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-ای عمدتاً ستیزهوالیان لرستان و طوایف تحت تابعیت آنها رابطه

خان فیلی، قدرتمندترین جویانه با فرمانروایان زندیه داشتند. اسماعیل

گیری کریم خان زند شدت با قدرتة مذکور، بهوالی لرستان در دور

های زیادی را با حکومت خود جنگ مخالف بود و در تمام دورة

پیش و پس از به قدرت رسیدن  خان زند انجام داد. در دورة

خان، خان، بسیاری از ایالت لرستان از حکمران خود، اسماعیلکریم

وارد جنگ شدند. خان تبعیت کردند و در حمایت از وی، با کریم

خان از قدرت و در دورة جانشینی گیری اسماعیلپس از کناره

پسرانش، محمّدخان و اسدخان، روابط این حکام و ایالت تحت 

خان تا حدودی بهبود یافت و دورة تابعیت آنها با جانشینان کریم

  جویانه تبدیل شد.ای از روابط حسنه و آشتیکشمکش آنان به دوره

ن پژوهش، واکاوی رابطه حکام فیلی لرستان با هدف اصلی ای

تحلیلی صورت گرفته  -فرمانروایان زندیه است که به روش توصیفی

های پژوهش نشان داده است که وجه غالب رابطه والیان است. یافته

ای نظامی و توأم با کشمکش و خان زند رابطهفیلی لرستان با کریم

در خأل ناشی از مرگ درگیری بود و منازعه بر سر کسب قدرت 

یابی این رابطه مؤثر بوده است. هرچند ناکامی نادرشاه در شکل

خان موجب شد که این رابطه به خان فیلی در برابر کریماسماعیل

 آمیز در اواخر زندیه، اما کوتاه، تغییر یابد. ای مسالمتدوره
 

 ان فیلی.خخان زند، لرستان، والیان، اسماعیلزندیه، کریم ها:کلیدواژه

The Governors of Lorestan and their subordinate tribes 
had a largely militant relationship with Zandieh rulers. 
Ismail Khan Feili, the most powerful governor of 
Lorestan during this period, was strongly opposed to 
the power of Karim Khan Zand And during his entire 
period of rule, he carried out many wars with Khan 
Zand. In the period before and after Karim khancame 
to power, many of Lorestan elites obeyed their ruler, 
Ismail Khan, and in support of him, they entered the 
war with Karim Khan. After Ismail Khan's withdrawal 
from power and in the succession of his sons, 
Mohammad Khan and Assad Khan, the relations 
between these rulers and elites under their citizenship 
with the successors of Karim Khan were somewhat 
improved and their period of struggle changed  to a 
period of good relations and reconciliation. The main 
purpose of this research is to investigate the 
relationship between the rulers of the Philistines of 
Lorestan and the Zandieh rulers, which has been done 
through descriptive-analytical method. Findings of the 
research show that the dominant aspect of the 
relationship between the governorates of Fieli of 
Lorestan and Karim Khan Zand was a military and 
controversial conflict, and the struggle for power in the 
vacuum caused by Nadir Shah's death was effective in 
shaping this relationship.  Although the failure of 
Ismail Khan Fieli against Karim Khan led to a change 
in the relationship to the peaceful period of late in 
Zandieh, but it did not last a long time. 
 

Keywords: Zandieh, Karim Khan Zand, Lorestan, 
Valians, Ismail Khan Fieli. 
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 مقدمه. 1

هاای مسالط بار    بنابر شواهد تاریخی، غالب حکومت

اند و ایالت در ایران دورة اسالمی، ماهیتی ایلی داشته

صحنة سیاسی ایران و در زورآزمایی قدرت یکای از  

اند. همبستگی نیروهای ایلی باا  گران اصلی بودهکنش

ایل و همراهی با اهداف و مقاصاد او  رئیس یا بزرگ 

ویژه در مبارزه باا دیگار ایاالت و حکاام بار سار       به

بااا حکوماات  قاادرت و توسااعه قلماارو و کشاامکش

هاای نظاام ایلای و از عوامال     مرکزی یکی از ویژگی

موفقیت رئیس ایل بوده است.  در ایالت لرستان نیاز  

شاد،  که تا دورة پهلوی بر مدار نظاام ایلای اداره مای   

نشینان با خان خود موجب شاده  ین پیوندهای ایلهم

ایلی میان طوایاف  بود که گاه حتی در منازعات درون

هایی پدید آید و افراد هر طایفه باا  مختلف کشمکش

اطاعت از رئیس خود باه منازعاه باا دیگار طوایاف      

رقیب بپردازند. در دورة زندیه و پایش از آن، غالاب   

د کاه وی هام   ایالت لرستان تااب  والای خاود بودنا    

عنوان رئیس ایالت و هم حکماران لرساتان ایفاای    به

کرد. یکی از وظایف والای، تعیاین راساای    نقش می

ایالت مختلف بود. راسای ایالت نیز در برابر والای  

آوری مالیات و هادایا  وظایفی داشتند از جمله، جم 

برای والای، حال اختالفاات افاراد ایال تااب  خاود،        

افااراد ایاال و نیااز رفاا  هااای رساایدگی بااه شااکایت

مشکالتی که از جانب ایالت دیگر یا حکّاام مرکازی   

 آمد.برای افراد ایل پیش می

عنوان والی خان فیلی، به، اسماعیلدر دورة زندیه

لرستان در این ایالت قدرت کامل را در اختیار 

داشت. وی به پشتوانة قدرت ایلی خود، تصمیم 

ه مقابله برخیزد خان زند بیابی کریمگرفت با قدرت

و توانست در هموار نمودن اهداف خود، بیشتر 

ایالت لرستان را با خود همراه سازد. هرچند که 

خان در این جدال و منازعه نتوانست بر اسماعیل

خان تفوّق یابد، اما تقریباً تا پایان عمر خویش بر کریم

جویانة خود علیه خاندان زندیه پافشاری مواض  ستیزه

اصلی این پژوهش، بررسی روابط دوجانبه  کرد. هدف

حکام و ایالت لرستان با حکمرانان زندیه و تحلیل 

عوامل مؤثر بر این روابط است. پرسش اصلی این 

پژوهش آن است که مواض  حکام و ایالت و طوایف 

لرستان در مناسبات با فرمانروایان زندیه چگونه بوده 

ایالت است؟ فرضیه پژوهش آن است که به دلیل تم

خان طلبانه حاکم فیلی لرستان در برابر کریمقدرت

جویی و کشمکش زند، اساس رابطه طرفین بر ستیزه

قرار داشته است. روش این پژوهش در مرحله 

ای، مبتنی بر مناب  تاریخی گردآوری اطالعات کتابخانه

های جدید و در مرحلة بررسی به صورت و پژوهش

کلی بر آن است که توصیفی ا تحلیلی است و تالش 

به جای توصیف صرف تاریخی، به تحلیل وقای  

 سیاسی موضوع پرداخته شود.
 

 پیشینة پژوهش. 2

دربارة روابط والیان و ایالت لرستان با سلسلة زندیه 

تاکنون پژوهشی مستقل و جام  به رشته تحریر 

درنیامده است، هرچند در تألیفاتی که در حوزة 

شناسی صورت گرفته، در خصوص دورة لرستان

زندیه به روابط والیان لرستان و حکام زند اشاراتی 

( در اثر خود، 7831شده است. از جمله شفیعی )

به بررسی اوضاع سیاسی،  ، کهوالیان لرستان

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی لرستان از 

صفویه تا قاجار پرداخته، اشاراتی نیز به روابط والیان 

( 7833لرستان با حکام زندیه داشته است. بهرامی )

، که تاریخ سیاسی ایالم و سلسله والیان لرستاندر 

لرستان، از شاه عباس صفوی تا برآمدن رضاشاه 
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پهلوی را دربردارد، در مبحث مربوط به زندیه، بسیار 

مختصر به روابط عمدتاً خصمانة حکّام لرستان با 

ست، اما وی نیز به نقش فرمانروایان زندیه پرداخته ا

درستی یابی این رابطه بهایالت لرستان در شکل

در  نیز (7831نپرداخته است. کاظمی و کرنوکر )

ویژه ایل مبارزات ایالت لرستان به ای که بهمقاله

اند، در بخشی از بیرانوند در دورة رضاشاه پرداخته

دیه اثر به اختصار به رابطة بیرانوندها با فرمانروایان زن

اند، در این پژوهش به بخش کوچکی از اشاره کرده

طوایف لرستان و آن هم با تأکید بر دورة رضاشاه 

پرداخته شده و به نقش دیگر طوایف، بنا به حوزة 

 موضوع، توجه نشده است.  

بدین ترتیب، با توجه به نبودِ پژوهشی منسجم و 

ایان کامل دربارة روابط حکّام و ایالت لرستان با فرمانرو

یابد و این زندیه، انجام چنین پژوهشی ضرورت می

طور خاص این مسئله را، با مقاله تالش دارد تا به

نگرشی بر علل و عوامل مؤثر بر این روابط، بررسی و 

تحلیل نماید. تمایز این پژوهش با مواردی که نام برده 

شد در همین نکته است که مقالة حاضر، ضمن برطرف 

در این مقط  تاریخی، با نگاهی  کردن خأل پژوهشی

 تحلیلی، موضوع را کاویده است. 

 

 انداز تاریخی موضوع  . چشم3

بندی دربارة حکّام و اتابکان لرستان و تقسیم

والیت لرستان به لُر بزرگ تحت حکومت بدر و لُر 

کوچک تحت حکومت ابومنصور، برادر بدر، حدود 

 هجری، در مناب  تاریخی به تفصیل 833سال 

گزارش شده است و نیازی به بازگویی آن نیست 
؛ 13-81: 7838؛ نطنزی، 137-181: 7831مستوفی،  )ر.ک:

. (11-13: 7837؛ تاریخ قزلباشان، 11-38: 7811بدلیسی، 

در والیت »نقل اسکندربیگ طایفة لُر کوچک، به

اقامت « آباد و خاوه و الیشتر و صدمره و هذمینخرّم

 بیتاالیام به تشی  فطری و والی اهلاز قدیم»داشته و 

)اسکندربیگ منشی، اند بوده «طیبین و طاهرین موصوف

. وی در شرح محدودة جغرافیایی (181/ 3: 7811

 والیت لُر کوچک چنین نوشته است:

 ]از [بر جانب جنوبی عراق واق  گشته، ... 

