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Abstract
A study of the role and position of the koraee tribe in
the political and military developments of Kohgiluyeh
from the Safavid to the end of the Zand period (1209907 AH) koraee also is one of the small tribes in the
kohgilouyeh-Boyerahmad area which their first roleplaying in political change in Iran can be emplored in
moguls period mentioned tribes forced migration
during the government of shah Abbas I, Nader shah
Afshar and karim khan Zand can be recognized as a
result of significant affect of this tribe on political
changes in south and south-west areas of Iran.
Although the role of this small tribe on political
changes of this area is not comparable with the two
powerful tribes: Boyerahmad and Bakhtyari, but the
resultant of koraee tribes role on political changes of
south and south-west after end of Safavid period until
the death of Karim khan Zand with supporting revolt
of fake Safi-mirza and Ghaed-morad koraee and
disobedience from mentioned central governments
order in addition to cause trouble and difficulty for
central government could influence role playing of
areas bigger tribes. The main issue of the research is
inducting a corner of political martial life-time of
koraee tribe and the main guestion is also related to
this subject that this tribe had what role and place in
Kohgilouyeh Boyerahmad from almost end of Safavid
period until the end of Zand dynasty.
Keywords: karim khan Zand, kohgilouyeh area, forced
migration, great Lor, koraee tribes, Ghaed-morad koraee.
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کته نتست ی

چکیده
ایل کرایی یکی از ایالت منطقه کهگیلویه است

حضور مؤثر آنان در تحتوتت سیاستی را متیتتوان در درران
حاضتتر بتتا است اده از ررش

تتود پتورش.مغتول جست نو ن

 تحلیلی در پی ای مستئله است-ک ابتانهای ر شیوه توصی ی
ر اثرگذاری ایل کرایتی را از درره صت ویه تتا پایتان

که نق

درره زندیتته در تحتتوتت سیاستتی نهتتامی کهگیلویتته متتورد
حتاکی از ایت است چ کتو

راکاری قرار دشد یاف ه پتورش

اجباری ایل کرایی طی درران حکومت شتای شتاه ابتاو ارل
ص ویچ نادرشاه افشار ر کریمخان زنتد را متیتتوان ناشتی از
تاثیرگذاری ای ایل بر تحوتت سیاسی نتواحی جنتو غربتی
ایل یادشده بر تحتوتت سیاستی

چنی نق.ش

ایران دانس

ر جنو غربی ایران پس از پایان درره ص ویه تا متر
از شتورش صت یمیترزای

جنو

ایت.چتون ح.کریم ختان زنتد ش

تترد از فرمتتان.دررغتتی ر شتتورش قایتتدمتتراد کرایتتی ر ت
ر

ت.حکوم شای مرکزی ذکرشده االره بر اینکه اغلب زح

اثرگذاری ایالت

زمامداران را موجب گردیدچ توانس

مشق

بزر تر منطقه را نیز م أثر سازد
اجباریچ

 کریمخان زندچ کهگیلویهچ کو:کلیدواژهها
لربزر چ ایل کراییچ قایدمراد کرایی
 جواد موسوی دالینی:* نویسنده مسئول
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اس

 .1مقدمه
منطقه کهگیلویه بت
ایران اس

کوچکی از سرزمی پهنارر

که مانند بسیاری از نواحی سرزمی

ایران محل اسکان قبایل ر تیره شای مت لف ایالت
ر اشایر اس

که در تاریخ ای

سرزمی

نق

به سزایی ای ا ن.وده اند برخی از ایالت کهگیلویهچ
چون ایل بویراح.د ر دش .زیاریچ جزء ایالت
بودند ر از آنان ست

بزر

بسیار رف ه اس چ

تعدادی شم کوچک تر بودند که صاحب نهران

(تقوی مقدمچ  )1911شانس گاربه در اثر خودچ

با نگاشی ریوه به جغرافیا ر خاس گاه ایل کراییچ
آثار باس انی کهگیلویه ر ارجان را از ف ح ار
پایان درره ص ویه بررسی ن.وده اس

تا

(گاربهچ

 )1911امان اللهی نیز به بررسی سابقه تاریتی قوم
لر ر تقسیم بندی مناطق لرنشی اشاره ن.وده اس
ر از آننا که ایل کرایی زیرمن.واه لربزر
منبع بسیار مه.ی برای رضعی

اس چ

جغرافیایی ر

تحوتت سیاسی ر نهامی ایل یاد شده به ش.ار

ک .ر به آنها توجه ن.وده اند یکی از ای ایالت؛

می ررد (امان الهیچ  )1931جدیدتری

ایل کرایی اس چ که بتشی از جامعه ایلی

درب اره ایل مذکور را آقای رجبی بهش آباد اننام

کهگیلویه را تشکیل داد ر در تحوتت سیاسی ت

داده اس (رجبی بهش آباد چ  )1931ری در من.واه

نهامی درره شای ص ویهچ افشاریه ر زندیه شم بر

انوان «ریشه شناسی جای نام راژه

ایالت مهم تأثیر گذاش
ای

ر شم از آنها م اثر شد

جریانچ در برشهشایی از تاریخچ به کو

اجباری ایل یادشده به نقاط مت لف ایرانچ به ریوه
حوزه جنو

ر جنو غربی ایران مننر گردید

مقاتتی تح

پورش

کرایی»چ نام راژه شای شوی ی ایل کرایی (قایدچ
شیخچ رئیسچ مال) ر جغرافیا ر ساکنی

کوارکانچ

جغرافیای ایل کرایی را بررسی ن.وده اس
نوآرری پورش

حاضر از ای رر اس

که ض.

اشاره به خاس گاه ر جغرافیای ایل مذکورچ نق

(شکل ش.اره  1ر )2

گ نی اس چ

ایل یاد شده در تحوتت سیاسی ت نهامیچ از درره

مس قلی که تاریخ ایل کرایی را در

ص ویه تا پایان درره زندیهچ را بازکاری ر تحلیل

ای

درره تاریتی بررسی ن.ایدچ صورت نگرف ه

که

اس

ایل باس انی کرایی

در خصوص پیشینه پورش
تاکنون پورش

منیدی کرایی در ک ا

به حضور ایل کرایی در منطقه کهگیلویه ر کو
اجباری ای ایل به نقاط مت لف ایران اشاره ن.وده
اس

(منیدی کراییچ  )1931تقوی مقدم در ک ا

ن.وده ر در پی پاستگویی به ای پرس
ایل یاد شده در رتی

کهگیلویه از درره ص ویه

تا پایان درره زندیهچ چه نق
اس ؟ یاف ه پورش
کرایی سال شا پی

اس

ر جایگاشی داش ه

حاکی از ای

اس

از شکل گیری حکوم

که ایل -
ص ویه

تاریخ سیاسی کهگیلویه چ اشارات مت صری به

در کهگیلویه ساک بودند ر در فراز ر نشیب شای

آن در منطقه ر

تاریتی شرگاه با افرادچ حکوم شا ر قبایل

آنها از شورش ص ی میرزا داردچ اما

قدرت.ند پیوند ر ارتباط می یاف ند در تحوتت

ایل کرایی ر تأثیر گذاری خوانی
ال
به نق

ح.ای

ر تأثیرگذاری ایل مذکور اشاره نن.وده

سیاسی منطقه کهگیلویهچ تأثیر گذار بوده اند ای
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پورش چ با توجه به ماشی
توصی ی ت تحلیلی اس

موضوع پورششی

اا.ال حاک.ی

از در شیوه

آنان ر یا جذ

در ای پورش

به ایل ر طای های بتا ان صتا
ر جلب آنانچ سترکو

ستران

ر تت تهقتاپو

گردآرری ک ابتانهای ر میدانی اس اده شده اس چ

کردن ر باتخره ایلستازیچ است اده از تتوان نهتامی

که در ررش ک ابتانهای ج.عآرری اطالاات ر

طای های برای سرکوبی ایلی دیگر رچ مهمتر ر بیشت رچ

تنزیه ر تحلیل دادهشا راشبرد اصلی اس

جابهجایی ر کو شای اجباری ایالت میزدند

 .2شمه ای درباره رقابت و تعامل حکومت با

 . 3مفهوم کوچ و کوچ نشینی اجباری

ایالت در ایران
ایالت از نیررشتای سیاستی ر اج .تاای متؤثر
جامعه ایران در طی قررن ر ااصتار تتاریخ ایتران
بودند ر با توجه به ماشیت

اق صتاد تولیتد محتور

مب نی بتر دامتداری ر کشتاررزی اق صتاد ایتران ر
ش.چنی

نق

ر تأثیر آنتان در سیاست

ر ارصته

شدن از منزلی به منزل دیگتر است
معنی حرک

ش.چنتی بته

ر جابه جایی با ت.ام استبا

زندگی ر اشل ر ایال اس

ر لتوازم

که برای تدارم زنتدگی

م ناسب با تغییرات طبیعی محیط به ریتوه تغییترات
آ

ر شتتوایی ر رری ت

گیتتاشی اننتتام متتیگیتترد

(مشیریچ )1 :1939

نهامی چش.گیر اس
ایالت خاس گاه بتشی از حاک.ی

ر خانتدان -

شای حکوم گر ایران بودند؛ در ای حتال پتس از
اس قرار چنی حکوم شاییچ سیاس شای محتدرد
کننده ر ح ی تنبیهی در قبال آنان اا.ال میگردید
کننتتده در فعتتل ر ان عتتاتت نهتتامیچ تعامتتل ر
آنان در دفاع از موجودی

