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 مقاله علمی

 شناسی ایل مَماسَن )ممسنی( ای تاریخی بر مردم مقدمه
 1جالل یوسفی

 (14/10/1401تاریخ تأیید: , 10/03/1401تاریخ دریافت: )

 چکیده
های بزرگ عشایر ایران یعنی ایل مماسن )ممسنی(  یلااین پژوهش درباره یکی از 

-و از روش تحلیلی ها دادهاست. در این پژوهش از روش اسنادی برای گردآوری 
تاریخی برای تحلیل استفاده شده است. تاکنون آنچه به ممسنی و منشأ آن مربوط 

السماق  را جبل لیا نیا شهیکه رگردید  یمشد، به نوشته حمداهلل مستوفی منحصر  می
. اما اند ران شدهیقرن ششم وارد ا لیکند که در اوا یم یشامات معرف هیو ناح هیسور

براهویی ممسنی  -1اند از:  عبارت ها ممسنی دهد که یمنتایج این پژوهش نشان 
ین ایل تر بزرگکنند و  یمها هستند که به زبان بلوچی هم صحبت  یممسنگروهی از 

 ها آنمشهورند. بعضی از « محمدحسنی»هستند و بیشتر به نام  پاکستانبلوچ در کشور 
سیستانی ممسنی شامل طوایف سربندی،  -2کنند،  یمهم در جنوب افغانستان زندگی 

بلوچ ممسنی،  -3شهرکی، جر، بزی، جهان تیغ، بامدی، نوری، قزاق، پیری و نخعی، 
ممسنی، شامل ایل  کرد -4بخش )اسماعیل زهی(، هاشم زهی و نوشیروانی،  شامل شه
لر ممسنی در  -5تبار در ایران و ممسنی کرد در عراق و سوریه،  یممسنسنجابی 

 استان فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بختیاری.
 بلوچ ممسنی، سیستانی ممسنی، کرد ممسنی، ممسنی فارس، لر ها: کلیدواژه

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 yousefi1442@gmail.com  پژوهشگر مطالعات توسعه روستایی، تهران، ایرانمدرس دانشگاه و  1



 

 

 

 

 

 1401، پاییز و زمستان 35شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

306 

 مقدمه
شد، به نوشته حمداهلل مستوفی منحصر  میها دیده  تاکنون آنچه درباره منشأ ایل ممسنی در نوشته

السماق سوریه و  گردید. او آغاز و ظهور این ایل را در اوایل قرن ششم و شروع آن را از جبل می
کند. برای آگاهی از اینکه این مطلب چه میزان صحت دارد، به پـژوهش   ناحیه شامات معرفی می

توان گفت، این است کـه پـریرش    حاضر میو کندوکاو بسیار زیادی نیاز است. اما آنچه در حال 
این نظر، به آسانی برای محققان این رشته قابل قبول نیست. زیرا شواهدی وجود دارد که سـابقه  

حال با هر نام و نشان دیگری( دارای قدمتی بسیار زیادتر از گفته مستوفی در این منطقه ) این ایل
مراتب عشـایری ایـن    مردن ساختار و سلسلهاست. بر همین اساس، در ادامه این مقاله ضمن برش

 شود. اجتماعی این ایل نیز بررسی می -ایل در فرایند تاریخی، تحوالت سیاسی

 سابقه تاریخی
 براهویی مَمَسنی

این طایفه از دوران بسیار گرشته تا اواخر دوره قاجار از طوایف قوی سیستان و بلوچستان بـوده  
شان بود که  از طوایف مختلف در دوران افشاریه، اوج قدرتای  دلیل تشکیل اتحادیه است که به 

 کردند. بر بخش وسیعی از این منطقه حکومت می
م.( مهـاجرت   1041-1030ه.ق.، 423-421) پس از شکست طوایف بلوچ از مسعود غزنوی

آنان به بلوچستان آغاز شد، ولی طایفه براهویی در ناحیه کالت، جلوی هجوم آنان را گرفتند. در 
هـای هنـد در قسـمتی از     هـایی از راجـه   واخر قرن یازدهم و اوایـل قـرن دوازدهـم م. خـانواده    ا

اند. آخرین راجـه بـرای    که در حال حاضر جزء کشور پاکستان است( حکومت داشته) بلوچستان
ها پس از دفـ  حملـه    افغانی از طایفه براهویی کمک درخواست کرد. براهویی سرکوبی مهاجمان

ی قدرت و نفوذ زیادی شدند. پس از مدتی راجه را از حکومت خل  و رئیس خود ها دارا افغانی
 (.144: 1362اللهی،  جانب) خان را به حکومت منصوب کردند عبداهلل

