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چکیده

منازعات مداوم ایران با عثمانی و برآمدنِ سلسله زندیهه از مییهر جایگها

قلمرو علیشکر را در سرنوشت تاریخی ایران برجسته نمود است .یکهی از

نواحی قلمرو مییر اسهت ههه بها توجهه بهه ن دیکهیاش بهه مرهه قلمهرو

علیشکر همچنین واقعبودن بر سرِ را های ارتباطی شرق و غرب هشور بهه
ویژ را عتبات در تحوالت تاریخی نقشی قابل توجه داشته است .بهرغم

همبود داد های تاریخی این مقاله درصدد است تا ضهمن معرفهی امهاهن
جغرافیایی به تبیهینِ چگهونگی درررهونی در وضهعیت اداری فرهنگهی

اجتماعی و نظامی مییر نتایج و عوامل مؤثر برآن بپردازد .این مقاله نشان

میدهد هه در نتیجة فقدان شهر ب رگ منطقة مییر بعد از زوال ایلخانان
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به لحاظ اداری به عنوان بخشی از قلمرو علیشکر تابعِ همدان بهود اسهت.

موقعیت ارتباطیِ مناسبِ منطقه و افتتاح را عتبات و عبور آن از مییهر در

عهد صفویه تراهم و تجمع اییت ق لباش در منطقهه دشهت مییهر را بهه

عنوان یکی از مهمترین مراه پشتیبانی از مرزها در برابر تجهاوز لشهکریان
عثمانی در عهد صفویه درآورد و مقهدمات هههور یها بافهت قدرتمنهد

ایلی -نظامی را در آنجا فراهم ساخت.

کلیدواژهها :صهفویه قلمهرو علیشهکر مییهر سهاختار اداری اوضها

اجتماعی و اقتصادی.

مقدمه

بخشِ غربیِ ایران از بروجرد تا در رود ق لاوزن و از فراهان تا شهرزور هه بعهد از عههد

ایلخانی با نام قلمرو علیشکر شناخته میشد بها دربرداشهتن شههرهای مههم و سهوقالجیشهی
شاهد تحوالت سیاسی فرهنگی و اقتصادی چشمگیری بود .این قلمرو در تقسهیمات اداری
عهد صفوی به عنوان یکی از ایاالت بیگلربیگینشین درآمهد و حتهی در مقطعهی بهه ایالهت
ولیعهدنشین ارتقاء یافت .از این رو بازهاوی شرایط تاریخی و جغرافیایی قلمرو علیشکر (و
توابع آن) به صورت تانگاری میتواند در فهم تاریخ رذشته ایران مهؤثر باشهد .یکهی از
نواحی این منطقه مییر است هه در اواخر عهد ایلخانی بهعنوان یکی از دهسهتانههایِ تهابعِ
نهاوند مرهب از تعدادی روستای ب رگ و هوچا در غایت رمنامی قهرار داشهت ولهی
بعد از سقوط سلسله صفویه به عنوان مسقطالرأس خاندان زند درآمد .اینهه دشت مییر از
رمنامی دور ایلخانی چگونه به آن جایگا رسید هه مسقطالرأسِ خانهدانِ فرمهانرواییِ بعهد
از صفویه باشد بازهاوی تحوالت سیاسی اقتصادی اجتمهاعی و فرهنگهی و نظهامی مییهر
در عهد صفویه را ضرورت و اهمیت میبخشد.
بهههرغههم اهمیهتس سههوقالجیشههی مییههر و قههرار رههرفتنِ آن در هنههار شههبکهای از را هههای
ارتباطی به علت فقدان مره شهریِ قابل توجّه در متون تاریخی و جغرافیهاییِ دور مهورد
بحث هیچ ذهری از مییر نیست و نقش آن در تحوالت تاریخی آن دور منعکس نشد و
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فقط از طریق ردّیابیِ نامهای روستاهای متعدد این منطقه هه در متهون تهاریخی بهه صهورت
پراهند از آنها سخن رفته میتوان به تبیین وضعیت این ناحیه پرداخت .این مقاله درصهدد
است تا ضمن بازشناسی نقاط معتبر جغرافیایی (اعم از شهر روستا قی و دژههای به رگ)
مییر درررونی در ساختار اداری و اجتماعی مییر را در آن دور تبیین هند.
ارزیابی منابع و پیشینه

پیش از دور قاجاریه منطقه مییر فاقد مره شهری بود و شهر هنونیِ مییر فقط در سال

. 1224ق توسط محمدعلی میرزا دولتشا بنا شد و بیش از یا قرن نام دولتآباد بر خود
داشت .بنابراین در دور های قبل از قاجار بسیاری از حوادث مرتبط با مییر به نام شهرهای
مجاور و یا با نام روستاهایی هه امروز از میان رفته و یا تغییر نام داد انهد ثبهت شهد اسهت.
مطابق مدارک موجود نخستین تاریخ محلیِ منطقه مییر را سهید مههدی زریهنقلهم نوشهت
هه از میان رفته و حتی نام دقیق آن بر ما روشن نیست اما دو نفر از رجال دربارِ ناصهری بها
بهر ریری از این اثر برخی مطالب مرتبط بها تهاریخ مییهر در دور پهیش از قاجهار را ثبهت
هرد و اهنون آن نوشتهها مهمترین منابع تاریخ مییر در دوران پیش از تأسیس دولهتآبهاد

حسنخان اعتمادالسلطنه هه شهرتش بیش از آن است
به شمار میآیند .نخست میرزا محمد 

هه نیاز به توصیف داشته باشد .او در سفر ناصرالدین شا به عراق عجهم در سهال . 1310ق
اردوی شاهنشا را همراهی هرد و سپس شرح مشاهدات ایهن سهفر را در روزنامهه ایهران در
سال . 1311ق چاپ رساند .اعتمادالسلطنه ضمن ثبت مشهاهدات خهود بها اسهتفاد از متهون
ههن به ارائه داد های مفصهلی دربهار اوضها تهاریخی و جغرافیهایی نهواحی مهورد بازدیهد
پرداخته است .نوشته او با ارائة شرح قابلتوجهی از تاریخ مییر در عهد صفوی مههمتهرین
منبع دربار تاریخ مییر است .همچنین ادیبالممالا فراهانی هه او نی مسهتغنی از معرفهی
است به اذعان خویش بارها به مییر سهفر ههرد و تهاریخ زریهنقلهم را مطالعهه نمهود در
حاشیه روزنامه ادب شرح مفصلی از تاریخ و جغرافیهای مییهر بهه صهورت سلسهلهمقهاالت
آورد هه داد های قابلتوجهی دربار تاریخ مییر در عهد صفوی و افشاری دارد .همچنین
مجموعه اسناد برجایماند از سران و خوانینِ شاملو هه توسهط علهی بیگهدلی رهردآوری و
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چاپ شد داد های قابل توجهی راجهع بهه ایهن ایهل و منهاطق استقرارشهان در مییهرِ عههد
صفوی به دست میدهد.
فقدانِ متنِ تاریخیِ مستقل در باب مییر در دور مورد بحهث محقهق را ناچهار مهیسهازد تها بها
مراجعه به متون متعدد جغرافیایی تاریخی و حتی سهایر متهونی ههه بهرای اههدا و در موضهوعات
دیگر نوشته شهد انهد داد ههایی دربهار تهاریخ منطقهه بهه دسهت آورد .در عهین حهال داد ههای
بهدستآمد از این منابع برای تبیین تهاریخ مییهر در آن عههد هفایهت نمهیهنهد و محقهق
ناچار است با استناد به ایهن پهیش فهر

ههه تغییهر شهرایط اقلیمهی و جغرافیهایی بسهیار هنهد

صورت میریرد به مطالعة منابعِ متعددس قبل و بعد از عههد مهورد بحهث پرداختهه و از طریهق
قیاسِ این داد ها با دور مورد مطالعه به استنتاج در باب وضعیت آن منطقه بپردازد اررچه
ممکن است با توجه به فاصله زمانی بهین ایهن دو دور نتهایج بههدسهتآمهد چنهدان دقیهق
نباشند.
توپوگرافی مالیر

منطقه مییر هه امروز یکی از شهرسهتانههای اسهتان همهدان اسهت بهه سهرزمینههای بهین

همدان قهاوند تویسرهان نهاوند بروجرد و منطقه سربند از توابع استان مره ی محهدود
میشود(نیساری  .)359 :1350این منطقه امروز تنها یا رودخانه با نام ههوالن دارد ههه از
ارتفاعاتس منطقه سهربند سرچشهمه ررفتهه و از جانهب جنهوب شهرقی وارد شهرسهتان مییهر
میشود و با طی یا مسیر منحنی از ج انب غهرب خهارج شهد و بهه سهوی نهاونهد مهیرود
(دمورران 145 :1339؛ هیهان  .)390 :1311براساس شواهد تاریخی تصور میرود هه این
رود در دور صفوی نی ستون فقرات اقتصادی مییر را تشکیل میداد است.
هو الوند همة بخش شمالی مییر را در برررفته و یا زائد از آن به سهوی ههو ههای
راسوند(= راسمند) در اطرا