طرف به والیت همدان و قلمرو علیشکر متصل یک

ء خوزستان پیوسته، طول آن از و طرف دیگر به الکا

قصبه بروجرد تا حدود بغداد و سایر محال عراق 

 . است جا()همان« صد فرسخعرب قریب یک

با اینکه یک سمت این والیت به سرحد بغداد 

متّصل بوده اما نیروهای عثمانی توانایی تسلط بر آن را 

نداشتند، زیرا هنگام درگیری، هرگاه پاشایان بغداد با 

رسیدند، مردم با انتقال اموال گران به این دیار میلشکر 

و احشام و اهل و عیال خود به نقاط مرتف  کوهستانی، 

والیت را خالی نموده و سپس خود به جنگ چریکی با 

پرداختند. در نتیجه، نیروی مهاجم که با دشمن می

آمد، شد و به ستوه میکمبود غله و آذوقه مواجه می

. طایفه (711: 7838)شوشتری، کرد ینشینی مناگزیر عقب

ای بودند که از والیت لُر کوچک در ابتدا قبایل متفرقه

مانرود )مایرود ؟( به این سرزمین آمدند و مسکن 

 7السماق شام به آنها پیوستندگرفتند و قبایلی نیز از جبل

الدّین خورشید بر آنان ق شجاع133تا اینکه در سال 

؛ 33، 31-38: 7811بدلیسی، )حاکم و فرمانروا گردید 

، 81: 7838؛ نطنزی، 113، 117-181: 7831حمداهلل مستوفی، 

رو، . از این(183/ 3: 7811؛ اسکندربیگ منشی، 13، 13

                                                                      
. اسامی این قبایل اولیه در منابعی که در ارجاع نام برده شد آمده 7

مستوفی، است. دربارة طوایف مختلف جدیدتر لُر، همچنین ر.ک: 

؛ 738-711: 7831محمودمیرزا قاجار، ؛ 133-131/ 33: 7811

؛ 133-131: 7833؛ دوبد، 713: 7833؛ افشار، 31: 7833الدوله، نجم

 .711-718: 7811اللهی، ؛ امان711-713: 7833راولینسون، 
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الدّین خورشید، از امرا گذار سلسله اتابکان، شجاعبنیان

یا چنگرویی از شعبة  7و سرکردگان لر طایفة جنگروی

؛ حمداهلل 83: 7811سی، )بدلیبود  3سلبوری یا سلورزی

گاه سمت اتابکی که البته هیچ (113: 7831مستوفی، 

  .(13: 7833)بهرامی، نداشته است 

اتابکان در میان مردم لرستان قدرت و نفوذ زیادی 

پیدا کردند به این سبب، پادشاهان صفوی پیش از به 

قدرت رسیدن شاه عباس اول، در مورد آنها جانب 

و مقام و منصب اتابکی و  داشتهاحتیاط را نگه

شناختند و رسمیت میفرمانروایی بر لرستان را به

نام آنان صادر منشور حکومت بر لرستان را به

کردند. همچنین صفویان به آنان هدایا و انعام می

-های آنان چشمو نافرمانی بخشیدند، از عصیانمی

های مصلحتی و کردند و گاه با آنان ازدواجپوشی می

)ر.ک: کردند ی و روابط خانوادگی برقرار میسیاس

؛ 711-718: 7833؛ شیرازی، 11-13: 7811بدلیسی، 

توان . در واق  می(111-183/ 3: 7811اسکندربیگ منشی، 

گفت که سیاست کلی پادشاهان صفوی پیش از شاه 

ویژه اتابکان، بر های محلی بهعباس در برابر حکومت

تن آنها برای استقرار داشاصل تحبیب قلوب و آرام نگه

 .(711: 7833)بهرامی، های ملی و مذهبی استوار بود پایه

 ق(331-383)حکدر دورة شاه طهماسب اول 

بند روابط اتابکان و اتفاقاتی افتاد که پیوندهای نیم

حکّام صفویه را از هم گسست. ظاهراً در این دوره 

رستم، اتابک لرستان )اغور و میان پسران شاه

                                                                      
. جنگروی، جنکردی، نام کنونی جنگروی، اکنون در خارج از  7

برند و سر میلرستان در دهات بُلطاق و گندُمینه شهرستان فریدن به

شود در اواخر صفویه به این دیار به جهانگیری معروفند. گفته می

 (788: 7811اللهی، اند. )امانآمده

سلوانی، سیوانی، نام کنونی سلوزی، سلیورزی، در . سلبوری،  3

 ( 781: 7811اللهی، آباد و آبدانان )امانخرم

(، بر سر فرمانروایی لرستان اختالف پیدا شد جهانگیر

و با وجود اینکه شاه طهماسب صفوی حکومت 

اغور را تأیید کرد، ولی او به دست جهانگیر کشته 

شد. شاه طهماسب جهانگیر را به قصاص خون برادر 

کشت و از این پس اختالفات شدیدی میان اتابکان و 

تابکان وجود آمد که باعث استقالل ادربار صفوی به

از صفویان در دورة محمّدی، پسر جهانگیر، و 

گشودن باب روابط با عثمانیان شد. اتابکان انقیاد 

دولت عثمانی را پذیرفتند و سلطان مراد عثمانی، 

های عراق دلیل این فرمانبرداری، بخشی از سرزمینبه

: 7811)بدلیسی، عرب را به حکومت اتابکان اضافه کرد 

. هرچند که در (183/ 3: 7811نشی، ؛ اسکندربیگ م13-13

دورة شاه سلطان محمّد خدابنده دوباره اتابکان به 

، اما (18: 7811)بدلیسی، زیر سلطة صفویان درآمدند 

چون و چرایی از صفویان گاه اطاعت بیآنان هیچ

نداشتند و اگر هم در بعضی مواق  تابعیت آنان را 

به این  پذیرفتند، لزوماً یک اطاعت سیاسی بود.می

پس از  ق(7383-331)حک: ترتیب، شاه عباس اول 

به قدرت رسیدن، تصمیم گرفت حکومت اتابکان را 

برای همیشه نابود و حکومتی را جایگزین آنان کند 

که کامالً مطی  صفویان باشد. در این تصمیم شاه 

عباس، علل و عواملی نقش تعیین کننده داشت که 

 خالصه کرد:توان آنها را در موارد زیر می

. عزم جدّی شاه عباس برای تشکیل حکومت 7

های مرکزی قوی و تضعیف یا نابودی حکومت

 خودمختار از جمله اتابکان لرستان.

. خودسری اتابکان لرستان در دورة شاهان 3

 اعتنایی به حکومت مرکزی.پیشین صفوی و بی

. ارتباط اتابکان با دولت عثمانی، دشمن 8

پذیرش تابعیت آن دولت در سرسخت صفویان، و 

 ها.برخی از دوره
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. قدرت زیاد و نفوذ زیادتر اتابکان در میان 1

مردم که تهدیدی داخلی برای حکومت صفوی 

 شد.محسوب می

. اقدامات خصمانة آخرین اتابک، یعنی 1

)ر.ک: خان، برضد حکومت شاه عبّاس شاهوردی

 .       (11-18: 7811بدلیسی، 

خان حاکم توانایی بود، ولی هرچند شاهوردی   

نتوانست اعتماد شاه عباس را جلب کند و سلسلة 

خورشید در دورة او نابود شد. اشتباه تاکتیکی آل

شاهوردی در به قتل رساندن اغورلوبیگ بیات، حاکم 

منصوب شاه عباس بر همدان، موجب خشم شاه و 

لشکرکشی او به لرستان شد. شاهوردی با شنیدن این 

بور از رودخانة سیمره و پناه گرفتن در خبر، با ع

مناطق کوهستانی، از چنگ شاه عباس فرار کرد و 

آباد را که مرکز شاه صفوی به جای وی ناحیة خرّم

قلی سلطان حکومت حکّام لرستان بود به مهدی

شاملو  داد و او را امیراالمرای آن سرحد کرد 

-ردی. با فرار و پناهنده شدن شاهو(11: 7811)بدلیسی، 

خان به خاک عثمانی،  بزرگان ایالت لُر به شاه 

صفوی پیوستند و نیروهای صفوی از تعقیب او 

دست کشیدند. شاه عباس ایالت لرستان را، سوای 

خان شاملو داده قلیآباد و تواب  آن، که به مهدیخرّم

رستم، واگذار بود، به سلطان حسین فیلی، فرزند شاه

از استمالت شاهانه، به سفیدان لرها را، پس و ریش

-همراهی با او مأمور کرد. این بزرگان نیز حدود یک

صد هزار گوسفند پیشکش شاه نمودند که میان 

 . (118/ 3: 7811)اسکندربیگ منشی، سپاهیان تقسیم شد  

خان از درِ عذرخواهی با شاه پس از مدّتی شاهوردی

درآمد و توانست مجدداً حکومت بخشی از لرستان 

: 7811؛ اسکندربیگ منشی، 11: 7811)بدلیسی، کند  را کسب

، اما بار دیگر سر از فرمان شاه پیچید و بدون (138/ 3

اعتنا به دربار صفوی، حکومت کرد. شاه عباس که 

دانست، در یک حملة بخشیدن او را گناه بزرگی می

غافلگیرانه، بر سر اتابک فرود آمد و شاهوردی که تاب 

عثمانی فرار کرد. در نهایت مقاومت نداشت به خاک 

سرداران صفوی توانستند او را دستگیر و به اردوی شاه 

بیاورند و در آنجا به دستور شاه عباس کشته شد. شاه 

جز صدمره و هندمس و عباس حکومت لرستان را،  یه

قلى سلطان اینانلو محال قریبة بغداد که به طهماسب

وربیگ خان، فرزند منصواگذار شده بود، به حسین

. (331-313/ 3: 7811)اسکندربیگ منشی، سلویزی، داد 

سدل با نقل اسکندربیگ، چون جماعت خامهبه

ورزیدند و به هواخواهى جماعت سلویزى عناد می

خان الدّین، از حسینخان و اوالد شجاعشاهویردی

کردند، آن طایفه سلویزى و حکومت او اطاعت نمی

از مفسدان این مورد غضب شاه واق  شده و برخی 

طایفه با جمعى دیگر از الوار که اندیشة خودسری 

آباد، به دستور شاه عبّاس به جزا داشتند، در خرّم

خان  به قلعة الموت رسیدند و دو پسر شاهوردی

 .(331)همان: فرستاده شدند 

خان، از بزرگان فیلی، به ظاهراً از زمانی که حسین

کرد که شهرت  قدرت رسید، این طایفه چنان پیشرفت

الشعاع قرار طایفة سلویزی و قبیلة چنگروی را تحت

که از آن زمان به بعد، لر کوچک به لرستان یا داد؛ چنان

لرستان فیلی مشهور شد و تمام طوایف و قبایل ساکن 

 خواندنددر لرستان را تا دورة قاجار طوایف فیلی می

 .(38: 7833؛ بهرامی، 33: 7811اللهی، )امان

رة حاکمیت اتابکان بر لرستان، لرهای فیلی در دو

صفوی تأثیر کمتری داشتند،  در روند حوادث دورة

ای با شاهان صفوی زیرا اتابکان روابط چندان حسنه

نداشتند و این امر بر رابطة ایالت لرستان با دولت 

گذاشت. زیرا ایالت لُر مرکزی صفویه نیز تأثیر می
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خویش را با حکومت تاب  خوانین خود بوده و روابط 

صورت مرکزی متناسب با مواض  خوانین خود، به

 کردند.جویانه برقرار میجویانه یا ستیزهمسالمت

ق، و 7333خورشید در سال با برافتادن اتابکان آل

، رابطة ایالت 7گیری سلسلة جدید والیان لرستانشکل

لُر با دولت مرکزی به همکاری نزدیک تبدیل شد. 

