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ایاالت، مناطق و  بخشی از تاریخ معاصر ایران را باید در ارتباط با
ترین آنها، منطقه طرهان یکی ساکنان آن بررسی کرد. ازجمله مهم

نشینی در غرب ایران واقع هاي کهن زندگی سنتی و کوچاز کانون
در استان لرستان است. حکومت این منطقه در عصر قاجار در دست 
خاندان امرایی (غضنفري) قرار داشت که در عین استقالل درونی 

عیت از حکومت مرکزي را پذیرفته بودند. فرضیۀ مقاله نسبی، تب
اي که زیرمجموعۀ عنوان منطقه رو این است که طرهان بهپیش

پیشکوه لرستان بود، در فضاي سیاسی، اجتماعی دورة قاجار نقش 
پررنگی داشت و بعد از مشروطه تا برآمدن رضاشاه اهمیت بیشتري 

ساالرالدوله، حضور  اي که حوادثی چون شورشپیدا کرد؛ دوره
انگلیس در غرب و جنوب با هدف سلطه بر نفت، جنگ جهانی اول 

 -در آن رخ داد. هدف پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی
اي و اسنادي از آرشیو ملی، تحلیلی و با تکیه بر متون کتابخانه

ارزیابی تاریخ منطقه طرهان و بررسی جایگاه آن در عصر حکومت 
هاست که منطقه طرهان صدد پاسخ دادن به این پرسشقاجار و در

در دورة قاجار چگونه وضعیتی برخوردار بوده و در رویدادهاي این 
ویژه در حوادث غرب کشور چه نقشی داشته است. نتیجۀ دوره، به 

دهد که موقعیت جغرافیایی منطقۀ طرهان و این پژوهش نشان می
ترین را به یکی از مهمآن کارکردهاي مالی و نظامی براي قاجارها،

مناطق عشایرنشین کشور تبدیل کرده و باتوجه به قدرت حاکمان 
آن منطقه و حضور در جریانات این دوره، مورد توجه حکومت 

 مرکزي قرار داشته است.
 

طرهان، لرستان، پیشکوه و پشتکوه، قاجار، : هاي کلیديواژه
 خان.خاندان امرایی (غضنفري)، نظرعلی

A part of Iran's contemporary history should be 
studied associated with the states, territories and its 
inhabitants. Among them, Tarhan, located in 
Lorestan province in West part of Iran, has a 
traditional and nomadic lifestyles. The region was 
ruled by Omaraey dynasty rulers (Ghazanfari) in 
Qajar era. While having relative internal 
independence, they had adopted central government. 
The theory of this study is about Tarhan, as a subset 
of Pishkooh in Lorestan,  that had a significant role 
in both political and social sphere. This region 
became more important from the constitutional 
revolution to rise of Reza Shah. The period when 
several events such as Salarodowleh’s riot, British 
presence in the West and South with the aim of 
domination on oil and world war I occurred. The 
purpose of the study is assessment of the history of 
the region of Tarhan and Studying its position in the 
Qajar era using a descriptive - analytic method 
based on library and documentary text derived from 
National Archives. It is going to answer the 
following questions: what conditions did Tarhan 
have during Qajar era? What role did Tarhan play 
during those periods particularly in the events in the 
West of Iran? The result of this study shows that 
geographical location of Tarhan and its financial 
and military benefits for the Qajars made it become 
one of the most important tribal areas and according 
to the power of the rulers of the region and presence 
in events of this period, central government paid 
attention to this region very much. 
 
Keywords: Tarhan, Lorestan, Pishkooh and 
Poshtkooh, Omaraey dynasty(Ghazanfary), Nazar 
Ali Khan. 
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 همقدم
تا قبل از عصر جدید تاریخ ایران و به طور مشخص روي 

والیتی کارآمدن دولت پهلوي، با توجه به مدیریت ایالتی و 
-در مناطق مختلف کشور و نحوة ادارة آنها از طریق والی

الطوایفی مانند، در هر گوشۀ هاي ملوكها و حکومتنشین
کشور، برخی از مناطق نقش اساسی در تحوالت آن سامان 

دست کردند و حکومت بسیاري از آن مناطق در بازي می
به خوانین محلی و سران عشایر قرار داشت. درواقع، اگر 

اجتماعی ایالت و طوایف در ایران توجه  -قدرت سیاسی
توان دریافت که ابعاد کلی جامعۀ ایرانی محدود شود، می

به جوامع روستایی و شهري نبود و بعد سومی نیز وجود 
اي بودند. ایالت عشیره -داشته که همان اجتماعات ایلی

ولت لرستان نیز در قبال دادن مالیات، سرباز و هدایایی به د
مانست، عمالً در قلمرو مرکزي که بیشتر به نوعی باج می

کردند از انجام  خود استقالل داشتند. افراد قبایل سعی می
خدمت نظامی براي دولت خودداري کنند و این یکی از 

شان با دولت بود. در مقابل از هاي روابط خصمانهنشانه
ها و ها و آباديگري براي حمله به کاروانحرفه نظامی

کردند و نوعی هاي محلی استفاده میمقاومت در برابر مقام
مختاري را در چارچوب قدرت دولت در محدوده خود خود

). یکی از این 208-9: 1388بردند. (فوران، به کار می
اي وسیع منطقه ترهان، طرحان، طرخان)،مراکز، طرهان (

شامل واقع در مجاورت غرب استان لرستان است که 
کنونی طرهان، کوهدشت، رومشکان و صیمره  مناطق

است. حاکمان این منطقه گرمسیري از خاندان امرایی 
(غضنفري) بودند که حکومت آنجا را در دست داشتند. 
داشتن چنین موقعیتی باعث شده بود که طرهان در 

هاي عشایري قاجار جایگاه مهمی داشته باشد. سیاست
روطه، حضور در ارتباط با حکومت مرکزي، شرکت در مش

شورش ساالرالدوله، قرار داشتن در جریان جنگ جهانی از 
 دیگر علل اهمیت تاریخی این منطقه وسیع است.

ترین و طرهان در قسمت پیشکوه لرستان، از بزرگ
زمان با دیگر خوانین ترین مناطقی بود که به طور هممهم

لرستان، حاکم قاجاري این ایالت و ،همچنین، با حکومت 
گاه خصمانه و گاهی نظامی -مرکزي قاجار ارتباط سیاسی

دوستانه داشت. وسعت آن منطقه و توانمندي حاکمان آن 
خان امرایی باعث شده بود که او این دیار، ازجمله نظرعلی

منطقه را به صورت مکانی براي ییالق و قشالق بسیاري 
آورد. او در عین تبعیت ظاهري از از طوایف لر و لک در

-مت مرکزي هر زمانی که ضعف قاجارها نمایان میحکو
شد، براي دستیابی به قدرت و قلمرو بیشتر در لرستان به 

تر افتاد. این منطقه از اواسط دوره قاجار و روشنتکاپو می
از مشروطه به بعد، بیشتر مطرح شده و با ظهور رضاشاه و 

هاي او براي نوسازي جامعه و برچیدن دامنۀ زندگی تالش
هاي لی، اهمیت بیشتري یافته و با اعمال سیاستای

عشایري با هدف تشکیل دولت مدرن، تا حد زیادي 
وضعیت داخلی و جغرافیاي این منطقه تغییر بیشتري پیدا 

 کرده است.
دربارة وضعیت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی منطقۀ  

ویژه در دورة معاصر طرهان و تاریخ و جغرافیاي آن، به
گیرد، اثر ك تاریخی آن شتاب بیشتري میایران، که تحر

مبسوط و مستقلی تألیف نشده است. بنابراین با تمام 
اهمیتی که این منطقه در تاریخ معاصر کشور داشته و در 

هاي دولتی در لرستان مؤثر بوده، تاریخ آن گذاريسیاست
در حالت ابهام است و کمتر مورد توجه مورخان قرار گرفته 

بسیاري از پژوهشگران و مردم غیربومی  و نام آنها براي
ناشناخته و یا کمتر آشناست، که این مسئله از دو علت 

توجهی شود؛ فقدان منابع و مدارك و کمناشی می
پژوهشگران. در این راستا به طور پراکنده در منابع مختلف 

اقتصادي  –تاریخ سیاسی هایی چون ازجمله سفرنامه
و منابع تحقیقاتی جدیدتر  1، اثر ویلسنجنوب غرب ایران

پناه ، تألیف حمید یزدانتاریخ باستانی لرستانازجمله 
اشاراتی به آن شده است. محسن روستایی در مقاالتی چند 

-خان نظامسندي از مجلس و حکمرانی رضاقلی«ازجمله 
-یادگارهاي ماندگار: سندي جامعه«و » السلطنه در لرستان

به بازخوانی اسنادي » یشناختی از ایالت و طوایف لرستان
آرا در در ارتباط با ایالت ساکن در آن پرداخته است. رزم