اراک بخش شمالی و شرقی شهرستان را محدود میهنهد و

زاید دیگری از الوند به صورت منحنی در غرب و جنوب دشهت مییهر امتهداد یافتهه و بها
جهت شمال غربی به جنوب شرقی تا ارتفاعات زالیان و سهپس راسهوند امتهداد دارد .بخهش
غربی این قسمت سیا در مرز بین مییهر و تویسهرهان و سهفیدههو و آردوشهان مهرز بهین
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مییر و نهاوند را تشکیل مهیدههد(تقهوی راد  .)18 :1390ایهن دو زائهد بها قلهل متعهددی
همچون هو سرد هو ررمه لشکردر سفیدهو هو ی دررد و ههو بیاتهان عهیو بهر
پوشش ریاهی مناسبی هه به عنوان مرتع برای دامپهروری فهراهم مهیهننهد مکهان مناسهبی
برای حیات وحش منطقه به شمار مهیرونهد .از آنجها ههه در طهول چهارصهد سهال رذشهته
تغییرات هوه اییِ خاصی در منطقه ر ارش نشد بدیهی است هه تصور شود ایهن ههو هها
در دور صفوی نی به همین صورت بود اند اما بها توجهه بهه سهیر ن ولهیِ بهارش وضهعیت
حیاتس وحش و پوشش ریاهیِ امروزی در قیاس با توصیف سهفرنامهنویسهان عههد قاجهار از
این منطقه به نظر میرسد هه در دور صفوی این منطقه شرایط بهتری داشته است .در عهین
حال معادن قابلتوجهی نی در این هو ها قرار دارد هه در زندری صنعتی امروزین اهمیهت
ویژ دارند و البته در دور صفویه ناشناخته ماند و مورد استفاد نبودند.
ساختار اداری مالیر

مییر بخشی از منطقه وسیعی است هه سرزمینههای واقهع در دامنهه جنهوبی الونهد تها دامنهه

شمالی هو های لرستان را دربر داشته و از غرب تها ن دیکهی هرمانشها و از شهرق تها دامنهه
غربی هو های راسوند امتداد داشته است(نا :یاقوت حمهوی  .)337/3 :1977ایهن منطقهه
هه هموار یا واحد سیاسی جغرافیایی و اداری یکپارچهای را تشکیل مهیداد از اواخهر
دور قاجههار تحههت عنههوان «والیههت ثههیث» شههناخته شههد اسههت(هریمی  .)80 :1316ایههن
والیت هموار ج ئی از ایالت ب رری بود هه در دوران باستان با عنهوان مهاد (بعهدها مهای
ما ) و در دور اسیمی به نام جبال (بعدها عهراق عجهم) معهرو

بهود(قدامهه -243 :1889

 .)244در اواخر قرن ششم هجری هه بخش غربیِ عراق عجم بها عنهوان هردسهتان هویهت
متمای ی به خود ررفت منطقه ثیث همچنان ج ئی از عهراق عجهم بهاقی مانهد و در عههد
مغول غربیترین بخش این ایالت بود(مستوفی  .)47 :1362از اواخر قهرن نههم بخهشههای
غربی عراق عجم با نام قلمرو علیشکر اشتهار یافته و عمیً از عراق عجم جهدا شهد .براسهاس
شواهد تاریخی به نظر میرسد هه مرزهای غربهی قلمهرو علیشهکر تها جلگهه بهینالنههرین و
دامنههای غربی هو های زاررس یعنی سرپل زهاب و قصرشهیرین و مرزههای شهرقی آن تها
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ه از و فراهان و در جنوب شرقی تا همر و رلپایگان و خوانسهار امتهداد داشهته اسهت .ایهن
قلمرو از جنوب با قلمرو اتابکان لر هوچا همسایه بود و از شمال تا هرانه رود ق لاوزن را
شامل بهود (نها :رحمتهی  .)81-80 :1386بنهابراین معلهوم اسهت ههه والیهت ثهیث بهه
مره یت نهاوند (و به تبعِ آن مییر) نی در این قلمرو قرار داشتهاند .قلمرو علیشکر در عههد
صفوی یکی از مهمترین ایاالت ایران و بیگلربیگی آن معمهوالً منصهب سپهسهاالری را نیه
داشته است (میرزا سمیعا 5 :1368؛ وحید ق وینی  )107 :1329و حتی در زمان شا عباس
مدتی این قلمرو به والیت ولیعهدنشین مبدل رردید(اسکندر منشی  .)440/1 :1382از آنجها
هههه بههه رفتههه مورخههان مرهه ِ ایههن ایالههت همههدان بههود (افوشههتهای نطنه ی 217 :1373؛
نهاوندی  )1538/3 :1925و همچنین تصریح دالواله بر ایهنههه «حکمهران همهدان امیهران
متعددی را تحت فرمان دارد و بر سهرزمینههای اطهرا

نیه حکومهت مهیهنهد» (دالوالهه

 )340 21 :1370معلوم میشود هه در این دور هل والیت ثیث (و بهالطبع مییهر) از نظهر
اداری به همدان وابسته بودند.
این در حالی است هه در فاصلة حمله مغول تا تشهکیل دولهت صهفوی از لحهاظ اداری
مییر سیر صعودی داشت .بدین معنا هه پیش از عهد مغول بخشهای شمالیِ دشهت مییهر
با نامهای قوهیاباذ (= قهپایه) و انارموج از لحاظ اداری ضمیمه همدان شد بودند(ابن فقیهه
239 :1885؛ یاقوت حموی 414 /5 :1993؛ تهاریخ بیگهدلی  )811 803 794 :1367و در
عهد ایلخانان این دو ناحیه از همدان جدا شد بود(مستوفی  .)72-71 :1362از طر

دیگر

قبل از عهد سلجوقی شهر ب رگ هرج ابودلف در شرق مییر بود هه برخهی از روسهتاهای
شرقی مییر ضمیمة آن بودنهد .بها نهابودی آن شههر در قهرن ششهم بهه نظهر مهیرسهد ههه
روستاهای شرقی مییر نی در دور مغهول دوبهار بهه آن ضهمیمه شهدند .بنهابراین در دور
مغول مییر توانست حدود امروزی خهود را بهه دسهت آورد و همهة روسهتاهای مهرتبط بها
حوزة اداری خود را بازیابد اررچه براساس اسناد و متون برجایماند در عهد مغول یکی
از دهستانهای تابع نهاوند شناخته میشد(مستوفی .)74 :1362
با توجه به شرایط و عواملی هه در ذیل خواهد آمد مییر در دور صفویه اهمیت یافتهه
و ل وم جداییِ مره حاهمنشینِ آن از نهاوند و همدان روشن رشت .براین اساس در دور
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صفوی بهویژ زمان شا عباس اول مییر برای اولین بهار در تهاریخ خهود بهه یها واحهد
سیاسی اداری مج ا هه همچون دیگر بخشها تابعِ بیگلربیگهی قلمهرو علیشهکر بهود مبهدّل
شد .براساس روایات موجود مره این حاهمنشین در روستای هسسب قهرار داشهت .برخهی
روایات در خصوص استحکام و مناعت قلعه هسب در قرون نخستین اسیمی موجود اسهت
(ابن اثیر 1399ق )424/9 :هه قدمت ایهن روسهتا را نشهان مهیدههد .در دور صهفوی ایهن
بیگ هه از سهوی شها عبهاس بهرای

روستا به عنوان هرسی اداری مییر انتخاب شد .عو

حکومت مییر انتخاب شد بود در این روستا عمارت حکومتی(دیوانخانه) حمام یخچال
و مسجدی سهاخت (روزنامهه ایهران 1311ق :نمهر  .)832 -831امهروز ههیچیها از ایهن
عمههارتههها بههاقی نمانههد ولههی در هسههب هنههوز بخشههی از روسههتا بهها نههام دیوخههون
( )Divekhonو دیوار عو

