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رستان. ظهرت هذه القبيلة على املسرح السياسّي يف ُل غِةالّل ّكّيِة)ِبْيِرْنَون(، من القبائل اللَّ ِبْيراْنَون
ضطرابات، ويف مواجهة القاجارّيني يف اال ساسّيةأ رستان يف زمن القاجارّيني، وكانت هلا مسامهٌةيف ُل

جر من احلجاز اه ُيدعى هجيايل أو هجايل ون من نسل رجٍلوالبهلوّيني. على أساس الرواية احمللّية، الِبْيراْنَونّي
 ربه حاليًّا مزاَرق [، الذي باَتاجلّدبزرك ] لدى بابا ان، وأقاَمفىل منطقة دلإمن احلجاز  رستان. جاَءإىل ُل

ا ين مّسامهولَد ]= كدخدا/رئيس[ العلوّي، وأجنَب تومشال املدعّوفان، أحد أعيان دل ةج ابن: وتزّوأهل احلّق
أو باُجالن،  *ن والثاين مؤّسس قبيلة باجوْلَوندَورياْن، األّول هو اجلّد اخلامس عشر لقبيلة ِب2و باجول 1بريان
شخٌص من شبه اجلزيرة  ة قرون إىل دلفان(: جاء منذ عّد133ص )ليزادة معجزي اما كتبه و َوفَق لكْن

عاة العلوّيني، هو حجازّي"، مبعّية أحد الدُّ"لكلمة  تصحيٌف هذا االسَم ّنأالعربّية ُيدعى هجيايل، ويقال 
[، وقربه يف منطقة اجلّدبابا بزرك" ]، وصاحب البقعة املشهورة باسم "على األرجح من دعاة أهل احلّق

صفي )كان بابا بزرك يعيش يف القرن اخلامس اهلجرّي ان. على أساس ما كتبه أهل احلّق، فكاكاوند دل
يف النصف  ني، عاَشللِبرياْنَونّي سادس عشرال هجيايل، الذي هو اجلّد(، يف حني أّن 58 -58زادة، ص 

 -113)ب األّول هماَسيف زمان سلطنة الشاه إمساعيل والشاه َط ياألّول من القرن العاشر اهلجرّي، أ
يف نّيون والباُجالنّيون ، جاء الِبرياْنَوم3518/هـ3181هـ(. على أساس رواية راولينسون يف العام 159

ن الثاين عشر اهلجرّي، أي يف أواخر العصر الصفوّي، أو يف عصر األفشارّيني، من نواحي املوصل، القر
ني ني العشريَتهاَترستان، أّن عن لسان املريزا بزرك، حاكم ُل (. وروى نقًلا381ص )رستان ا إىل ُلأووجل

رأس خيل. تدّل دراسة  3811كانوا قد قّدموا إىل احلاكم كانتا تؤّديان ضرائب قليلة، لكْن يف املقابل 
يف عهد زين العابدين خان، من اجليل  حدثرستان، ر راولينسون إىل ُلفّيني أن سنرة نسب الِبْيراْنَومشّج

الضرييّب  على أساس السجّل ة؛ لكْنَنَسم 381من  نّيني أقّلَورياْنكان عدد الرجال الِبواخلامس بعد بريان، 
 عائلة )م.ن، 1811 نيَونّيرياْنللِب راولينسون، كان العدد اإلمجايّلالذي وضعه املريزا بزرك يف متناول 

وتنظيم  ما من دليل ُيثبت عدم صّحة هذا الرقم، إّلا إْن كان راولينسون قد أخطأ يف ضبط معلوماتهص.ن(. 
كانت هذه  عالقة نسب مجيع بطوهنم احلالّية ببريان. رّبماَونّيني رياْنالِب مشّجرةحتّدد مالحظاته. فمن ناحية 

 ني، كانوا قد التحقوا هبم. نّيَورياْنة من غري الِبَنَسم 310111 العائالت تضّم يف صفوفها حواىل
حنو دقيق. على الّرغم من أّن  على ّددغري حمني نّيَورياْنللِب والعرقّي يف كّل األحوال، األصل املكايّن