جغرافیاي محمد ساکی در کتاب، و علی جغرافیاي لرستان
اند. بنابراین، با به این مناطق کرده تاریخی لرستان اشاراتی

توان و جایگاه طرهان در این دوره، می بررسی نقش
قبال آنجا را بهتر شناخت، هاي حکومت مرکزي در سیاست

1.Wilson 
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به این منطقۀ  همین مسئله ضرورت تحقیقی مستقل راجع
کند؛ باستانی و مهم غرب کشور را بیشتر محسوس می

شناسی از ها و مطالعات باستانمکانی که به شهادت یافته
 االیام مسکون بوده است. قدیم

رهیافت اصلی این مقاله با تکیه بر متون تاریخی و 
از اسناد مربوطه، بررسی وضعیت جغرافیایی منطقه،  ايپاره

ساختار جمعیتی و آداب و رسوم ساکنان و در قسمت دوم 
اوضاع سیاسی آن و مناسباتش با حاکمان و خوانین 
لرستان و دولت قاجار است و جایگاه و نقش خاندان 

نماید. حکومتگر این منطقه در دوره قاجار را واکاوي می
حکام درونی این منطقه مورد تأئید فرض بر آن است که 

شاهان قاجار و حکام ایالت لرستان بودند و جهت برقراري 
کردند. خاندان نظم و آرامش در این حوزة وسیع تالش می

حاکم طرهان در جریان حوادث جاري کشور قرار داشتند و 
با دیگر متنفذین لرستان و حاکم قاجاري این ایالت در 

 ارتباط بودند. 
 

 طرهان ، اقتصاد و جمعیت منطقهیاجغراف
غرب استان لرستان، از جانب منطقه طرهان واقع در شمال

شمال و غرب به رود صیمره و از شرق به چگنی و از 
شود که در اماکنی جنوب به رود کشکان منتهی می

دم، همیان، سرطرهان، میرمالس، رومشکان همچون سرخ
ه سیر تاریخی و خورد. گرچآثار زندگی قدیمی به چشم می

طور دقیـق مشخـص نیست،  کیفیت تحوالت آن بـه
نویسانی چون ابودلف، حمداهللا مستوفی، ولـی جغرافی

یاقوت حموي و مسعودي کم و بیش به وجود شهرها و 
اند و نام بناهاي گوناگون در این منطقه اشاراتی داشته

آید. کوردشت، کوهدشت، طرهان در اکثر آنها به چشم می
: 1349دشت سیمره در مهرجان قذق است (مسعودي، کور
) بنابراین در قرون اولیه اسالمی کوهدشت که درون 337

رفت. منطقۀ طرهان بود، زیرمجموعۀ سیمره به شمار می
زمانی در حوزه قلمرو لر کوچک شهرهایی مانند چنگري و 

الدین خورشید)، سمها و قلعه چنگري (محل تولد شجاع
) که 114-15: 1371است (مستوفی،  تهدزسیاه وجود داش

اند. در عصر همگی در منطقۀ طرهان بزرگ واقع بوده
آقامحمدخان با هدف تمرکززدایی، لرستان به دو قسمت 

پشتکوه و پیشکوه تقسیم شد و این مبنا تا عصر پهلوي و 
خوردن تقسیمات جغرافیایی وجود داشت و منطقۀ برهم

پیشکوه قرار داشتند طرهان و کوهدشت زیرمجموعۀ 
دو قسمت لرستان،  ) و مرز بین این60: 1377(کشاورز، 

کبیرکوه بود. بنابراین، وسعت جغرافیایی این منطقه در 
عصر قاجار چندین برابرِ اندازه امروز این منطقه بوده است 
و شامل شهرهاي کنونی کوهدشت و سراب دوره (چگنی) 

شد. مرکز یز میتا رومشکان و در شمال غرب تا صیمره ن
هاي بخش طرهان، قصبه بزرگ کوهدشت بوده که دهکده

 ).114: 1343فراوانی در ان وجود داشته است (ساکی، 
هاي معروف اي کوهستانی است و کوهطرهان منطقه

زاگرسیِ چندي در آن وجود دارد؛ ازجمله کوه گراز که 
ۀ داودرش [داوود رشید]، کاکیزه و اوالدقباد امروزي در دامن

آن قرار دارند. این کوه در جنوب شهر کوهدشت واقع 
است. اراضی هموار نیز در آن وجود داشته؛ همچون 

-در این اراضی وسیع آبکوهدشت، رومشکان، هلیالن. 
هاي چندانی جاري نبود و در سرحدات، یکی در صیمره و 
دیگري در کشکان، واقع در جنوب غرب طرهان، رودهایی 

ل طرهان گرمسیر است و اراضی وجود داشت. کلیه محا
تر و آبآن نسبت به سایر نقاط ییالقی لرستان، کم

). بنابراین، مشکل 40: 1342تر است (مهران، نامرغوب
-ویژگیآبی در این منطقه همواره وجود داشته و دارد. کم

هاي فوق اهمیت خاصی به منطقه داده بود و باتوجه به 
نشینی فراهم کوچ وجود مراتع طبیعی محلی براي زندگی

نموده و در زمان برآمدن رضاشاه ایالت و عشایر زیادي در 
 آن ساکن بود.

شناسی از هاي باستانمنطقه طرهان با توجه به یافته
بادام کنونی ایام قدیم مسکون بوده است. تپه پیاره در کول

الیه غرب طرهان)، از جمله واقع در سرطرهان (منتهی
ثار عتیقه منسوب به لرستان در آنهاست که بسیاري از آ

هاي خارج از این تپه حفاري موزة ایران باستان و موزه
) باتوجه به کم و یا زیاد 1/326: 1350اند. (ایزدپناه، شده

شدن حدود جغرافیایی این منطقه و سکونت طوایف و 
شد. هرچه قبایل مختلف، تعداد جمعیت نیز باال و پایین می

گردیم، تنوع جمعیتی منطقه برمی تر اینبه تاریخ قدیمی
خورد، گرچه آمار دقیقی در این می بیشتري در آن به چشم
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ترین ها را از مهمطرهانی 1رتباط وجود ندارد. مینورسکی
) ازجمله 167: 1376طوایف لرستان دانسته است (پشتدار، 

شعب این طایفه گراوند، سوري، ضرونی و رومانی 
) که امروزه سه 215: 1343 باشند (فیلد،(رومیانی) می

طایفۀ آخري در منطقۀ کنونی طرهان حضور ندارند و 
اند. برخی از بیشتر در کوهدشت و رومشکان ساکن

گراوند و اتیوند را دو طایفه مشهور محققان دو طایفۀ 
داند که در آستانۀ برآمدن رضاخان در طرهان دلفان می

درة سرطرهان که در ). 30: 1382اقامت داشتند. (والیزاده، 
با کوه گَور محاصره شده، دو طایفه گراوند و کوشکی 

 ) امروزه نیز هستند.1/324 1350ساکن بودند (ایزدپناه/
در این منطقه وسیع عالوه بر بومیان که ییالق و 

جا بود، طوایف مختلف لرستان براي قشالقشان در همان
و مرکز اسناد رفتند (گذراندن قشالق خود به آنجا می

) از جمله طوایفی از 5 -6: 1911/290، کتابخانه ملی
دلفان و الشتر. بعد از مشروطه در نتیجه فشار طایفه 

هایی از آنان به منطقۀ طرهان حسنوند به یوسفوند، دسته
مهاجرت کردند و به همراه طوایف کولیوند و کرمعلى هم 
به امالکى که در طرهان داشتند، رفته بودند (والیزاده، 

شاه نیز طایفه عبدالوند را که از ) ناصرالدین607: 1380
هاي الیگودرز بودنــد، به طرهان تبعیــد کرد و چهارلنگ

السلطان به امیرخان سردار، حاکم لرستان این خبـر را امین
). در طرح 21786/296فرستاد (مرکز اسناد ملی، ش ثبت 

یکرنگیان، ماهوي (؟)، سوري و امرائی طوایف اصلی 
) بنابراین 328: 1336اند. (یکرنگیان، ان معرفی شدهطره

همچون دیگر نواحی ایالت لرستان در منطقه مذکور نیز 
دوشی بود و مسئلۀ بهنشینی و خانهغلبه با زندگی کوچ

جایی جمعیت همواره در این منطقه وجود داشته است. جابه
ها که با لک«مابرلی در جنگ جهانی اول اشاره کرده که 

رو در ا خویشاوندي دارند به صورت طوایف کوچکرده
(مابرلی، ».  اندحدود قزوین، مازندران و فارس پراکنده

هرحال، تعداد طوایف ساکن در آن  به )37-36: 1369
) و 90-95: 1387منطقه فراوان و متعدد بودند (روستایی، 

دهد. تنگ سیاه خوبی غلبۀ ساختار ایلی را نشان میاین به
). باید 57: 1370وند است (محل ایل آدینه آب (سیاب)