فیلی که حکومت لرستان را در سایة خان حسین

طور کامل دست آورده بود، بههای شاه عباس بهکمک

کرد و در هر موقعیتی که شاه از شاه صفوی اطاعت می

کرد، با سپاه لرستان در خدمت وی بود. او با اراده می

آنها، در بیشتر  سپاهیان فیلی و طوایف زیرمجموعة

ت و نیروهای های ایران و عثمانی شرکت داشجنگ

ویژه بغداد، قزلباش را در لشکرکشی به خاک عثمانی، به

؛ 7313، 7317/ 3: 7811)اسکندربیگ منشی، کرد همراهی می

. اسکندربیگ در ذکر و ...( 7131، 7133، 7133، 7131/ 8

امراء عظام عصر شاه عباس اول، از طوایف الوار، از 

گی خان عباسی لر فیلی نام برده که بیگلربیحسین

لرستان و مورد نظر شاه بوده و رتبة خانی داشته است 

امرای ». در عصر صفویه، در میان (7333/ 8)همان: 

ایران، چهار والی وجود داشته که دومین آنها « سرحد

)میرزا والی لرستان فیلی پس از والی عربستان بوده است 

. وی دوهزار و سیصد تومان مداخل و (1: 7833سمیعا، 

 .(31)همان: مالزم داشته است دویست نفر 

خان به شدّت امرا و طوایف فیلی از حسین

کردند و برخالف حکّام اتابک سلسله حمایت می

خان والی بودند الدّین، همیشه در رکاب حسینشجاع

. رابطة والیان لرستان با حکّام (33-37: 7831)شفیعی، 

                                                                      
خان، . اسامی والیان لرستان چنین ذکر شده است: حسین7

خان، مردانخان کوچک، علیخان، منوچهرخان، حسینشاهوردی

خان )محمودمیرزا خان، محمّدخان، حسنخان، اسماعیلنظرعلی

 (711: 7831قاجار، 

خان صفوی همواره دوستانه بوده و فرزندان حسین

 از دیگری به حکومت رسیدند. بنابه نوشتة یکی پس

نویس دورة شاه سلیمان، ظاهراً شاه کمپفر، سفرنامه

صفوی پس از مرگ منوچهرخان، مدتی یک حاکم 

کرد که با شورش و غیربومی را برای لرستان انتخاب 

راندند مخالفت مردم همراه شد و او را از شهر بیرون 

نیز ناگزیر دوباره . شاه سلیمان (733: 7838)کمپفر، 

خان دوم، نام حسینیکی از فرزندان منوچهرخان، به

 را به حکومت لرستان برگزید. 

ای که در آن، ایالت و طوایف مستوفی در رساله

دورة شاه سلطان حسین را برشمرده است، در ذکر 

برد و طایفة االصل، از شش طایفه نام میایالت ایرانی

صد و هفده داده که یکاول را به لُرها اختصاص 

جماعت در میان چهار طایفة بزرگ )فیلی، لک و زند، 

اند. سردار طایفة اوّل پراکنده بوده بختیاری، ممسنی(

خان حسن ق(7733))فیلی( در زمان نگارش رساله 

( 8133333فیلی بود که با توابعش سی و پنج لک )

اند و تمام طایفه بالفعل در وار تخمین زده شدهخانه

آباد تا اند. ایالت این طایفه، از خرّممذهب تشیّ  بوده

سه منزلی بغداد و از سوی دیگر تا حویزه، در کوه و 

اند. وی جای نشیمن کردهصحرا ییالق و قشالق می

آباد ذکر کرده است. در خان و اجداد او را خرّمحسن

این رساله آمده است که از ابتدای اسالم تا حال، سردار 

یافته ندرت در درگاه پادشاهان حضور میه بهاین طایف

دهند، مگر حدود بیست رأس اسب و مالیاتی هم نمی

نژاد در سال، که در زمان صفویه نیز همین تعداد تازی

بوده است. مگر هنگام لشکرکشی دشمن که در چنین 

ایّامی تا دوازده هزار و همین تعداد نیز پیاده برای جنگ 

 .(131-133/ 33: 7811)مستوفی، فرستند می

خان دوم، لرستان دستخوش پس از مرگ حسین

های نامطغیان و شورش شد. میان دو پسر وی به
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خان بر سر جانشینی نزاع مردانخان و علیشاهوردی

خان حمایت درگرفت. دربار صفوی از شاهوردی

خان را دستگیر و به کرمان تبعید مردانکرد و علی

ها، شاه سلطان حسین نمود. پس از حملة افغان

خان را برای مقابله با آنها از تبعید مردانعلی

خان با حمایت ایالت لرستان، مردانفراخواند. علی

، 731، 33: 7833)کروسینسکی، جانشین شاهوردی شد 

 .(18، 11: 7831؛ فلور، 133-131: 7813؛ دوبد، 333

مهری خان با وجودی که در ابتدا مورد بیمردانعلی

ر صفوی قرار گرفت، اما بنابه درخواست شاه دربا

ها در حوالی اصفهان سلطان حسین به جنگ با افغان

ها شکست خورد و رفت، البته سپاه او در مقابل افغان

خان بود، به قتل یکی از برادرانش که همان شاهوردی

: 7833؛ حزین الهیجی، 333-331: 7833)کروسینسکی، رسید 

 . (733، 773، 731، 738: 7831؛ فلور، 11

توان در خان را میمردانعلت اصلی شکست علی

تشتّت و اختالف طوایف تحت امرش و خودسری 

هنگام به سپاه افغان دانست.  خان در حملة زودشاهوردی

بعد از این شکست و سقوط اصفهان، حکام و ایالت 

ویژه مناطق غربی، مشغول دفاع از محل مختلف ایران، به

مقابل دشمنان خارجی شدند. برای نمونه؛  سکونت خود در

 7داری ایالت متحد فیلیایالت و طوایف لرستان با میدان

                                                                      
شوند. در طوایف لرستان از نظر لهجه به دو قسمت لَک و لُر تقسیم می.  7

)فهلو، « فیلی»شهرت داشتند و لرها را « وند»ها به طوایف گذشته، لک

: 7811اللهی، : مقدّمة مترجم/ نه؛ امان7833گفتند )پری، فهلی، فهلوی( می

ها بر منطقة لُر کوچک نوشتة راولینسون، زمانی که والی( به733-733

نام فیلی که عنوان خاص قبیلة کردند، تمام طوایف بهحکومت می

گذاری مورد شدند. اما در حال حاضر چنین نامخان بود، خوانده میحسن

کوه نیست و هر قبیله تقسیمات خاصی دارد و عنوان فیلی تأیید قبایل پیش

شود. ند، اطالق میفقط به طوایف پشتکوه که زیر نفوذ والی قرار دار

هایی که همة اهالی لرستان را ساکنان سرزمین کوهستانی بنابراین، نقشه

 (13: 7833ها قلمداد کرده، کامالً نادرست است )راولینسون، فیلی

ها به فرماندهی احمدپاشا به در جریان حملة عثمانی

ای از ها، مقاومت جانانهایران در زمان استیالی افغان

وسیلة خود نشان دادند و توانستند از فتح این شهر به

لوگیری کنند. فرماندة ایالت نیروهای عثمانی ج

بیگ سلویزی خان، حسنمردانلرستان در نبود علی

خان در مردان. علی(13-13: 7833)حزین الهیجی، بود 

این زمان در اتحاد با خوانین اهواز و شوشتر به بغداد 

حمله کرده بود و با این حرکت موجب شد تا 

، )دوبداحمدپاشا لرستان را تخلیه کرده و بازگردد 

7833 :133) . 

خان با به قدرت رسیدن نادرشاه در مردانعلی   

روایتی، ابتدا نادر قصد کنار وی قرار گرفت. به

سرکوبی خان فیلی را داشته، اما او اظهار انقیاد کرد و 

به همراه خوانین لرستان به خدمت نادر شتافت که 

. (311/ 7: 7811)مروی، مورد نوازش وی قرار گرفت 

های بعد مورد توجه خاص خان در سالنمرداعلی

نادرشاه قرار داشت و با توجّه به اینکه شاه افشار در 

مناسبات سیاسی خود با کشورهای همسایه از 

کرد که با اوضاع جغرافیایی و سفیرانی استفاده می

آداب رسوم آن کشور آشنایی داشته باشند، 

ی هاجواری با سرزمیندلیل همخان را بهمردانعلی

کرد. عثمانی، به عنوان سفیر به دربار عثمانی اعزام می

)استرآبادی، ها درگذشت او در یکی از این مأموریت

7833 :883) . 

 

. عوامل تنش در روابط حکّام لرستان با 4

 خان زند کریم

های ایران پس از بررسی ساختار سیاسی حکومت

ورود اسالم نشانگر آن است که ایالت و رهبران آنها 

نقشی مهم و برجسته در سااخت قادرت و تشاکیل    
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اند. حکومت زندیه نیاز همانناد   ها ایفا کردهحکومت

های پیش از خاود، ریشاه در   بسیاری دیگر از سلسله

هاای ایلای داشات. هرچناد     هاا و کشامکش  اتحادیه

و شیعه مذهب بود و ایاالت   زبانخان زند، لککریم

متعدد لُر و کُرد از وی حمایات کردناد، اماا هماواره     

خاان  کریم مخالفان سرسختی نیز در میان آنها داشت.