خـان،   دسـت ابـراهیم   خان از نادر شکست خورد و فرار کرد. او به  ه.ق. اشرف 1143 در سال
د. بنابراین نادر شاه، خان براهویی را در سمت خان براهویی با همراهانش به قتل رسی پسر عبداهلل
 (.  105: 1339قدوسی، ) خود ابقا کرد

خان، قـدرت را   خان پسر عبداهلل خان در جنگ با نوابِ سِند، ابراهیم پس از کشته شدن عبداهلل
خان را کشت و خـود کـه    خان پس از بازگشت از هند، پسر عبداهلل دست گرفت. برادر عبداهلل  به
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یا نصیرخان( نام داشت، حاکم کالت شد. ناصرخان کالت را مرکـز حکومـت کـرد و    ) ناصرخان
ه.ق. درگرشـت و پـس از او    1171 پس از قتل نادرشاه مطی  احمدخان ایرانی شـد. او در سـال  

فـوت کـرد و پسـرش     1236 پسرش محمودخان به حکومت رسـید. محمودخـان نیـز در سـال    
 (.136: 1362ی، الله به جای پدر نشست )جانب خان مهراب

خان حاکم کالت، بر علیه دولت طغیـان کـرد و طوایـف تحـت      به بعد مهراب 1859 از سال
کـه دولـت ایـران نیروهـایش را مـأمور       امرش به سیستان و نواحی مجاور تجاوز کردند. هنگامی

ه.ق. در  1254 تأمین امنیت بلوچستان کرد، با مخالفت دولـت انگلـیس روبـرو گردیـد. در سـال     
جلوی قشون انگلـیس را گرفـت و   « بوالن»خان در گردنه  بین انگلیس و افغانستان، مهرابجنگ 

نفر از افرادش به قتل رسیدند و کـالت بـه تصـرف     400 خان و حدود ها مهراب در جنگی با آن
 ها درآمد. انگلیسی

هـا   خان پسرش ناصرخان دوم جانشین او شد. او از طرفـداران انگلیسـی   پس از مرگ مهراب
د و حتی مشاور انگلیسی هم داشت. ناصرخان توسط مخالفانش مسموم شد و فوت کرد. پس بو

م. در یـک انقـالب، خـدادادخان معـزول و      1863 از او خدادادخان حاکم کالت شـد. در سـال  
خان پسرعموی او حاکم کالت شد. اما او به دست یک نفر افغـانی کشـته شـد و مجـددا       شیردل

 .(137-138همان، ) خدادادخان روی کار آمد
ها از ایـران، از   پس از تجزیه بخشی از سرزمین ایل یاراحمد زایی و جالسک توسط انگلیسی

ای به سیستان کوچ و با طایفه سربندی هم پیمان  قدرت طایفه براهویی در کالت کاسته شد. عده
براهویی بوده و خان  شدند. در دوره معاصر رئیس این طایفه در سیستان و سفید آبه سردار جمعه

خـان، بـرادرش    خان جانشین او شد و پس از درگرشت رحمـان  پس از او پسرش سردار رحمان
(. از نظـر وجـه تسـمیه، برخـی     102: 1345افشـار،  ) سردار سپندخان رئیس طایفه براهویی شـد 
 دانند. نویسندگان، براهویی را تحریف ابراهیم می
اند. در میـان عشـایر بلـوچ دو     از یک ریشههای فارس  از نظر اصل و نسب آنان با ممسنی
هـای   (. بعضی از تیره111: 1353مردوخ کردستانی، ) عشیره دیگر کرد به اسم ماماسنی هستند

 داننـد و از سـوی   مـی  رستم( خود را از اخالف رستم پهلوان ملـی ایـران  ) ممسنی یا ماماسنی
اوژن، ) شـمارند  یفـه خـود برمـی   ای از طا دیگر براهوئیان سیستان ماماسنی یا ممسنی را شـعبه  

1356 :344.)  
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 زبان براهویی
پاکستان های دراویدی است. مردم براهویی که عمدتا  در جنوب  زبان براهویی یکی از زبان

گویند. این زبان در اصل زبان مادری طوایف براهویی در  کنند، به این زبان سخن می زندگی می
کنند. این  بلوچ است. در حال حاضر نیز عده معدودی در ایران به زبان براهویی تکلم میقوم 

کنند. این زبان ریشه دراویدی دارد و در اصل از  طق کوهستانی زندگی میگروه همه در منا
 هندوستان است. جنوب 