1. Minorsky 

نشینی تا برآمدن رضاشاه که گفت که روال زندگی کوچ
ساختار زندگی ایلی دگرگون شد، ادامه داشته و با عملیات 

جایی و تبعیدهایی صورت گرفت و با قواي دولتی جابه
قاپو شدن و اسکان عشایر، یکجانشینی بر چادرنشینی تخته

 غلبه یافت.
هاي محیطی، توجه به ماهیت زندگی و قابلیتبا 

طوایف مختلف طرهان از راه کشاورزي و بیشتر دامداري 
کردند. محصول عمدة آن گندم و جو بود و امرار معاش می

شد. مراتع زیاد آن باعث کوچ طوایف مختلف به آنجا می
هایی که میزان ). در جاه311-1/12: 1350(ایزدپناه، 

د مانند اطراف جلگه کوهدشت، کشاورزي بارندگی باالتر بو
-رونق نسبی داشت. اقتصاد این منطقه در وهلۀ اول تحت

خشک تأثیر محیط و اقلیم آنجا بود و در این منطقۀ نیمه
هاي زیادي نبود، امور اقتصادي نیز تنوع که از نعمت

گرفت. طوایف آنجا گلیم و جاجیم نیز خود نمیچندانی به
). ناامنی و کم آبی در کنار 1/103: 1361بافتند (بدیعی، می

مشکالتی همچون ملخ زدگی باعث فرار بسیاري از عشایر 
آب و و کوچ به هلیالن و پشتکوه شد. منطقه طرهان کم

: 1370، جغرافیاي استاناکثر زراعت آنجا دیم بوده است (
داري، معامله و خرید و فروش ). عالوه بر زراعت و گله75

هاي عشایر طرهان سلحه از دیگر حرفهگوسفند و قاچاق ا
-51007بود (مرکز اسناد و کتابخانه ملی، ش بازیابی 

-). بنابراین، با بررسی جغرافیاي اقتصادي آنجا می1378
توان دریافت که دو پایۀ اصلی زندگی مردم دامداري و 

ترین مشخصۀ ساختار سنتی اقتصاد کشاورزي بود که مهم
 رفت.کشور نیز به شمار می

 
 مذهب و گویش در منطقه طرهان

-منطقۀ طرهان ازجمله اماکنی است که مناسک و مؤلفه
هاي مذهبی در زمان قاجار در آنجا پررنگ بوده است. 

عشري مذهب کلیه طوایف لرستان (لر و لک) شیعه اثنی
الهی وجود داشت بود و تنها در منطقه دلفان تعدادي علی

). 1712/293ش ثبت ، آرشیو مرکز اسناد و کتابخانه ملی(
-البته بسیاري از معتقدان به اماکن مذهبی این حدود علی

-اي از شیعه به شمار میالهی و اهل حق بودند که شاخه
رود. در رومشکان، که زیرمجموعۀ طرهان بود و به سبب 

هاي چندي اش معروف است، مقابر و زیارتگاهآثار باستانی
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باباگیژو، باباحبیب (ایزدپناه، الدین، وجود داشت مانند سهل
). امامزاده محمد، در شمال خاك 1/22-313: 1350

رسد و گنبد ق می1322طرهان که تاریخ بناي آن به 
الهی ابوالوفاء که از پیشوایان سیداسحاق، رهبر مذهب علی

بود، در غرب شهرکنونی کوهدشت، بلوران زیارتگاهی در 
رشید) از دیگر شمال غرب این شهر و مقبره داودرش (

). در ابتداي 370-1/6باشند (همان، اماکن مورد احترام می
خاك طرهان از جانب صیمره در ساحل چپ رودخانه بقعه 
امامزاده محمد طرف توجه کامل مردم بود (درخشانی، 

) بنابراین، وجود این مقابر و مراسم و آداب 216: 1386
عنصر  اي بر مذهبی بودن بومیان و رونقمذهبی نشانه

دین است. زرده سوار، پنجعلی، بابا هوي، ساالرولی، سهل 
هاي منطقه نادان و حزون از دیگر اماکن مذهبی و امامزاده

) که همگی نشانه اعتقاد 125: 1343طرهان بوده (ساکی، 
 باشد.بومیان این منطقه می

دم کوهدشت به دست کشف معبدي در منطقه سرخ
که مردم این حدود  دهد) نشان میSchmidtاشمیت (

-براي اجراي آداب و مناسک مذهبی در آن تجمع می
اي در بلوران و برافروختن آتش در خانهاند و وجود جمکرده

روزهاي معین همه حکایت از نوعی مهرپرستی دارد. 
). امروزه در نزد برخی از 146و  141: 1384(ایزدپناه، 

نام  می بهساکنان این منطقه به مناسبت چله زمستان مراس
عید یاران (= مأخوذ از نام مریدان) به مدت هفت شب برپا 

شود که این مراسم با آداب خاص مذهب اهل حق می
شود؛ ازجمله سرسپردن و ذکر ادعیه که در انجام می

رنگ شده مقایسه با قبل طبق روایت بزرگان بسیار کم
دار به مدت چهار شب است. آیین سالیانه شب یاران یا قلن

شد و خانه (عبادتگاه اهل حق) فصلی بلوران برپا میدر جم
اي داشت؛ کامریجان، شیرقوطی، شاه هر شب نام ویژه

علی، پیرموسی و هر شب آواز با حضور خلیفه و سید 
شد (ایزدپناه، با تنبور خوانده می» کالم«نام  گفتاري به

ها و بستن دستاري به سر ). تمیز بودن لباس7-36: 1355
هایی از خرافات جمله شرایط حضور در مراسم بود. نشانهاز 

نیز در میان عقاید برخی بومیان دیده شده که ازجمله آنان 
توان به قطعه سنگی بزرگ در روستاي پاي آستان می

را به حضرت علی (ع) و ذولفقار نسبت  اشاره کرد که آن

 ) امروز البته این مسئله بسیار125: 1343دهند. (ساکی، می
 رنگ شده است.  کم

زبان مردم این منطقه نیز لري و بیشتر لکی بوده است 
). شایان 169: 1376که غالباً به کردي شباهت دارد (پشتدار، 

ذکر است که گرچه دربارة نسبت، همبستگی، اشتراکات و، 
همچنین، اختالفات این دو گویش یا زبان لري و لکی 

-ست که جز زباننظرات متفاوت است ولی قدر مسلم این ا
هاي قبل از اسالم است. این زبان به زبان کردي شباهت 

) و زبان لکی از فارسی باستان 235-36: 1308دارد (بارتولد، 
زمان با زبان پهلوي به صورت مشتق شده است که هم

). 155: 1371شده است (راولینسون، جداگانه صحبت می
مچون گرچه ریشۀ این تکلمات منشأ واحدي داشت ولی ه

هاي سیاسی، بین این دو مشاجراتی بر سر منافع و خواسته
کرد و اختالف لهجه، تعصبی دسته اختالفاتی بروز می

وجود آورده و در آنها را  شدیدتر از اختالف نژادي بین آنها به
وند، اي قرار داده است. طوایف گراوند، آدینهصفوف جداگانه

که  -و امرایی و سوري و اوالدقباد به لکی کونانی، آزادبخت
-، به لري تکلم می-خاندان غضنفري از این آنان هستند

هاي جزئی بین ) وجود تفاوت119-20: 1343کنند. (ساکی، 
این دو زبان یا گویش نیز عامل مهمی در پراکندگی و 

هرحال  شد. بهناهماهنگی بین ایالت و عشایر لرستان می
ن دیوان شعر از آن به غناي این زبان به حدي بوده که چندی

: 1362براي اطالع بیشتر نک : غضنفري، جاي مانده است (
) امروزه زبان ساکنان این منطقه به جز طایفه 55-16

 کوشکی، لکی است.
 