سان، الّل ّكّيةّلالقبائل الهم يف األصل من أّنتارخيهم الشفوّي ينسبهم إىل العرب، يرى كاتب هذه املقالة 
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أو خارجها. على أساس التاريخ  داخل إيران وجيب البحث عن موطنهم األصلّي يف املناطق احلدودّية الغربّية
مساعدهتم له  شاه لقاَءنادرأّن ان. لكْن ُيقال، فالشفوّي، كان هؤالء يعيشون قبل العصر األفشارّي يف دل

قسًما من أراضي بشتكوه وقسًما من منطقة  همَوهَب النّيون، يف حماربة العثمانّيني،ون والباُجانّيفومعهم الدل
شاه. إىل هنا يف عهد نادر انفنّيون قد غادروا منطقة دلَورياْنبناًء على ذلك، جيب أن يكون الِبسيالخور. 

ساع قبل أن نتكّلم على اّتكوه قد بات حمّدًدا، لكن تشإىل سيالخور وب نافمن منطقة دليكون انتقاهلم 
ّكّية هجرة القبائل الّل أن ندرس كيف متَّت احقة، من الضرورّيحدود منطقة تواجدهم يف العصور الّل

 رستان.ان وسلسله، وِبْيراْنَون إىل ُلفلسان، ومن ضمنها َدالّل
 -118)منذ عهد الشاه عباس الصفوّي  إىل لرستان يف األصل، بدأت هجرة هذه القبائل

يف لرستان، يف العام  وردخيان، آخر أتابك قويٍّاس، إلضعاف شاهفقد أقدم الشاه عّبهـ(. 3115
ليت كانت "زبدة ذلك الشعب" اله، والداعمة رّية من العوائل الّل ي عائلةحواىل مائَتهـ، على هتجري 3111

دخيان هورام شابعد إعد /هـ3118(. ويف العام 918-919، ص ئيأفوشته )" خوار يف الرَّيإىل "والية 
حتت أشجار الدلب يف خّرم آباد، وقام بقتل  إىل وليمٍة رستانراة ُلوتعيني حسني خان والًيا مكانه، دعا َس
 (. مع ذلك، مل يكف381َّ-381املنّجم اليزدّي، ص )كرة أبيهم كّل املخالفني لتولية حسني خان، عن َب

ان من فوَدل هاس رّحَل قبيلَتي سلسلشاه عّبحسني خان عن معارضتهم. وكانت النتيجة، أّن ال أعداُء
(. قامت هاتان القبيلتان 33-31رابينو، ص )لوايل حسني خان ل ادعًم، ماهيدشت كرمانشاه إىل ُلرستان

بائل الُلرّية مثل: قالء على أراضي بعض اليا باالستنّيون على األرجح، تدرجييًَّورياْناللتان كان يف صفوفهما الِب
 تشغيين، ومايف وأمرائي وغريها. /تشغين*كوشكي، وساكي، و

اْنَون وباجالن وهباروند* إىل شرياز. لكّن أيًّا من ريَلت العشائر: ِبيف عهد كرمي خان الزندّي، ُرحِّ
شر إىل هذا املوضوع. عادت هذه العشائر بعد سقوط الزندّية إىل ُلرستان، ومبا مل ُي ي العصر الزندّيخمؤرِّ

لقاجارّي كان يف ذلك احلني قد هّجَر الّشغنّيني من منطقة هرو إىل نواحي قزوين، أّن اآلغا حمّمد خان ا
ى إضعاف احلكم القاجارّي يف ُلرستان والذي ساهم وجدوا األرضّية ممّهدة لالستيالء على منطقة هرو. أّد

قوّية يف تلك  قد أصبحوا قبيلًةكانوا  . والِبرياْنَونّيون الذينن، إىل جّر املنطقة هذه إىل الفوضىوالِبرياْنَونّيفيه 
شغين مثل تما استولوا على أراضي القبائل األخرى للقاجارّيني، مل يكتفوا بذلك وإّن قلٍق ونة، ومصدَراآل