 های پاکستان طوایف براهویی
 هارونی، ارزئی،مز کاهاالزئی، )شامل محمدحسنی از: اند عبارت پاکستان های براهویی طوایف
 زنگیانی، راج، اسمهعیلی اسماعیلی، کوالچی، شهدادادزئی، شهی، مردان حسینی، شیخ
 مندوزئی، کیسیازئی، یگیاهی، عیدوزئی، درکانی، زیرکانی، شیروزئی، یوسفی، زئی، شاهی
 حسینی(. شاهوزئی، زئی، قهار زئی، سیاهی

 اند از: کنند، عبارت سفید آبه زندگی میهای این طایفه که در سیستان، خاش و  ترین تیره مهم
زایی، جنگی  محمدحسنی، دورازایی، موسی خان زایی، شهمرادزایی، ایلجاری، براهویی، بلوچ
زایی، عبدوزایی، منیگل، پیروزفر، مرادزایی،  زایی، باگی زایی، شاهی زایی، مستان زایی، عیسی

 (.147: 1362اللهی،  ساالرزایی )جانب
 افغان وزیری طایفه با براهویی ممسنی جنگ توان می براهویی طایفه مهم یرخدادها جمله از
 کرد. بیان را براهویی خان جمعه سردار رهبری به قاجار شاه ناصرالدین زمان در

 و بلوچی  های زبان به ایران، بلوچستان و سیستان در ساکن تبار ممسنی مختلف طوایف
 های زبان به پاکستان بلوچستان در مستقر محمدحسنی یا ممسنی ایل گویند. می سخن سیستانی
  پشتون و فارسی بلوچی، های زبان به افغانستان جنوب های ممسنی و اردو، و براهویی بلوچی،
 کنند. می صحبت

 طول در و شدند ساکن فارس استان در هخامنشیان زمان در سیستانی های ممسنی از بخشی
 ممسنی ایل صفوی دوره در داشت. ادامه سیستان و فارس های ممسنی بین روابط سال هزاران
 بیست  حدود در کبیر عباس شاه زمان در بود. ایران جنوب ایل قدرتمندترین فارس استان مقیم

 بلوچستان و سیستان به  فارس استان از «ممسنی محمدخان سردار» رهبری تحت ممسنی هزار
 هستند مهاجران همان بازماندگان بلوچستان، و سیستان تبار ممسنی های براهویی کردند. مهاجرت
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 براهویی و است کرده تغییر زبانشان زمان، گرشت با براهویی، قوم بین سکونت دلیل  به که
 شوند. می نامیده

 نادر از شکست از پس افغان اشرف شود. می شروع نادرشاه زمان از ها براهویی سیاسی تاریخ
 به رسیدن از پس نادر شد. کشته براهویی خان ابراهیم وسیله به افغانستان سوی به فرار حین در و

 در نادرشاه قتل از بعد کرد. منصوب بلوچستان حکومت به را براهویی نصیرخان ایران، حکومت
 در مقتدری محلی حکومت ممسنی شهبازخان کمک به براهویی نصیرخان ق. 1160 سال

 داد. تشکیل بلوچستان
 اخیر سال سیصد در و هستند ممسنی ایل های تیره از ایران، سیستان مقیم های براهویی اکثر

 اند. بوده ها سرابندی و ها شهرکی  یعنی خود، تبار هم سیستانی طوایف متحدان از
 پرچم ق. 1269 سال در ممسنی، سرابندی طایفه از سیستان بومی حاکم خان علی سردار

 شاه ناصرالدین 1284 سال در برافراشت. سیستان سکوهه در اش حکومتی مرکز فراز بر را ایران
 از تعدادی سیستان، به  لشکری اعزام با سرابندی، خاندان سران بین درگیری بروز دنبال به

 امیر به را ناحیه این حکومت و کرد  تبعید تهران به و دستگیر را شهرکی و سرابندی بزرگان
 سپرد. الملک حشمت خان علم

 حکمیت با افغانستان و ایران مرزی کمیسیون رأی شاه ناصرالدین حکومت 1287 سال در
 حکومت سرسپردگی و پریرفت افغانستان و ایران بین سیستان تقسیم خصوص در را ها انگلیسی
 کرد. اثبات را بیگانگان به قاجار
 شدند، می محسوب غاصب و بیگانه حاکمانی ها سیستانی برای علم خاندان امیران اینکه با 
 معرض در همواره که ایران مرزهای از پاسداری و منطقه امنیت حفظ برای سیستان مردم

 یکی بودند. سیستان و قائنات حکومت با همکاری به ناچار داشت، قرار افغانی راهزنان حمالت
 که خود فرمان تحت نفرات کمک با خان جمعه سردار بود. براهویی خان جمعه سردار آنها از