 تاریخ سیاسی منطقۀ طرهان در عصر قاجار
اي مواجه منطقه طرهان با وجود قدمت طوالنی با وقفه

نگاران کمتر جغرافی نویسان وشده و تا عصر حاضر، تاریخ
توجهی به سیر حوادث اند. به سبب بیبه آن اشاره کرده

طرهان، همچون بسیاري از دیگر مناطق کشور از سوي 
طور دقیق مورخان، پیگیري تاریخ تحوالت این منطقه به

ممکن نیست و دربارة حکام آنجا و تحوالت سیاسی آن تا 
ا این حال این دورة معاصر نیزآگاهی زیادي وجود ندارد، ب

منطقه در غرب کشور در برخی از مقاطع دورة قاجار ایفاي 
نقش کرده و در ارتباط با دولت مرکزي مطرح شده است. 
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ها قرار گرفتن آن در مرز غربی کشور و مجاورت با عثمانی
و قسمت پشتکوه، کوچ بسیاري از ایالت لرستان به آنجا، 

سرحدداران و طور وجود حاکمان محلی که بسان و همین
کردند، اهمیت زیادي به آن داده حافظان منطقه عمل می

 بود. 
شده و منطقۀ طرهان زیرنظر حاکم لرستان اداره می

خوانین آنجا با دادن مالیات و اظهار انقیاد، با نوعی 
پرداختند. این استقالل نسبی داخلی به اداره امور آن می

د، سمبلی از منطقه که محل رفت و آمد عشایر لرستان بو
دو پایۀ رفت و اصوالً شمار میقلمرو یک قدرت محلی به

اصلی اقتدار سیاسی رؤساي عشایر، یعنی برخورداري از 
همبستگی باالي درون ایلی و داشتن افراد جسور و مسلح، 
امکانات الزم براي قبضۀ قدرت در حیطه خود را فراهم 

توجه ). همین مسئله باعث 39: 1385کرده بود (امینی، 
شد که با گرفتن مالیات و حکومت مرکزي به آنها می

 گروگان قدرت خود را بر آنجا اعمال نماید.
ومرج  در اواخر دورة محمدشاه قاجار در لرستان هرج

وجود آمد و بعد از مرگ او شورشى در سراسر  عجیبى به
شد، در لرستان نیز رشته انتظام گسیخته و  کشور ایجاد 

تاز مشغول گردیدند (والیزاده معجزى،  و عشایر به تاخت 
). یک محل عمدة این تحرکات، منطقۀ طرهان 82: 1380

الدوله قرار بود. این زمان حکومت لرستان در دست احتشام
هاى حکومت او توأم با شورش و یاغیگرى  داشت که سال

عشایر بود و اصوالً خصلت گریز از مرکز و نقش دوگانه 
حکومت ناشی از قدرت محلی آنها  ایالت و عشایر در برابر

).  و همواره به آنها توجه داشتند. 40: 1385بود (امینی، 
میرزا را در خبر طغیان عشایر که به حاکم رسید، ایلدرم

خان و فوج سیالخورى، سوارة آباد گذاشته، ولى خرم
سوار بودند، با  200پشتکوهى که بالغ بر   خانعباسقلى

  اب ایلدرم میرزا عازم طرهانسوار بختیارى در رک 100
گردید و از آنجا به وسیله نامه و قاصد با عشایر نافرمان 
[در طرهان] براي اطاعت آنها به مذاکره پرداخت و چون 

نیامد شبانه بر سر آنان تاخته در این نتیجه مثبت به دست
وند) خان، رئیس طوایف موموند (مومنگیرودار علیمردان

خان حسنوند و گر کشته شدند، موسىدلفان با چند نفر دی
مابقى متفرق شدند و لرستان  آرامشى پیدا کرد (والیزاده، 

) بنابراین، حاکم لرستان عصر قاجاري با این 87: 1356

منطقه و عشایر آنجا برخوردهاي زیادي داشت و همواره 
 متوجه اوضاع درونی آن بود.

 
 خاندان غضنفري و حکومت بر طرهان

طور دقیق روشن شواهد تاریخی، گرچه بهبه علت فقدان 
نیست که خاندان غضنفري از چه زمانی بر منطقۀ طرهان 

اند، ولی از ابتداي عصر قاجار حکومت آنجا در سلطه داشته
خان، جد آنها، از دست خاندان امرایی قرار داشت. توشمال

حامیان حکومت قاجار بود که عاقبت در خرمشهر در راه 
). از 68: 1377آبی شهید شد. (روستایی،  دفاع از مرزهاي

خان اهللافراد مشهور این خاندان میرقیصر، جد آنان، فتح
میرپنج، برخوردارخان، باقرخان و قاسم خان بود که ضمن 

شاه به بعد، با دیگر حکومت بر طرهان از عصر ناصرالدین
متنفذین لرستان از طوایف بیرانوند، سگوند، دلفان، چگنی 

ن پشتکوه روابطی دوستانه نیز داشتند (غضنفري، و والیا
-ترین فرد این خاندان، نظرعلی). معروف40-138: 1377

السلطان، بود و خان ملقّب به امیراشرف، امیراکرم و فتح
او تحوالت منطقه تا زمان رضاشاه با او پیوند خورده است. 

خان، سردار پسر برخوردارخان سرتیپ و نوه توشمال
شاه شاه بود که در اوایل سلطنت ناصرالدینمعروف محمد

هاي مطرح لرستان در در طرهان متولد شد و از شخصیت
دورة معاصر است که قدرت سیاسی، مالی و نظامی باالیی 
داشته و با حکومت مرکزي مرتبط بوده است و عاقبت در 

منطقه نفوذ او شامل ش، در کوهدشت درگذشت. 1307
هاى  و مشتمل بر بخشقسمت بزرگى در خاك لرستان 

و با خوانین معروف   ، دلفان، چگنى و الشتر بود طرهان
). به 123-34: 1377(روستایی، لرستان ارتباط برقرار نمود 

همین سبب منطقه طرهان بیشتر با نام او پیوند خورده 
 است.

او، به عنوان حاکم طرهان، یک دوره [زمان 
شاه تا بعد از مشروطه] مالک الرقاب لرستان مظفرالدین

). منظور از لرستان بیشتر 283-6/5: 1371بود. (بامداد، 
شاه به در بحبوحۀ سفر ناصرالدینقسمت پیشکوه است. 

عتبات ازجمله افرادي که به استقبال او در اطراف کرمانشاه 
اهللا امرایی و خان] برادر فتحرفت، برخوردارخان [پدرنظرعلی

). در 39: 1372شاه، اندة فوج لرستان بود (ناصرالدینفرم
خان به خان و جعفرقلیبروجرد نیز قاسم خان، نظرعلی
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نمایندگی طوایف طرهان، امرایی و سوري نیز به حضور 
ها ). این گزارش84: 1387شاه، شاه رسیدند. (ناصرالدین

ارتباط نبودند رساند که افراد این خاندان با حکومت بیمی
این شرفیابی نیز گواه این است که آنها حکومت قاجار را و 

قاجارها براي کنترل نواحی مختلف ایران پذیرفته بودند. 
که تحت نفوذ خوانین قدرتمند بود دست به تأسیس افواج 

عشایري زدند. در  _محلی براي کنترل مناطق ایلی 
فوج بیرانوند به سرکردگی ؛ لرستان نیز دو فوج تشکیل شد

[پسرمراد] و فوج امرایی به سرکردگی  خانلعابدینازین
 .)186 :1382، افشار( نخاشمالوت

در جریان جدایی هرات از ایران و هجوم انگلیس به 
نفر به جنگ به  4700جنوب کشور، برخوردارخان در رأس 

برخوردارخان سرهنگ با فوج امرایی به «رود. آنها می
مجالدت از دست جنگ نشست و تا پایان مجادلت قانون 

(سپهر، » نگذاشت و به فروسیت و شجاعت نامبردار گشت
اي به نوري نیز در نامهآقاخان). میرزا3/21-1420، 1377

برخوردارخان، ضمن اشاره به رضایت شاه از او، بر تداوم 
). 178-9: 1383اش تأکید دارد (احتشامی، خدمتگذاري

عشایر و بنابراین گرچه منطقۀ طرهان پناهگاهی براي 
رفت، ولی در مقاطعی از دورة برخی از یاغیان به شمار می

قاجار مناسبات بین حاکمان آنجا و حکومت مرکزي حسنه 
بود و در قبال پرداخت مبلغی مالیات و هدایا، سلطه بر آنجا 

 را براي خود تضمین کرده بودند.
در ساختار ارتش عصر قاجار که تمرکز چندانی در آن 

یشتر قشون کشور متشکل از سربازان وجود نداشت، ب
ایالت و طوایف بزرگ بود کـه سران ایالت به دولت 

هاي ). بنابراین فوج184: 1382دادند (افشار، تحــویل می
ترین آنها فوج مختلفی در کشور ایجاد شدند؛ یکی از مهم

خان طرهان یا امرایی و از جمله فرماندهان آن قاسم
). قبل از او 369-1: 1374، سرهنگ بود (اعتمادالسلطنه
خان بود. این نیز یکی از دیگر فرماندهی در دست توشمال

کارکردهاي منطقه براي قاجار بود. وجود این سپاه در 
طرهان دلیل دیگري بر قدرت درونی طرهان و حاکمان 

صورت موروثی در دست  آن است که فرماندهی آن به
وج، عالوه بر خاندان غضنفري قرار داشت. آنان از این ف

هاي خدمت به حکومت قاجار، براي برخوردها و جنگ
که با خوانین  -ویژه برضد والیان پشتکوه محلی، به

طرهان، از جمله امیراشرف، اختالفات بنیادین سیاسی و 
کردند. این طایفه استفاده می -ایدئولوژیکی داشتند

 حکومت طرهان را تا عصر پهلوي اول و در ادامه تا انقالب
 اسالمی در دست داشتند.