سااکن مالیار باود و در روزگاار      7زناد  که از طایفاة 

خود، به شمال خراسان  نادرشاه افشار، همراه با طایفة

 کوچانده شده باود، پاس از مارگ نادرشااه در ساال     

ق دوباره باه محال ساکونت پیشاین خاود در      7733

: 7813)ر.ک: گلساتانه،  نواحی پری و کمازان بازگشات  

. او با توجه باه شارایط   (33-31: 7838؛ نامی، 713-711

ای که ایران در آن برهه از زمان داشت، شرایط آشفته

دیااد. یااابی خااود آماااده و مهیااا ماایرا باارای قاادرت

انی خود را آغاز کارد  یابی و کشورستبنابراین، قدرت

تصارف درآورد.  های ایران را بهو بسیاری از سرزمین

بایساات خاان زنااد در راه فرمااانروایی بار ایااران ماای  

یاک  داشت که هایچ دشمنان زیادی را از سر راه برمی

دانستند، بلکاه خاویش   از آنها خود را کمتر از او نمی

از خااان زنااد باارای تاار تاار و شایسااتهرا بساای مهاام

کردند. بزرگان و راسای وایی بر ایران تلقی میفرمانر

خان بختیاری، آزادخان افغان، مردانایالت، مانند علی

خان فیلی، افارادی  خان قاجار و اسماعیلمحمّدحسن

                                                                      
. محمّدحسین مستوفی در رساله خود، لک و زند را طایفه دوم لُر  7

سی و شش و از ایرانیان قدیم ذکر کرده که دارای جمعیت بسیار، 

وار تخمین شده هزار خانهقدر یک لک و پنجاهاند و بهطایفه بوده

خان هرسه برادر، خان و صادقخان و محمّدزکیاند. محمّدکریمبوده

اند. اکثر کوهستان عراق تا قلمرو علیشکر پسران عنیاق، از این طایفه

ر گذاری آنها در عهد صفویه دییالق و قشالق این طایفه بوده. مال

هزار تومان قدیم )دو لک روپیه هند( بوده است. سال حدود ده

 (133/ 33: 7811)مستوفی، 

بودند که هرکدام ادّعای حکومت بر ایران را داشاتند  
؛ 733-783: 7813؛ گلساااتانه، 83-31: 7838)ر.ک: ناااامی، 

خان فیلی، . در این میان اسماعیل(31-73: 7837لنجانی، 

حاکم لرستان و رهبر ایالت و طوایف فیلی، از جمله 

کسانی بود کاه تاا پایاان عمار دسات از مخالفات و       

خااان برنداشاات و بااا وجااود    دشاامنی بااا کااریم  

های متعدد، همچنان بر مواض  خاود اساتوار   شکست

خاان، بارخالف   بود. نکتة جالب توجاه اینکاه کاریم   

خاان و  ماردان خان، علای ن محمّدحسنرقبایی همچو

طاور  خاان را باه  گاه نتوانست اسماعیلآزادخان، هیچ

کامل از صحنة سیاسی ایران حذف کناد، بلکاه تنهاا    

توانساات قاادرت وی را محاادود بااه فرمااانروایی باار 

 لرستان کند.  

با اینکه عاواملی نظیار دیان و ماذهب و زباان و      

تار  نزدیاک گرایی و پیوناد  توانست در همفرهنگ می

خان زناد ماؤثّر باشاد، اماا     میان والی لرستان و کریم

طلبانااه و تصااااحب حکومااات و  اهااداف قااادرت 

فرمانروایی مان  از آن شد که این عوامال بتوانناد در   

آمیز نمودن رواباط تأثیرگاذار   سازی و مسالمتعادی

باشند. ایاالت لرساتان از جنباة دینای و ماذهبی باا       

دو پیرو اسالم و ماذهب  زندیان تفاوتی نداشتند و هر

شیعه بودند. همچنین از نظار زباانی و فرهنگای نیاز     

زبان خان زند، لکدارای اشتراکات بسیار بودند. کریم

بود و بخشی از قلمرو والیان لرساتان را نیاز هماواره    

ای است دادند. زبان لکی آمیختهزبانان تشکیل میلک

 از زبااان لُااری و کُااردی. از بُعااد آداب و رسااوم و  

زبانان و لرهاا  اشتراکات فرهنگی نیز تفاوتی میان لک

نظر نویساندگان ایان   وجود نداشت. با این وجود، به

-عواملی چند در واگرایی و بروز رابطة ستیزه، سطور

جویانه میان طرفین تأثیرگذار بود که در ذیل باه آنهاا   

 شود:اشاره می
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. شرایط طبیعی و جغرافیایی منطقة لرستان و 7

ری از استحکامات دفاعی و نقاط کوهستانی برخوردا

های وسی ، که پناهگاه خوبی العبور و جنگلصعب

برای حاکم لرستان و ایالت و نیروهای تحت امر 

خان را در اتّخاذ رفت، اسماعیلشمار میوی به

 کرد.خان ترغیب میسیاست ستیزه با کریم

. شیوة زیست و معیشت شبانی یا عشایری 3

ة لرستان، که این امر به تنش میان غالب در منطق

راسای ایلی منطقه و حاکمان زندیه که خود پایگاه 

 افزود.ایلی داشتند، می

گرایانه و عدم احساس تعلّق و . نگاه قبیله8

گیری طور کلی، عدم شکلدولت و به همبستگی به

ملت ا دولت در ایران روزگار حاکمیّت زندیه، از 

خصوص عشایر ت و بهعوامل عمدة واگرایی ایال

 خان بود.خان فیلی با کریمتحت امر اسماعیل

. تالش رهبران ایلی لرستان برای گسترش 1

اتحادیة ایلی جهت دستیابی به مناف  خویش و نیز 

خان، با اینکه از بُعد قومی و مذهبی با ستیزه با کریم

 خاندان زند جدایی نداشتند. 

سیج ایلی در خان برای بیکی از ابزارهای اسماعیل

خان، دامن زدن به احساس منطقه لرستان در برابر کریم

خان زند برتری اصل و نسب خاندانی خود بر کریم

خان فیلی، خان از نوادگان حسینبود. اسماعیل

های گذار سلسلة والیان لرستان بود. خاندان او سالبنیان

متمادی بر لرستان حکمرانی کرده و همواره مورد 

ان صفوی قرار داشتند. با وجود این پیشینه، تحسین شاه

خان اصل و نسب خود را نمود که اسماعیلطبیعی می

خان بداند که از چنین بسی برتر از خاندان کریم

 تعبیر یکی از محققانشکوهی برخوردار نبود. به

که در زمانی نه چندان خان والی لرستان اسماعیل

جزو رعایای « زند»و « وند»دور، بسیاری از طوایف 

عنوان والیان لرستان بودند، او و آبا و اجدادش به

خان زند را های درخشان کریمتوانست پیروزینمی

تحمل کند و گردن به ربقة اطاعت رعیت دیروز 

گام و همین دلیل از همان ابتدا همخود بنهد. به

خان بختیاری، به مخالفت و مردانعلیهمراه با 

)بهرامی، « خان زند پرداختجنگ و جدال با کریم

7833 :31). 

انتساب والیان لرستان به حضرت ابوالفضل 

که هدفی جز استفاده از احساسات  7العباس)ع(

های مردم در پیوستگی مذهبی و عواطف دینی توده

است  و وابستگی خود به خاندان پیامبر در پی نداشته

خان و هواداران وی ، برای اسماعیل(33-37)همان: 

کرد که خاندانی باید بر ایران این حق را ایجاد می

حکومت کند که مانند صفویان منتسب به آل علی)ع( 

 باشد. 

    

 خان زند خان فیلی و کریمجویی اسماعیل. ستیزه5

خان فیلی که در راه مردانپس از مرگ علی

زمان نادرشاه درگذشت، لرستان سفری سیاسی در 

مدّتی بدون حکمران بود و این منطقه مانند بسیاری 

از مناطق ایران اواخر دورة نادری در هرج و مرج و 

نام گلباغ، برد تا اینکه فردی بهسر میثباتی بهبی

معروف به تیغن، جد اعالی خوانین چاغروند از 

داشت آباد را طایفة حسنوند که منصب کالنتری خرّم

                                                                      
الدین خورشید به عباسی مشهور گشتند و نامواژه آن . اوالد شجاع7

روایتی ایشان خود را به حضرت عباس درستی مشخص نیست. بهبه

بن علی)ع( منسوب ساخته و لرها نیز آنها را اوالد آن حضرت 

اند. روایت دیگر حاکی از آن است که چون رده و عباسی نامیدهشم

مالیه و حقوق دیوانی آنها خاص دارالخالفه عباسی بغداد بوده، بدین 

 (183/ 3: 7811اند. )منشی، جهت آن طایفه را عباسی گفته
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خان ناگزیر خان با کریمهای اسماعیلو در درگیری

به خروج از شهر شده بود، با کمک نیروهای خود 

حاکم لرستان شد. حکومت وی بر لرستان دو سال 

خان، که مردانخان فرزند علیدوام داشت. اسماعیل

-دانست، نمیخود را حاکم موروثی لرستان می

شتر نسبت به خواست با وجود ایالت و نیروهای بی

تیغن، حکومت را در اختیار وی قرار دهد. بنابراین 

طور ناغافل وی را کشت و در یک مهمانی به

: 7831)شفیعی، حکومت لرستان را در اختیار گرفت 

 .(31-31: 7837؛ اقبالی، 33-733

خان مصادف با دوران فرمانروایی اسماعیل

اری خان بختیمردانخان زند با علیهای کریمدرگیری

خان ظاهراً ابتدا از و آزادخان افغان بود. اسماعیل

خان زند حمایت کرد و حملهة آزادخان را که کریم

خان به حوالی بروجرد آمده بود، دف  در تعقیب کریم

خان مردانکرد؛ اما به زودی با پیوستن به علی

خان مبدّل شد بختیاری، به دشمن سرسخت کریم

نژادی . با اینکه شفیعی، هم(733: 7813)ر.ک: گلستانه، 

ها را علت پیوستن او به خان با بختیاریاسماعیل

نظر ، اما به(737: 7831)شفیعی، داند خان میمردانعلی

خان رسد این دلیل منطقی برای پیوستن اسماعیلنمی

خان باشد، زیرا اگر از نظر نژادی و مردانبه علی

خان، ای مقایسه شود، اسماعیلقومی و قبیله

خان هر سه نفر از یک قوم خان و کریممردانعلی

خان به بودند. پس علت اصلی پیوستن اسماعیل

نژادی نبود، بلکه علت زبانی یا همخان هممردانعلی

« خانچشمی و رقابت با کریمهم»آن، از سویی 

و از سوی دیگر، نزدیکی به خان  (31: 7833)بهرامی، 

کان دسترسی به وی تر بودن امبختیاری و آسان

خان در منطقة عنوان تنها مخالف جدی کریمبه

توانست و خان نمیزاگرس مرکزی بود. اسماعیل

اعتمادی، در دسترس عللی همچون بیخواست بهنمی

-های فرهنگی، با دیگر مخالفان کریمنبودن و تفاوت

خان قاجار متحد خان مانند آزادخان و محمّدحسن

ا خان بختیاری متحد شد و با شود. به این ترتیب ب

توجه به نیروهای عظیم ایالت بختیاری و نیروهای 

خان های جدی را برای کریمایالت لرستان، مزاحمت

 به وجود آورد.