بیگی معرو

1

است و هنوز هتیبه سهردرِ مسهجد موجهود اسهت

هه این ابیات بر آن نقر شد است:
به عههههههههههههد شهنشا ریتی پنا

خدیو جهانگیر عباس شهههههههههها

ز نیروی اقبال دستور عههههههههههد

برازند مسند ع و جههههههههههههها

رل رلشن حشمت و داد و دیههن

عو

بیگ دارای عههههدل اهتنا

زفیضش چنین مسجدی شد تمام

هه بیتالحرامش هند قبلهرههههها

جبینی هه ساید به محههههههراب او

ضیا ریرد از طلعتش مهر و مهههها

چو قاسم بدینسههههههال تاریخ او

بر اوج تفکر ب د باررههههههههههههها

به معراج معنی نشسههت و بگفت

هه یابد «عو » او ز«لطف الهههه»
سال . 1012ق

درحالیهه به حساب حرو

ابجد ماد تاریخ این بنا . 1031ق ههه بها تهاریخ منهدرج

در متن هتیبه همخوانی ندارد.
تا اواخر قرن یازدهم هسهب هنهوز مره یهت اداری خهود را در میهان روسهتاهای دشهت
مییر حفظ هرد بود ولی پس از سقوط صفویه منطقه مییر از هجهوم افاغنهه و عثمهانیهها
 .1این واژ تلفظ محلی دیوانخانه است.
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لطمه شدیدی دید(نامی اصفهانی  )4 :1368هه هسب نی از این صدمات در امهان نمانهد و
اهمیت خود را از دست داد .بنابراین میتوان رفت هه با تضعیف حکومت مره ی قدرت
حکومتس محلیِ مییر نی به ضعف ررایید و مره یت سیاسی ه اداری نی از میهان رفتهه و در
هر روشه خانی بر پا خاست و هر سهربازی ادعهای سهرداری نمهود .بها ایهن حهال اسهتقیل
اداری مییر از نهاوند تداوم یافته و این سهرداران بها اسهتقرار در روسهتاهای مییهر بهر ایهن
منطقه حکومت میهردند .چنانهه در سال . 1200ق وقتی آقا محمد خهان بهرای تصهر
مییر به آن ناحیه لشکرهشی هرد عباسقلی خان شهاملو در آنجها حکومهت داشهت(غفاری
هاشانی  .)716 :1369از این اشارة مورخ و همچنین اخبار مبنی بر آنههه داراالمهارة مییهر
پیش از بنای دولتآباد قریه چوبین بهود (اعتضادالسهلطنه 197 :1370؛ فراههانی 1311ق:
نمر  )37چنین استنباط میشود هه از اواخر صفویه مره حکومت مییر از هسب به قریهه
چوبین (در محل شهر هنونی مییر) منتقل شد بود.
وضعیت اقتصادی مالیر

منابع ِپیش از قاجار در خصوص وضعیت اقتصادی مییر ساهتاند ولی منهابع اوایهل عههد

قاجار داد های فراوانی در اینبار به دست میدهند .با توجه به هندی تغییرات جغرافیهایی و
همچنین پیوستگی و تداوم فرهنگی ه اجتماعی و همچنین با عنایت به این نکته ههه شهرایطس
مضبوط در منابع قاجاری امروز هنوز برقرار است به نظر میرسد ههه بتهوان ایهن مهوارد را
به دور صفویه نی تعمیم داد و براساس آنها تصوری از وضعیت اقتصادی مییر در عههد
صفوی به دست آورد .دشت مییر ضمن داشهتن موقعیهت خهوب جغرافیهایی بهرای رشهد و
رونق هشاورزی دامپهروری و صهنعت از م ایهای دیگهری نیه برخهوردار بهود اسهت .را
ارتباطی اسپهان (= پایتخت) با همدان(= مره قلمرو علیشکر) و را همهدان بها خوزسهتان از
این منطقه می رذشت و حتی در اواخر عههد قاجهار را ارتبهاطی تههران بها خوزسهتان نیه از
مییر عبور میهرد (چریکو

78 74 :1358؛ دمورران  .)209 160 :1339همچنین را

ارتباطی اسهپهان(به عنهوان پایتخهت) بها بهینالنهرین(یعنهی بغهداد و عتبهات) از دشهت مییهر
میرذشت (دمورران  )159 :1339و همچنین بهین ری و بهینالنههرین نیه را مسهتقیمی از
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طریق مییر وجود داشت هه از طریق دشت فراهان و مییر ری را بهه هنگهاور و هرمانشها
متصل میساخت(ناصرالدین شا  246 166 :1335عضدالملا  .)45 :1370این دو شبکة
ارتباطیِ اخیر به نام را عتبات موسوم و در قرون بعد از صفوی اهمیهت تهامّ یافت(روزنامهه
ایران 1308ق :نمر های .)824 814 832 752بنابراین بهواسطة عبور شبکهای از را ههای
ارتباطی دشت مییر از اهمیت ویژ ای برخوردار بهود و ایهن امهر بهرای رشهدس تجهارت در
منطقة مییر هافی بود است.
عیو براین به واسطة حاصلخی بودن خهاک هوهسهتانیبهودنِ منطقهه و میه ان بهارش
ساالنه در حد مطلوب هموار مهمترین فعالیت اقتصهادی سهاهنان ایهن دشهت هشهاورزی
بود است(فراهانی 1311ق :نمهر  .)37از وضهعیت هشهاورزی و محصهوالت آن در مییهر
اطی دقیقی در دست نیست ولی با توجه به ر ارش مستوفی( )74 :1362بهه نظهر مهیرسهد
هه در آن دور نی همچون امروز عمهد تهرین محصهول هشهاورزی مییهر غیت(رنهدم و
جو) حبوبات (نخود لوبیا عدس ماش و ج آن) ریاهان علوفههای(یونجهه شهبدر و جه
آن) و انههوا میههو (در رأس آنههها انگههور و فههراورد هههای آن) بههود چنههانهههه شههیر
انگور(دوشههاب)آن شهههرت عههامّ داشههته اسههت(قائممقههام فراهههانی 178 :1366؛ فراهههانی
1311ق :نمر  .)42می ان محصول غلات و حبوبات در مییر و دیگر نواحی قلمرو علیشهکر
بدان حدّ بود هه مازاد آن برای تأمین مایحتاج پایتخت صهفوی فرسهتاد مهیشهد .وقتهی در
سال . 1072ق براثر خشکسالی و حمله ملخ هها قحطهی ب ررهی در اسهپهان حهادث شهد بهه
دستور شا سیصد ه ار من غله از پارس و قلمهرو علیشهکر بهه اسهپهان منتقهل رردید(وحیهد
ق وینی  )307 :1329و همچنین سالها بعهد در دوران آشهفتگیههای سیاسهیِ بعهد از قتهلِ
نادرشا وقتی محمدحسن خان قاجار بر اسپهان مسلط شهد چهون آن شههر و توابهع آن «از
نظهم و نسهق زراعههت دور افتهاد بهود» دسههتور داد تها از دیگهر ایهاالت و والیهات همچههون
طبرستان ری و قلمرو علیشکر «عوامل و بذر آوردند» و هشهاورزی را در اسهپهان و حومهه
آن از سر ررفته و رونق دادند(رستمالحکماء  .)66 :1352بر این اساس مهیتهوان اسهتنباط
هرد هه در عهد صفوی نیه وضهعیت مسهاعدس هشهاورزی در قلمهرو علیشهکر (و بهالطبع در
مییر) آنجا را به عنوان انبار غله و مواد غذاییِ اسپهان درآورد بود.
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ر ارش عجیبی نی در خصوص شهرت باغههای پسهته و رونهق هاشهت آن در مییهر از
سوی تاورنیه درج شد بدین مضمون هه «مقدار هثیری پسته هه از ایران خارج میشود در

مالیر به عمل میآید هه شهر هوچکی است در دوازد لیو سهمت مشهرق اسهپهان اسهت و
بهترین پسته دنیا محسوب میشود و اراضی وسیعه آن به قدری پسهته مهیدههد ههه هفایهت
مصر

ایران و حمل هندوستان را میهند» (تاورنیه بیتا .)77 :بر همهین اسهاس شهادروان

باستانی پاری ی نی یکی از اقیم عمد صادراتی ایران به هند در عصر صفوی را پستة مییهر
میداند(باستانیپاری ی  .)128 :1357دیگر پژوهشگرانِ محلی نی ضهمن اشهار بهه وجهود
باغهای پسته و رونق هشت آن در مییر مدعی مهیشهوند ههه در اعصهار رذشهته در مییهر
باغهای پسته بسیار وجود داشته است هه امروز از آنها خبری نیست(نا :سهعدی :1378
13؛ تقوی راد .)21 12 :1390
تاورنیه خود هر لیو را معادل یا آغاج ترهی میداند هه هر آغاج همهی بهیش از یها
فرسنگ است (تاورنیه بیتا .)695 :با همی دقت در ر ارش تاورنیه نادرستی انتسهاب ایهن
توصیف به مییر آشکار میشود چرا هه اوالً مییر قبل از دور پهلوی نام یا ناحیه وسیع
است و هیچرا این نام بر شهرِ خاصی اطیق نمهیشهد اسهت .ثانیهاً مییهر در شهمال غهرب
اسپهان است .ثالثاً فاصلة مییر تا اسپهان خیلی بیش از دوازد لیو(حداقل پنجها لیهو) اسهت.
رابعاً امروز در سراسر مییر پرورش درخت پسته رایج نیست .خامسهاً همچنهان ههه امهروز
نواحی شرقی اسپهان شرایط پرورش پسهته را دارد در رذشهته نیه داشهته اسهت .همچنهین
تاورنیه در سفرنامة خود مطالب مغلوط و نادرست متعددی آورد هه یا ناشی از بیدقتهی او

و یا درک نادرست وی از مطالب بود است 1 .بهر ایهن اسهاس تردیهدی نیسهت ههه تاورنیهه
اصوالً دربار محلی دیگر(غیر از مییر) سخن مهیرویهد .امهروز در فاصهلة  80هیلهومتری
شمال شرق اسپهان(حدود دوازد لیو و همی بهیش از دوازد فرسهخ) روسهتایی موسهوم بهه
مییجرد هست هه شهرایط پهرورشِ پسهته نیه دارد (ابریشهمی  .)121 :1383ممکهن اسهت
 .1از جمله آنچه که درباره بچهزا بودن ملخ (ص ،)170عبور رود کارون از یک و نیم فرسخی جنوب اسپهان به