 
 منطقه طرهان، مالیات و رابطه با حکام لرستان

ترین کارکردهاي ایاالت کشور براي حکومت قاجار، از مهم
دادن مالیات بود. مالیات این نقاط به وسیلۀ حکام و 

) شاهان 71تا: شد (میلسپو، بیآوري میرؤساي قبایل جمع
همواره در پی اخذ قاجار همچون پیشینیانِ ایلیاتی خود، 

مالیات از عشایر بودند و گرچه ترتیب صحیحی نداشت و 
وسیله اطالع دقیقی از مقدار آن در دست نیست، ولی بدین

ها را تأمین و سلطۀ خود را بر آنجا خواستند هزینهمی
تضمین کنند. طرهان لرستان نیز از این قاعده مستثنی 

ستان بود که نبود و این وظیفه بر عهدة حاکم ایالت لر
مقرّش در بروجرد قرار داشت. او نیز سرکردة مناطق 

کار کرده بود که در قبال گرفتن  مختلف را مأمور انجام آن
حکومت آنجا، مالیات را جمع کند. در این دوره به سبب 

گیري، هرج و مرج ظلم و ستم حکام بر مردم و مالیات
، شدیدي جریان و به رغم توجه حکومت به آنجا، جنگ

غارت و ناامنی رواج داشت. در ادامۀ همین اوضاع نابسامان 
و در آستانۀ انقالب مشروطیت، مردم با هدف رهایی از این 
وضعیت به طرفداري از انقالب پرداختند، گرچه بعد از این 

). از 68-85: 1375نیز اوضاع بهبودي پیدا نکرد (قاسمی، 
به  طرف دیگر، سران عشایر همواره براي دست یافتن

قدرت سیاسی و جلوگیري از هرج و مرج در قلمرو خود، در 
کرد، از تالش بودند و هر وقت حکومت مرکزي غفلت می
گذاشتند. فرصت استفاده نموده و بناي خودسري می

). بنابراین، در چنین وضعیتی دولت 102-3: 1368(کیاوند، 
مرکزي قدرتی در والیات نداشت و سران عشایر عمالً 

خان نیز ن مناطق را در دست داشتند. نظرعلیحکومت ای
به هنگام ضرورت و هرج و مرج از فرصت استفاده کرده و 

 ).205: 1363انداخت. (ویلسن، مالیات را به تعویق می
ازجمله سرکردگان لرستان که براى تعیین تکلیف 
مالیات حوزة نفوذ خود (طرهان) با هدایاى زیادي به 

خان امرایى بود و چون در ىبروجرد رفته بودند، نظرعل
الدوله او را بیش از دیگران پیشکوه بود، عین  رأس خوانین
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مورد محبت قرار داده و دستخط حکومت طرهان و 
مضافات (دلفان، سلسله، چگنى) را به او داد و وعدة اقساط 

 مالیات را با او گذاشت و اجازه داد به محل خود برگردد
ه همین دلیل در دورة معاصر ب. )312-13: 1380(والیزاده، 

ترین شود و برجستهمنطقه طرهان با شخص او شناخته می
 آمده است. شمار میحاکم این منطقه به

الدوله حاکم لرستان، براي اخذ عبدالمجیدمیرزا عین
خان به طرهان رفته و در اطراف قلعه او مالیات از نظرعلی

زمان سابق در و باغ بزرگى آن در   این قلعهمستقر شد. 
نظیر بوده، ولى بعد از سلب قدرت از امیراشرف،  لرستان بى

اي صورت مخروبهقلعه به شدت آسیب دیده و امروزه نیز به
تواند بپردازد، بعد از آنکه او بهانه آورد که نمیدرآمده است. 

حاکم از او خواست که درعوض براي افراد اردو سیورسات 
خان به دزفول ه محمدحسینو علوفه تهیه کند و به همرا

او ). 314: 1380بفرستد، که ناچاراً پذیرفت (والیزاده،
دارى  خان بود و سمت خزانهپسرعمه و پدرزن نظرعلى

این سیاست راهی  حوزة طرهان را نیز به عهده داشت.
گیري از او بود که براي سلطه بر حاکم طرهان و گروگان

 مبادا شورش کند. 
ق. به پایگاه خود در بروجرد 1317الدوله در سال عین

خان بعد از بازگشت و سران عشایر را احضار کرد. نظرعلی
اینکه با مشاورین خود به مشورت پرداخت، اطاعت امر 
شاهزاده و سفر بروجرد را برگزید و به اتفاق سایر خوانین 

الدوله راه بروجرد را در پیش گرفتند و به حضور عین
الدوله ). بعد از اینکه عین316: 1380رسیدند. (والیزاده، 

مالیات معوقه را خواست و او مسئلۀ خشکسالی و وضع 
نامناسب دامداري را مطرح کرد، حاکم دستور داد که او را 

الدوله، حکمران تنبیه کنند و سپس به زندان بردند. اقبال
کرمانشاه وساطت نمود که او را آزاد کند، ولی نپذیرفت و 

ن در زندان بروجرد ماند تا اینکه دوران خان همچنانظرعلى
-21حکومت شاهزاده در لرستان به سر رسید (همان: 

گیري و ). بنابراین مسئله مالیات و ترس از قدرت319
استقالل همواره بین حاکم منطقه و حاکم لرستان 

 کرد.اختالفاتی را ایجاد می
ق. براي بار سوم به 1318بعد از او حکومت لرستان در 

الدوله به او گفت رالدوله واگذار شد. در این زمان عینساال
براي آنکه با آرامش حکومت کند، باید همچنان شیر 

صورت دارد و در اینخان) را در زندان نگاهلرستان (نظرعلی
تا آخر مأموریتت در آن حدود آسوده و مرفه خواهى بود. 

اد ولى ساالرالدوله این اندرز را به کار نبست و او را آز
و دلفان را به او داد.   ساخت و دستخط حکومت طرهان

). بنابراین، رابطه این منطقه با 326: 1380(والیزاده، 
حاکمان قاجاري لرستان خصمانه بود، گرچه با شاهان این 

 سلسله روابط گرمی داشتند. 
 

 جایگاه منطقه طرهان در شورش ساالرالدوله
هاي مشروطیت، جمله حوادث مهم ایران مقارن با سال از

شاه است. او وقوع شورش ساالرالدوله پسر سوم مظفرالدین
حاکم سابق لرستان وگروس و یکی از مخالفان 

شاه شاه بود و لذا وقتی به جانشینی مظفرالدینمحمدعلی
رسید، ساالر بر او شورید. شورش ساالرالدوله که مورد 

ترین حمایت شرکت نفت انگلیس بود، یکی از دهشتناك
رود (آبادیان، شمار میهاي بعد از مشروطه بهراژديت

وقوع پیوست.  ) که در فضاي ناآرام کشور به60: 1385
هاي خود راحتی حاضر نبود از بلندپروازيساالرالدوله که به

ق. به 1329دست بردارد، جهت رسیدن به پادشاهی در 
سوي پایتخت حرکت کرد و پس از ارتباط با متنفذین 

هایی چون خان) و سپردن وعدهله نظرعلیمحلی (ازجم
بخشش مالیات، واگذاري قدرت بیشتر و سهیم کردن آنان 
در حکومت، خود را براي حمله آماده کرد. ساالر براي 

، یک وصلت طلبجلب توجه این خان قدرتمند و قدرت
خانوادگی نیز برقرار کرده و دختر او [آغا زیبا] را به زنی 

). ساالرالدوله با اطالع از 483: 1376گرفت (کاظمی، 
 قدرت باالي عشایر، سعی در جلب نظر آنان داشت. 

با قسمت اعظم سواران در قریۀ نوبران (از  ساالر
خان امیراشرف براي هاي ساوه) ماند و نظرعلىبخش

همکاري با ساالر با سواران لرستانى به آنجا رفته و در 
لت مصادف با نیروى اعزامى دو» کاریز«محل معروف به 

هزار نفر بود که ریاست  30اردوي او بالغ بر گردید. 
داشت و در این نبرد، عهدهسواران لرستانی را امیراشرف بر

: 1347یک رأس اسب زیرپاي نظر کشته شد (بختیاري، 
از جمله همراهان ). 347-52: 1343؛ ساکی، 238

خان رؤساى امیراشرف در جنگ ساوه، اللهیارخان و سام
  مهم گراوند و سایر خوانین طوایف مختلفه طرهانطایفه 
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ترین حامی خان، قوي) نظرعلی481: 1380بودند (والیزاده، 
داخلی ساالر بود که رهبري طوایف طرهان، دلفان و 

هرحال در این نبرد این خان  چگنى را بر عهده داشت. به
سوار شهر ساوه را  1000خواست با جنگجوي لرستان می

موفق نشده و قواي بختیاري مانع شدند و  تصرف کند که
). در واقع 1439 -6/43-7زاده، به بروجرد گریختند (ملک

خان بود تنها کسی از مهاجمین که مقاومت کرد، نظرعلی
طلبی و حکومت بر لرستان در مقابل که با هدف قدرت

قواي دولتی ایستادگی کرد. سرانجام، این قواي چریکی از 
خان شکست خوردند فرماندهی یپرمنیروهاي دولتی به

-) حکومت مرکزي کم بعد مجدداً نظام9: 1320آرا، (رزم
 السلطنه را به حکومت لرستان گماشت. 