خان زند پس از پایان اتحادش با کریم

خان بختیاری و پیوستن شاه اسماعیل سوم مردانعلی

و درباریان اصفهان به وی، در نخستین اقدام، 

حکمرانی مناطق کرمانشاه، لرستان و کردستان را به 

محمّدخان زند واگذار کرد و سپاهی را برای آرام 

کردن ایالت مناطق مذکور در اختیار او قرار داد. 

خان را برای حکومت محمّدخان نیز برادرش صادق

خان بر این نواحی اعزام کرد و خود در کنار کریم

سن کم و غرور جوانی سبب خان مزبور بهماند. صادق

به مردم شهرهای زیر حکومت خود، ظلم و ستم 

همین علت بزرگان و مردم فراوانی روا داشت. به

خان، با او به مخالفت لرستان، با حمایت اسماعیل

خان و میرزاتقی پرداختند و در کرمانشاه، عبدالعلی

 -7حاکمان قلعة معروف نادری در کرمانشاه -گلستانه

خان بستند و در تدارک دف  با صادق باب گفتگو را

 .(738: 7813)گلستانه، خطر سپاه او برآمدند 

خواستند این قلعه را به اهالی قلعة کرمانشاه نمی

خاندان زندیه تسلیم کنند، بنابراین برای دف  خطر 

خان فیلی و سوی اسماعیلآنها دست دوستی به

قلعه  خان بختیاری دراز کردند و آنها را بهمردانعلی

                                                                      
آسا به خاک این . نادر شاه برای مقابله با عثمانی و حمالت برق 7

ای عنوان پایگاه نظامی خود قرار داد و قلعهبهکشور، کرمانشاهان را 

 با انواع تجهیزات نظامی در آن بنا کرد.
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آوری خان پس از جم مرداندعوت کردند. علی

لشکری از اعراب شوشتر و ایل بختیاری به همراه 

خان فیلی که او نیز نیروهایی از ایالت اسماعیل

لرستان گردآورده بود، به کرمانشاه آمدند. سران 

بختیاری و فیلی قصد داشتند به کمک نیروهای قلعه 

ان غلبه و خو تجهیزات نظامی آن، بر کریم

)گلستانه، های پیشین خود را جبران کنند شکست

7813 :733-738). 

خان و که از رفتن اسماعیلخان زند هنگامیکریم

خان به کرمانشاهان و اتّحاد با اهل قلعه مردانعلی

هزار نفره از ایالت فارس و مطّل  شد؛ سپاهی سی

و دیگر نواحی  7قلمرو علیشکر )کرمانشاه و همدان(

ت فرمانش تجهیز کرد و با سرداری محمّدخان تح

خان فرستاد. سپاه محمّدخان مردانزند به مقابلة علی

تجربگی فرماندة خود، بدون جنگ علّت غرور و بیبه

جدی، از سپاهیان متحد لر و قلعه شکست خوردند 

و پراکنده شدند. محمّدخان که به قصد غافلگیر 

با تعداد اندکی کردن لشکر خوانین فیلی و بختیاری، 

از نیروهایش حمله کرده بود، در کمین سپاه خوانین 

لر گرفتار آمد و زخمی شد و به زحمت خود را از 

مهلکه نجات داد. پس از این اتفاق، لشکر زندیه 

پراکنده شدند و تمام باروبنه و تجهیزات اردوگاه آنها 

خان که مردانخان و علیبه نیروهای اسماعیل

کردند، رسید. خان عقیب میمحمّدخان را ت

خورده زند نیز با پای شکسته به قلعة پری و شکست

 .(731-731)همان: کمازان فرار کرد 

خان و متّحدانش از این پیروزی استفاده اسماعیل

خان نکرده و به تعقیب فراریان نپرداختند. بنابراین کریم

                                                                      
. سران و نیروهای ایالت و طوایف کرمانشاه که با حاکمان قلعة  7

 خان علیه آنها متّحد شدند.کرمانشاه خصومت داشتند، با کریم

دهی مجدد نیروهایش از فرصت بهره برد و به سازمان

خان ترتیب ای را علیه اسماعیلو حملة دوباره پرداخت

در حوالی پری و خان مردانخان و علیداد. اسماعیل

خان آغاز کردند. پس کمازان، نبرد دیگری را با کریم

از چند ساعت جنگ سخت، سرانجام این سپاه زندیه 

بود که به پیروزی رسید و سپاهیان متّحدین پراکنده 

خان و سماعیلشدند. پس از این شکست، ا

خان به خان  به بغداد گریختند و عبدالعلیمردانعلی

قلعة کرمانشاهان فرار کرد. تمام تجهیزات و توپخانة 

-731)همان: سپاه متّحد نیز به تصرّف زندیان درآمد 

خان با حاکمان ؛ بدین ترتیب اتحاد اسماعیل(337

خان با خان بختیاری علیه کریممردانقلعه و علی

رو شد و در رخدادهای بعدی هم روبهشکست 

 خان را بگیرد. نتوانست جلوی قدرت روزافزون کریم

خوانین فیلی و بختیاری پس از فرار، در بغداد به 

النسب که خان شاملو، جوانی مجهولکمک مصطفی

نامید، یافتند و او خود را پسر شاه طهماسب دوم می

بی یاحسین ثانی خوانده، درصدد قدرترا سلطان

. خوانین فیلی و بختیاری قاصدانی از طرف 3برآمدند

خود به میان ایالت طرفدارشان فرستادند و ضمن 

آگاه کردن آنها از موضوع شاهزادة صفوی، از سران 

نیروهای خود به سپاه   ایالت خواستند به همراه

-318: 7813)گلستانه، شاهزاده در بغداد ملحق شوند 

؛ دنبلی، 31-33: 7831ینی، ؛ قزو113-118و ذیل آن،  313

 .(311: 7837؛ شیرازی، 71: 7813

ای از خوانین متحد در راه ایران طی نامه

خان که با نیروهای خان و میرزا محمّدتقیعبدالعلی

خویش در قلعه کرمانشاه در برابر نیروهای زندیه 

                                                                      
خواند یاو را شاه سلیمان ثانی م  گشاتاریخ گیتی. نویسنده کتاب  3

 (. 83: 7838)نامی، 
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کردند، خواستند که به مقاومت خوبش مقاومت می

فی به مدد ایشان برسد ادامه دهند تا نیروهای اتئال

ای از آزادخان ، نیز طی نامه(313-313: 7813)گلستانه، 

افغان برای پیوستن به شاه دروغین دعوت کردند 

ای که . اما مسئله(71: 7813؛ دنبلی، 333)همان: 

اخالقی شاه و حرکات های آنان را برهم زد، بینقشه

ناشایست او بود که بزرگان لشکر را نسبت به 

ت سخنان او مشکوک کرد. خوانین پس از اصال

تحقیق، بیشتر به دروغی بودن ادعای او پی بردند. 

همین مسئله باعث شد نیروهای ایالت لرستان و 

بختیاری که به شوق دیدار با شاه صفوی، سپاه 

خوانین را همراهی کرده بودند، پس از مشکوک 

شدن به اوضاع، دسته دسته از سپاه جدا شده و به 

؛ (333-337: 7813)گلستانه، ای خود بازگردند هشهر

خان و متحدانش کامالً از هم بنابراین، سپاه اسماعیل

خان گسیخته به کرمانشاه رسید. از سوی دیگر، کریم

با تمام قوا و همراهی ایالت کرمانشاهان و تجهیز به 

-333)همان: توپخانة قلعه که پس از فتح آن میسر شد 

النسب خوانین شاه مجهول ، به جنگ با سپاه(333

آمد. این نبرد که در منطقة بیلوار کرمانشاهان صورت 

خان پایان ، با پیروزی زودهنگام کریم7گرفت

النسب خان، به اتفاق شاه مجهولمردانپذیرفت. علی

خان به های کردستان فرار کرد، اسماعیلبه کوه

خان به همراه بسیاری از لرستان رفت و مصطفی

: 7838؛ نامی، 333-331)همان: خود اسیر شد نیروهای 

نوشتة . به(33: 7837؛ لنجانی، 73: 7813؛ دنبلی، 87-88

خان در میان مردانحسین ثانی با علیقزوینی، سلطان

                                                                      
ی بیلوار ضمن اشاره به منطقه تحفة ناصری. نویسنده کتاب 7

خان اردالن در عنوان محل نبرد، از حضور والی کردستان، حسنعلیبه

خان نیز سخن گفته است )سنندجی، این جنگ برای همراهی کریم

7833 :713.) 