کشورچ تأسیس سلستله شتای حکتوم یچ تکتوی ر
تحکیم سازمان شای نهامی ر داش

توان ر قابلی -

شای نهامی ر حضور آنها در موارد نیتازچ از نقتاط
ررش ر اف تار آمیتز ایتالت ایتران است ؛ امتا در
برشتهشتتای مت لتتف تتاریخ ایتترانچ بتتی حکومت
مرکزی ر ایالت تقابل شایی ظاشر می شد ر به دنبال
آن حکتتام ر فرمانررایتتان بتترای تحقتتق ر اجتترای
سیاس شای نهامی ر امنی تی دست

بته اقتداماتی

چتون تبعیتتدچ استتکان طوایتتف در منتتاطق مشتتت

کتتو نشتتینی در حتتال اتتادیچ جزئتتی از طبیع ت
زندگی ایلی ر اشایری اس

ر کو نشینان بدرن جتا-

بهجایی ر تحرکچ قادر به ادامه حیات نتواشند بود
کو شای اشایری در چارچو

شرایط ر لوازم

ر ضرررت شای خاص خود اننام می گیرد؛ چنانچه

در تاریخ ایرانچ ایالت حضوری فعال ر تعیتی
ش.گرایی داش ند نق

راژه «کو » به معنای رحل چ رحیتل ر ررانته -

چ

کو به صورت اجبتاری ر تح.یلتی ر در شترایط
غیرطبیعی ر بدرن در نهرگترف

شترایط ر لتوازم

کو اننام گیرد ت ش.انند کوچاندن ایالت ر تیره -
شای مت لف اشایر در قررن اخیر تاریخ ایران کته
با اشداف ر مقاصتد مت لتفچ بته ریتوه سیاستی ر
نهامی ر امنی ی صورت گرف
موجودی

تت بترای زنتدگی ر

ایل کو شتونده فاجعته بتار ر متتر

خواشتتد بتتود چنانچتته برحستتب گتتزارششتتا ر
اطالاات موجود در م نتابع تتاریتی بته آن اشتاره
دارد بتالطبع خستتارات اق صتادی ناشتتی از کتتو چ
اش.ی ی برای حکام نداش هچ بلکته مصتالح سیاستی
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بتترای فرمانررایتتان تقتتدم ر الوی ت

داش ت ه اس ت

اص هانیچ  )193-191 :1911قید شده اس
در من.وع سیاس شای به کار رف ه نهتامی در

(مش قیفرچ )21- 21 :1931

جابه جایی اجباری ایتالت ر اشتایر در تتاریخ

مورد اشایر ر ایالت در طول تاریخ ایران صرفا در

ایران موضوای مرسوم ر پرتکرار با اشتداف ر مقاصتد

چارچو

مالحهات سیاستی ر نهتامی مع.تول ر

سیاسیچ نهامی ر امنی ی چشت.گیر بتود ایت موضتوع

م عارف ر اتاری از مالحهتات انستانیچ اتاط یچ

شبیه ش.شیر در لبتهای بتود کته از یکستو در جهت

اخالقی ر دینی بود احساساتچ تعصبات ر مسائل

بتشیدن به توان.ندیشای ش.سو ش.گرایتی ر

فعلی

ایلتی

ررحی ر ررانی محور کارکردشتای ج.عیت

تعامل بیش ر ا.ل متیکترد ر از ستوی دیگتر رقابت

بود که فرمانررایان پیرامون آن تاملی نداشت ند ر از

درسویه ر خنثین.ودن پ انسیلشای موجود ر تعتار

ای دریچه رارد ن.ی شدند ر صترفا در چتارچو

مط.ح نهر فرمانررایان صورت میگرف

مالحهات سیاسی ت نهامی ا.ل می کردنتد؛ الب ته

ررند کو اجباری در درره شای مت لف تاریخ

بتته دلیتتل قابلیتت شتتا ر توان.نتتدیشتتای نهتتامی

ایرانچ یکسان نبوده ر در برشه شایی آشنگ آن تند ر

ر

در درره شایی کند بوده اس

با توجه بته منتابع ر

کو نشینانچ حکوم شتای مرکتزی بته زح.ت
چال

می اف ادند

اسناد تاریتیچ به ریتوه از اصتر صت ویه بته بعتدچ
کو اجباری برخی طوایفچ با مالحهات م عددی

 .4خاستگاه ایل کرایی در کهگیلویه

صورت گرف ه که به شکل ا.تده جنبته نهتامی تت
امنی ی داش ه است

از ج.لته ایت مالحهتات)1 :

رجه تس.یه ایل کرایی برگرف ه از سرزمی
مادری آنها ت کوارکان ت اس

دفاع از سترحدات در مقابتل دشت.نان ختارجی ر

کهگیلویه شم به حسا

برقراری پادگان نهامی در مناظق مرزی؛  )2تنبیه ر

بر نام ایل کرایی دتل

که نام دیگری برای
کوار

می آید؛ زیرا که لغ

دارد ر کان نیز پسوند

سرکوبی برخی طوایف سترک ؛  ) 9جلتوگیری از

مکان اس

غارتگری ر چپارل گری برخی از طوایف دیگر؛ )4

(گاربهچ  )13 :1911نهریه غالب در بی

اکثر

کوچانیدن برخی طوایف بته شنگتام بتررز ف نته ر

پورششگران ر بزرگان ایل کرایی بر آن اس

که

آشو

را می توان بیان کرد ایل کرایی نیتز از ایت

که به معنی سرزمی کرایی نشی اس

خاس گاه ارلیه ر اصلی ایل مذکور در شهر بنیان

قااده مس ثنی نبود ر کو اجباری ایل متذکور در

بوده اس

برشه شایی از تتاریخ ایترانچ خصوصتا درره شتای

« تومان لر بزر

که نوش ه مس وفی مؤید ای

1

مدااس

رتی ی مع بر ر شامل شولس ان فاروچ

افشاریه ر زندیه بتا مالحهتات نهتامی تت امنی تی
صورت گرف ه اس

در منابع اصر افشتاریه ر زندیته

در توجیه تنبیه ر سرکوبی برخی از سران ایل کرایی با

 1دلی مهره کرایی(دلی مهرگان) نام دیگر شهر باس انی «بنیان» اس چ
که در جغرافیای کهگیلویه قرار دارد شهر باس انی بنیان در رسط
احشام کرایی در میان کوه س ید ر سیاه قرار داش ه ا اس

تعتتابیری نهیتتر بتتررز «فستتاد ر اختتالل در امتتور»

جنو

(اس رآبادیچ )21 :1941ر «جلوگیری از خودسری» (نتامی-

سردسیر قرار داش

آن احشام کرایی گرمسیر ر قس.

که قس.

ش.ال آن احشام کرایی
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م ابلس ان ر کوارکان اس » (ح.داهلل مس وفیچ :1913

 )11جغرافیای سرزمی
سرزمی

ایل کراییچ معررف به

کوارکانچ بسیار پراکنده ر گس رده اس

بود از امیر تکله شزاراسف در دژ مونگش
ح.ای

ن.ودند ر ش.ی

1

امر موجب کو اجباری

ایل کرایی به سیس ان ر بلوچیس ان شد (ح.داهلل

(گاریهچ  )13 :1911ر یکی از ت ارتشای اصلی

مس وفیچ  )111-149 :1914ای نتس ی کو اجباری

اامل نه ه اس

پراکند گی

ایل کرایی بود که در سال 111ق1212 /م رری داد

کو

اجباری در

قبایل کهرزایی ر مح.دحسنی در بلوچس ان از

درره ص ویهچ افشاریه ر زندیه به قس .شای

قبایلی شس ند که از ایل کرایی به ای

منطقه

شرقی (سیس ان ر بلوچیس ان ر کرمان) نیز کشیده

کوچانده شده اند منابع ر مشاشده میدانی حاکی از

ایل کرایی در ش.ی
ایل یاد شده به ال

شدهچ اما قس.
ر جنو

سیاس

ا.ده ای ایل شم اکنون در جنو

غربی ایران (کهگیلویهچ فاروچ خوزس ان

آن اس

که االره بر ای چ در قبرس ان شای منطقه

لنده ر حومه

کازررن که شم اکنون نیز محل

ر بوشهر) ساک اند(منیدی کراییچ )123 :1931نک ه

اسکان ایل کرایی اس چ سنگ ق برشایی از ایل

که غالب پورششگران حضور

مذکور دیده شده که تاریخ درران ص ویه ر قبل از

ایل کرایی در کهگیلویه را به بعد از درران ص ویه

موضوع گواه مس دلی بر رد

قابل تأمل آن اس

می دشند ر ای ایل را زیرمن.واه ایل طیبی

نسب

قل.داد می کنند؛ اما شواشد ر قرائنی رجود دارد که
ثاب

می کند ای

پورششگران در نوش ه شای خود

دچار خطا ر اش باه شده اند؛ زیرا یکی از ریوگی -
شای اصلی ایل کرایی پراکندگی ر گس ردگی آن
اس