«اراضی قفر و صحرای نمکزار»(ص ،)395نحوه برخورد با نوزاد شتر در هنگام تولد(ص ،)132جنگ گاوها در قم
(ص )84آورده است.
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مقصود تاورنیه اشار به این روستا یا مکانی دیگر در فاصله اسهپهان تها هرمهان باشهد ههه بها
توجّه به بیدقتیهای تاورنیه به صورت مییر تحریف یافته است .براساس ر ارش مسهتوفی
در عهد ایلخانی ررو قابل توجهی از اییت هرد در مییر همرا با سایر والیات ثهیث بهه
دامپروری اشتغال داشتند(مستوفی  .)74 :1362این امر بعدها نی با حضهور ایهیت ق لبهاش
در این ناحیه تداوم یافت.
بافت اجتماعی مالیر

دشت مییر پیش از دورة صفویه نیه مسهکون بهود ولهی از سهاختار زبهانی قهومی و نهژادی

ساهنان آن اطی دقیقی در دست نیست .فقهط حمهدا مسهتوفی در اواخهر عههد ایلخهانی
ساهنان این ناحیه را ههرد خوانهد و از غلبهه بافهت ایلی(البتهه ایهیت ههرد) در منطقهه خبهر
میدهد(مستوفی  .)74 :1362با توجه به نقش اییت ترهمانان بهارلو در قرن نهم هجهری و
تههراهم آنههها در قلمههرو علیشههکر(رحمتی  )69-67 :1386طبیعههی اسههت هههه برخههی ایههیت
ی منطقهه همها ههرد باشهند .بها
ت ایله ِ
ترهمان نی در منطقه ساهن شهد و بهه تقویهت بافه س
پیدایش دولت صفوی طوایف ق لباش هریا بخشی از قلمرو وسهیع صهفوی را بههعنهوان
مرتع و یورت ایل خود به اقطا ررفتند .در اواسط عهد شا اسماعیل تا زمان سهرهوبی ایهل
تکلو به دست شها تهماسهب در . 937ق حکومهت و مقهام بیگلربیگهیِ قلمهرو علیشهکر در
اختیار افراد این ایل قرار داشت هه در جریان سرهوبی این ایهل جمعهی از آنهها بهه قلمهرو
عثمانی رریختند(روملو 188/1 :1357؛ منشی قمی 159/1 :1363؛ شا تهماسب 1343ق:
11-10؛ غفاری  .)285 282 :1340براین اساس معلوم است هه افراد زیهادی از ایهل تکلهو
در قلمرو علیشکر ساهن شد بودند زیرا در اواخر قرن دهم هجری در زمان شها اسهماعیل
دوم مجدداً حکومت قلمهرو علیشهکر را بهه دسهت ررفتند(اسهکندر منشهی 212/1 :1382
 )281و همچنین در آغاز قرن یازدهم نواحی اطرا

همدان را مهمتهرین مرهه تجمهع ایهن

ایل میشناختند(اسکندرمنشی .)529/1 :1382
دیگههر رههرو از ق لباشههان در منطقههه ایههیت ترهمههان بودنههد هههه از اواسههط دور شهها
تهماسب پس از هنار زدن تکلوها قدرت و حکومتس قلمرو علیشکر را تا بیش از سهه دههه
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در دسههت ررفتنههد (منشههی قمههی 579 448/1 :1363؛  .)766-765/2هلههم و تع هدّی سههران
ترهمان باعث شد تا شا تهماسب در آخرین سالهای سلطنتس خود حکومهتس قلمهرو را از
آن ها ررفته و به ایل شاملو داد( منشی قمی  .)579/1 :1363سلطه شهاملوها نیه بهیش از دو
دهه به طول انجامید (روملو 479/1 :1357؛ افوشتهای نطن ی  .)290 :1373قهدرترهرفتن
ق لباشان شاملو و استاجلو ایل تکلو و ترهمان را به واهنش واداشهت تها در اوایهل قهرن 11
ب مجهدد قهدرت دسهت بهه ههار شهوند (اسهکندر منشهی  .)322/1 :1382ایهن
برای تصاح ِ
ن ا های ایلی و چالش آنان با قدرت سلطنت شا عباس را به تسویهحساب با سران ق لباش
و خلع ید از آنها وادار هرد .بنابراین شا عباس از ابتدای حکومت خهود حکومهت قلمهرو
علیشکر را به افراد ایل استاجلو داد هه بیش از  35سال بها آرامهش و امنیهت تمهام بهر منطقهه
حکومت هردند( افوشتهای نطن ی 217 :1373؛ اسهکندر منشهی  .)1042/2 :1382بهه نظهر
میرسد علت انتخاب ایل استاجلو و آرامش قلمرو در زمانِ آنها با هم تعهداد بهودنِ افهراد
این ایل در این قلمرو مرتبط باشد.
در این روند دشت مییهر نیه بهه عنهوان بخشهی از قلمهرو علیشهکر توجهه رروههی از
طوایف ق لباش را به خهود جلهب ههرد و آنهان در روسهتاها و نهواحی مختلهف آن سهاهن
شدند .از ج ئیات چگونگیِ تقسیم مییر بین این طوایف اطی ِ مستقیمی دانسته نیسهت امها
براساس شواهد موجود روستاهای شمالی دشت مییر در بلهوک تهرک بهه ایهل شهاملو در
بخش های میانیِ دشت مییر بیفاصله در جنوب شهاملوها بخهشههای میهانی دشهت مییهر
همچون آورزمان و دهلق تا هسب و ننج و قوزان در اختیهار تهرهمنهها قهرار ررفت(تهاریخ
بیگدلی 811 803 794 :1367؛ فراهانی 1311ق :نمر  .)40نواحی جنهوب شهرقی مییهر
تا حدود شازند هنونی به ایل تکلو اقطا داد شد (تاریخ ق لباشان  )28 :1361و روستاهای
جنوب مییر هه در مجاورت بروجرد و سربند قرار دارند مسکن ایل بیات شهد .ایهل بیهات
بهعنوان یکی از شعب ب رگ تهرهمن در شهرق بروجهرد ههر رود و سهربند اقطها داشهتند
(تاریخ ق لباشان .)24 :1361
از آنجا هه یکی از روستاهای مییر در جنهوبِ مرهه ِ شهرسهتان اردکلهو نهام دارد و
میدانیم هه اردکلو نام یکی از تیر های هماهمیتس ایل روملو بود اسهت(تاریخ ق لباشهان
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 )12 :1361میتوان فهمید هه رروهی از افراد ایل روملو نیه در بخهشههای جنهوبیِ مییهر
ساهن شد بودند .از حضور دیگر طوایف ق لباش یعنی طوایف استاجلو افشهار و ذوالقهدر
در دشت مییر اطیعی در دست نیست .از آنجا هه سلطه عثمانیها بر بخش غربی قلمرو بر
بسیاری از اییت ق لباش ناروار بود عد زیهادی از آنهها بهه سهوی منهاطق دیگر(حتهی تها
هند) از جمله بخش شرقی قلمرو علیشکر مهاجرت هردند(اسکندر منشهی 406/1 :1382
635؛ نهاوندی  .) 979/3 :1925بر این اسهاس محتمهل اسهت ههه ایهیت زندیهة سهاهن در
اطرا

هرمانشا نی در این زمان به مییر مهاجرت هرد و در بخش جنوب شرقی آن بهر

هرانِ را اسپهان به قلمرو ساهن شدند .مطابق اسناد و مدارک این ناحیه قبیً در اختیار ایهل
تکلو بود ولی بها توجهه بهه سرهشهی ایهل تکلهو و تنبیهه آنهها توسهط شها عبهاس در سهال
. 1005ق(اسکندر منشی  )529/1 :1382میتوان ا سهتنباط ههرد ههه ایهل زنهد بعهد از غلبهه
عثمانی بر بخش غربیِ قلمرو از زهاب تا نهاوند در . 996ق از سلطه عثمانی به سهتو آمهد
و به بخش شرقی قلمرو علیشکر رریخته و بخشی از یورت تکلوها را در روسهتاهای پهری و
همازان تصاحب هردند(نامی اصفهانی  .)4 :1368همچنهین ممکهن اسهت ایهن جابههجهایی
یورت نتیجة تدبیرِ تعمدیِ شا صفوی بود باشد .در هر صورت مییر از لحهاط اجتمهاعی
به یکی از اماهنِ استقرار تجمع و تراهم اییت ق لباش مبدّل رردید .تراهمِ نیروی ایلی به
من لة قدرت نظامی در اختیار رؤسای این اییت بود هه بعد از سهقوط صهفویه ایهل زنهد را
قادر ساخت تا برای تصاحب قدرت وارد عرصه شود.
اهمیت فرهنگی مالیر

یا جنبه از اهمیت فرهنگی ه اجتماعی مییر شکار و تفرجِ شهاهان صهفوی در آنجاسهت

چنانهه شا اسماعیل در سال . 914ق با فرارسیدن فصل ررما از قم به هرهرود و سپس بهه
دشت مییر رفتهه و بعهد از تفهرج در چمهن مییهر بهه دیگهر نقهاط یییقهی اطهرا

