بازسازي و تعمير  دوست بوده الدين احمد، مرداني حق نيز مانند جدشان نصرت

لر در ديوان كه حافظ دربارة پشنگ   چنان٢٦اند خرابيها و توسعة بناها و رباطهاي بسيار تالش كرده

  : آورد خود بسيار مي

  هـا شــد داستان انجمن در همه شـهنــامه  شـوكـت پشــنـگ و تـيــغ عالـمــگـيـر او

  ٢٧خيزد از صـحراي ايـذج نافة مـشك ختن  بعد از اين نشكفد اگر با نكهت خلق خوشت

 قلمرو خود  رهبران ايلي در پس از اتابكان پشنگ لر به علت تفرقه افتادن ميان طوايف،  

دست گرفتند و رفته رفته حكومت اتابكان لر بزرگ ضعيف شد و قدرت و شوكت  قدرت را به

 ق حكومت اتابكان ٨٢٧الدين بن كيكاوس در سال  كه در زمان غياث  چنان٢٨.خود را از دست داد

  ٢٩.دست ميرزا سلطان ابراهيم تيموري حاكم فارس برچيده شد به

  

  بكان لر بزرگ وضعيت راهها در قلمرو اتا

همچنين ارزش زيادي  اتابكان لر در دوران خود به علت قرار گرفتن در بين مركز و جنوب ايران، 

ها و  كه مسير كوچ ايالت در عبور راههاي تجاري در منطقه داشتند سعي در تعمير و مرمت جاده
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 ٣١.معروف است» اتابكي «ة به جاد در تاريخ به همين خاطر راه مهم ايذه به اصفهان٣٠.راهها نمودند

شهر  فرخ(ما از شوشتر تا كريوارخ «: نويسد بطوطه دربارة شاهراه شوشتر به اصفهان مي كه ابن چنان

 و در طي اين راه در ٣٢ قلمرو اتابكان لر بزرگ را به مدت ده روز طي كرديمة آخرين نقط )كنوني

آنجا به  هاي گوناگون ساخته شده بود كه در  ميان كوههاي بلند و روستاهاي متعدد مدرسه

ها و رباطها به قلعة مدرسه يا   اين مدرسهةتوان از نمون شد كه امروزه مي مسافران طعام داده مي

  ٣٣.و لردگان واقع بوده است) ايذه(زاويه در بين راه مالمير 
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  پيوست

  اسامي طوايف و ايالت لر بزرگ و وضعيت كنوني آنان در سرزمين بختياري) ١ (ةدول شمارج

  )بختياري(طوايف لر بزرگ 
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 مالحظات  نام كنوني تاريخ گزيده  شماره

 بختياري آستركي استركي ١

 ---- ؟ )حماكوبه(مماكويه  ٢

 بختياري  بختياري  ) مختاري(بختياري  ٣

  ري بختيا  جانكي   چوانكي  ٤

  بختياري   بندوني   )بندانيان(بيدانيان   ٥

      )زاهديان(زاهد   ٦

      عاليي   ٧

  بختياري  گوتوند  گوتوند  ٨

  اكنون بين شوشتر و مسجد سليمان است هم  بتوند  ) هوند، موند(بتون   ٩

  ٨٨٨٨  ؟  )سرازكي(بوازكي   ١٠

  تشي در بختياري  شاهوند  )شنويد، نشنوند(شوند   ١١

  بختياري  راكي   ) راكي(زاكي   ١٢

اين نام رايج   جاكي   ١٣

  نيست

شامل ايالت بويراحمد، چرام، دشمن زيادي نوييي 

  برند  سر مي ولياوي است كه هم در كهگيلويه به

  اند  در بختياري در ممنسي پراكنده  هاروني   ) هارويي(هاروني   ١٤

  بختياري   استكي   ) استكي(آشكي   ١٥

  ويهكهگيل  ليراوي   كولي لياوي   ١٦

  در كهگيلويه و ممسني   ) مشايخ(ممو   )بمويي، تمويي(ممويي   ١٧

    ؟  ) يحفويي(يحفومي   ١٨

  برند سر مي بقاياي اين طايفه در نزديكي خشت فارس به  كمانكشي   كمانكشي   ١٩

  اي در بختياري  ممنسي و تيره  ممنسي   مماسني   ٢٠

    ؟  ) اويكي، او ملكي(اريكلي   ٢١

  بختياري   توني   ) توابي(تواني   ٢٢

  هاي از ايل بابادي بختياري  تيره  كسدي   كسدايي   ٢٣

  ٨٨٨٨  ؟  مديحه   ٢٤

    ؟  )كورد(اكورد   ٢٥

    ؟  كوالرد  ٢٦

امكان دارد كه جذب ديگر . طوايفي كه در جلوي آنها عالمت ؟ قرار دارد امروز ديگر اثري از آنها نيست
  .طوايف شده باشند
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 ت حكومتمد امراي اتابكان لر بزرگ 