آن را دارد ر ای

نهریه پور ششگرانی اس

که حضور ایل کرایی در

کهگیلویه را به بعد از درران ص ویه نسب
می دشند (شکل ش.اره )9

 .5ایل کرایی پیش از شکلگیری حکومت صفویه

از ش.ی رر ن.ی توان آنها را زیر من.واه

یکی از تیره شای بزر

ایل کرایی؛ شاخه قومی

ایالت جدید لیراری (ایل طیبی چ به.ئی ر یوس ی)

ارره ای (اربکی) بوده اس

اررهای شا به در دس ه

که بیش ر در درره قاجار قد الم ن.ودند؛

خواجه اررهای ر رئیس اررهای تقسیم می شدندچ

دانس

سابقه حضور ایل کرایی در منطقه

که به گونه ای پراکنده در ایالت قدیم زیرکوه 2ر

کهگیلویه به درران ص ویه ر ح ی قبل از ص ویهچ

پش کوه 3زندگی می کردند (منیدی کراییچ :1931

یعنی درره مغول می رسد که نوش ه مس وفی در

 )131گ ه طبری ر مس وفی 4مؤید ای مدااس

ش.چنی

نزهة القلو

گواشی بر ای

مدااس

(ح.داهلل

مس وفیچ  )11 :1913در جنگ لشکریان شالکوخان

 1ای دژ که در  21کیلوم ری دشس ان سیدان ر االء الدی به.ئی

مغول با امیرتکله (اتابک لرس ان بزر )چ ایل کرایی

جای داردچ از دیدگاه نهامی ر اس راتویکی

که بت

مس قلی از قل.رر حاک.ی

لرس ان بزر

در رش ه کوه مانگش
پناشگاشی ست

ر تستیر ناپذیر بوده که لشکریان مغول موفق

نشدند در مدت 3ماه آن را تستیر کنند
 2منهور کوه خائیز در ش.ال بهبهان اس
 9کهگیلویه ر بویراح.د کنونی اس
 4طبریچ  1413 :1913؛ ح.داهلل مس وفیچ 11 :1913
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در درران ص ویه ر پس از آن یکی از ایالت

طبری در بیان رریداد سال  211قچ در خالف
مع .د ر در خیزش صاحب الزنج از قوم ارره ای

مهم منطقه کهگیلویهچ ایل کرایی بود که به ش.راه

رارلینسونچ

مه.ی را در

نام می برد (طبریچ )1413 :1913

پورششگر
« سوس

در

معادتت سیاسی -نهامی ص ویه ر افشاریه ای ا

موضوع را تأیید ن.وده اس :

ر

انگلیسی

س رنامه اش ای

سایر ایالت منطقه مذکور نق

کهگیلویه

در

راقع در خاک لر بزر

نیز

را ارره یا ارررت

می خواندندچ که تا درران ساسانیان آباد بوده اس

»

ن.ودند نک ه قابل تامل آن اس چ که از نق

تاثیر گذاری خوانی ایل کرایی در دشه شای اب دایی
ص ویه گزارشی در منابع تاری تی دیده نشده اس

(رارلینسونچ  )111-111 :1912مردم کورایی (کرایی)

که به نهر می رسد الل ای مهم در در اامل نه ه

از

ایل کرایی ر

تیرگانی قومی بودند نه حکوم ی بنابرای

بود :یکی پیوندشای خویشارندی بی

گذش ه شای تاریتی ر اثرگذاری آنها در تحوتت

سایر ایالت منطقهچ از ج.له ایالت دیناررن

در نی.ه

بت یاری ر ایالت لیراری کوهچ که بیش ر در سایه

نیس

سیاسی -نهامی نوش اری در دس

قرن  1ه ق در ح.له شالکوخان مغول به سرزمی

ایالت مذکور در حوادث ر پی

آمدشای سیاسی-

لرس ان بزر چ برای ارلی بار به نام کرایی شا اشاره

نهامی ای برشه نق

می شود (ح.داهلل مس وفیچ  )111- 149 :1914در آس انه

شیرازیچ  )149-123 :1913اامل مهم دیگر پیوند

ص ویهچ ایلکرایی به ریاس چ

مرکزی ص ویه

شکلگیری حکوم

رئیس مح.د کرایی به ال

حسنه بی

آفرینی مین.ودند (ابدی بیگ

ایل کرایی ر حکوم

پیوند نزدیک با ص ویهچ

بود که ایل کرایی به دلیل شیعه مذشب بودن ص ویه

سلطان مراد قراقویونلو را به شاه اس.اایل ص وی

می ن.ود (لکهارتچ  )224 :1944اما

تحویل دادند ر به پاو ای

خدم

در حکوم

ابرقو ابقا شدندچ اما پس از مدتی الم طغیان
برافررخ ند ر برای مدتی زح.

ر مشق

حکوم

مرکزی را موجب شدند اسکندر بیگ منشی ترک.ان
شرح ای حوادث را چنی آررده اس :
مح.د کره ای (کرایی) که در ایام درل
سلی.ان شانچ ایال

سالطی
فرمودچ

در حینی که آن حضرت به تستیر رس .دار
مشغول بود به مسامع جالل رسید که ار ایغار
(شورش) به یزد آررده » (اسکندربیگ منشی
ترک.انچ)919 :1911

 .6ایل کرایی در دورة صفویه و افشاریه

از درران شاه اباو ارل س یز ر تضاد بی
ایل کرایی ر حکوم
ن.ود ای

مرکزی ص ویه شویدا شد که

س یز ر تضادچ درگیری ر تن

خونینی

بود که میان امیر بوداق کرایی ر اوامل حکوم
ص ویه پی

زاده شای ترک.انچ داررغه ابرقوه بود ر خاقان
ابرقو را به ار انای

از آنها ح.ای

آمد که فرجام آنچ بت

مه.ی از

ایل کرایی که در جنگ با سپاه اهلل رردیتان شرک
داش ندچ به اجبار کوچانده ر در میان ایالت اینالو
قشقایی اسکا ن داده شدند (سیاقی نهامچ  )21 :1912با
توجه به اشّ.ی

منطقه –کرایی نشی

(کهگیلویه)

در دررة ص ویه ر ح ی افشاریهچ ایالت ای منطقهچ
از ج.له ایل کرایی در ادرار مذکور جایگاه خاصی
داش ند به طوری که سازش آنها در کنار حکوم
مرکزی در تقوی

بنیه دفاای بسیار راشگشا بود ر

جواد موسوی دالینی و دیگران :بررسی نقش و جایگاه ایلکرایی در تحوالت سیاسی نظامی کهگیلویه از دورة صفویه تا پایان 09 ...

براکس تضاد ر س یز آنها با حکوم

مرکزی

بااث صدمه به اس حکام ر تزلزل حکوم

مرکزی

در رتیات کهگیلویه می شد از ش.ی رر ص ویان

اداای شاشزادگی ن.ود از ش.ه مهمتر بود
ص ی میرزا

بت یاریچ

رتیات

شوش ر

کهگیلویه را ارصه شورش خود ن.ود
ای

توانس ند از بنیه دفاای آن شا به مثابه سدی محکم

اصلی ص ی میرزا از ان تا

در برابر بیگانگان بهره گیرند (خواجگی اص هانیچ

دادن خود به خاندان ص ویچ مشررای

ر

شدف

نواحی ر پیوند
سازی بود

 )41 :1913به گونه ای که ایالت ای منطقه ازج.له

تا ب واند به بهانه حکوم

ایل کرایی در بیررن راندن افغانان سهم بسیار مه.ی

خود را در میان دی گر مدایان تثبی

ای ا ن.ودند (شنویچ )192 :1911

تشابه اس.ی ری با ص یمیرزای راقعی ،ح.ای

کند لیک

ایل کرایی از ری ر شیوه شای تبلیغاتی ص یمیرزا ر

 .6-1ایل کرایی و شورش صفیمیرزا
تستیر اص هان ر ازل شاه سلطان حسی

ر

راگذاری تت گاه ص ویان به افغان شا راقعه بسیار
مه.ی بود؛ چون ای

مض.حل ص ویه جایگاه

حادثه فرص ی بود برای

مدایانی که به دنبال کسب قدرت ر حکوم
بودند ر اح .اتً نیم نگاشی نیز به احیای حکوم

ابهام نسب راقعی ار از مه .ری
پیشرف

اوامل ظهور ر

ار بود (اس رآبادیچ )22-21 :1941

خواندهاند معدردی از منابع نیز به صورت مبهم ست گ هاند؛ تنها
نویسندهای که به صراح
مح.دش یع تهرانی اس