واقع، در بین مناطق لرستان، طرهان و طوایف آن در
بودند که سعی داشتند به او کمک برسانند و در عوض او 

ود. از طرف قول واگذاري این ایالت را به امیراشرف داده ب
دیگر، شاید گرایشاتی هم به مشروطه داشته است که البته 

طلبی و رفتار سابق او و همچنین با توجه به قدرت
اطالعاتی که از وضعیت نابسامان حکومت مرکزي در 

هاي بعد از مشروطیت داشته، انگیزة اصلی او از این سال
دست آوردن حکومت در لرستان (پیشکوه و همکاري، به

کوه) و حفظ منافع بوده است، گرچه در جریان انقالب پشت
مشروطه در میان ایالت و عشایر نیز برخی از خوانین و 

داري خان طرهانی از آن جانبرؤساي ایالت مانند نظرعلی
)، ولی سندي که دال بر این 53و46: 1386کردند (خودگو، 

 باشد، در دست نیست.
ز، ساالر در در جریان اولتیماتوم روسیه به مجلس نی

خواهد با او همراهی کند که مجدداً اي از امیراشرف مینامه
بار نیز ناکام شد. درخواست دامادش را پذیرفت، ولی این

). بنابراین، امیراشرف از همراهان 80-81: 1377(روستایی، 
ناخواه، در و طرفداران ساالر بود و با این اقدام خود، خواه

هم در وضعیتی برداشت، آنراه جنگ و شورش داخلی قدم 
 که ایران در آستانۀ جنگ بزرگ قرار داشت. 

 
 روابط میان منطقۀ  طرهان با قسمت پشتکوه

بعد از تقسیم لرستان به دو قسمت پشتکوه و پیشکوه در 
)، بین حکام 77: 1391عصر آقامحمدخان قاجار (بهاروند، 

این دو منطقه اختالف وجود داشت و به استثناي دوران 

قت، مناسبان کیان این دو غالباً خصمانه بود و تالش مو
براي حکومت بر قلمرو تحت سلطۀ خود و جلب توجه 
دولت مرکزي عاملی بود که رابطۀ بین این دو را شکراب 

هاي حاکمان کرده بود. بنابراین نکتۀ شایان ذکر رقابت
خان) با والیان پشتکوه (خصوصاً طرهان (بیشتر نظرعلی

و برخی از خوانین دلفان و الشتر است. این غالمرضاخان) 
سابقه بود و در مادیانرود و بهدار مسبوقاختالفات پیشینه

هاي خونینی خان جنگدار برخوردارخان با ابوالحسینمله
داشت و علت آن تالش والیان پشتکوه براي سلطه مجدد 
بر پیشکوه بود که آقامحمدخان با هدف کاهش قدرت آنها 

). او در برابر 69 :1384دا کرده بود (روستایی، را از هم ج
-غالمرضاخان، والی پشتکوه، خود را والی پیشکوه می

طور با انگلیس و کرد و همیندانست و با او رقابت می
: 1385اي نداشت. (آبادیان، السلطنه مناسبات حسنهنظام
نشین نبود و ). منطقۀ پیشکوه برخالف پشتکوه، والی185

زیرنظر حاکم لرستان قرار داشت. در برخوردهاي مستقیماً 
خاطر ضعف چندي که بین آنان رخ داد، حاکم طرهان به

نظامی و اتکا به شیوة چریکی، بعد مسافت و پشتیبانی 
خورد. همچنین گرچه در مقاطعی نکردن دولت شکست می

شد، ولی در آخر حکومت الشتر و دلفان به او داده می
السلطنه رعلیخان حسنوند و اعظمخوانین آنجا چون مه

-2: 1356(خان لره) این مناطق را از او گرفتند (والیزاده، 
 ) و قلمرو او به طرهان محدود شد. 20

اشخاصى  در زمان عضدالسلطان، حاکم لرستان، امیراشرف 
را که قلباً به آنها ارادتى نداشت، مورد تعدى و تجاوز قرار 

الی پشتکوه اهانت کرده و در داد. از طرف دیگر، به وزیرِ و
ق، والى جمعیتى مرکب از سواره و پیاده 1330اوایل بهار 

پشتکوهى، به راهنمایى و نمایندگى وزیران مزبور، به سوى 
طرهان حرکت داد و این نیروى عظیم جهت نهب و غارت 
اهل طرهان و حاکم آنجا، دست به آتش زدند و طوایف 

اموال و اثقال همه  طرهان در معرض حمله واقع شدند و
از ترس اسارت یا کشته   به تاراج رفت. خود امیراشرف

شدن به دلفان رفت و در آنجا هم از حمالت دشمن 
مردم سلسله » بادآورد«محفوظ نمانده، در محل موسوم به 

و دلفان (ازجمله موموندهاى دلفان و حسنوندهاى الشتر) 
رده و متفقاً به او حمله برده، در آنجا هم شکست خو

). درخور 631-32: 1380اموالش را از دست داد (والیزاده، 
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ها حاکم طرهان بازنده بود و ذکر است که در این رقابت
خان از والی گرچه توانایی و درایت و شجاعت نظرعلی

پشتکوه بیشتر بود، ولی دستگاه و دولت او را نداشت 
یخ ). بنابراین، بخش مهمی از تار359: 1362آبادي، (دولت

شود سیاسی و اجتماعی طرهان در عصر قاجار مربوط می
به همین برخوردهاي نظامی با والیان پشتکوه و این روند 
تا زمان برآمدن رضاخان ادامه یافت و هیچ یک نتوانستند 

 دیگري را به سلطه خود در بیاورد. 
جمله تر ارتباط حاکمان این منطقه ازیک مسئلۀ مهم

تنفذان چون شیخ خزعل است. خان با دیگر منظرعلی
-انگلیس براي حفظ منافع نفتی خود، به لزوم برقراري راه

راه سازي بین لرستان و خوزستان تأکید داشت. آهن و جاده
گذشت که به واسطه رفتن به خوزستان از لرستان می

گري ایل بیرانوند به سرکردگی شیخ علیخان، مسدود یاغی
طه برقرار کرده بود شده بود و او با شیخ خزعل راب

-). ویلسن نماینده انگلیس در سال129: 1391(رحمانیان، 
هاي کشف نفت براي مالقاتی در این خصوص به دیدار 

خان، حاکم طرهان، رفت و ضمن اشاره به مزایاي نظرعلی
آهن، تقاضاي همکاري کرد که موجبات برقراري نفت و راه

). 205-206: 1363این تأسیسات را فراهم کند (ویلسن، 
امیراکرم از مزایا مطلع بود هرچند اشاره کرده بود که این 

کشاند و تأسیسات پاي ارتش و دولت را به میان عشایر می
باعث ضعف آنان است. او و سایر خوانین لرستان براي 
خزعل احترام خاصی قائل بودند و حاکم طرهان بعد از 

ویلسن آهن مطلع شد، با آنکه از موافقت خزعل با راه
کشی قراردادي امضا کرد و تعهد داد به مأمورین نقشه

). بنابراین، لزوم 301-307 1363کمک کند. (ویلسن، 
دهندة قدرت و نفوذ او در  خان نشاننزدیکی به نظرعلی
 سطح لرستان است.

حکام طرهان، همچنین، با دیگر خوانین لرستان مرتبط 
مقتضیات، گاه بودند که این مناسبات بسته به منافع و 

امیراشرف با خان خصمانه و گاه دوستانه بود. نظرعلی
برخی از بزرگان سلسله و دلفان و الشتر برخوردهایی 

خان السلطنه کاکوند و مهرعلیداشت؛ ازجمله با اعظم
ق، در جنگ معروف گریران، 1336حسنوند که به سال 

واقع در الشتر، نیروي طرهان از آنان شکست سختی خورد. 
خان اهللامحمدخان و نصرتین حمله را پسران او علیا

میرزا بدون حضور او به راه انداخته بودند (مصاحبه با 
ش  ،33بخش  صیمره، نامه، هفتهمحمدخان تیمورپور

). بنابراین، حکام طرهان ضمن 1390دي  6شنبه  سه ،196
حفظ اقتدار خود در آنجا، با خارج از این منطقه نیز مرتبط 

در رقابت با دیگر خوانین لرستان، سعی در جذب و بوده و 
کشاندن ایالت و عشایر لرستان به این منطقه داشتند و 

رفتند و هرساله، شمار زیادي از این عشایر به آنجا می
 وسیله در لرستان زمان قاجار نقش آفرینی کردند.بدین

 
 جنگ جهانی اول و منطقۀ طرهان

این منطقه در دست هاي بعد از مشروطه که حکومت سال
خوانین محلی بود.  داشت، دورة اوج قدرتخان قرارنظرعلی

 طرفی کردبا آغاز جنگ جهانی اول، گرچه ایران اعالم بی
و علناً طرف هیچ دولتی را نگرفت (آرشیو مرکز اسناد و 

/ 6138ثبت  ،ش14769/1/12بازیابی کتابخانه ملی، ش
نار بماند، ولی با وسیله خواست از جنگ برک) و بدین293

توجه به موقعیت استراتژیکی و مجاورت در مرز دول درگیر 
 (روس و عثمانی) طبیعی بود که ادعایش نقض شود. به

طرفی ایران نادیده گرفته شد و قواي هرحال اعالمیۀ بی
: 1336متخاصم از چهار گوشه کشور وارد شدند (سپهر، 

ار و تبعاتی هاي جنگی چندساله را که آث) و زمینه10-9
کمی بعد از آغاز جنگ، حادثۀ  ویرانگر داشت فراهم کردند.