، وتالًيا باتت يف أيًضا، وعلى بعض قرى بروجرد همن أراضي سلسل وكوشكي، وساكي، وعلى قسٍم
  (.44-49رزم آرا، ص ←واسعة من ُلرستان ) حوزهتم منطقٌة
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هم الثورة الدستورّية تذّرع الِبْيراْنَونّيون بترّدي األوضاع، وأثاروا الفتنة يف املنطقة إىل درجة أّن بعد
(. 148، ص هيفر؛ فو111واليزادة معجزي، ص )كانوا مينعون دخول احلّكام املبعوثني إىل خّرم آباد 

متّكنت احلكومة املركزّية يف السنوات من إىل أن  استمّر هذا الوضع إىل حني سقوط احلكم القاجارّي،
من املواجهات الدموّية  اجليش وسنواٍت بعد إرساِل ،هـ3198/م3114ى العام حّت هـ3191/م3119

أمري أمحدي؛ شاه خبيت، أمكنة متعّددة(. قامت احلكومة بعد ذلك  ←حدًّا لتمّردهم ) عهم وتضَعتقَم أن
كبري من خوانينهم ُأعدموا أو ُأدخلوا السجن، ومن تبّقى من  سان، وعدٌدابنفي أعداد كبرية منهم إىل خر

 إىل خّرم نينّيَورياْنجربوا على االستقرار يف مكان واحد. يف العقود الثالثة األخرية هاجر معظم الِبالقبيلة ُأ
 آباد، وأقاموا فيها.

ما هنالك إحصاءات ني، إّنّيَونرياْنالقاجارّي على ذكر الِبعائدة إىل ما قبل  احلكم مل تأِت املصادر ال
إحصاًء للعائالت  احلكم القاجارّي واحلكم البهلوّي. أّول من أورَد أفراد القبيلة طيلَة متناقضة حول

عائلة،   10811 ، حواىلم3518/هـ3181نّية هو راولينسون، الذي ذكر أّن عددها يف العام َورياْنالِب
ص ) ّيون(نالدشائي)من فرع دشيوند  عائلٍة (، وألفّيونناآلالهي)فرع آليوند عائلة منها من  30811

مريزا عبد الغّفار جنم الدولة، الذي زار ُلرستان يف العام  لينسون قّدر احلاّجراو(. بعد 381
، ورد م3551/هـ3111(. يف العام 11ص ) ألف عائلٍة ني حواىلنّيَورياْن، عدَد الِبم3551/هـ3111

نّية يبلغ ثالثة آالف عائلة َورياْنًقا، أّن عدد العائالت الِبيبدو موثَّ ،مّينيفني احلكويف تقرير ألحد املوّظ
ونّيني، لكْن مبا أّن رياْنشّجرَة الِبمهذا الرقم ال يتالءم و (.391بيشكوه وبشتكوه، ص وجغرافية ُلرستان )

، وُكرنوكر، ، وَمميوند1جمموعاٍت كبريًة مثل ُممصارم، وجنغائي، وفراش، وسغوند، وُركُرك، وبوسي
خمتلفة، ميكننا املوافقة على أّن معظم هذه العائلة مل تكن  ني ألسباٍبنّيَورياْنت إىل الِبوبازغري، قد انضّم

نّية وحدها. َورياْنومثل هذا الوضع حتًما ال ينحصر يف القبيلة الِب ا(،سُهم)ما رعايا وإّنأصلّية،  نّيةَورياْنِب
القاجارّية  نّية يبدو صحيًحا، ألّن احلكومَةَورياْننّية وغري الِبَورياْنت الِباملذكور الذي يضّم العائالإلحصاء ا

ناصر الدين  ون خاضعني هلا. بعد مقتِلنّيَورياْنيف ُلرستان، وكان الِب نفوٍذ كانت يف ذلك احلني ال تزال ذاَت
 مّكنها من إجراءُتني نّيَورياْنذكر على الِبُت د للحكومة سيطرٌة، مل يُعم3131/هـ3113شاه يف العام 