صحیح النسب بودن ری را تایید مین.ایدچ
(طهرانیچ ()111 :1939طهرانیچ:1939

در من.وع آنچه از گ ه منابع میتوان ن ینه گرف

که

ای اس

برباد رف ه ص ویان داش ند برخی از ای مدایان با

ص ی میرزای ا یادشدهچ پس از سقوط اص هان ر تسلط افغانشا از

احساسات ملی الیه افغان شا ر نیز

ری در ناحیه بت یاری بر

برانگیت

نادرشاه افشار که تبار شاشی نداش چ توانس ند در

پای ت

فرار کرده ر به بت یاری رف ه اس

ای نک ه تأکید کرد که «رلد خاقان شهید شاه سلطان حسی اس » ر
شدف اصلی

اااده حکوم

بربادرف ه ص ویه ر از بی

بردن

برخی نواحی ایران قدرت بگیرند ر از ارضاع

افغانشاس

بی ثبات ر آش ه بهره مند گردند الب ه درران

فراشم شدند ر سلطن

مدایان پس از سقوط ص ویه مس عنل بود برخی

تاریخ جهانگشای نادری نیز اشاره ن.ود ار اب دا مدای شاشی نشد ر

از ای

مدایانچ شاشزادگانی منعول بودند که با

ان تا

به خاندان ص ویان سعی در

القا

ر ان سا

مشررای سازی ر کسب قدرت سیاسی نهامی
داش ند نواد ر نسب بسیاری از ای مدایان مبهم بودچ
که ش.ی ابهام شوی چ برای پیشبرد اشداف آنان موثر
راقع گش

(رری.رچ )191 :1931در میان مدایان

حکوم

ر سلطن چ ص ی میرزا 1که در جنو

 1در با

ص یمیرزا ررای شای م ناقضی رجود دارد ار را مثل

ایران

به ش.ی دلیل اشالی منطقه بت یاری ر کهگیلویه گرد ار
را تأیید ن.ودند الب ه ش.انطور که مؤلف

مع رف گردید که شاهته.اسب درم اس

ر سکه ر خطبه را به نام

شاه ته.اسب زد (اس رآبادیچ )21-21 :1941
تا زمان نامه شاه ته.اسب درم شوی

ار در پرده خ ا مانده بود

سراننام با نامه شاه ته.اسب درم ر برمالگش

راقعی

ص یمیرزاچ درس داران خاندان ص ویچ آن را سرکو
کردند ر یکی دیگر از مدایان حکوم

حرک
ر خاموش

مض.حل گش ه ص وی را از

صحنه بیررن راندند
بنا به نوش ه مرری« :ص یمیرزای راقعی در شنگام محاصره اص هان
به ش.

مح.دقلیخان اا .ادالدرله به کرمانشاه فرار کرد ر در

کرمانشاه مورد اس قبال ر مدد لرشای منطقه قرار گرف

اما سراننام

به تحریک برخی از خوانی ر ری س یدان که از ار ترسیده بودندچ
برخی دیگر از مدایان حکوم

در منابع م عددی منعول ر منهول

ار را به ق ل رساندند» (مرریچ )94-92 :1913
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اامه مردم به ص ی

برخی نویسندگان الل گرای

میرزا را در در اامل مهم می دانند؛ نتس
مندی مردم به سلسله
آریزی به ف نهچ آشو
سراننام بهرغم گرای

ص ویه ر دیگر دس

شورش شا نق

اما ایل کرایی نه تنها الیه شورش ص یمیرزا اقدام
مؤثری نن.ودچ بلکه به ح.ای

ر تغلب در آن برشه اس

از شورش مذکور

پرداخ ند (اس رآبادیچ  )21 :1941به دنبال چنی

به ص یمیرزاچ ری در

حوادثی که پی درپی از س وی افشارشا تکرار می شد

ر به شوش ر

کهگیلویه مت ل کرده

حوزه بت یاری توفیق چندانی نیاف
رف

االقه

سرکو

بسیار موثری ای ا ن.ودندچ

در شوش ر اکثر اشالی منطقه از ار ح.ای

ر نهم ر امنی

را در رتی

بود سراننام مالبی اهلل کرایی تحقق ای

مهم را

پیوند شوش ر ر

به «پیرآلی» 1ت ویض ن.ود ر ار موفق شد که شبانه

کهگیلویه ج.عی از مردم کهگیلویه(از ج.له افراد

برادرش را به ق ل برساند ناگ ه ن.اند که ق ل

از

مرکزی ر ایل یاد

ن.ودند به د نبال ای رقایع به ال

ایل کرایی) اازم شوش ر شدند ر به ح.ای
ص ی میرزا پرداخ ند که ش.ی

قاید گننی کرایی برای حکوم

اامل بااث مزید

شده تبع ات مه.ی در پی داش ؛ چرا که از یک

اس قالل ر ازدیاد قدرت ص ی میرزا شد ر تص.یم

سو شورش ایل کرایی به خونتواشی قائدگننی ر

به منطقه کهگیلویه گرف

ازی.

بهبهانیچ  )14-19 :1933حکوم
ای

معضل به سیاس

ایل کرایی دس
حکوم

(شیخ اتسالم

مرکزی برای حل

ت رقه افکنی میان سران

یازید نک ه قابل تأمل آن اس

مرکزی از ای

دنبال می ن.ود :نتس

که

مهم در شدف ا.ده را
با ایناد ن اق بی

یگانگی ایل مذ کور گردند؛ ثانیا با اا.ال چنی

سیاس ی راشبردی ر راقع بینانهچ به کو
ایل کرایی به نواحی جنو

ر اسکان

ر جنو غربی ایران به

ریوه فارو ر خوزس ان دس
بودند برای سرکو
ن.ود خشون

شورش ص یمیرزا را

تسهیل ن.ایند به ری گزینه برای تحقق ای مهمچ
مالبی

نادرشاه افشار برای حل ای

معضل با اتتاذ

زد نادرشاه دس ه ای

از سپاه خود را که از ایل ابیوردی یا بوالوردی -

کرایی شای خوزس ان ر کهگیلویه مانع اتحاد ر
سیاس ی زمینه سرکو

از سوی دیگر ق ل ص ی میرزا را در پی داش

ای شورش به کهگیلویه اازام

نیررشای اازامی نادر به حدی بود که

شنوز در طای ه کرایی به صورت ضر ال.ثل «مگر
سرباز بوالوردی شس ی؟ »2در خاطرهشا ماندگار اس

اهللچ داماد قایدگننی کرایی بود مالبی اهلل

با ق ل قاید گننی کرایی سازمان ایلیکرایی تقریباً

که سران ایل کرایی را از تبعات

به

سعی بر آن داش

ر پیامدشای سنگی سرپیچی از فرمان نادرشاه آگاه

م الشی ر ریاس

باقی.انده

ایل مذکور

مالبی اهلل رسید (گلس انهچ )411-413 :1911

ر قائدگننی کرایی را رادار به صلح ن.ایدچ اما نه
قائد گننی زینهار خواس

ر نه نادرشاه افشار امان

 .7ایل کرایی در دورة زندیه

داد نک ه جالب توجه سن شکنی ایل کرایی اس چ
چرا که ایالت ر حاک.ان کهگیلویه در جه
تحکیم درل

ص وی ر برقراری نهم ر امنی

 1برادر قائدگننی کرایی که بسیار مورد اا .اد ار بود

ر

 2تقوی مقدمچ 11-19 :1911؛ منیدی کراییچ212-211 :1931

جواد موسوی دالینی و دیگران :بررسی نقش و جایگاه ایلکرایی در تحوالت سیاسی نظامی کهگیلویه از دورة صفویه تا پایان 09 ...