 رهبرايلي ))ابوالحسن(( فتح الدين فضلويه -١

  رهبر ايلي   علي بن فتح الدين فضلويه -٢

  رهبر ايلي   ابراهيم بن علي -٣

  ٥٧٥ تا ٥٥٠   محمد بن ابراهيم ملقب به ابو طاهر -٤

  ٦٢٦ تا ٥٧٥   هزار اسب بن ابوطاهر محمد -٥

  ٦٥٦ تا ٦٢٦   تكله بن هزار اسب -٦

  ٦٧١ تا ٦٥٦   الب ارغون بن هزار اسب  شمس الدين-٧

  ٦٨٤ تا ٦٧١   يوسف شاه بن الب ارغون -٨

  ٦٩٥ تا ٦٨٤   افراسياب بن يوسف شاه -٩

  ٧٣٣ تا ٦٩٥   نصرت الدين احمد بن يوسف شاه -١٠

  ٧٤٠تا ٧٣٣  ابن نصرت الدين احمد ) دوم( يوسف شاه -١١

  ٧٥١  تا٧٤٠   مظفرالدين افراسياب بن نصرت الدين احمد -١٢

  ٧٥٧ تا ٧٥١   نورالورد بن افراسياب بن اتابك احمد -١٣

  ٧٩٢ تا ٧٥٧   پشنگ بن يوسف شاه -١٤

  ٨١١ تا ٧٩٢   احمد بن پشنگ -١٥

  ٨٢٠ تا ٨١١   ابو سعيد بن اتابك  احمد -١٦

  ٨٢٧ تا ٨٢٠   شاه حسين بن ابو سعيد -١٧

  ٨٢٧   غياث الدين بن كاووس بن هوشنگ بن پشنگ -١٨

 

، تاريخ مغول، عباس اقبال ٢، جلد ١٣٤٧قلي ستوده، دانشگاه تهران،  ، حسين تاريخ آل مظفرل از كتاببه نق
  . ٤٤٨، ص ١٣٦٥آشتياني، اميركبير، تهران 

  

  ها نوشت پي

  .۱۳، جلد اول، ص ۱۳۷۷  كشور،ة اقتصادي عشاير كوچند-آمارنامه نتايج تفصيلي سرشماري اجتماعي. ۱
  .۴۴۲، ص ۱۳۶۴، تهران، اميركبير، تاريخ مغول اقبال آشتياني، عباس،. ۲
  .۴۰، ص ۱۳۶۲، ترجمة اسكندر امان الهي بهاروند، تهران، بابك، لرستان و لرها ةمينورسكي، رسال. ۳
 محمدعلي موحد، تهران، علمي و ة، جلد اول، ترجمابن بطوطه) سفرنامه(رحله بطوطه،  محمد بن عبداهللا، ابن. ۴

  .۱۰۸، ص ۱۳۶۲فرهنگي، 
  .۴۴۳آشتياني، همان، ص . ۵
  .۷۷، ص ۱۳۳۶، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران، طهوري،  القلوبهةنزمستوفي، حمداهللا، . ۶
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، ۱۳۶۲، به كوشش عبدالحسين نوايي، تهران، اميركبير، تاريخ گزيده؛ حمداهللا مستوفي، ۳۹مينورسكي؛ همان، ص . ۷
  .۵۳۹ص 

  .۵۴۰همان، ص  مستوفي،. ۸
  .۳۹ن، ص مينورسكي؛ هما. ۹

  .۱۳۲، ص ۱۳۶۲اللهي بهاروند، اسكندر، قوم لر، تهران، آگاه،  امان. ۱۰
 آنها روستاي كردان، ةنمون(خورد  چشم مي امروزه نام دهات و روستاهايي در سرزمين چهارمحال و بختياري به. ۱۱

ر گرفته است و چنانكه كه نام خود را از اين كردان مهاج) كردشامي در شمال گندمان و دهكرد نام قديم شهركرد
از نژاد كردهاي اصيل مهاجر كه به ) شهركرد(اهالي منطقه «: گويد استاد بزرگوار عباس اقبال آشتياني در مورد آنان مي

اند؛  هاي مصفاي منطقه به زندگي پرداخته ها و دامنه جهت دامداري و دامپروري به اين منطقه كوچ كرده و در رشته
  .۱۳۶۸، وزارت آموزش و پرورش، ل و بختياريجغرافياي استان چهارمحا