 منطقه در را امنیت و آرامش سال 60 مدت به بودند، ممسنی براهویی های تیره از بیشترشان
 واحد فرماندهی کار، آغاز در او بود. گسترده قائنات تا زاهدان از که کرد برقرار وسیعی

 (.1387 مالکی،) داشت عهده بر را سواران قره

 ممسنی سیستانی
 قزاق، نوری، بامدی، تیغ، جهان بزی، جر، شهرکی، سربندی، طوایف شامل ممسنی، سیستانی

 خالفت زمان در که هستند نخعی اشتر مالک اوالد از ظاهرا  ها سرابندی است. نخعی و پیری
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 اراک منطقه به بعدها ولی یافتند، اسکان کردستان در نخعی نام با ابتدا اند. آمده ایران به عمر
 معروف سربندی به لحاظ همین به و یافتند استقرار سربند های کوه در و کردند کوچ امروزی
 شدند. مشغول دامداری به وهوایی آب شرایط به توجه با منطقه این در آنان شدند.
 در کردند. کوچ فارس به آنان بیشتر و خوردند شکست آنان از ها سرابندی مغول، حمله با
 اقامت شیراز در «محمدحسن نام» به فردی همراهی با گروهی شدند. تقسیم دسته دو به فارس
 و رفتند کرمان به دیگر دسته و شدند معروف ماماسنی() ممسنی یا محمدحسنی ایل به که کردند

 مرور به و ابراهیمی به بودند، حارث ابراهیم ریاست تحت که ای دسته شدند. تقسیم دسته دو به
 افغانستان به آنان از ای عده و رفتند بلوچستان به کرمان از آنان شدند. مشهور براهویی به زمان
 کردند. کوچ

 کوه به نیز ای عده و گزیدند سکنی بارز جبال در «سربندی» نام همان با بم در دیگر گروهی
 اللهی، )جانب شدند ساکن آنجا در و رفتند سیستان و خاش زاهدان، اطراف یزد الر لخشک
1362: 146.) 

 طایفه وابستگان از و سیستان طوایف قدرتمندترین از طوالنی دوره یک سربندی طوایف
 در بعدها و داشتند شرکت هندوستان تسخیر در نادرشاه با همراه طایفه این اند. بوده براهویی
 زندگی به دوشی به خانه کردن رها با اینکه تا داشتند فرودهایی و فراز نادرشاه، حکومت
 روآوردند. کشاورزی

 لشکر و کرد قیام نادر علیه خان کوچک امیر پسرش نادرشاه، توسط قنبرخان امیر کشتن با
 ماهان در و برگشت کرمان به جریان این از پس خان کوچک امیر کرد. مار و تار را خان قلی علی

 ش. 1126 با برابر م. 1747 سال در خان غالمشاه پسرش او از بعد درگرشت. و شد مریض
 (.150-152 همان،) شد سربندی طایفه رئیس
 رأس در ش. 1178 با برابر م. 1791 سال در اول محمدرضاخان پسرش غالمشاه از بعد
 پسرش وی فوت از بعد کرد. مکان نقل «آباد دولت» به «کوهه سه» از او گرفت. قرار طایفه

 بین آمد. کار روی دوم محمدرضاخان هم او از پس و شد انتخاب طایفه ریاست به امیرخان
 را خان لطفعلی خان، علی سردار درگرفت. اختالف جانشینی سر بر خان لطفعلی و خان علی سردار
 به سوار 500 با ش. 1232 سال در خان علی سردار شد. محمدرضاخان جانشین و کرد کور

 را او و داد خان علی سردار به زنی به را خود دخترعموی شاه و رفت شاه ناصرالدین نزد تهران،
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 تاج نام به خود برادرزاده دست به سرابندی خان علی (.156 )همان، کرد «السلطنه حسام» به ملقب
 متواری سپس و دستگیر مدتی از پس ولی شد، سیستان حاکم خود و رسید قتل به محمدخان

 (.996 تا: بی )محمود، درگرشت پاکستان کویته در و گردید
 محمدخان تاج از پس شد. سیستان والی الملک حشمت خان میرعلم محمدخان، تاج از بعد
 این سیستان در مرکزی حکومت تقویت با و شد منصوب وی جای به خان پردل سردار پسرش
 ای حسنه روابط دولت با که علم خاندان قدرت بر عکس بر و شد کاسته قدرتش از طایفه
 سردار پسرش او از پس و درگرشت ش. 1301 سال در خان پردل سردار شد. افزوده داشت،

 رئیس کرد، فوت که 1365 ماه آبان چهارم تاریخ تا او شد. او جانشین پردلی محمدرضاخان
 بود. سرابندی طایفه