در دررة زندیهچ ایل کرایی ن وانس
حکوم

در کنار

سران ایلکرایی به نام قائد ابول ریچی به شهر رامهر

مرکزی شم افزایی نشان دشد؛ چراکه با

مز لشکرکشید ر ار ر قلعهاش را باخاک یکسان کرد

اخ الف بی

کریم خان زند ر الی.ردانخان -

(غ اریکاشانیچ )12-11 :1913

بت یاری ( ارلی از ایالت لر کوچک ر درمی از ایالت

مؤلف گلش

معادتت

گزارش می کند:

لربزر ) بر سر تصاحب تت

سلطن

مراد شرح ای

راقعه را چنی

سیاسی -نهامی پیچیده تر گردید؛ به نحوی که با

قائد آبل راچی که ازج.له اشرار ر به حسب

ایلکرایی از الی.ردانخان بت یاری تضاد

ر دترری سرآمد شنعان ادرار ر ااصار

ح.ای

ر س یز ایل کرا یی با حکوم

کرایی در دررة زندیه) دس
حکوم

بودچ بعد از انقضای زمان درل

مرکزی زندیه نسب

به ادرار پی چ محسوو تر ر بارزتر گش
جایی که ایل کرایی با زاام

شناا

اران به قطع طرق مسل.ی

تا

مؤمن ی

قائدمراد (کالن ر ایل -

زندیه زد به دنبال چنی

کریم خان زند به فکر تنزیه ر جایگزی

ن وانس

(غ اری کاشانی چ)111 :1913

یکی از اشداف مهم سیاسی ت نهامی کریمخان
زند تسلط بر سرزمی کهگیلویه بود؛ نتس
مهم منطقه کهگیلویه ثانیاً به ال

بهجه
رقیب

اصلی خودچ یعنی الی.ردانخان بت یاریچ که در
منطقه کهگیلویه از ح.ای

به نهر می رسد در مورد ق ل قائد ابول ریچی
بر اساو مس ندات ر شواشد تاریتی بیش ر اتهام با
مبانی بی اا قادی ر بی دینی به منهور بد جلوه دادن
ر م قااد ن.ودن دیگران جه

ایلکرایی بهرهمند بود اما

تحلیل ر اس نباط ای
غ اری کاشانی در م

فوق اشاره ن.ود که جرم -

قائد ابول بعد از مر

نادرشاه توسط کریم خان

زند صادرگردیده اس
آل زندیه نسب

که ای موضوع با خصوم

به لربزر

با توجه به درگیریشای کریمخان زند با مدایان
قدرت مثل آزادخان افغان ر مح.دحس خان قاجار

لرکوچک) گردیده اس

ر چ پرداخ
سالشای نتس

حک.رانی میسر نبود سراننام در

سال 1111ق کریمخان زند برای منازات یکی از

برای تنزیه ر

موضوع می توان به گ ه

قائدابول ریچی فدای سیاس

به امور منطقه کهگیلویهچ برای ری در

گناشکار

بودن ری ر جلوگیری از چال شای بعدی ر
شورش شای مردمی بوده اس

برای سرکوب ایل کرایی

موقعی

(ش.ان)19-11 :

حقیق

 .7-1لشکرکشی کریم خان زند به کهگیلویه

ر با ج.عی از

اشرار در مقام شرارت لوای خودسری می افراش

ایالت جدید لیررای ( طیبیچ به.ئی ر یوس ی) در

مانع م الشی شدن ایل مذکور شود

سالکی مرتکب حرکات -

ابوالقاسم قلعهای محکم داش

کردن

کرایی از زندان زندیه توسط آقا مح.دخان قاجارچ

ر

نامعقول ر در میانه رامهرمز نزدیک به قلعه شاه

حوادثی

سرزمی احشام کرایی اف اد ر ح ی آزادی قائدمراد

ر آزار ر اضرار

مشغول ر ش.واره در معبر م رددی

مرحله ک.ی چ اذی

به شورش رسیعی الیه

نادرشاه الی ای

حدرد شش

در ارتباط اس

ر

بی قومی (لربزر

ر

سال پس از ای

راقعه یعنی در

سال 1113ق کریم خان زند بار دیگر برای سرکو
شورش شا به منطقه کهگیلویه لشکرکشی ن.ودچ اما

09
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نک ه قاب ل توجه مقارم

سرست انه ایالت لیراری

(از ج.له ایل کرایی) در منطقه خیبر آباد بود به

اهللخان باری حاکم بت

پش کوه گ.اش ه شد

( تقوی مقدم چ)31 :1911

گونه ای که نه آنها زینهار خواس ند ر نه کریم خان

شیب اهللخان باری از یاران کریم خان زنتد بتود

امان داد؛ اما سراننام نیررشای کریم خان زند به

که در ف ح بهبهان ک.ک شایانی به سپاه زند ن.تود؛

دادند

اما جوانی ر ادم تنربته شیبت اهلل ختان بتاری در

راسطه توپتانه سنگی لیراری شا را شکس
چنان که ررای

کرده اند یک شزار ر یک صد ن ر را

رصول مالیات ایالت لیراری موجب اخ الف بتی

گذاش ند

سران ایل یادشده ر شیب اهللختان شتد بته ش.تی

سر بریدند ر به صورت مناره به ن.ای

برخی از الوار به اسارت گرف ه شده ر در زمره

جه

سپاه زند درآمدند ر برخی دیگر نیز به فارو

زند رف ند ر از رف ار خان بتاری شتکای

کوچانده شدندچ تنها طای ه سادات میرساتری که

ن.ودند؛ رکیلچ میرزا ابوطاشر چهارمحالی را بترای

راقعه

در ش.ه ادرار اح رام ریوه ای داش ند از ای

سران ایالت مذکور به شیراز نزد کریم ختان

رفع اخ الف بی آنان گستیل داشت

رشتکوه

(پتریچ :1913

جان سالم به در بردند ب ه شر حال برخورد خان

 )13اما شیب اهلل خان پس از مدتی به ق تل رستید

ر

ن.وده اند؛ مولف تتاریخ

زند با مردم کهگیلویه یکی از خونی تری

ق ل ار را در گونه ررای

خش تری اقدامات رکیل بودچ به طوری که بنا به

گی ی گشا شرح ای حادثه را چنی گزارش می کند:

اقیده برخی از محققانچ مشابه آن ح ی در دررة

« سران طوایف کهگیلویه با زیرکی میان شیب اهللخان ر

(نامی اص هانیچ :1911

میرزا طاشر اخ الف افکندند آنها به میرزا طاشر راده

نادرشاه مشاشده نگردیده اس

دادند که در صورت ق ل شیب اهلل ختان از ری ح.ایت

)193- 191

کنند بدی ترتیب در یک میه.انی برادر میترزا طتاشرچ

 . 7-2نتایج و پیامد لشکرکشی کریم خان زند به
کهگیلویه

ری را به ق ل رساند» (نامی اص هانیچ )31- 39 :1911

اما مطلعی

 .1قتل هیبت اهللخان باوی

محلی ای

حادثه را چنی

ررای

میکنند که شیب اهللخان با دهشا سوار به منطقه

طبق نوش ه مورخان درران زندیه ر پی

از آن

به.ئی رارد شد ر از مالالیشیر1چ ریاس

ا یل

نیاکان شیب اهلل خان از اشیره باریه جداشده ر در

به.ئیچ مالیات معوقه ایل به.ئی را مطالبه ن.ود

در منطقه

ن.ود که به -

درران حکوم

ص وی به سرزمی باش

کهگیلویه کو

ن.ودند؛ پس از تصرف بهبهان به

دس

کریم خان زندچ برابر بت بندی نوینی که به

فرمان کریم خان زند صورت گرف چ منطقه
کهگیلویه به در بت

ری از شیب

اهللخان باری درخواس

دلیل صعب العبور بودن منطقه نیازمند فرص
بیش ری برای ج.ع آرری مالیات معوقه اس

اما

شیب اهلل اذر ار را غیرموجه ر مال الیشیر ر

زیرکوه (بهبهان ر حومه آن)

ر پش کوه (کهگیلویه ر بویراح.د کنونی) تقسیم شد
الیرضا خان قنواتی حاکم بت

زیرکوه ر شیب -

 1در فارسنامه ناصری راقعه ق ل شیب اهلل در زمان مالقیصر ذکر شده
رلی مطلعان محلی آن را در زمان مالالیشیر پدر قیصر میدانند اح .ال
بیش ر راقعه مذکور در زمان شردر ن ر رخ داده باشد
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ش.راشان
ن وانس

را به زننیر افکند ایل به.ئی که
ای بی اح رامی را نسب

به رئیس ایل -

به دنبال داش ؛ چرا که

پس از ای

ایل کرایی به اتهام شم دس ی ر مشارک
ر بت

راقعه
در ق ل

بزرگی از

خود تح.ل ن.ایدچ به شیب اهلل خان ر ماموران ار

شیب اهللخان بشدت سرکو

ح.له بردند ر آنان را به ق ل رساندند (منیدی

ایل مذکور به فارو ر میان ایالت قشقایی فارو

کراییچ )931 :1931اما به نهر می رسدچ از آننایی که

کوچانده شدند (تقوی مقدمچ )33 :1911

بت یاری شا ر سران ایالت کرایی ر به.ئی پیوند
بسیار نزدیک ایلی ر خویشارندی با شم داش ه اند
بنابرای قول ارل صادق تر به نهر می رسد

 . 8شورش قایدمراد کرایی علیه حکومت مرکزی
چنان که در سطور پیشی

ناگ ه ن.اند که پیوند قومی ر قبیله ای در تشریک
مساای سران ایلکرایی ر به.ئی با میرزا ابوطاشر
چهار محالی (فرس اده ریوه کریم خان زند برای حل