همهدان

رفت(خوانههدمیر 567/1333:4؛ جهانگشههای خاقههان 575 :1364؛ جنابههدی .)314 :1378
باری دیگر در سال . 924ق شا اسماعیل هه در حوالی بیستون و چمچمهال مشهغول شهکار
بود با فرا رسیدن زمستان برای قشیق به سوی قم رفت هه مسیر او بایسهتی از دشهت مییهر
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رذشته باشد(غفاریق وینی  .)278 :1340شا تهماسب نی در سال . 950ق بعهد از آنههه
زمستان را در قشیق قم به سر برد بود برای یییق و اسهتفاد از منهاهر طبیعهی و تفهریح بهه
سوی سربند و ه از رفته و از آنجا به یییق خان هورم رفت (غفاریق وینهی 295 :1340؛
حسینی استرآبادی  .)69 :1364از آنجا هه خان هورم در تویسرهان است و مسهیر سهربند
به تویسرهان باالجبار از مییر میرذشته بایستی بخشی از تفریحِ اردوی سهلطانی در مییهر
بود باشد .همچنین مورخان دیگر با ر ارش مفصّلتری در اینبار از تفریح او در حهوالی
همدان و نهاوند خبر داد اند(منشیقمی 299/1 :1363؛ جنابدی  .)484 :1378از آنجا ههه
دشت مییر در حدفاصل بین همدان و نهاونهد قهرار ررفتهه منطقهی اسهت ههه تصهور شهود
اردوی شاهی در این زمان (یا حداقل بخشی از این زمان) در دشت مییر بود هه از جنوب
غرب با نهاوند و از شمال با همدان پیوستگی داشته است .شا عباس نیه در سهال . 1021ق
بعد از آنهه فصل بهار را در اسپهان سپری هرد بود در فصل تابسهتان از مسهیر فریهدن بهه
دشت مییر رفت و در شهکاررا ههای آن «بهه سهیر و شهکار» مشهغول شد(اسهکندر منشهی
.)848/2 :1382
یا جنبة دیگرِ این اهمیت قرار ررفتن مییر بر سرِ را عتبهات اسهت .اررچهه سهاهنان
مییههر (بههه عنههوان یکههی از دهسههتانهههای نهاونههد) هههه در عهههد ایلخانههان شههیعه اثنههیعشههری
بودند(مستوفی  )74 :1362اما در قرن دهم با رسمیت تشیع موقعیتس این مهذهب در مییهر
بیش از پیش تحکیم یافت .با توجه به اهمیتس زیارت عتبات عالیات در مذهب شیعی از این
پس عبور هاروانهای زوّار از بخشهای مختلف هشور به سوی عراق عرب رونق ررفته و
مییر بهعنوان معبر زوّار بخشهای مره ی و شرقی ایران به عتبات اهمیت ویژ یافت.
منابع عهد صفوی در خصوص وضعیت این را در مییر اطیعی به دست نمیدهند امها
با توجه به تداوم شرایطس عهد صفوی در قرون بعد و از قیاس با منابع قاجاری برمهیآیهد ههه
این را از سه مسیر اصلی وارد دشت مییر میشد و هر سه شعبه در منتهیالیهه شهمالغربهیِ
مییر به هم پیوسته و سپس به سوی هرمانشا امتداد مییافت :یا را از اسپهان بهه پهری و
بعد به روراب آمد و از جنوبِ محلِ شهر هنونیِ مییر به سوی غرب ادامه مهییافهت .را
دیگر نی از قم و ری از طریق دشهت فراههان و دشهت چهراء( شهراء) از طریهق بابهارئیس و
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ازناو به محل شهر هنونی مییر رسید و سهپس بها را اول یکهی شهد و بها عبهور از وسهط
چمن مییر به سوی غرب دشت مییر(یعنی روستای باباهمال هنونی) میرفت(چریکو
81 :1358؛ ناصرالدین شا  .)246 :1335را سوم نی هه با فاصله چند فرسهخ در شهمال را
دوم قرار داشت از بخشهای میانیِ دشت فراهان و چراء آمد و با عبور از قر تگینهی و نهنج
به شمال دشت مییر وارد شد و پس از عبور از جوهار و حسینآباد شاملو به حمیلآبهاد و
سپس باباهمال میرفت و با دو شعبة قبلی یکی میشد(ناصرالدین شا 1311ق167-164 :؛
روزنامه ایران 1311ق :نمر  .)832اما دوبار از باباهمال به دو شعبه تقسیم شد و راهی بهه
سوی فرسفج و از آنجا به سوی هنگهاور و هرمانشها مهیرفت(ادیهبالملها 266 :1364؛
ناصرالدین شا )237 :1335و راهی دیگر با عبور از تنگ طایمه به سوی د سرخه و دشهت
خ ل در شمال نهاوند و از آنجا به هرمانشا میرفت(روزنامه ایران 1311ق :نمر .)714
رونقِ زیارت جایگا مییر را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهایِ ارتباطی میان ایران و
عتبات در ن د شیعیان اهمیتی ویژ بخشید .قداستس عملِ زیارت بهزودی توجهه بسهیاری از
واقفان و خیرین را به خود جلب هرد و تا دور قاجار تعهداد زیهادی زائرسهرا هاروانسهرا و
ابنیه خیریه دیگر نظیر پل آبانبهار و جه آن جههت اسهتفاد زوّار در روسهتاهای سهرِ را
ساخته شدند هه وهیفه خدماترسهانی بهه زوّار عتبهات را برعههد داشتند(ناصهرالدین شها
241 237 :1335؛ روزنامه ایران 1311ق :نمر  .)814بدینسان مییر از نظر فرهنگی بهرای
دیگر ساهنان شیعیمذهب فیت ایران اهمیت پیدا هرد.
اهمیت سیاسی ـ نظامی مالیر

مییر از نظر سیاسی و نظامی نی در دور مورد مطالعه دارای اهمیت رردید و این اهمیت از

سه جنبه قابل مشاهد است:
الف .منازعات ایران و عثمانی

در ابتدای قرن دهم هجری شا اسماعیل بها تأسهیس دولهت صهفوی تهیش بهرای تصهر

اراضی بین سند تا فرات را بهعنوان قلمهرو همیشهگیِ ایهران آغهاز ههرد و در سهال . 914ق
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عراق عرب را زیر فرمان ررفت(منشیقمی 93/1 :1363؛ خوانهدمیر 567/4 :1333؛ امینهی
هروی  .)287-286 :1383از آن سوی دولت عثمانی نی به نواحی شرق آنهاتولی شهامات
و عراق چشم داشت .این امر به تقابلِ دو قدرت و منازعات طوالنی میان آنهها انجامیهد ههه
تا پایان حکومت نادرشا افشار ادامه یافهت .بعهد از غلبهه عثمهانی بهر عهراق عهرب (روملهو
 )335 331-328 :1357قلمرو علیشکر به عنوان یا ایالهت سهرحدی درآمهد ههه وهیفهه
دفا در برابر زیاد طلبیها و تجاوز نیروهای عثمانی را عهد دار بود.
ارر در نظر بگیریم ههه در آن زمهان هنهوز در منهاطقی ههه امهروز «اسهتان هردسهتان»

خواند مهیشهوند ههیچ نقطهة شههری وجهود نداشهت 1.همچنهین از آنجها ههه در فهرسهت
حکمرانانِ تابعِ بیگلربیگیِ قلمرو علیشکر از حاهم نشهین هرمانشها ذههری بهه میهان نیامهد

(میرزا سمیعا  )84 :1368برمیآید هه شهر هرمانشا در منازعات ایهران و عثمهانی آسهیب
فراوان دید و در آن منطقه شهر عمدة دیگهری ههه تهوان دفها در برابهر ارتهش عثمهانی را
داشته باشد وجود نداشت .بنابراین معلوم است هه مهمترین مرهه دفها در برابهر عثمهانی
شرقِ قلمرو علیشکر با شهرهای همدان و نهاوند بود است.
ارر توجه داشته باشیم هه در نواحی هردنشین استحکامات دفاعی بهه شهکل قلعههههایی
بودند هه در نقاط صعبالوصول هوهستانی سهاخته شهد بودنهد مهیتهوان فهمیهد ههه ایهن
قلعهها فقط برای حفظ ساهنان قلعه ساخته شد و توان ممانعت از پیشرویِ لشکریانِ عثمانی
را نداشتند .در نتیجه نیروهای عثمانی سریعتر از آنچه تصور مهیرود خهود را بهه همهدان و
نهاوند میرساندند .چنانهه در سال . 997ق لشکرِ عثمانی به فرماندهی سنانپاشا حکمهران
بغداد تا قلب قلمرو پیشروی نمود و همدان را غارت هرد و نهاوند را تها  15سهال بعهد در
تصر

نگه داشت و همچنین قلعه دیگری در روستای سعد وقاصِ نهاوند پایهری ی هردنهد

تا عیو بر بخش غربی قلمرو علیشکر ایالت لرستان را نی تحت نظر داشهته باشند(اسهکندر
منشی .)625/2 407-405/1 :1382