طایفة بختیاری رفتند. چون قوم بختیاری با 

حسین ثانی در مقام ارادت و عقیدت پیش سلطان

 3او را نابینا کردخان بدگمان شد و مردانآمدند، علی

 .(31: 7831)قزوینی، 

خان را خان از کریمهای اسماعیلعلت شکست

خان و توان در نبود انسجام در نیروهای اسماعیلمی

عدم رهبری شایستة خان فیلی جستجو کرد. ازسویی، 

ای در خان نیز مدیریت شایستهمردانمتحد وی، علی

ه جنگ نداشت و نظر مشاوران نظامی را نادید

و در مواق   (733، 731: 7813)ر.ک: گلستانه، گرفت می

آسایی و تأخیر در عملیات نظامی، حساس با تن

)همان: خان زند داد فرصت برتری نظامی را به کریم

خان، نیروهای زندیه هم از . برخالف اسماعیل(733

انسجام و اتحاد خوبی برخوردار بودند و هم 

 . کردآنها را هدایت می خان با توانایی باالی خودکریم

خان، پس از شکست در بیلوار، مدّتی در اسماعیل

لرستان فرمانروایی کرد تا اینکه خان زند برای انتظام 

امور لرستان و نابودی دشمن سرسخت خود، 

ق وارد لرستان شد. 7713خان، در سال اسماعیل

ق. حکومت 7713پیش از این، خان زند در سال 

مان دادن به ایالت لرستان را به و سروسا 8آبادخرّم

. با (13: 7838)نامی، خان زند واگذار کرده بود سبزعلی

خان خود چند سال بعد راهی توجه به این که کریم

خان موفق نشده رسد سبزعلینظر میلرستان شده به

خان، مدّعی دائمی حکومت بر لرستان را از اسماعیل

                                                                      
قتل رسید و  حسین ثانی بهآمده که سلطان االخبارنخبة. در 3

 (.311: 7837خان منهزم گردید )شیرازی، مصطفی

غایت دلکش، باغات به تکلّف و ای است بهآباد، معموره. خرّم 8

اماکن باصفا دارد و همیشه مقرّ موالیان فیلی بوده است )شوشتری، 

7838 :711) 
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لرستان  سر راه بردارد و خان فیلی توانسته به

 بازگردد.

خان به لرستان، یکی دیگر از علل حملة کریم

ها از شورشیان خاندان زندیه بود. ظاهراً حمایت فیلی

علت دشمنی خان، بهویژه شخص اسماعیلها، بهفیلی

خان، هر مخالفی را که علیه خاندان زندیه با کریم

دادند و سعی کرد در پناه خود قرار میشورش می

کمک او به حکومت زندیه ضربه بزنند. داشتند با 

خان که در دورة فرمانروایی برای نمونه، زکی

خان مدّتی بر او یاغی شد، خود را در پناه مردم کریم

فیلی قرار داد و از مساعدت آنها برخوردار شد 

خان از . هرچند زکی(133ق: 7131)غفاری کاشانی، 

شورش خود نتیجة مطلوب نگرفت و مجبور به 

: 7838؛ نامی، 881: 7813)ر.ک: گلستانه، واهی شد عذرخ

حدِّ خان به کینه و خصومت بی، اما کریم(13-18

پیمان او، بیش از پیش حاکم لرستان و ایالت هم

واقف شد و تصمیم گرفت مخالفان خود را در 

؛ نامی، 888: 7813)ر.ک: گلستانه، لرستان گوشمالی دهد 

7838 :733)   . 

خان فیلى، آباد، اسماعیلن به خرّمخابا ورود کریم

کشى گردن به طوق فرمان درنیاورده بود گردنکه از راه»

سامان و در آن مدّت در زوایاى لرستان پریشان و بى

گاه و زن و فرزند خویش دست ، از زیست«زیستمى

خان کشید و به پشتکوه لرستان فرار کرد. چون کریم

د را مأمور در تعقیب وی گروهی از نیروهای خو

کرده بود، خان فیلی ناگزیر به خاک عثمانی گریخت 

بنه و اسباب و »و توانست خود را نجات دهد، اما 

به دست مأموران زند افتاد. « حتى اسبان جنیبت او

پس از  (881-888: 7813؛ گلستانه، 733: 7838)نامی، 

نام خان، برادر کوچک او بهشکست و فرار اسماعیل

خان رسید و منشور حضور کریمخان به نظرعلی

-. اما به(881)همان: حکومت لرستان را دریافت کرد 

خان به گزارش نامی، یکى از عموزادگان اسماعیل

-حکومت الوس فیلى والیت لرستان رسید و کریم

های طایفة فیلی، خان برای هریک از شعبه

سفیدان کاردان گماشت و سایر امور آن ناحیه ریش

م داده، سپس برای سرکوب شیخ را نظم و انتظا

: 7838)نامی، جانب دزفول عزیمت کرد سلیمان به

آباد، پس از خان در خرّم. به روایتی، کریم(733

صد هزار گوسفند، دریافت غرامتی معادل یک

خان و هواداران عنوان پیشکش از اموال اسماعیلبه

، از خود نرمش (783: 7833)غفاری کاشانی، نزدیک وی 

دال نشان داد و نسبت به افراد و ایالت لر و اعت

کرد خان تصوّر میمجازات دیگری اعمال نکرد. کریم

باقی گذاشتن خاندان فیلی در حکومت لرستان باعث 

اش طرفداری و تبعیت آنان از سلسله و خانواده

 .(733: 7833)پری، خواهد شد 

خان زیاد نتوانست بر لرستان حکومت نظرعلی

خان که فرد متهوّر و قدرتمندی عیلکند، زیرا اسما

بود، دوباره به لرستان بازگشت و با استفاده از نفوذ 

خود در میان ایالت منطقه، حکومت را از 

؛ بهرامی، 733: 7833)پری، خان پس گرفت نظرعلی

خان نیز . بنابراین مشخص است که کریم(33: 7833

عنوان حاکم لرستان خواسته یا ناخواسته او را به

خان خان تا پایان دورة کریمذیرفته است. اسماعیلپ

زند در لرستان حکمرانی کرد و خان زند نیز به این 

صورت ظاهری از او خان بهقناعت کرد که اسماعیل

خان نیز از اسماعیل التواریخرستماطاعت کند. در 

جاه و والی لرستان در آن زمان یاد عنوان عالیفیلی با 

 .(817: 7813)آصف، شده است 

از میان ایالت لرستان، طایفة بیرانوند بیش از 

خان نزدیک شد و در کنار دیگر طوایف به کریم
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خاندان زندیه قرار گرفت. آشنایی بیرانوندها و زندها 

شود که به قول گلستانه، کریم خان از آنجا شروع می

فسخ رفتن شیراز نموده »ها پس از شکست از افغان

قزاقی  را در مأمنی گذاشته و خود بنا را بر و متعلقان هزنان

. ظاهراً مأمن امن (331: 7813)گلستانه،  «گذاشت

از  ینالدّشمسخان پناهگاه ایل بیرانوند بود. کریم

با پناهندگان ، مردی نامدار بودخوانین بیرانوند که 

رفتاری بسیار شایسته و خردمندانه داشت و آنها را 

هایی که ها و موفقیتروزیاز پی پسبسیار ارج نهاد. 

 و تاحدودی داشت در مقابله با رقبای خود زند خان

 خانوادة خوددنبال به قدرت را در اختیار گرفت،

نظر به .ین یافتالدّشد و آنها را نزد شمس وانهر

 شایستة پناهندگان از بزرگی و خدماترسد می

کرده خان تعریف و تمجید ین نزد کریمالدّشمس

او مورد  ةین و خانوادالدّهمین خاطر شمسبه بودند،

وی دختر و یا  ند.خان قرار گرفتت کریمه و محبّتوجّ

پسر  ،احمدبه روایتی خواهر خود را به دوست

خان، ایل ؛ بنابراین در زمان کریمداد ،ینالدّشمس

بیرانوند موقعیت اجتماعی و سیاسی مهمی در 

. (133: 7833زاده، )والیسرزمین لرستان کسب کرد 

های خاندان زندیه کمک فراوانی بیرانوندها در جنگ

به آنها کردند و با نیروی نظامی و تدارک آذوقه، آنها 

رساندند. خان زند پس از هر جنگی که در را یاری 

ویژه نبردهایش با آزادخان خورد، بهآن شکست می

خان قاجار، به مناطق غربی افغان و محمّدحسن

حمایت ایالت این منطقه قرار آمد و مورد می

به »خان ، کریماعتمادالسلطنهگزارش گرفت. بهمی

آباد آمد و در این ناحیه جمعى از ایالت تواب  خرّم

 «و غیره دور او جم  شدند.... کرمانشهان و پشتکوه 

 نیز نامی اصفهانی. (7713 /3: 7831، )اعتمادالسلطنه

 : آورده است

آباد رسید از استیالی موکب سعید به قصبه خرّم

آزادخان، خانواری ]از[ ایالت که در اقصی جهات 

  .(17-83: 7838نامی، ) بودند به موکب همایون پیوستند

خان، به کریم آبادواق  با کمک طوایفی از خرّم در

یورش بردند و آنها را  ]آزادخان[ سپاهیان زند بر این قوا»

فت که این . باید گ(37: 7833، )پری «در هم شکستند

آباد از جمله نیروی کمکی همان طوایف ساکن خرّم

خان زند بیرانوندها بودند، که به یاری کریم

برخاستند؛ زیرا دیگر ایالت لرستان از جمله ایالت 

خان خان، با کریممتّحد فیلی، به رهبری اسماعیل

 کردند.دشمن بودند و طبیعتاً کمکی به او نمی

خان زند در مند کریمطور کلی، مدیریت توانبه

سرکوب عشایر و قبایل مخالف در گسترة وسی ، به 

خان و فروکش کردن نگاه گریز از مرکز اسماعیل

عوامل تحت امر ایشان منجر شد. در پی اقدامات 

خان که خان، رهبران ایلی چون اسماعیلجدّی کریم

درصدد کسب قدرت بیشتر بودند یا داعیة حکومت 

دود زیادی از خواستة خود عدول داشتند، ناگزیر تاح

کرده، از قدرت مرکزی تمکین کردند. این اطاعت 

سران ایل در لرستان و دیگر مناطق ایران تا زمانی 

بود که حاکمان زندیه جهت ایجاد و تداوم رفاه و 

محض کاهش قدرت آنها امنیت تالش داشتند، اما به

و نزاع بر سر جانشینی، رهبران ایالت و عشایر و 

های محلّی درصدد کسب قدرت بیشتر و نیز قدرت

 رقابت برای دستیابی به حاکمیت در ایران برآمدند.