اشاره گردیدچ با ق ل

قاید گننیچ فرزندش قائد مرادکرایی با ش.کاری
مال بی

اهلل به کالن ری ایلکرایی دس

ایل کرایی به زاام

یاف

قاید مراد در حکوم

اخ الف مالیات بی آنها ر شیب اهللخان باری) بیتأثیر

اس ههارالدرله (صادقخان زند) به سال 1131ق در
به غارت می زدند ر

نبود تا جایی که میرزا ابوطاشر چهارمحالی راقعه ق ل

مناطق تح

تسلط خود دس

داد

از پرداخ

مالیات دیوانی ر نیرری نهامی به

شیب اهلل خان باری را به برادرزاده خود نسب
که ش.ی اامل گواه مس دلی بر ای مدااس

اما از

آننا که کریمخان زند فرس اده ریوه خود به بت
پش کوه را از دس

داده بودچ بیم آن میرف

که بار

زندیه ت.رد ر سرپیچی می ن.ودند درل

حکوم

آنها ااجز بودچ

مرکزی از اازام نیرر برای سرکو
در چنی شرایطی تنها امید حکوم

مرکزی برای

دیگر کریمخان زند میرزا ابوطاشر چهارمحالی ر

برقراری نهم ر امنی چ توسل به نیررشای رقیب

سران ایالت یاد شده را تنبیه ن.اید؛ بنا به نوش ه

بودچ یکی از مهم تری

اقدامات صادقخان «اازام

تاریخ گی یگشاچ از ای رر میرزا ابوطاشر به ش.راه

سربازان افغان به جنگ قایدمرادکرایی بود» خان

چند ت از بزرگان کهگیلویه برای اداای شهادت ر

زند گزینه دیگری را برای حذف کالن ر ایلکرایی

با تط.یع مأموری چ با

دلیل که طرفداران خان-

بیگناشی خود ر ش.چنی
پرداخ

در پی

به ای

گرف

طال ر نقره اازم شیراز شدند ر به

بت یاری (الی.ردانخان)؛ یعنی «افغان شا ر کراییشا»

صادقخان زند پناه بردند سراننام نیز با میاننیگری

ش.دیگر را حذف مین.ایند ر درنهای

زند

صادقخان زند میرزا ابوطاشر چهارمحالی بتشیده ر

دغدغه شای

شود

مالقیصر ر ایل کرایی ر به.ئی که ن.اینده ایالت

قائدمرادکرایی موفق شد ااهمخان افغان را

راقعه جان سالم به در بردند (نامی

دشد مولف گلش مراد شرح ای راقعه را

بودند از ای

اص هانیچ )31-39 :1911

خان به حکوم

سراننام

چنی گزارش می کند:

پس از ای راقعه صادق خان زند به جای شیب اهلل
کهگیلویه منصو

شکس

کاس ه

می

درل

شد جانشینی

صادق خان زند برای ایل کرایی تبعات سنگینی را

کایدمراد کراییچ یکی از رؤسای ایالت سکنه آن
دیار در خدم

نوا

اس ههارالدرله م عهد ای

م طلب شدچ که در میان ایالت م علقه به خود رف ه
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999

ر ج.ع کثیری از آنها را به مالزم
معسکر (لشکر) نوا
چندی از رف

گرف ه به

اس ههارالدرله منهم سازد

ار منقضی ر تحقیق احوال ار

مق ضی شد که (کایی مراد) از قول خود انحراف
ر در برابر سپاه آن جنا
گشوده اس

نوا

دس

ر بازری مصاف

اس ههار الدرلهچ نتس

ااهم خان را با معدردی به گرف
مأمور ساخ

ر در محلی فی مابی

کایدمراد صورت محاربه دس
مغلو

(کایی مراد)

افراخ

ر لوای شزی.

آنها ر

داد؛ ااهمخان
(غ اریکاشانیچ

ااهم خانچ صادق خان زند

سران ایالت لرکوچک از ج.له (تی.ورخان چگنیچ
حس

خان باجالن ر الوندخان بیرام رند) را به

مقابله با قائد مراد اازام ن.ود رآنا ن موفق شدند
قائد مرادکرایی را شکس

ر به شورش ار پایان

دشند غ اری کاشانی شرح ای
گزارش می دشد« :ای

دفعه نوا

راقعه را چنی
اس ههار الدرله

ج.عی از سپاه کینه خواه را به سرکردگیچ
تی.ورچگنیچ حس خان باجالن ر الوند خان
بیرانوند را به دفع آن قضیه ررانه آن حدرد فرمودچ
فی مابی

(دشدش

ر کهگیلویه) تالقی فریقی دس

داده ر آخراتمر نسیم ف ح ر نصرت بر پرچم نوا
اس ههارالدرله رزیده ر بر لشکر کایی مراد
شکس
دس گیر

اف اده ر یکصد ر ش اد ن ر از آن ج.اا
ر به شیراز اازام شدند (غ اری کاشانیچ

)111-111 :1913

نک ه در خور تامل آن اس

که صادقخان زند

از رررد ایالت لرکوچک به جنگ با ایل کرایی (از

شاخه لر بزر ) در شدف ا.ده را دنبال مین.ود:
نتس

بزر

ان قام طغیان الی.ردان خان بت یاری را

ن اق بی

ر ایل کرایی زمینه سرکو

ایلکرایی را

جامعه ا.ل بپوشاند.
 . 9رخ دادهای پس از اسارت قایدمراد کرایی
از آننا که قائد مراد کراییچ معررف تری کالن ر
ایل کرایی در درره زندیه بود؛ بنابرای

اسارت

پایانی ار در سال  1131ق توسط صادقخان زند
تبعات مه.ی را برای ایل کرایی ر حکوم
زندیه در پی داش

)111-114 :1913

در پی شکس

بگیرد ثانیاً با برافررخ

آت

ایالت لر

مرکزی

از ج.له ای تبعات می توان به

موارد زیر اشاره ن.ود:
 . 9- 1کشتن جعفرخان قنواتی توسط ایل کرایی

پس از لشکرکشی کریم خان زند به منطقه
کهگیلویه (1111ق) چ بهبهان که در ای

زمان مرکز

الوار کهگیلویه بودچ ارصه رقاب

در خاندان

طباطبایی ر قنواتی گش ؛ از آننایی که خاندان
طباطبایی بهبهان گرای
قنواتی گرای

به حکوم

به افشارشا ر خاندان -
زندیه داش ند؛ بنابرای

کریم خان پ س از لشکرکشی به منطقه مذکورچ
میرزاالیرضا طباطبایی که از زمان تی.وریان تا
ص ویهچ کالن ری شهر بهبهان در خاندان ار مورثی
بود را ازل ن.ود ر رئیس الیرضا قنواتی را به
پاو خدم

به حکوم

به جا ی طباطبایی منصو

مرکزی «لقب خانی» ر
ن.ود از ش.ی

خاندان طباطبایی به فکر ان قام از حکوم

رر

زندیه ر

خاندان قنواتی برآمد (نصرآبادیچ )311 :1913

میرزاسلطان مح.د طباطبایی (حاکم پیشی

بهبهان) که فرد با تدب یر ر زیرکی بودچ از اسارت
قائد مراد کرایی اس اده ن.ود ر به ابول خان طیبی
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چنی

پیغام داد که با ش.کاری مح.دالی کرایی

در طرح کش
دس

جع رخان قنواتی به چند شدف
 «:نتس

خواشند یاف

مح.دالی کرایی چنی

اینکه به مال

ران.ود شود که با ق ل

جع رخان قنواتی ان قام خون قائدمراد کرایی ر
کو

اجباری ایل کرایی را خواشند گرف

اینکه چون حکوم
ناراح

مت ل ی رجود دارد

ر خش.گی

درم

زندیه از چنی

پس از ای

حادثهچ جع رخان زند (سال 1211ق)

به منطقه کهگیلویه لشکرکشید ر سرکشان کهگیلویه
را سرکو

غارت طای ه کراییچ

ر ض.

مالمح.دالی کرایی را به اتهام ق ل جع رخان
قنواتیچ به ق ل رسانید (نامی اص هانیچ)911-233 :1911

حرک ی

با ق ل جع رخانچ میرزا سلطان مح.د طباطبایی

می شوندچ درصدد جنگ

رسید ر بار دیگر

برمی آید ر کو اجباری دیگری را بر ایل کرایی
تح.یل می ن.ایندچ زیرا سران حکوم

زندیه با

با ح.ای

ایل کرایی به حکوم

حکوم

منطقه ر حومه به خاندان طباطبایی -

بهبهان من قل گش

ای چرخ

قدرت در تقوی

ایل کرایی دش.نی دیرینه داش ند سوم با چنی

ایل کرایی ر تضعیف حکوم

اقدامی (ق ل جع رخان قنواتی)چ میرزاسلطان مح.د

مه.ی بر جای گذاش ؛ زیرا که حکوم

طباطبایی به حاک.ی
برای تثبی

حاک.ی

بهبهان باز خواشد گش

زندیه در

ر

ن ینه تحوتت سیاسی ت نهامی مذکور به تدریج

ایل طیبی تالش خواشد شد»

ضعیف تر شد تا جایی که که قاجارشا به فکر

(تقوی مقدمچ  )12-13 :1911به ش.ی راسطه ایلکرایی
که در ارج اخ الف با حکوم
پذیرف

مرکزی زندیه تأثیر

زندیه بود؛ ای پیشنهاد را

ر زمینه کش جع رخان فراشم گردید از ای رر

در زمان حکوم جع رخان زندچ سال 1211ق افرادی از
طای ه کرایی (ج.عا چهار ن ر) به ریاس