 .1زیرا سنندج به عنوان اولین مرکز شهری این منطقه در ساا  1046بنیاان گااشاته شاد کاه منازعااا ایاران و
عثمانی نیز رو به کاهش گااشته بود.
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با این وضعیت دشت مییر هه از سمت شمال و غهرب توسهط ههو الونهد و شهعب آن
محدود و محصور شد همچون دژی طببیعی میتوانست تا مدتی از ورود لشکریان عثمانی
در امان باشد و با توجه به اینهه را ارتباطیِ نهاونهد و همهدان بهه پایتخت(=اسهپهان) نیه از
دشت مییر میرذشت این منطقه به عنوان مره تهیه تهدارهات و پشهتیبانی جههت ارسهال
نیروی امدادی برای همدان نهاوند بود .بنابراین دشت مییر با داشتن چمن طبیعهی رسهترد

موسوم به «آقاولنگ» 1مکان مناسبی برای نگهداری اسبان و لشهکریان سهلطنتی بهه حسهاب
مهیآمهد .سهرانجام در سههال . 1012ق شها عباس(حها. 1038-996 :ق) پهس از تقویههت
.1

در شرح حوادث عهد صفوی ،به نام چند اولنگ(=چمن) در اطراف همدان ،همچون اولمه بالغی ،اولنگ

همدان ،آقاولنگ و جز آن اشاره شده است .به گفته مورخان عهد صفوی ،شاه اسماعیل(حک930-907:ه.ق) بعد
از برگزاری جشن نوروز( سا 925ه.ق؟) در قم ،به ساوه رفت و از آنجا به فراهان و سپس به کرهرود رفته و بعد
از زیارا امامزاده سهل بن علی «از راه سیالخور به آقاولنگ همدان خرامید و از آق اولنگ ،آهنگ اولنگ همدان
کرده(»..خواندمیر567/4 :1333 ،؛ جهانگشای خاقان575-574 :1364،؛ جنابدی .)314 :1378 ،در سا  1020ه.ق
نیز شاه عباس از اسپهان به قصد آذربایجان حرکت کرد و از راه فریدن به آقاولنگ رفت و در آقاولنگ اردو را
دو قسمت ساخت آغروق را به همراه عدهای به سلطانیه ارسا داشت و خود نیز با بخشی از سپاه عازم نهاوند
شده و قلعۀ نوساختۀ نهاوند را بازدید کرد و چند روز در متنزهاا تویسرکان و نهاوند و آن حدود به گردش و
شکار مشغو و به چمن سلطانیه رفت(اسکندر منشی.)848/2 :1382،
از این روایاا استنباط میشود که آقاولنگ با اولنگ همدان فرق داشته و هم اینکه میان سیالخور و همدان(یا
به عبارا کلی تر بین اسپهان و همدان) واقع و هم راه مستقیمی بین آق اولنگ به نهاوند و سلطانیه وجود داشته
است .از آنجا که قطعاً راه عبور از سیالخور و اسپهان به همدان از دشت مالیر عبور میکرده ،و همچنین از دشت
مالیر راه مستقیمی با جهت غربی -شرقی بین فراهان و نهاوند برقرار بوده است ،به درستی میتوان نتیجه گرفت
که آقاولنگ در دشت مالیر واقع بوده است .از نظر شرایط اقلیمی منطقه ثالث ،به ویژه مالیر ،در طو

قرون

گاشته ،به شدا با پدیده اروزیون یعنی «ضعف استعداد فالحتی» مواجه شده و در نتیجه ،بعد از شاه عباس،
چمن آق اولنگ به شدا آسیب دید؛ چنانکه در اوایل عهد قاجار ،تقریباً از رونق افتاده (دوبد )302 :1371 ،و در
اواخر قاجار ،به شورهزار مبد شده بود (عضدالملک .)46 :1370،آقاولنگ به معنای چمن سفید (و یا بزرگ)
است .در دشت شورهکاا مالیر نیز چمن طبیعی با مساحتی بالغ بر  20هکتار وجود دارد که در میان تکههای
چمن قسمتهایی از زمین سفید رنگ و نمکی دیده میشود و به همین جهت به شورهکاا معروف است .این
هم دلیلی دیگر بر درستی انطباق آقاولنگ با دشت شورهکاا مالیر است .این چمن طبیعی تا بیست و اند سا
پیش ،چراگاه احشام و دوابّ روستاهای اطراف ،در فصو بهار و پاییز بود که در اثر خشکسالی ،امروزه تقریباً
بالکلّ مضمحل شده است .هنوز اهالی روستاهای اطراف ،این دشت را با عنوان «مَرغ» میشناسند.
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مواضع و موقعیت خود به مقابله با عثمانی پرداخت .او بها اعه ام لشهکر و نیهروی امهدادی از
طریق مییر به حسنخان استاجلو بیگلربیگی قلمرو علیشکر در همدان دستور داد تها لشهکر
عثمانی را از نهاوند بیرون هننهد .لشهکر اع امهی بها حمایهت ق لباشها ِن سهاهن در نهاونهد بهه
سههرعت بههر دشههمن غالههب شههد و نهاونههد را آزاد سههاختند(اسکندرمنشههی .)636/2 :1382
بنابراین در این میان دشت مییر به عنوان مره ارتبهاط همهدان و نهاونهد بها اسهپهان عمهل
هرد و دارای اهمیت فراوان شد.
شا عباس در پی اختی

میان فرماندهان عثمانی در بغداد در سهال . 1017ق تصهمیم

به فتح بغداد ررفت .لذا خود را بهه چمهن آق اولنهگ در مییهر رسهانید .سهپس حسهنخهان
بیگلربیگی علیشکر را با لشکری به ماهیدشت اع ام داشهت تها مترصهد اوضها باشهند و در
زمانِ مقتضی با دستور شا به بغداد حمله هنند (اسکندر منشی 765-764/2 :1382؛ حسینی
استرآبادی  .)193 :1364اردوی شاهی نی با اقامت در آقاولنگس مییر عیو بهر تفهریح و
شکار و تهیه تدارهات الزم مترصد بود ههه در صهورت پیهروزیِ لشهکریان و یها نیهاز بهه
نیروی امدادی شخصاً به بغداد برود .این اقامت چندین مها طهول هشهید و در همهین زمهان
خبر دررذشتس مریم سلطان بیگم دختر شا تهماسب و همسهر خهان احمهد خهان ریینهی را
دریافت هرد(اسکندرمنشی  .)803/2 :1382اررچه برنامه تسخیر بغداد در این سال به نتیجه
نرسید اما از جایگا مهم دشت مییر در برنامههای نظامیِ شا عباس هاسته نشهد .چنهانههه
پس از صدور فرمانِ تعمیر قلعه نهاوند برای مقابله با دیگر حمیتس احتمالیِ عثمانی در سال
. 1021ق از اسپهان بهه دشهت مییهر آمهد و پهس از مهدتی شهکار و تفهریح در چمهن آق
اولنگ تدارهات و اردوی شاهانه را به چمن سلطانیه فرسهتاد و خهود شخصهاه بهه بازدیهد از
چگونگیِ انجام تعمیر قلعه نهاوند رفته و پس از مدتی به سهلطانیه بازرشت(اسهکندر منشهی
 .)848/2 :1382بنابراین دشت مییر مکانی برای اقامت شا جهت نظارت بر پیشرفت امور
عمرانیِ مربوط به استحکامات دفاعی در نهاوند درآمد بود.
با مرگ شا عباس عثمانیها فرصت را غنیمت شمرد و به سمت داخله ایران پیشروی
را آغاز هردنهد و شها صهفی سهپاهی را بهه مقابلهه فرسهتاد امها در جنهگ مریهوان . 1039ق
شکست خورد و مرزهای غربی ایران در برابر آنها رشهود شهد چنهانههه حتهی همهدان
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بهعنوان مره قلمرو علیشکر بهه دسهت عثمهانیهها افتهاد .شها صهفی ههه در خهود قهدرت
مقاومت نمیدید به دشت مییر(روستای دمق) عقبنشینی هرد .سپاهیان عثمهانی از همهدان
رذشته و از سمت درر ین به سوی دشت فراهان پیش تاختنهد .شها صهفی نیه بهه هسهب
هرسیِ اداریِ مییر آمد و پس از تجمع نیروها برای مقابلهه بها سهپاهیان عثمهانی بهه سهوی
منطقههه درر ه ین حرهههت هرد(محمههد معصههوم خههواجگی اصههفهانی 88 :1368؛ حسههینی-
استرآبادی  .)239 :1364فرماند عثمانی پس از اطی از این امر به سهرعت منطقهه را رهها
هرد و به بغداد مراجعت نمود.
بعد از حملة افغانها و سقوط اصفهان در . 1135ق نیروهای عثمانی نیه بهرای تصهر
غرب ایران دست به هار شد و طی معاهد ای با روسیه قلمهرو ایهران را بهین خهود قسهمت
نمودنههد .بههراین اسههاس لشههکر عثمههانی بهها پیشههروی در غههرب ایههران عههیو بههر آذربایجههان
هردستان قلمرو علیشکر و لرستان را تصهر