 م،1914/ش1293 سال دردولت مهاجرت پیش آمد؛ 
اعتدالیون  و هادموکرات رهبري به سوم مجلس نمایندگان

و سپس به   دادند تشکیل قم در را ملی مقاومت کمیتۀ
السلطنه) از سوي کرمانشاه رفتند. حاکم لرستان (نظام

مایندگان مجلس سوم به ریاست دولت در تبعید انتخاب ن
 ) 17-1/21: 1357شد. (بهار، 

در این زمان در نتیجۀ ضعف حکومت مرکزي، ایالت 
و عشایر قدرت روزافزونی داشتند و با هجوم بیگانگان در 
وضعیتی که ارتش قوي براي مقابله با آنها وجود نداشت،  

مهاجمان، عشایر بودند تنها نیروي نسبتاً منسجم در برابر 
که برخوردهایی با آنان داشتند و این مسئله اهمیت سیاسی 

). از 114دهد (کیاوند، همان:و نظامی عشایر را نشان می
طرفی قواي متخاصم بعد از آنکه قشون روس کرمانشاه را 

الوزرا محاصره کردند، حاکم کرمانشاه از طرف ریاست
خان قات با نظرعلیاي براي مال(سپهدار اعظم) نماینده
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فرستاد که او را به خدمتگزار دولت دعوت کند، ولی چون 
-درخواستش مبنی بر واگذاري حکومت لرستان به او را بی

سبب ناامنی و پاسخ گذاشتند، مأیوس شد و، سرانجام، به
: 1361غارت، امور غرب پیشکوه را به او دادند (صادق، 

آمد و کامالً از ). به همین دلیل درصدد دفاع بر22-218
گرچه حمایت امیراشرف نقش کنندگان نبرید؛ مقاومت

 1295 در چندانی در ابقاي این دولت نداشت. کرمانشاه
 دولت موقت و آمد در هاانگلیسی تصرف به م.1916/ ش
حال عاملی . با این)139:  1388 ، آبراهامیان(رفت  بین از

قسمتی  که به کمک اردوي سرگردان (دولت مهاجر) آمد و
خان را به قصر شیرین رسانید، تنها همت نظرعلی از آن

السلطنه هم خصمانه اش با نظامسردار نصرت بود که رابطه
). باید گفت رئیس دولت 3/358آبادي، همان: بود (دولت

موقت در زمان حکومت بر لرستان، دائماً بر امیراکرم فشار 
اي دولت قاجار آورده که مالیات بپردازد؛ مالیاتی که نه بر

خواست و حتی چندین نفر را به بلکه بیشتر براي خود می
سوي او فرستاد و خوانین پشتکوه را بر ضد او شورانده و 

-87: 1377دو در گرفت (روستایی، در ادامه جنگی بین آن
). باوجود این مخاصمات، او با مهاجرین مساعدت کرد، 86

و اینکه تصور شاید انگیزة او ضدیت با دول مهاجم بود 
کرد با تثبیت این دولت مستعجل، ایران بتواند مانع از می

 ورود دشمنان شود.
در جنگ جهانی اول، لرستان نیز دچار ناامنی و آشوب 

واسطۀ قدرت و نفوذ حال منطقۀ طرهان بهبود. با این
امیراشرف وضعیت آرامی داشت و از نقاط نسبتاً آباد 

). 12-14: 1356معجزي،زادهرفت (والیلرستان به شمار می
-حدود وارد نشدند. نظامهمچنین قواي متخاصم به آن

آنجا، سیاست مشخص و مدیریت  مافی، حاکمالسلطنه
کارآمدي نداشت؛ مثالً در زمان شدت جنگ او به 
ژاندارمري فشار آورد که مالیات معوقه ایالت آنجا را اخذ 

: 1385دیان، افزود (آباکند، که این امر بر شدت بحران می
خان، حاکم طرهان، ازجمله ). در این زمان نظرعلی178

رفت و برخوردهایی با او داشت و با شمار میمخالفان او به
السلطنه از لرستان او تا چند سال عمالً حاکم رفتن نظام

). بعد از جنگ 9: 1384غیررسمی لرستان بود (روستایی، 
-شمار میه بهاي در منطقجهانی او همچنان قدرت فائقه

رفت و این مسئله با تبعات جنگ ارتباط و تا برآمدن 
 رضاشاه این روند همچنان وجود داشت.

یکی از اقدامات مخالفان داخلیِ متفقین در جنگ جهانی 
اول، انهدام تأسیسات آنان در کشور و غارت اموالشان بود. 

هاي تجاري و ق. شرکت1326-36هاي در فاصله سال
 42بار غارت شدند که  64تجار خارجی از جمله انگلیسی 

). مثالً اشرار 41: 1359مورد آن را انجام دادند (اشرف، 
بار اموال  دزفول یک -آباد باالکوه و دیرکوند در راه خرم

کمپانی لینچ را سرقت کردند (آرشیو مرکز اسناد ملی، ش 
. این اقدامات )1911/290، ش ثبت 1911/1/12بازیابی 

گرچه براي اقناع حس غارتگري آنها صورت گرفت، ولی 
تاحدودي به این علت بود که کمپانی فوق با کشیدن 

ها براي حمل و نقل سریع خود، موجبات امنیت و جاده
کرد. کمپانی انگلیسی لینچ به کاهش راهزنی را فراهم می

بختیاري را احداث نموده بود.  -تازگی جاده اصفهان 
هرحال، بعد از این واقعه  )  به195-96: 1360فشاهی، (

اي به امیراشرف از او خواست که براي وزارت داخله با نامه
بازگرداندن این اموال از دست غارتگران تالش کند. گرچه 

) 92-95:  1384نهایتاً از عهدة این کار بر نیامد (روستایی، 
و قدرتش  ولی درخواست کمک از او، نشانۀ دیگري بر نفوذ

 در لرستان است.
 

حکومت طرهان و کودتاي رضاخان تا انقراض 
 قاجار

با اتمام جنگ جهانی حکومت طرهان، همچنان، در دست 
خان باقی ماند. در آستانۀ کودتاي رضاخان خاندان نظرعلی

محمدخان بزرگش علىسردارسپه، نظرعلیخان پسر 
کرد   منصوب  جاى خود به حکومت طرهان (امیراعظم) را به

) که او اعتناي چندانی به پدرش 762: 1356(والیزاده، 
امیراحمدي با نزدیکی به امیراعظم، در نداشت. سپهبد 

صورت همکاري وعدة واگذاري والیگري پیشکوه را به او 
در چنین وضعیتی که ضعف حکومت مرکزي به سپرده بود. 

نهایت رسیده بود، خوانین و حکام محلی قدرت واقعی در 
ها و ایاالت را در دست داشتند و پهلوي اول با سیاست

هاي عشایري، به سرکوب آنان پرداخت. البته این برنامه
زمان دوره ضعف و پیري امیراشرف بود و او برخالف سابق 
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قدرت زیادي نداشت. بنابراین مقاومت چندانی دربرابر قوا 
حکومت آنجا را از سردار سپه گرفته بود و عبارتی نکرد. به

پرداخت و این به سبب اوضاع صورت منظم میمالیاتش را به
مالی مناسب او بود؛ قلمرو او تنها جاي لرستان بود که تجار 

بردند آباد کاالهاي خود را براي فروش به آنجا میخرم
 کرد. دریافت می ). و او از آنها مبالغی22: 1356(والیزاده، 

منطقۀ طرهان در اواخر دوره قاجار تا اواسط سلطنت 
اي شده و این دوره براي آن رضاشاه دچار تحوالت عمده

دهندة تغییرات سامان همچون دیگر مناطق عشایري، نوید
نوینی بود که بیشتر بعد از تأسیس سلسلۀ پهلوي به بار 

رب لشگر غنشست. او براي سرکوب ایالت فرماندهی 
پس از ورود به مرکزیت همدان را به امیراحمدي داد. او 

ش. 1299تیپ قزاق مدارج ترقی را طی کرد و در سال 
زمان با کودتاي رضاخان، به سرتیپی رسید و با ایجاد هم

ارتش مدرن، به فرماندهی لشکر غرب، منصوب شد و 
نقش مهمی در سرکوب عشایر غرب کشور داشت. 