مالمح.دالی

کرایی که راسطه بی ابولخان ر جع رخان قنواتی بودچ
جع رخان قنواتی را به ق ل رساندند در اامل مهم بااث
ق ل جع رخان قنواتی توسط افراد ایلکرایی شد؛ نتس
پیوند ا.یق بی بهبهانیشا ر خاندان طباطبایی (حاک.ان -

پیشی بهبهان) که درن ینه ح.له کریمخان زند به شیراز
تبعید شدند درم بدقولی ر خلف راده جع رخان
قنواتی به میاننیگری ابولخان ر مالمح.دالی کرایی که
برای آش ی میان ایل آمده بود بنا به نوش ه برخی منابع
محلی در مورد اینکه جع رخان قنواتی را افراد ایلکرایی
به ق ل رساندهاند شکی نیس چ اما درمورد شت

قاتل

ر دخیل بودن یا نبودن ابولخان در ق ل ر ش.چنی
انگیزه ری در صورت مشارک

جانشینی حکوم

در ق لچ ررای شای

مرکزی زندیه اف ادند

 . 9- 2نقش ایل کرایی در منازعه خ اندان زندیه و
قاجاریه

در شنگام منازاات سلسله زندیه با خاندان
قاجار پس از سال  1214ق که دررة افول قدرت
زندیه رری داد؛ ایل بویراح.دی در کهگیلویه
نق

مه.ی در تحوتت سیاسی  -نهامی ای درره

ای ا ن.ودند؛ به گونه ای که در دشه شای بعد
توانس ند خود را به

انوان بزرگ ری

ر

قدرت.ندتری ایل منطقه مذکور مطرح ن.ایند از
موضع گیری شای ایالت کهگیلویه ازقبیل دش.
زیاریهاچ بویراح.دی شاچ کرایی شا در قبال تحوتت
سیاسی -نهامی حکوم

مرکزی ر نبرد قدرت

میان زندیان ر قاجاریان به ندرت اطالع دقیقی در
منابع رجود دارد مؤلف ک ا

فارسنامه ناصری از

نوای بی طرفی ایالت کهگیلویه ازج.له ایل کرایی
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منازاات

در بررسی تاریخ ایران مشاشده شده که ظهور

در قبال زندیان ر قاجاریان در نتس ی

میکند که الب ه به دلیل رننیدگی از زندیانچ

ر افول ایالت رابطه مس قی.ی با حکوم شا

آمادگی ر زمینه ش.کاری با قاجاریان را داش ند (حسینی -

زندیه ر قاجاریه

آنان ررای

داش ه اند؛ بر ای اساو حکوم

فساییچ  )149 :1911رلی از بیان مؤلف تاریخ من هم

برای کاش

ناصری ای گونه اس نباط میشود که مردم کهگیلویهچ

جایگزی کردن ایالت جدید لیراری (ایل طیبیچ ایل

به قاجارشا نداش ند (اا .اد

یوس یچ ایل به.ئی) در سرزمی احشام کرایی اف اند

السلطنهچ  )1411 :1911که الب ه با توجه به دش.نی دیرینه

شر چند آزادی قائدمراد کرایی از زندان زندیه

مرکزی زندیه ر ایلکرایی قول ارل به نهر

آقامح.دخان قاجار مانع از فررپاشی

چندان ت.ایلی برای پیوس
بی حکوم

به دس

ر ن وذ ایالت به فکر تنزیه ر

صادقتر به نهر میرسد؛ اما پس از شکس

کامل ایل کرایی گردید (حسینی فساییچ )213 :1911؛

لط علیخان زند ر ف ح شیراز درسال 1211ق توسط آقا

اما ایل کرایی در سایه قدرت مطلق شاشان قاجار

مح.د خان قاجارچ شیرازه حکوم زندیه از شم پاشید

ن وانس

قد الم کنند تضعیف ایلکرایی درن ینه

آقا مح.د خان قاجار که در کی ر متال ان شیچگونه

سیاس

محدردی ی نداش

ر ک .ری خطاشا را با شدیدتری

به دیگر ایالت منطقه کهگیلویه ازج.له ایالت

دش.

لیراری (ایل طیبیچ ایل به.ئیچ ایل یوس ی) ر مهم تر

کی رشا پاسخ میدادچ طبق ضر ال.ثل دش.
م چ درس

کو

اجباری در درره زندیه فرص ی را

زندیه را به

از ش.ه ایل بویراح.د داد که ب وانند در ای برشه

سبب دش.نی مش رک با خاندان زند مورد ت قد ر

از تاریخ نق آفرینی ن.ایند به گونه ای که در بی

اساسی خود که

سال شای 1114-1119ق که قائدمراد درگیر

گذش

م اس چ متال ان حکوم

قرار داد تا ب واند به غای

ش.ان کسب سلطن

یابد آقا مح.دخان

بودچ دس

حکوم

زندیه بود فرزندان به .ااالم اس قالل

قاجار با آزادی زرد شنگام قائدمرادکرایی در سال

ن.ودند ر ایل به.ئی را پایه گذاری ن.ودند ایل -

دش.نی مش رک با

یوس ی نیز پس از اس قالل ایالت به.ئی ر طیبی

قائدمراد

در درران قاجار در احشام کرایی ظهور ن.ود

1211ق از زندان زندیهچ به ال
خاندان زند توانس
کرایی را نسب

با اس اده از ای سیاس

قاجار خوشبی ر خرسند

به حکوم

ن.اید از آننا که آقا مح.دخان قاجار شتصی
جدی ر خشکی داش

بسیار

احکام صادره خود را مدام

پیگیری ن.وده ر اجرای آنشا فوری ر فیال.نلس بودهچ
سراننام درن ینه ای سیاس

قائد مراد کرایی بعد از

یازده سال اسارت (1211-1131ق) آزاد گردید ر به
زادگاش

کهگیلویه رف

 .9-3سرنوشت ایل کرایی پس از سقوط زندیه

(رجبی بهش

آبادچ )911 :1931

 .8نتیجه
ایل کرایی ازج.له ایالت لربزر

اس

که در

سایه قدرت مطلق شاه اباو ارل ص ویچ نادرشاه
افشار ر کریم خان زند چندان منالی برای بررز ر
ظهورنداش ند ر ن وانس ند خود را در دل حکوم
مرکزی جای دشند؛ بهش.ی راسطه بهتعار
س یز با حکوم شای مرکزی دس