ههرد و تها حهدود هه از(=اراک هنهونی) را

تحت اختیار ررفتند .با ههور طهماسبقلی خان(= نادرشها بعهدی) و دفهع افغهانهها توسهط

وی حمله به نیروهای عثمانی و بازپسریری قلمرو ایران آغاز شد .در این روند طهماسب-

قلی خان از فارس به خوزستان و سپس خرمآباد لشکر هشید و با عقبراندن لشکر عثمانی
این نواحی را آزاد نمود و سپس با سرعت زیاد به نهاوند رفته و بها غهافلگیر نمهودنِ اردوی
عثمانی آنها را مغلوب نمود و بر نهاوند مسلط شهد .بهاقیمانهد لشهکر عثمهانی بهه سهوی
همدان رری ان شد .در این زمان خبر رسید هه لشکر عثمانی از تویسرهان رذشته به دشهت
مییر وارد شد اند .طهماسبقلی خان به محض وصول این خبر با شتاب از نهاوند حرههت
هرد و اردوی عثمانی را در هنار رود مییر تارومهار هرد(اسهترآبادی .)120-119 :1341
این امر نشان میدهد هه در طول دوران صفوی منطقه مییر از نظر نظهامی ه سیاسهی چنهان
اهمیتی یافته بود هه لشکر عثمانی حاضر به تخلیه آن نبهود و مهیدانسهتند ههه بهرای حفهظ
همدان بایستی مییر را در اختیار داشته باشند.
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ب .تأمین نیروی نظامی برای دولت مرکزی

استقرار اییت ق لباش در مییر بافت اجتماعی آن منطقه را تغییر داد .بها توجهه بهه مههارتس

نظامیِ اییت تجمع آنها به معنیِ حضورِ یا نیروی نظامیِ قابل توجه در مییهر بهود .ایهن
افرادس نظامی فقط به تبعیت از ریهش سهفید ایهل عمهل ههرد و او را در رسهیدن بهه اههدا
سیاسی و نظامیاش یاری میدادند .بنابراین از ایهن زمهان در هرجها ههه از حضهور نظهامی
ب ررانِ ق لباشِ مستقر در قلمرو علیشکر (و بالطبع مییر) خبر میرسهد بهدان معناسهت ههه
جمعی از نیروهای ایلیِ منطقه را با خود همرا داشهتهانهد .پادشها صهفوی در منازعهات بهین
ایران و عثمانی به حکمرانان نهواحیِ مختلهف قلمهرو علیشهکر فرمهان مهیداد تها زیهر فرمهان
بیگلربیگی قلمرو در جنگ با عثمانی شرهت هنند و این رؤساء با افراد ق لباشِ تحت فرمان
خود به صفو

متحدی در مقابل دشهمن تبهدیل مهیشدند(اسهکندر منشهی 649/2 :1382

925 902 764؛ جنابدی  .)886 :1368بنابراین عمهیً مییهر همچهون سهایر نقهاط قلمهرو
علیشکر از یا نیروی نظامیِ سرشار بهر مند شد هه پیش از آن نداشهت چنهانههه از ایهن
پس نیروهای نظامی مییهر بهه داشهتن قهد و بهاالی رشهید مشههور بهود اند(ناصهرالدینشها
1311ق .)164 :بنابراین مییر از این پس بهعنوان یکی از مراه تأمین سرباز بهرای دولهت
مره ی اهمیت یافت.
ج .نظارت بر ایالت لرستان

لرستان بخش وسیعی از نواحی غربی ایران در حدّ فاصهل بهین هرمانشها و همهدان تها خوزسهتان و
عراق عرب را دربر میررفت .این پهنة وسیع جغرافیایی از ارتفاعات در ها و دشهتههایی تشهکیل
یافته هه سرچشمه رودهای فراوانهی بهود .موقعیهت هوهسهتانی ایهن ناحیهه عهیو بهر جلهوریری از
پیدایش شهر پرجمعیت تردد لشکریان و در نتیجه تسهلط دولهت مرهه ی بهر ایهن ناحیهه را دشهوار
میساخت .از سوی دیگر تناسب منطقه با زندری هوچنشینی و اشتغال غالهب اههالی بهه دامهداری
نوعی بافت ایلیاتی به آن داد بود .لذا حکومتهای ایرانی میهوشهیدند تها سهلطه خهود را بهر ایهن
ناحیه از طریق ایجاد استحکامات نظامی و استقرار لشهکر در آنهها اعمهال هننهد .صهعوبت تهردد در
منطقه و دشواری امدادرسانی به نیروهای مستقر از یا سو و تمایل به اعمال حاهمیهت بهر طوایهف
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پراهند در این ناحیه از سوی دیگر زمینه را بهرای تشهکیل یها بافهت سیاسهی نیمههخودمختهار در
آنجا فراهم مینمود.
بر این اساس منطقه لرستان از قرن ششم هجهری زیهر فرمهان سلسهله محلهی اتابکهان لهر

هوچا یا آل خورشید قرار داشت .شا اسهماعیل در سهال . 914ق پهس از غلبهه بهر شها -
رسههتم اتابهها لرسههتان ایههن ایالههت را ضههمیمه قلمههرو صههفوی سههاخت(عالمآرای شهها
اسماعیل  .)179-170 :1349از آن پس شاهان صفویه با اهتفا به اههار اطاعهت اتابکهان لهر
موجودیت آنها را به رسمیت شناخته و آنها را ابقها هردنهد .امها وضهعیت داخلهی لرسهتان
مخصوصاً سابقه تاریخی این خاندان و نیروی نظامیِ مقتدر ایلیِ آن ناحیه به نحوی بود ههه
اتابکان را قادر میساخت تا از اطاعت نسبت به حکومت مره ی سرپیچی هننهد .چنهانههه
راهی با پیوستن به سلطان عثمانی از اطاعت دولهت مرهه ی سهر بهاز مهیزدنهد و صهفحات
جنوبیِ قلمرو علیشکر را مهورد تعهر

قهرار مهیدادنهد و رهاهی بها عثمهانی از درِ مخالفهت

درآمد و به حکومت صفوی اههار مودّت میهردند(غفاری 174 :1340؛ اسکندرمنشهی
471-469/1 :1382؛ بدلیسههی  .)53-48/1 :1377بههه همههین علههت شهها عبههاس در سههال
. 1006ق اتابکان را منقر

نمود و والیان لرستان را جایگ ین آن هرد.

در قرن دهم هجری پایتخت صفویه در ق وین مسهتقر بهود و مسهیر ارتبهاطی قه وین بهه
لرستان از قلمرو علیشکر به ویژ مییر میرذشت .بنابراین قلمرو علیشکر نقش اساسی در
نظارت بر لرستان داشهت چنهانههه بیگلربیگهی قلمهرو علیشهکر مالیهات ایهیت لرسهتان را
جمعآوری میهرد(بدلیسی  )48/1 :1377و در نتیجه در اسناد آن زمان این بخش را با نام
لرستانِ همدان یاد هرد اند (نهاوندی  .)1525/3 :1925در این میان صفحات جنوبیِ قلمرو
علیشکر هه عبارت از مییر نهاوند و بروجرد باشد به حکم مجهاورت بها سهرزمین لرسهتان
در مطیع نگا داشتن لرستان و مهارِ حمیت تعرضی اییت لر به قلمرو علیشکر نقهش مهمهی
داشتند .بهطوریهه بعد از شورش جهانگیر در سال . 940ق در زمانی هه شا تهماسهب در
سال . 949ق در یییقاتس مییر و اطرا

آن بود(جنابهدی  )484 :1378نیروههای دولتهی

برای سرهوبی جهانگیر اع ام شدند(اسکندر منشی  .)469/1 :1382حتی لشهکریان عثمهانی
بعد از حمله به قلمرو علیشکر برای آنهه بر لرستان هم نظارت داشته باشهند قلعهه خهود را
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در نهاوند مستقر ساختند هه لرستان را نی تحت هنترل داشهته باشند(اسهکندر منشهی :1382
 .)407/1شا عباس نی ایل بیات را در صهفحاتس جنهوبی قلمهرو علیشهکر مسهتقر سهاخت تها
رفتارهای بیضابطة اتابا لر را مهار نماید( اسکندر منشی  .)440/1 :1382اهمیت این امهر
چنان بود هه در قرون بعد نی آقا محمدخان پس از سرهوبیِ هامل هواداران زندیه در مییر
در سال . 1200ق در آنجا باقی ماند تا زمانی هه اسماعیل خان والهی لرسهتان نیه احسهاس
خطر هرد و عریضههای مبتنهی بهر اطاعهت و وفهاداری را بهه خهدمت او فرسهتاد (سهاروی
152 :1371؛ غفاریهاشانی 716 :1369؛ هدایت  .)196/9 :1339بنابراین معلوم است ههه
یکی از جنبههای اهمیت سیاسیِ مییر نقش آن در نظارت بر لرستان بود است.
نتیجه