  .۴۰؛ مينورسكي، همان، ص ۵۴۲همان، ص  مستوفي،. ۱۲
  .مستوفي، همان. ۱۳
  .گفتند كه از نام جدشان فخرالدين فضوليه گرفته شده است از اين نظر به آنها اتابكان فضوليه مي. ۱۴
اسكندر امان الهي، (فسور هال در جنوب ناحيه  عشايري بختياري و كشفيات پروةبراساس اقتضاي طبيعي منطق. ۱۵

، ترجمة جعفر شمار،  االرضةصور(حوقل  هاي ابن و گفته) ۲۸ و ۲۷، ص ۱۳۶۷، تهران، آگاه، نشيني در ايران كوچ 
، به كوشش ايرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه و المسالك و الممالك(و اصطخري ) ۱۱۲، ص ۱۳۶۶اميركبير،  تهران،

  . دامپروري به سبك شباني و عشايري در قبل و بعد از اسالم در ناحيه رواج داشته است) ۱۲۶، ص ۱۳۴۷نشر كتاب، 
نشين ايران در  بختياريها عشاير كوچ  ؛ ديتر امان،۴۰؛ مينورسكي، همان، ص ۵۴۴، ص تاريخ گزيدهمستوفي، . ۱۶

  .۶۵، ص ۱۳۶۷ محسنيان، مشهد، آستان قدس، ة، ترجمتاريخ
  .۵۴۴ -۵۴۵، ص همان مستوفي،. ۱۷
 .۵۴۴؛ مستوفي، همان، ص ۶۵دتير، امان، همان، ص . ۱۸
   كريم كشاورز، دانشگاه تهران،ة، ترجمكشاورزي و مناسبات اراضي در ايران عهد مغول، .پطروشفسكي، اي. ۱۹

 .۳۶۲ و ۲۲۶، ۱۵۶ص  ، ۱۳۴۴
 .۱۰۸بطوطه، همان، جلد اول، ص  ابن. ۲۰
  .۲۰۴همان، ص . ۲۱
  .۴۲ان، ص مينورسكي، هم. ۲۲
  .۴۴۷آشتياني، همان، ص . ۲۴
 .۲۰۵ابن بطوطه، جلد اول، ص . ۲۵
  .۴۴۸آشتياني، همان، ص . ۲۶
؛ ديوان حافظ ۳۹، ص ۳، جلد ۱۳۶۹، دانشگاه تهران،  تهران ، به كوشش خليل خطيب رهبر، ديوان غزلياتحافظ، . ۲۷

  .۲۸۶به تصحيح قزويني و غني، ص 
  .۱۴۶، ص ۱۳۴۷، دانشگاه تهران، المظفر تاريخلي ستوده، ؛ حسينق۴۴۸آشتياني، همان، ص . ۲۸
  .۶تا، قسمت اول، ص  وحيد، بي ، تهران، تاريخ بختيارياوژن بختياري، ابوالفتح، . ۲۹
 .۲۰۴ابن بطوطه، همان، ص . ۳۰
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ياد ) خوزستان (به سوزيان) اصفهان( گيبانه ةنام جاد كه استرابون از آن به زيربنا مربوط به دوران ايالمي است چنان. ۳۱
 مراكز اجتماعات انساني و راههاي ترين و گيرشمن، آن را يكي از مهم) ۱۰۸، ص ۱۳۶۲، راوليسون ةسفرنام(كند  مي

و از طريق همين جاده اسالم ) ۳۳۱، ص ۱۳۶۲، ايران از آغاز تا اسالمگيرشمن، (داند  غربي ايران مي ساز جنوب تمدن
كند شوشتر، ايذج،   جعفر مسير و منازل آن را در قرن چهارم چنين ذكر مي بنمةق وارد بختياري و قدا۲۳در سال 

، ۲۳، ۲۲ ة، شماراثر ةمجل. (شد آباد، كريركان، بابكان، سپس به خان انجان متصل مي رستاق كرد، شلسل، ارديبهشت
، اداره  ايرانبام ةداريوش فتوحي، فصلنام. (كه به احتمال زياد بطوطه از همين مسير حركت نموده است) ۲۱۰ص 

راههاي باستاني و تاريخي سرزمين چهارمحال و بختياري « به مقالة ۱۰، ص ۱۳۸۰، بهار ۹ ةارشاد اسالمي، شمار
 ).مراجعه شود

  .۲۰۴ابن بطوطه، همان، ص . ۳۲
 ة سير و سياحت استان چهارمحال و بختياري، مقالةداريوش فتوحي، نخستين همايش علمي راهبردهاي توسع. ۳۳

  .۱۴۴ كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، ص ة، ادار»ياي تاريخي لردگانجغراف«
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