ر

یازیدند الب ه
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سرکو

ایل کرایی توسط نادرشاه افشارچ تعصبات

افاغنه به ایران 1191ق ایلکرایی به ش.راه سایر

(کریمخان

بسیار مه.ی در بیررن

قومی ر ق بیلگی بی لرکوچک ر لربزر

زند ر الی.ردانخان بت یاری) چ چراغ سبز نشان دادن
حکوم

ایالت منطقه کهگیلویه نق

راندن افغان شا ای ا ن.ودند ش.چنی

ایل کرایی در

زندیه برای جایگزینی ایالت جدید

درره افشاریه نیز به ش.راه سایر نیررشای کهگیلویه

لیراری (طیبیچ به.ئی؛ یوس ی) به جای ایل کرایی ر

در بیررن راندن اث.انی شا نق

چش.گیری داش ند

کو اجباری ایل کرایی به مناطق گرم رخشک در

تا جایی که ای موضوع توجه نادرشاه افشار را به

مرکزی در

خود جلب کردچ ر به تعریف ر ت.نید از نیررشای

ادرار مذکور (ص ویهچ افشاریه ر زندیه) بیتاثیر نبود

کهگیلویه پرداخ

ایل کرایی در درره زندیه نیز

در یک نگاه کلی حکوم شای مرکزی در ادرار

جز یکی از ایالتی بود که الیرغم دش.نی با

به

خاندان زندیه بنابر ارق ملی ر تعصب خودچ

ایالت توجه زیادی داش ند :ارتً ازحیث مالی

صادق خان زند را در ف ح بصره 1131ق یاری

اق صادی

که نشان

ایل کرایی با حکوم

س یز ر تعار

مذکور (ص ویهچ افشاریهچ زندیه) از در جه
نق

ب وانند

به

انوان

مک.ل

تزریق

حکوم شای مرکزی را در مواقع بحرانزا مثل
قحطی ر جنگ ر شورش شا یاری کنند ثانیاً با

کردند ش.ی موضوع گواه مس دلی اس

می دشد ایل کرایی الیرغم موضع تضاد با حکوم
مرکزی نق

بسیار مه.ی در بیررن راندن بیگانگان

باتی خوانی -

از ایران ای ا ن.ودند سراننام با رفع خطر

ایلی از توان آنها برای مقابله با بیگانگان بهره

بیگانگانچ از ج.له افغانان ر اث.انی شا در دررة

جویند در بعد داخلی ایل کرایی با سرپیچی از

مناسبی برای

توجه به پایگاه نهامی ر محبوبی

پرداخ

مالیات ر ح.ای

از شورش شای داخلی

ص ویهچ افشاریه ر زندیه فرص
سرکو

ر م الشی کردن ایل کرایی فراشم گردید؛

از ج.له شورش ص یمیرزاچ شورش مح.دخان

از ش.ی

رر شاه اباو ارلچ نادرشاه افشار ر

بلو چ شورش قایدمراد کرایی ر ادم ک.ک نهامی

کریم خان زند شتصا برای مقابله با ایل کرایی

به حکوم شای مرکزی در ادرار مذکور نه تنها در

دس

ارصه اق صادی ر سیاسی ت نهامی ن وانس ند در

موضوع نشان از نق

کنارحکوم

به سیاس شای نوینی زدندچ که ش.ی
مهم ایل کرایی در تحوتت

مرکزی راشگشا باشند؛ بلکه با

سیاسی -نهامی منطقه کهگیلویه در ادرار مذکور

مرکزی ضربه متربی

سیاس شا اازام سربازان

سرپیچی از فرمان حکوم
بر پیکره حکوم

دارد از مه .ری

ای

مرکزی در ادرار مذکور رارد

افغان به جنگ قایدمراد کرایی ر کو اجباری ایل

ن.ودند اما در بعد فراملی :با توجه به غیرت ر

کرایی به مناطق صعب العبور بود حکوم شای

من.وع ایالت لیراری

مرکزی در ادرار مذکور از کو اجباری ایل کرایی

منطقه ازج.له ایل کرایی در مقابله با تهاجم

به مناطق مت لف ایران در شدف ا.ده را دنبال

ایل کرایی به

کالن ران

تعصب شدیدی که بی

دش.نان ر بیگانگان رجود داش

مقابله با تهاج.ات نهامی بیگانگان ش.

گ.اش

تا جایی که در دشه پایانی ررزگار ص ویه ر شنوم

می ن.ودند :از یک سو با درر نگه داش
ر خوانی

ایل کرایی از ش.دیگر مانع اتحاد ر

یگانگیچ قدرت گیری ر سرکشی آنها الیه
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حکوم شای مرکزی گردند؛ از سوی دیگر با
اا.ال چنی سیاس شایی جلوی اس قاللطلبی ایل
کرایی را بگیرند اما نه آنها زینهار خواس ند ر نه
حکوم

مرکزی امان داد؛ به ش.ی

راسطه

کریمخان زن د با اازام سربازان افغان به جنگ قاید
مراد کرایی ر برافررخ
ایالت لربزر

آت

تعصب ر کینه بی

ر لرکوچک به فکر تنزیه ر

جایگزینی ایالت جدید لیراری در سرزمی احشام
کرایی اف اد؛ سراننام نیز ایل کرایی در پایان درره
زندیه نسب

به ادرار پیشی ضعیفتر شد ر ایالت

جدید لیراری (ایل طیبیچ به.ئی ر یوس ی) ر مهم تر
از ش.ه ایل بویراح.د توانس ند به جای ایل کرایی
در دررة قاجار به انوان قدرت ارل در منطقه

ایرج افشار تهران :بنیاد موقوفات افشار
ح.داهلل مس وفی ( )1914تاریخ گزیده به اش .ام ابدالحسی
نوایی تهران :امیرکبیر
ح.داهلل مس وفی ( )1913نزهة القلو چ تصحیح مح.د
دبیرسیاقی قزری  :نشر مشررطه
خواجگی اص هانیچ مح.دمعصوم اب خواجگی ()1913
خالصه السیر (تاریخ ررزگار شاه ص ی) تهران :ال.ی
رارلینسونچ شنری ( )1912گذر از زشا به خوزس ان ترج.ة
امان اللهی تهران :نشر آگاه

رجبی بهش آبادچ رح.ان ( )1931ایل باس انی دینیار کرایی
تهران :نشر قو
رری.رچ شت ر ( )1931تاریخ ایران (دررة ص ویان) پورش

در

دانشگاه ک.بریج ترج.ة یعقو آژند تهران :جامی
سیاقی نهامچ الی ( )1912ف وحات ش.ایون به اش .ام اباو -
خویی تهران :امیرکبیر

کهگیلویه قد الم کنند.

شیخاتسالم بهبهانیچ میرزا ابدالنبی ( )1933بدایعالوقایع
(رقایع بهبهان در زمان ح.له افغانشاچ تصحیح ر

منابع
اس رآبادیچ میرزامهدیخان ( )1941جهانگشای نادری به
اش .ام سیدابداهلل انوار تهران :انن .آثار ملی

اسکندربیگ منشی ترک.ان ( )1911تاریخ االم آرای اباسی
تهران :امیرکبیر

اا .ادالسلطنهچ مح.دحس خان ( )1911تاریخ من هم ناصری
به تصحیح دک ر مح.داس.اایل رضوانی تهران :دنیای
کا
امانالهیچ اسکندر ( )1931قوم لر چاپ چهارم تهران :آگه
پریچ جان ر ( )1913کریمخان زند ترج.ة مح.دالی ساکی
تهران :نشرنو

تقویمقدمچ سیدمصط ی ( )1911تاریخ سیاسی کهگیلویه
تهران :نشر نهیر
حسینی فسائیچ میرزاحس ( )1911فارسنامه ناصری تصحیح
منصور رس گار فسائی تهران :نشر امیرکبیر

حسینیچ مح.دمیرک ( )1931ریا

ال ردرو به کوش

توضیحات سعید میر مح.د صادق تهران :میراث مک و
ابدیبیگ شیرازی ( )1913تکملة اتخبار تصحیح
ابدالحسی نوایی تهران :نشر نی
طبریچ مح.د ( )1913تاریخ الرسل ر ال.لوک ترج.ة
ابوالقاسم پاینده تهران :ان شارات اساطیر
طهرانیچ مح.دش یع ( )1939مرآت راردات تصحیح ر
تعلیقات منصور ص

گل تهران :میراث مک و

غ اری کاشانیچ ابوالحس ( )1913گلش

مراد به اش .ام

غالمرضا طباطبایی مند تهران :زری
قهرمانی ابیوردیچ مه ر ( )1911از باررد یا ابیورد خراسان تا
ابیورد یا ابوالورد فاروچ ر گ اری درباره ایالت ر اشایر
فاروچ شیراز :اداره کل فرشنگ ر شنر اس ان فارو

گاربهچ شانس ( )1911ارجان ر کهگیلویه از ف ح ار تا پایان
دررة ص ویه ترج.ة سعید فرشودی تهران :نشر الم
گلس انهچ ابوالحس ( )1911من.ل ال واریخ بهاش .ام اباو
زریا خویی تهران :ان شارات دانشگاه تهران

جواد موسوی دالینی و دیگران :بررسی نقش و جایگاه ایلکرایی در تحوالت سیاسی نظامی کهگیلویه از دورة صفویه تا پایان 999 ...

لکهارتچ ترنس ( )1944انقرا

سلسله ص ویه ترج.ة

اس.اایل درل شاشی تهران :بنگاه ترج.ه ر نشر ک ا

منیدی کراییچ نورمح.د ( )1931تاریخ ایل باس انی کرایی
تهران :نشر زی ون
مرریچ مح.دکاظم ( )1913االمآرای نادریچ تصحیح ریاحی
تهران :نشر الم
مشیریچ رحیم ( )1939جغرافیای کو نشینی تهران :س.
مش قیفرچ ابراشیم (« )1931بررسی اشداف سیاسی ر نهامی
کو ر اسکان اجباری برخی طوایف ر ایالت ایران»

(شکل شماره  * )2نقاط سبز رنگ محدوده احشام کرایی در
سال 1882ق بازسازی براساس کتاب ریاضالفردوس خانی

گننینه اسناد ش.اره  11ص 44-21
نامیاص هانیچ مح.دصادق ( )1911تاریخ گی یگشا تصحیح
سعید ن یسی تهران :اقبال

نصرآبادیچ مح.دطاشر ( )1913تذکره نصر آبادی :تذکره -
الشعرا به انض.ام رسائل منشات ر اشعارا تصحیح
سیدمحس تاجی نصرآبادی تهران :اساطیر

شنویچ جونس ( )1911شنوم افغانشا ر زرال درل

ص ویچ

ترج.ه اس.اایل درل شاشی تهران :یزدان
(شکل شماره  )3تصویر سنگ قبری از افراد ایلکرایی مربوط به
دورة صفویه سال 1126ق در روستای کرائی حومه کازرون
(سنگ قبر مذکور متعلق به قائدحسن فرزند محمدحسین کرایی

ضمائم

است که در نتیجه کوچ اجباری به کازرون کوچ نمودند).

(شکل شماره  )1نقشه استان کهگیلویه و بویراحمد
(نقاط سبز و نارنجی رنگ محدوده احشام کرایی)

(شکل ش.اره  )4قس .ی از نقشه ایالت ر اشایر فارو مربوط به درره افشاریه
که نام ایلکرایی شم آمده اس

(قهرمانی ابیوردیچ )113 :1911