اليت كان  ونِةهبا يف بعض احلاالت، تعود إىل اآل ، املبالُغاحقةالّل جلمع الضرائب. األحصاءاُت إحصاٍء
حصاء من اإل هم يبدو على األرجح أكرَب، حبيث كان عدُدوا املتاعَبأثاروون قد متّردوا فيها، نّيَورياْنالِب

ص )حواىل عشرة آالف عائلة  م3518/هـ3131م يف العام هقّدر عدَديا جعل ويلسون احلقيقّي، مّم
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ُأكتوبر  -3ت)ملنطقة بروجرد وُلرستان  واقعّي. جاء يف التقرير احلكوميِّ حصاء يبدو غرَي(، وهذا اإل11
عائلة 310111ني ني سابقَتنّية كانت إىل سنَتَورياْنالعشرية الِب ( أّنهـ3198/ربيع اآلخر م3114

لف أ، "ورّبما تكون سّتة آالف عائلة ومثانّية عشر تبعثرت كثرًيا، وانقرضت َنَسَمة، وقد 180111و
مل يكن يف هـ 3198/م 3114ى العام ه حّتهذا التقرير غري املوّثق، أّن (. يدّل18روستائي، ص )مة" َسَن

مناطق رزم آرا أّن عائالت قرى  ذكَر هـ3183/م3111ني. يف العام نّيَورياْنللِب صحيٌح املتناول إحصاٌء
ن ودالوند وآروان، وكائدرمحت وغريها، تبلغ َورياْنهرو وقسم من سيالخور وركده، حيث تقيم عشائر ِب

 80811ني على األرجح بني نّيَورياْنالِب (. كان عدُد54-53ص ) عائلًة 310359 حواىل جمتمعًة
أّن ف له أم ال. مّما يؤَس ّيةفيتضّمن العائالت املن كان هذا العدُد . لكّننا ال نعلم إْنعائلٍة40111و

 أّن عدَد فقد ورَد .دقيقٍة وغرُي حول بعض العائالت يف املصدر املذكور أعاله ناقصٌة واألرقاَم اإلحصاءاِت
من اإلحصاء  (، وهذا على األرجح أقّل398-311ص )ان حواىل تسعة آالف عائلة فلأفراد قبيلة َد

 . احلقيقّي
 يبَنادشى نو( من نسل )اآلالينّيون( والدشائينّيون )ون اآلالهينّي ني:فرَعىل إ وًَّلان أَورياْنُتقسم قبيلة ِب
ني نّيَورياْنن من فرع اآلالهينّيني. كان عدد الِبَورياْنني تدرجييًّا لسلطة خوانني ِبالدشائينّي بريان. خضعت بطوُن

مة، أو َسَن 340811( 395-399ص )فق ما سّجله علي حمّمد ساكي ، وهـ3151/م3189يف العام 
مة أو َسَن 180511نّيني حواىل َورياْنالِب ( عَدَد111، ص 1مج )عائلة تقريًبا. قّدر إيزدبناه  1،811
نّيي سيالخور واملناطق األخرى. يف حدود ما َورياْنعتبار ِبعائلة، والباحثان كالمها مل يأخذا يف اال 10418

ا القبائل ني. حاليًّنّيَورياْنيق ومتوازن للِبقد ضية إحصاٌءالعقود املا هذه املقالة،مل ُيجَر طيلَة يعلمه كاتُب
عليه يف  ني، على العكس مّما كانوانّيَورياْناهُلمسائّيون( ال يتبعون الِب)انفصلت عن بعضها، والرعايا أو 

ني نّيَورياْناملاضي. لذلك، على العكس مّما كان جيري سابًقا، إْن ُأجرَي إحصاٌء، سيكون حمصوًرا بالِب
 ن. َورياْنريان. فرع مال قباد من هذا القسم هو األكثر عدًدا، ويضّم خوانني ِباألصلّيني، أي نسل ِب

 تستقّر .إقليم إيالم اُلرستان، اليت ُتسّمى حالًي هشتكويف ب[ ىتني الدافئة ]املشنّيَورياْنتقع منطقة الِب
يف سفح كبريكوه ]اجلبل الكبري[، وعدٌد آخر يقيم اجني مبطن زيد علي( يف )ني نّيَورياْنمن الِب ا جمموعٌةحاليًّ