ه سپهبدي گرفت. (کرونین، نخستین کسی بود که درج
حوزة استحفاظی آن شامل جنوب ). 20-419: 1377

کردستان، کرمانشاهان، همدان، اراك، بروجرد و لرستان 
نکتۀ مهم دیگر ). 120-22: 1355بود. (کاظمی و البرز، 

اهمیت یافتن موقعیت جغرافیایی منطقۀ طرهان بود که در 
مچنین خاك لرستان و در مرز پشتکوه قرار داشت، ه

اي عشایرنشین بود که ایالت زیادي در آن واقع بود. منطقه
بنابراین، مقصدي براي قواي دولتی شد و با روي کار 

بختی و خزاعی، طرهان مورد هجوم آمدن سرتیپ شاه
 قواي دولتی قرار گرفت.

بعد از ورود قواي دولتی به لرستان، تا چند سال 
یان داشت و در عملیات در محدودة خرم آباد و اطراف جر

-سال آخر حکومت قاجارها به طرهان حمالتی شد، با این
حال چندان وسیع نبود. بعد از تأسیس حکومت پهلوي بود 
که حمالت منظمی به منطقۀ طرهان صورت گرفت و در 
دهه اول سلطنت رضاشاه طرهان مورد هجوم قواي سردار 

منتشر سپه قرار گرفت و اسناد این عملیات را کاوه بیات 
: بخش دوم). زمانی که سپهبد 1376کرده است (بیات، 

ش، به جاي امیراحمدي به 1305بختی در سال محمد شاه
) 434: 1377فرماندهی لشکر غرب منسوب شد (کرونین، 

قواي دولتی وارد آنجا شده و به جنگ با عشایر پرداختند. 
محمدخان دست علیاین زمان حکومت طرهان به

خوانین غضنفري (امرایی) افتاد که با پسر (امیراعظم) از 
بختی سر جنگ خان اختالف و با شاهاهللاعمویش امان

داشت و همین مسئله نقش زیادي در عدم اتحاد بر ضد 
بختی قواي دولتی بازي کرد. دلیل اختالف هم حمایت شاه

). همچنین، تربیت 317: 1373اهللا بود (امیراحمدي، از امان
شرکت در برخوردهاي درونی در نظامی نزد پدر و 

دست اهللا خان نیز بهطلبی او تأثیر داشت. پدر اماناستقالل
خان کشته شده بود و این مسئله نقش زیادي در نظرعلی

ها دو داشت. هدف از این اعزاممناسبات خصمانه بین آن
تالش براي سرکوب و خلع سالح عشایر آنجا بود و با 

عمل آورد و توانست ین آنها بهانجام عملیات، کشتاري در ب
آرامش را برقرار سازد. بنابراین خاندان حاکم طرهان با 

هایی که قواي دولتی همکاري داشته و به استثناي مقاومت
خان نشان داد، مراتب اطاعت خود را از دولت اهللامان

امیراعظم نیز بعد از ناکامی در برابر قواي اعالم کردند. 
ضع داده و با آنها همکاري کرد و به بختی، تغییر موشاه

اي درباره لزوم خلع سالح و استقبال رضاشاه رفت و بیانیه
آبادي لرستان خواند و شمشیري جواهر نشان تقدیم شاه 

ها در نتیجۀ این ناآرامی .)349: 1373کرد (امیراحمدي، 
بود که سردارسپه به لرستان سفر کرد تا از نزدیک وضعیت 

نظامی خود پنج بار به  -ه در حیات سیاسی رضاشارا ببیند. 
لرستان سفر کرد و شرح این سفرها را محمدرضا والیزاده 

 .گردآوري و منتشر کرده است
طبق این مطالب، تاریخ منطقۀ طرهان در عصر قاجار 
با توجه به ساختار سنتی حکومت و ادارة ایاالت، عبارت 

جا با بود از جنگ و گریزهاي درونی و برخورد حکام آن
ویژه نظرعلیخان که داراي دربار و خدم و والیان پشتکوه به

سبب موقعیت ها منطقۀ طرهان بهحشم بود در این سال
اش، محلی براي کوچ عشایر مختلف سیاسی و جغرافیایی

لرستان فراهم کرده بود. حاکم طرهان با حکام لرستان 
کرد و با احساس ضعف آنها از دادن مالیات مخالفت می

حال در دورة قدرت حکومت کرد، بااینودداري میخ
مرکزي از آنها تبعیت داشت و این مراتب را با اهداي 

 کرد.مالیات و سرباز و هدایا اعالم می
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 گیريبحث و نتیجه
تا قبل از تشکیل دولت مدرن و تغییر ساختار اداري کشور 
در بسیاري از ایاالت، حکام قدرت واقعی را در دست 

هاي مرکزي، داراي بعضاً چون شاهان حکومتداشتند و 
خدم و حشم و دربار بودند. حوزة جغرافیایی طرهان در 

هاي اقلیمی و وسعت خود  از غرب استان لرستان با ویژگی
ویژه از ابتداي دوره ترین مراکز حکومت محلی بهمهم

قاجار بوده است که با حکومت مرکزي ارتباط داشت. 
ترده در بخش اعظم دورة قاجار حکومت بر این منطقۀ گس

موروثی خاندان امرایی (غضنفري) بود که در قبال حکومت 
هاي دولت و افواج قاجار را تهیه برآنجا، بخشی از هزینه

کردند و با آنها در ارتباط بودند و در قبال دادن سرباز و می
گذاشتند. البته در مقاطعی مالیات، بر این روابط صحه می

لی و یا سوءاستفاده از ضعف حاکم لرستان ساعلل خشکبه
خان و دولت قاجار، حکام طرهان، از جمله نظرعلی

کردند. آنان با امیراشرف، از پرداخت مالیات خودداري می
دیگر حکام لرستان چه در قسمت پشتکوه (والیان) و چه در 
پیشکوه (دلفان و سلسله) روابطی دوگانه (خصمانه و 

دند؛ یعنی، در عین مناسبات دوستانه، کردوستانه) برقرار می
در جهت تأمین منافع و جلب توجه حکومت مرکزي با آنان 
رقابت و برخوردهاي زیادي داشتند که واکاوي دقیق این 
موضوع نیازمند پژوهشی جداگانه است. حکام طرهان در 
جریان رویدادهایی همچون مشروطیت بودند و در نتیجۀ 

عد از آن به جرگۀ مخالفان هاي بهاي و ناآرامیبحران
شاه با او پیوسته و در شورش ساالرالدوله برضد محمدعلی

همراهی کردند که عاقبت در جنگ ساوه شکست خورده و 
علت فقدان نظارت و ضعف در جنگ جهانی اول به

-عهدهحکومت مرکزي، وظیفه حفاظت از آن حدود را بر
اي از خود گانهگرفتند. این خاندان البته در مقاطعی رفتار دو

دادند؛ در عین تبعیت از حکومت قاجار و گاه حاکم بروز می
لرستان، قلمرو خود را محلی براي پناه دادن به ایالت 
فراري لرستان تبدیل کرده بودند و در برابر قواي دولتی 
استقامت کردند و به همین دلیل همواره براي دولت 

نمونه و سمبلی  هرحال این منطقه اي مهم بودند. بهمشغله
طلب و مناطق گریز از مرکز در هاي درونی قدرتاز گروه

عصر قاجار است که با استقالل نسبی در قلمرو خود، با 
الطوایفی و نیمه مستقل اي ملوكاندکی تسامح به شیوه

کردند و قدرت فراوانی در قلمرو خود داشتند و حکومت می
در حوادث و  کرد کهاین قدرت محلی، آنان را تحریک می

رویدادهاي خارج از قلمروشان مداخله و شرکت کنند. 
به دوشی در این منطقه وسیع و ساخت زندگی خانه 

نشینی و حکومت نیمه مستقل چندگونه موجبات رونق کوچ
 محلی را فراهم کرده بود. 

وضعیت یکدست این منطقه تا برآمدن رضاشاه تداوم 
براي کاهش قدرت  داشت. با ظهور او و تالش ارتش نوین

نشینی و عشایر و حکام محلی، محو ساختار حیات کوچ
تغییر سبک زندگی سنتی، این منطقه که با توجه به حضور 
ایالت متعدد لرستان در آن و استقرار در مرز جنوب کشور 
و پشتکوه، مورد توجه قرار گرفت و ارتش غرب کشور در 

عشایر  اوایل حکومت پهلوي عملیات نظامی زیادي برضد
آنجا را در پیش گرفت و با تخته قاپو کردن و اسکان 
اجباري، موجبات زندگی یکجانشینی را فراهم نمودند و 

عنوان بخشی نسبتاً وسیع زیرمجموعۀ شهرستان امروزه به
 کوهدشت قرار دارد.
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