 

آمیز والیان لرستان و . دورة روابط مسالمت6

 خاندان زند

خان فیلی با اینکه از نظر شجاعت و اسماعیل

دالوری صاحب نام بود، اما به قساوت قلب و 

پیری، هم بدین  خونریزی نیز شهر داشت و در دورة
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خان زند بیشتر در حالت سبب که از ترس کریم

علت تندخویی و برد و نیز بهسر میآوارگی به

عنوان والی حکومت بدسلوکی با مردم، نتوانست به

کند، زیرا مردم آن دیار از او متنفر شده و از وی 

کردند. او نیز از اذیت و آزار مردم اطاعت نمی

راین، ادارة امور لرستان و نمود. بنابخودداری نمی

ایالت منطقه را به پسران خود، اسدخان و محمّدخان 

سپرده بود که آنان مشترکاً به حکومت پرداختند و 

برخالف پدر، با بزرگان و رعایا با حسن سلوک 

. والی لرستان (718: 7838)شوشتری، کردند رفتار می

دلیل بدسلوکی با مردم، حکومت را به تنها به 

نش واگذار نکرد، بلکه شاید علّت اصلی کنار پسرا

کشیدن وی از حکومت لرستان این بود که خان 

همه دشمنی و جنگ و جدال با فیلی، پس از آن

خاندان زندیه، در دورة پیری احساس کرد باید میدان 

را به جانشینانی دهد که مناسبات بهتری با خاندان 

رقرار کنند. خان زند، بویژه جانشینان کریمزندیه، به

خان که نشان از شم سیاسی و این راهکار اسماعیل

تجربة باالی او در امور حکومتی داشت، موجب 

ای میان فرزندانش با جانشینان روابط کمابیش حسنه

 خان گردید.کریم

خان از صحنة فرمانروایی با کنار رفتن اسماعیل

لرستان، پسران او وظایف حکومتی را میان خود 

کردند؛ اسدخان به امور سیاسی و رسیدگی به تقسیم 

اوضاع ایالت و طوایف لرستان پرداخت. همین 

نزدیکی به ایالت و طوایف و نیز کسب اعتبار و 

نفوذ بر سران آنها، باعث شد که وی بتواند زمینة 

خان، را فراهم آورد. جانشینی فرزندش، حسن

خان و شریک محمّدخان، فرزند دیگر اسماعیل

در حکومت لرستان، به امور نظامی و  خانحسن

. (37: 7833)بهرامی، لشکری مشغول شد 

میرعبداللطیف شوشتری که با اسدخان فیلی دیدار 

همتا دانسته و داشته، او را در شجاعت و تهور بی

در آن روزها فرمانفرما و در »ش نوشته است: ادرباره

راشته اکثری از آن بالد )لرستان فیلی( رایات اعتال براف

. میرعبداللطیف، اوضاع امرا (711: 7838)شوشتری، « بود

و اعیان آن دیار را نیز شایسته و نیکو دیده است 

 . جا()همان

خان، فرزند اسدخان، در چند جنگ با محمّد

حکام زندیه همکاری کرد و در فرونشاندن 

خان زند به اوج هایی که پس از مرگ کریمشورش

داشت. از جمله به همراه خود رسیده بود، مشارکت 

صید مرادخان زند به سرکوب قیام محمّدظاهرخان، 

از خوانین یزد، که علیه خاندان زندیه طغیان کرده 

. همچنین (181: 7833)غفاری کاشانی، بود، پرداخت 

خان، حاکم همدان، علیه که معصومهنگامی

مرادخان زند شورش کرد، باز هم محمّدخان علی

همراهی کرد؛ اما در اثنای جنگ،  فیلی، خان زند را

مرادخان، به همراه خسروخان علت اختالف با علیبه

مرادخان جدا اردالن، والی کردستان، از اردوی علی

خان، مرادخان بر معصومشد. پس از پیروزی علی

گیری از خان که در زمان پیری و کنارهاسماعیل

قدرت بود، برای جلوگیری از حملة احتمالی 

ای به خان زند رادخان به لرستان، با ارسال نامهمعلی

هزار صد رأس مادیان و یکو پیشکش نمودن یک

رأس گوسفند، از در عذرخواهی درآمد. خان زند نیز 

خان را پذیرفت و جواب های اسماعیلپیشکش

اش را داد و هدایایی هم برای وی و پسرش، نامه

 -118 :7833)غفاری کاشانی، محمّدخان، ارسال کرد 

مرادخان رسد علّت اینکه علینظر می. به(111

خان را پذیرفت، شرایط آشفتة عذرخواهی اسماعیل

آن روز ایران بود، چون خان زند در وضعیتی قرار 
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داشت که خطر قاجارها را به رهبری آقا محمّدخان 

همین علت صلح با دید. بهتر میمحسوس

ن در جنگی تر از درگیر شدخان را پسندیدهاسماعیل

 اش مشخص نبود.دید که نتیجهمی

خان، با وجود اینکه جانشینان کریم در دورة   

روابط حکّام و ایالت لرستان با خاندان زند بهتر شد، 

محض اینکه این خاندان رو به نابودی رفتند، اما به

زخم کهنة اختالفات دوباره سر باز کرد و به دشمن 

ار، پیوستند. سیاست آنها، یعنی آقا محمّدخان قاج

سرپیچی از خاندان زندیه و پیوستن به آقا محمّدخان 

ق و 7733مرادخان زند در سال پس از مرگ علی

فرمانروایی جعفرخان زند انجام گرفت. زیرا که آقا 

مرادخان زنده بود جرأت محمّدخان تا زمانی که علی

حمله به نواحی داخلی ایران را نداشت و نیز حکّام 

)محمّدخان و اسدخان( تحت هدایت لرستان 

خان، جرأت نافرمانی علنی علیه پدرشان، اسماعیل

مرادخان حکومت زندیه را نداشتند. پس از مرگ علی

و جانشینی جعفرخان زند، قاجارها، با توجه به 

ضعف نظامی و شخصیتی حاکم جدید زندیه، 

 مشغول فتح نواحی مختلف ایران شدند.

ق به لرستان آمد 7333 آقا محمّدخان در سال   

و در مالیر اردو زد. در این ناحیه بود که نامة 

خان فیلی مبنی بر ابراز اطاعت به خان اسماعیل

قاجار رسید. چون خان قاجار در نامه وی مراتب 

گری لرستان را به او سپرد حسن نیّت دید، والی

. بنابر گزارشی، در سفر آقا (713: 7817)ساروی، 

به همدان، خسروخان، والی  محمّدخان قاجار

خان فیلی نیز برادر کردستان، عموی خود و اسماعیل

خود را با تحف و هدایای بسیار روانة دربار وی 

 «هر دو متقبل خدمت شده معفو گردیدند»نمودند و 

 .  (337: 7837)شیرازی، 

حکّام لرستان در اواخر دورة زندیه و شروع دورة 

ر از خانوارهای ایل قاجار حدود سی و پنج هزار نف

توانستند در فیلی را در اختیار داشتند. بنابراین می

زمان جنگ برای قاجارها دوازده هزار اسب و همین 

 .7(773: 7831)شفیعی، تعداد هم نیروی پیاده آماده کنند 

خان زمان با تثبیت قدرت قاجارها، حسنهم

لرستان بود.  خان( والیفرزند اسدخان )نوه اسماعیل

و حکومت آقا محمّدخان را به رسمیّت شناخته بود ا

شاه نیز، در سال و در حمایت از جانشین او فتحعلی

ق، محمّدخان زند را که شورش نموده و از 7373

برابر سپاه قاجار فرار کرده بود، هنگام گذر از ناحیة 

لرستان دستگیر کرد و پس از کور کردن او به دربار 

: 7837؛ شیرازی، 33: 7837جانی، )لنشاه قاجار روانه نمود 

؛ محمودمیرزا قاجار، 1138/ 78: 7833؛ هدایت، 333-331

؛ خاوری شیرازی، 18، 83-83: 7838؛ دنبلی،773-737: 7833

7833 :11-33 ،31-33). 

با وجود اینکه در ابتدا میان حکّام و ایالت    

سبب دشمن لرستان با آقا محمّدخان قاجار، به

ای دان زندیه، روابط حسنهمشترکی همچون خان

های بعد، با نابودی سلسلة برقرار بود؛ اما در سال

دست قاجارها، دشمنی شدیدی میان آنها زندیه به

های زیادی را وجود آمد و ایالت لرستان شورشبه

علیه خاندان قاجار ترتیب دادند. ایالتی مانند بیرانوند 

این زندیه روابط خوبی با  و حسنوند که در دورة

علت اینکه زیرمجموعة ایالت و خاندان داشتند، به

خان بودند، طوایف متّحد فیلی طرفدار اسماعیل

                                                                      
وار لر در طوایف مختلف الدوله، تعداد خانهنجم سفرنامه. در   7

چه از هر طایفه در تبعیت والی پشتکوه، ده است. تنها آنبرآورد ش

رسیده و سالی وار میهزار خانهخان، بوده به بیستحسینقلی

گرفتند می ] حق مرت [چراییهزار تومان از عثمانی بابت علفدوازده

 (.31: 7833الدوله، )نجم
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نتوانستند عرض اندام کنند و پس از نابودی خاندان 

دست قاجارها، بیش از سایر ایالت لرستان زند به

ر.ک: کاظمی )ایجاد کردند  برای حکّام قاجار مزاحمت

شورش مداوم بیرانوندها و . (713: 7831و کرنوکر، 

حسنوندها و حملة آنها به نواحی تحت حکومت 

والیان قاجار از جمله بروجرد و غارت این شهر و 

خان خان دالوند و قاسمنیز اعالم خودمختاری نصراهلل

-13/ 8: 7881)ر.ک: سپهر، رحمت در قلعة دهکرد  قائد

های از طغیان حکام و ایالت لرستان علیه ، نمونه(17

حکومت مرکزی است. وقتی محمّدخان زند، فرزند 

جعفرخان، پس از کشته شدن آقامحمّدخان قاجار 

برای دستیابی به قدرت به تکاپو پرداخت و سرانجام 

شکست خورد و به سیالخور، مسکن الوار باجالن و 

بیرانوند، رفت و از آنان طلب یاری کرد. با اینکه 

یت در خان باجالن به هوای کسب موقعنظرعلی

دربار قاجار، تالش کرد او را دستگیر نماید، اما 

از ایل باجالن، با گروهی از وی حمایت  مهدی نامی

خان درآوردند؛ از این کرده و او را از چنگ نظرعلی

رو، بین آن دو گروه جنگ درگرفت و در این میانه، 

تر شد و موجب وحشت شورش محمّدخان گسترده

م طی جنگی بزرگ در دولت مرکزی گردید. سرانجا

حوالی سیالخور، محمّدخان و طرفدارانش شکست 

. همچنین (31، 33-11: 7833)خاوری شیرازی، خوردند 

نامی شخصی از طایفة بیرانوند که خود را هرازگاه به

بیگ چون مالمحمّد، مالی بارانی، محمّدقاسم

خان قاجار که قلیخواند، با پیوستن به حسینمی

داشت، و با دادن نوید سلطنت و حکومت کاشان را 

پادشاهی به وی، او را به شورش علیه برادرش، 

شاه، واداشت؛ اما پس از شکست به حدود فتحعلی

)تفصیل آن در: همان: لرستان و کرمانشاهان فرار کردند 

718-713) . 