این پژوهش نشان داد هه منطقه مییر در حدّ فاصل شهرهای همدان نهاونهد و بروجهرد بهه

حکم مجاورت با مره قلمرو علیشکر( یعنی همدان) و قرار ررفتن بر سرِ را ههای ارتبهاطیِ
نواحیِ مره ی ایران با بینالنهرین و عتبات در عهد صفوی واجد اهمیت اقتصادی بود امها
بهعلت فقدان مره شهری از آن نام برد نشهد اسهت .در ایهن زمهان بها توجهه بهه رسهمیت
مذهب تشیع و قداست عمهلِ زیهارت مشهاهد متبرههة ائمهه( ) در ایهن آیهین و عبهور مسهیر
ارتباطی نواحی مره ی با عتبات از مییر و همچنین وجود چرارا ها و تفرجرها ههای غنهی
در هههو هههای اطههرا

مییههر بههه ایههن منطقههه اهمیههت فرهنگههی بخشههید و همچنههین تولیههد

محصوالت هشاورزی بهویژ غیت عیو بر را های تجاری اهمیت اقتصهادی آن منطقهه
را اف ایش داد بود .ل وم نبرد با عثمانیها و مخصوصاً غلبه عثمانی بر نهاونهد در اوایهل قهرن
 11هجهری مییههر را مکهانی بههرای اسههتقرار لشهکریان و همچنههین بهههصهورت مرهه تههأمین
تدارهات ارتش صفوی درآورد .استقرار طوایف ق لباش در منطقه نی بهتدریج بافت قهومی
و اجتماعی آن را تغییر داد و در عین حال مییر را به یکهی از مراهه تهأمین نیهروی نظهامی
برای دولت مره ی تبدیل هرد .همچنین مجاورت با لرستان و ناآرامی ایهیت و عشهایر آن
منطقه مییر را بهعنوان مره ی برای نظارت بر این ایالت مبدّل ساخت.
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انجمن آثار ملی.
 اسکندر منشی( .)1350تاری عـال آرای عباسـی .بهه هوشهش ایهرج افشهار .تههران:
امیرهبیر و تأیید اصفهان.
 اعتضادالسلطنه علیقلی میرزا ( .)1370اکسیرالتواری  .تصحیح جمشید هیهانفر .تههران:
ویسمن.
 افضلالملا غیمحسهین( .)1361افضـلالتـواری  .بهه هوشهش منصهور اتحادیهه و
سیروس سعدوندیان .تهران :نشر تاریخ ایران.

 افوشتهای نطن ی محمود بن هدایتا ( .)1373نقاوة اآلثار فی
اهتمام احسان اشراقی .تهران :علمی و فرهنگی.

کریا ایاریار .بهه

 امینی هروی صدرالدین ابراهیم( .)1383فتوحات شاهی .تصحیح محمدرضا نصهیری.
تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 باستانیپاری ی محمدابراهیم ( .)1357سیاست و اقتصاد عصر صفوی .تههران :صهفی
علیشا .
 بدلیسی شر الدین( .)1377شرفنامه .تصحیح زرنو  .تهران :اساطیر2[ .جلد در یها
مجلد].
 بیگدلی غیمحسین( .)1367تاری بیگدلی؛ مدارک و اسناد تهران :بوعلی.
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 تاری قزلباشان( .)1361تصحیح میرهاشم محدث .تهران :بهنام.
 تاورنیه ژان باپتیست(بیتا) .سفرنامه تاورنیه .ترجمه ابهوتراب نهوری .بها تجدیهدنظر و
تصحیح حمید شیرانی .ه تهران :هتابخانه سنایی و هتابفروشی تأیید اصفهان.
 تقویراد محمودرضا( .)1390کارنامه مالیر .تهران :بوستان قرآن.
 جنابدی میهرزا بیها حسهن بهن حسهینی( .)1378روضةالصـفویه .تصهحیح غیمرضها
طباطباییمجد .تهران :بنیاد موقوفات دهتر افشار.
 جهانگشای خاقان( .)1364تصحیح ا دتا مضطر .اسیمآباد :مرهه تحقیقهات فارسهی
ایران و پاهستان.
 چریکو

( .)1358سیاحتنامه .ترجمه ابگار مسهیحی .بهه هوشهش علهیاصهغر عمهران.

تهران :هتابهای جیبی.

 حسینیاسترآبادی حسن بن مرتضی( .)1364تاری سلطانی :از شی صفی تـا شـاه
صفی .تصحیح احسان اشراقی .تهران :علمی.

 خواندمیر غیاثالدین بن همامالهدین( .)1333حبیبالسیر فـی اخبـار افـراد بشـر.
تهران :خیام.
 دالواله پیترو( .)1370سفرنامه .ترجمه شعا الدین شفا .تهران :علمی و فرهنگی.
 دمورران ژاک( .)1339مطالعات جغرافیایی ،جلد  .2ترجمهه ههاهم ودیعهی .تبریه :
چهر.
 دوبد بارون ( .)1371سفرنامه لرستان و خوزستان .ترجمه محمدحسین آریا .تهران:
علمی و فرهنگی.

 رحمتی محسن (« .)1386تأملی در باب قلمرو علیشهکر» .مجله تاری ایران و اسالم
دانشگاه لرستان .سال اول شمار دوم (از ص 63تا ص .)104

 رستمالحکماء محمدهاشم آصهف( .)1352رست التـواری  .تصهحیح محمهد مشهیری.
تهران :امیرهبیر.
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 روزنامه ایران (1311-1308ق) .تهران :چاپ سنگی
 روملو حسنبیگ( .)1357احسنالتواری  .تصحیح عبدالحسین نوایی .تهران :بابا.
 ساروی محمدتقی بن فتحا ( .)1371تاری محمدی .تصحیح غیمرضها طباطبهایی-
مجد .تهران :امیرهبیر.

 سعدی ایرج( .)1378تاری نمایش در مالیر .مییر :علمرستر.
 شا تهماسب(1343ق) .تذکره شاه تهماسب .برلن :چاپخانه هاویانی.
 شیروانی زینالعابدین (1315ق) .بستانالسیاحه .تهران :چاپ سنگی.

 شههیروانی زیههنالعابههدین( .)1339ریــا

الســیاحه .تصههحیح اصههغر حامههدی .تهههران:

هتابفروشی سعدی.
 عال آرای شاه اسماعیل( .)1349تصحیح اصغر منتظرصاحب .تهران :بنگا ترجمهه و
نشر هتاب.
 عضدالملا علیرضاخان( .)1370سفرنامه عتبات .به هوشش حسن مرسهلوند .تههران:
مؤسسه پژوهشی و مطالعات فرهنگی.
 غفاری ق وینی قاضی احمد( .)1342تاری جهانآرا تهران :هتابفروشی حافظ.
 غفاری هاشانی ابوالحسهن( .)1369گلشن مـراد .تصهحیح غیمرضها طباطبهایی مجهد.
تهران :زرین.
 فراهانی ادیبالممالا(1311ق) .روزنامه ادب .تهران :چاپ سنگی.
 قائممقام فراهانی ابوالقاسم خان ( .)1366جالیرنامه (ضمیمه دیوان اشهعار) .بهه اهتمهام
بدرالدین یغمایی .تهران :شرق.
 قدامه بن جعفر ( .)1889نبذ من کتاب الخراج لیدن :بریل.
 هریمی بهمن ( .)1316جغرافیای مفصل تاریخی غرب ایران تهران :ابن سینا.
 هیهان مسعود( .)1311جغرافیای مفصل ایران تهران :ابن سینا.
 مجملالتواری و القصص( .)1318تصحیح ملاالشعراء بهار تهران هیله خاور.
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 محمد معصوم بن خواجگی اصفهانی ( .)1368خالصةالسیر تصهحیح رنجینهه ایهران و
ایرانیان تهران :علمی.

 مستوفی حمدا ( .)1362نزهةالقلوب

تصحیح رای لسترنج تهران :دنیای هتاب.

 منشی قمی احمد حسینی( .)1363االصةالتواریخ

تصهحیح احسهان اشهراقی تههران:

دانشگا تهران.

 میرزا سمیعا( .)1368تذراةالملوک .به هوشش محمد دبیرسیاقی .تهران :امیرهبیر.
 ناصرالدینشا قاجار (1311ق) .سفرنامه عراق و بالد مرکزی ایران .تههران :مطبعهة
دولتی (چاپ سنگی).
 .)1335( _____ سفرنامه کربال و نجف به قلم میرزا رضای هلهر تهران :سنایی.
 نامی اصفهانی میرزا محمدصادق موسهوی( .)1368تاری گیتیگشـا تصهحیح سهعید
نفیسی تهران :اقبال.
 نهاوندی عبدالباقی( .)1925مآثر رحیمـی تصهحیح محمهد ههدایت حسهین هلکتهه:
ایشیاتیا سوسایتی بنگاله.
 نیساری سیروس ( .)1350کلیات جغرافیای ایران تهران :بینا.
 وحیههد ق وینههی محمههدطاهر( .)1329عباســنامه تصههحیح ابههراهیم دهگههان اراک:
هتابفروشی داودی.
 هدایت رضا قلیخان( .)1339روضةالصفای ناصری تهران :خیام -پیروز.
 یاقوت حمهوی شههابالهدین ابوعبهدا ( .)1977معجـ البلـدان تصهحیح وسهتنفلد
بیروت دارصادر.