واسعة بني خّرم آباد و بروجرد. تضّم هذه  ني منطقٌةنّيَورياْنمصيف الِب .منطقة هباروند الدافئة()يف ُحسينه 
إسكني وغريها. ا رميله ومن ناحية زاغة، وأخرًي تشقلوندي، وقسًما من سيالخور، وأجزاًء املنطقة ناحيَة

 ى اآلن يف خّرم آباد. ني يِقيمون حّتنّيَورياْنالِب يزال معظُم ك، العن ذل فضًلا
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، ط. إحسان اآلثار يف ذكر األخيار ةونقا ي،ئته ش: حممود بن هدايت اهلل أفواملصادر واملراجع 
ل قائد ]مستندات أّو د ايرانبهباسناد خنستني سم[؛ أمحد أمري أمحدي، 3143ش ]3181إشراقي، طهران 

آثار باستاىن م[؛ محيد إيزدبناه، 3119ش ]3141ط. سريوس سعدونديان، طهران ايّن[، للجيش اإلير
جغرافياى م[؛ 3148ش ]3188، طهران 1آثار ُلرستان القدمية والتارخيّية[، مج ] لرستان ىوتارخي

أمان اللهي هباروند، خّرم  رسكند بيشكوه وبشتكوه[، ط.و ]جغرافية ُلرستان، شتكوهپو هشكوپيلرستان، 
ذر از زهاب به گلينسون: اور ٔ  سفرنامهسون، نيم[؛ هنري كرزيك راول3113ش ]3141 آباد

للهي ابالفارسّية سكندر أمان  هترمج ]مدّونة رحلة راولينسون: جولة من زهاب إىل خوزستان[، خوزستان
 ]جغرافية إيران جغرافياى نظامى ايران: لرستانم[؛ علي رزم آرا، 3151ش ]3181طهران  هباروند،

م[؛ حمسن روستائي، "القبائل والعشائر الُلرّية: تقرير 3193ش ]3111العسكرّية: ُلرستان[، طهران 
، جغرافياى ؛ علي حمّمد ساكي(م[3114ش ]3148ربيع ) 3العدد ، 3، السنة شقائق، جمّلة "هـ3118

ش 3191مة قّدغرافيته التارخيّية[، خّرم آباد ]تاريخ املج]تاريخ ُلرستان، و تارخيى وتاريخ لرستان
ش 3118-3111 ىتحمّمد شاه خب رستان: اسناد سرتيبلعملّيات يت، حمّمد شاه خب ؛م[3189]

ط. كاوه بيات، طهران  م[3114و3119]العملّيات العسكرّية يف ُلرستان: وثائق اللواء حمّمد شاه خبيت، 
املشهورين[، ]دائرة معارف  يارسان آوراننام  ٔ  دانشنامه؛ صديق صفي زادة، م[3119ش ]3141
]ثالث سنوات يف البالط  سه سال در دربار ايرانه، جوانس فوفريم[؛ 3114ش ]3148طهران 

م[؛ جالل الدين حمّمد املنّجم 3159ش ]3181، طهران شتياينبالفارسّية عّباس إقبال اآل هاإليرايّن[، ترمج
وّي، أو يومّيات املاّل جالل[، ط. ]تاريخ الشاه عّباس الصف جالل امّل ٔ  روزنامه تاريخ عباسى، يااليزدّي، 

 ٔ  سفرنامهم الدولة، ار بن علي حمّمد جنم[؛ عبد الغّف3154ش ]3188دنيا، طهران يسيف اهلل وح
حمّمد رضا م[؛ 3181ش ]3193]مدّونة رحلة خوزستان[، ط. حمّمد دبري سياقي، طهران  خوزستان

 ش3194)خّرم آباد(، )ة َبهار[ ]حولّية ثانوّي ردبريستان هبا ٔ  سالنامهليزادة معجزي، "قبيلة بريانوند"، او
 ؛(م[3185]

 ................أحنيب..
 

 /سكندر أمان اللهي هباروند/                       