دهد حکّام فیلی لرستان نیز شواهد نشان می

کردند و زندیه، با این ایالت همراهی  برخالف دورة

وجود آوردند. ازاین رو، مشکالتی را برای قاجارها به

های قدرت خود شاه قاجار با هدف تثبیت پایهفتحعلی

در ایران، تالش نمود حکّام و امرای محلی را براندازد 

و شاهزادگان قاجاری را به مناطق و ایاالت مختلف 

کشور بگمارد. لذا وی که والیان لرستان را رقیبی 

پنداشت، با گماشتن فرزند خود، می خطرناک

محمّدعلی میرزا دولتشاه، به حکومت نواحی غربی 

)کردستان و کرمانشاه و بخش شرقی لرستان معروف 

به پیشکوه(، منطقة تحت اختیار والیان لرستان را در 

کوه کَوَر )کبیرکوه( درحوزة های شرق رشتهقسمت

ت نظارت دولت مرکزی قرار داد. در نتیجه، حکوم

 7والیان منحصر به پشتکوه )منطقه غربی( لرستان

 -133: 7833؛ دوبد، 13-17: 7833)ر.ک: راولینسون، گردید 

خان . با این وجود، حسن(38-33: 7811اللهی، ؛ امان131

های هایی که با دولتشاه در جنگرغم همکاریفیلی، به

شاه با عثمانی داشت، اما به دولت مرکزی و فتحعلی

بود و منطقة پشتکوه را از حیطة نفوذ دولت  اعتنابی

صورت فرمانروایی قاجاری خارج کرده بود و به

 .(133: 7833)ر.ک: دوبد، کرد خودمختار عمل می

 

                                                                      
و . در گزارشی از دوره قاجار، لرستان حدودش از طرفی به نهاوند  7

بروجرد و از طرفی کرمانشاهان و از طرفی بختیاری و از طرفی 

شوشتر و دزفول و از طرفی به بادرانی )ازشهرهای مرزی عراق 

الم مجاور مرزهای ایران( و مندلیچ)شهرمندلی در عراق( و عرب بنی

متصل بوده است. طول و عرض آن هر کدام ده منزل کاروانی بوده و 

وار داشته در این زمان )از گردش ر خانهبا اینکه در گذشته صدهزا

که زمان و ستم والیان و بعضی جهات دیگر( رو به خرابی نهاد، چنان

شده است )محمودمیرزا قاجار، وار نمیهزار خانهزیادتر از پنجاه

7831 :713.) 
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 . نتیجه7

خان در عرصة سیاسی ایران و با ظهور کریم

تالش برای از میان برداشتن مدّعیان قدرت و 

م خان فیلی، حاکدستیابی به حکومت، اسماعیل

لرستان، نیز که در سر سودای حکومت داشت، با وی 

به ستیزه برخاست و روابط این دو که از یک تبار و 

ریشه بودند، خصمانه و توأم با کشمکش گردید. 

خان مبنی بر اعتبار بیشتر نسب تصوّر اسماعیل

خان، خان فیلی را که خانوادگی او نسبت به کریم

گردانی روی طلبی داشت، بهاهداف سیاسی و قدرت

خان واداشت. او به هیچ روی خود را کمتر از کریم

دانست و تبعیّت از خان زند را برای خان نمیاز کریم

خود ننگ دانسته و تا آنجا که توانست به رویارویی 

گاه از اقدامات خود با او پرداخت؛ هرچند که هیچ

خان، با تکیه بر تبار نتیجة مطلوبی نگرفت. اسماعیل

گرایی و همبستگی در توانست یک همخویش، 

درون بسیاری از ایالت و طوایف لرستان ایجاد کند 

های فراوانی برای که این اتحادیة ایلی مزاحمت

خاندان زند ایجاد کرد. البتّه در این میان، طوایفی هم 

خان و همچنین علّت بدرفتاری اسماعیلبودند که به

از فرمانروای خان، داشتن نسب سببی با خاندان کریم

زند حمایت کردند، اما این طوایف اواّلً تعداد خانوار 

کمی داشتند، ثانیاً از سوی ایالت طرفدار 

شدّت تحت فشار خان و شخص والی بهاسماعیل

توانستند اقدام قابل توجّهی رو، نمیبودند؛ ازاین

 انجام دهند.

خان همه، پس از انتقال قدرت از اسماعیلبا این

پسرانش، اسدخان و محمّدخان، روابط فیلی به 

سوی خان بهحاکمان لرستان با جانشینان کریم

جویانه پیش رفت، ای مسالمتگرایی و رابطههم

ای که به همکاری نظامی با آنها پرداختند و گونهبه

هایی یاری دادند. هرچند این زندیان را در مخاطره

ان از شرایط ناپایدار چیزی جز استفادة حکّام لرست

های قدرت خود شرایط موجود برای استحکام پایه

در منطقه نبود؛ زیرا با ظهور آقا محمّدخان قاجار و 

تکاپوهای او برای کسب قدرت، حکّام لرستان با 

خان، در کنار قاجارها هدایت پدر خود، اسماعیل

قرار گرفتند و به آنها در نابودی سلسلة زندیه کمک 

ای کوتاه، هرچند در برهه کردند. سرانجام باید گفت

روابط حکّام و ایالت لرستان با خاندان زندیه بهبود 

گاه یافت، اما جوّ خصمانة حاکم بر این روابط هیچ

 پایان نیافت.
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والیان لرستان )بررسی اوضاع (. 7831شفیعی، صادق )
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی 

 آباد: سیفا.. خرّملرستان از صفویه تا قاجار(

العالم و تحفة(. 7838خان )شوشتری، میر عبداللطیف
 اهتمام صمد موحد. تهران: طهوری.. بهالتحفهذیل

. االخبارنخبة(. 7837اشرف )شیرازی، عبدالوهاب بن علی

. تصحیح میرهاشم محدث. تهران: االخبارجنةضمیمه 

 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. 

العابدین علی( بیگ )خواجه زینشیرازی )نویدی(، عبدی

. تصحیح عبدالحسین نوایی. باراالختکملة(. 7833)

 تهران: نی.

اهتمام . بهگلشن مراد(. 7833غفاری کاشانی، ابوالحسن )

 غالمرضا طباطبایی مجد. تهران: زرین.

. تاریخ نگارستانق(. 7131غفاری کاشانی، قاضی احمد )

مصحّح مرتضی مدرس گیالنی. تهران: کتابفروشی 

 حافظ.

ن، برآمدن محمود برافتادن صفویا(. 7831فلور، ویلم )
. ترجمة ابوالقاسم افغان )روایت شاهدان هلندی(

 سری. تهران: توس.

. تصحیح مریم فوایدالصفویه(. 7831قزوینی، ابوالحسن )

میراحمدی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات 

 فرهنگی.

مبارزات ایالت (. »7831کاظمی، ظریفه؛ کرنوکر، ثریا )

یلی رضاشاه با های ضد الرستان در برابر سیاست

های محلی پژوهشنامه تاریخ«. تکیه بر ایل بیرانوند
 .713-711. ص 3. پیاپی 7. ش 1. س ایران

سفرنامة کروسینسکی (. 7833کروسینسکی، تادوزیودا )
. ترجمة ساسان حسین تا نادرشاه()از شاه سلطان

طهماسبی. قم: مجم  ذخائر اسالمی: کتابخانه و موزة 

 ملی ملک.

. ترجمة سفرنامه کمپفر(. 7838گلبرت )کمپفر، ان

 کیکاوس جهانداری. چاپ سوم. تهران: خوارزمی.

التواریخ مجمل(. 7813گلستانه، ابوالحسن بن محمّدامین )

اهتمام مدرّس رضوی. . بهالعابدین کوهمرهو ذیل زین

 چاپ سوم. تهران: دانشگاه تهران.
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. االخبارجنة(. 7837لنجانی اصفهانی، محمّدحسن )

. تصحیح میرهاشم محدث. االخبارنخبةانضمام به

تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 

 اسالمی. 

. تصحیح تاریخ صاحبقرانی(. 7833محمودمیرزا قاجار )

نادره جاللی. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 

 مجلس شورای اسالمی. 

. جهانمقصود (. رساله: 7831محمودمیرزا قاجار )

.  گنجینه بهارستانتصحیح ناصر افشارفر. در: 

کوشش سعید میرمحمّدصادق. تهران: کتابخانه، به

 -37موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. 

733 . 

تصحیح آرای نادری. (. عالم7811مروی، محمّدکاظم )

  محمّدامین ریاحی. تهران: علمی و فرهنگی.
اهتمام . بهزیدهتاریخ گ(. 7831حمداهلل مستوفی )

 عبدالحسین نوایی. چاپ سوم. تهران: امیرکبیر.

آمار مالی و نظامی (. »7811مستوفی، میرزا محمّدحسین )

 مآثریا تفصیل عساکر فیروزی 7733ایران در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوشش محمّدتقی به«. شاه سلطان حسین صفوی

 .137-833/ 33. فرهنگ ایران زمینپژوه. دانش

.  آرای عباسیتاریخ عالم(. 7811دربیگ منشی )اسکن

 تصحیح محمّداسماعیل رضوانی. تهران: دنیای کتاب.

کوشش محمّد . بهالملوکةتذکر(. 7833میرزا سمیعا )

 دبیرسیاقی. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.

با  .گشایتاریخ گیتی(.  7838نامی، میرزا محمّدصادق )

 مقدمة سعید نفیسی. تهران: اقبال.

سفرنامه دوم  الدّولهآثار نجم(. 7833الدّوله، عبدالغفار )نجم

. تصحیح و تحشیة احمد کتابی. الدوله به خوزستاننجم

 .تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

. التواریخ معینیمنتخب(. 7838الدّین )نطنزی، معین

 اهتمام پروین استخری. تهران: اساطیر.به

 آوران لرستان.نام(. 7833زاده معجزی، محمّدرضا )والی

 تهران: حروفیه.

الصفای ضةتاریخ رو(. 7833خان )هدایت، رضاقلی

 فر. تهران: اساطیر.. تصحیح جمشید کیانناصری

 