 قیام دولت علیه شریفی اهلل آیت مرحوم اتفاق به 1320 سال در پردلی محمدرضاخان سردار
 حکومت زمان در سال 38 از بیش محمدرضاخان و شد سرکوب دولت توسط آنان قیام کردند.
 سیستان به و گرفت قرار عفو مورد سپس برد. سر به تبعید و زندان در پسرش و رضاشاه
 محمدی، تاج زایی، هاشم شیبک، مالکی، پردلی، توان می طایفه این های تیره ترین مهم از برگشت.
 کرد. بیان را محمدحسنی و نخعی

 طایفه شهرکی
طایفه شهرکی یکی از طوایف بزرگ سیستان است که در گرشته از متحدان براهویی و سرابندی 

بم و زرند، ) است. این طایفه در سراسر سیستان، بلوچستان، خراسان، مازندران، کرمانبوده 
 کنند. نرماشیر و بروات( زندگی می

طایفه شهرکی همراه با طوایف براهویی و سربندی، بخشی از ایل ممسنی استان فارس 
مرزبان پارسی اند. شهرک ممسنی  اند که در زمان حمله اعراب مسلمان در آنجا ساکن بوده بوده

 پس از جنگی بزرگ با اعراب کشته شد.
الدینی را بیان کرد که از اعقاب طایفه  توان سیف از طوایف مهم و معتبر شهرستان بم می

خان سیستانی  خان زند، حکومت بم و نرماشیر را به سردار محمدحسین شهرکی هستند. کریم
ی واگرار کرد. او در زمان زندیان تصمیم الدین شهرک فرزند میرسیف« علم اژدها پیکر»معروف به 

خان زند کمک خواست، ولی  خان افغان کرمان را تصرف کند. او از لطفعلی گرفت به کمک اعظم
ه.ق. فوت کرد. پس از او پسرش جهانگیرخان به جانشینی او انتخاب  1206 قبل از آن در سال
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غان به کرمان حمله کرد، ولی با خان زند و محمدخان پسر اعظم خان اف شد. او با کمک لطفعلی
نشینی کردند. آقا محمدخان،  به سوی بم عقب محاصره کرمان توسط آقا محمدخان آنان

خان، پسران محمدحسین خان سیستانی را کور کرد و به  الدین حیدرخان، جهانگیرخان، شرف
توان  می(. از جمله سران این طایفه 395: 1363تهران فرستاد )موسوی نامی اصفهانی، 

خان شهرکی را نام برد  خان، محمدحسین خان، سردار محمدعلی خان، هاشم امیربیگ
 (.158-160: 1362اللهی،  )جانب

میرزا محمد،   های ده اند از: شهرکی های متعددی است که عبارت طایفه سرابندی دارای تیره
اند،  ره سیاهکبلوچ سلطان(، جماعت شهرکی ده سوخته که از تی) خان فرزندان رند بلوچ

های تراقونی که جنب آس  آباد و قلعه کنگ مستقرند، شهرکی های بوالغ که در بهرام شهرکی
های ساکن در  های منطقه راز و شهرکی های کته لوک، شهرکی قاضی ساکن هستند، شهرکی

 شهرستان سرخس.

 بلوچ ممسنی
عزام کرد. در میان این نظامیان ای نظامی را به بلوچستان ا ها عده نادرشاه افشار برای کوچ بلوچ

ها، محمدحسن  حضور داشته است. پس از اتمام کوچ بلوچ« محمدحسن لر شیرازی»نام  فردی به
همراه با گروهی از نظامیان در بلوچستان ماندگار شد. محمدحسن لر شیرازی که از طایفه 

نون جزء بلوچستان خان نفیر، از بزرگان خاران که اک ممسنی فارس بوده است، با خواهر ولی
پاکستان است، ازدواج کرد. او صاحب فرزندانی شد و یکی از پسرانش صاحب فرزندی شد که 

 اسماعیل نام داشته است.
اسماعیل پس از بزرگ شدن متوجه شد که جدش محمدحسین لرشیرازی از طایفه ممسنی 

عبور از دزداب فارس بوده است. بنابراین تصمیم گرفت به آن منطقه مهاجرت کند. هنگام 
او را میهمان کرد. از آنجا که آن سال از نظر غرایی « نوتی زهی»)زاهدان فعلی( رئیس طایفه 

ای خود تعدادی شکار صید کرد  سال سختی بوده است، اسماعیل به شکار رفت و با تفنگ فتیله
ا به عقد و با خود به خانه آورد. رئیس طایفه نوتی زهی با دیدن شجاعت اسماعیل دختر خود ر

های فقیر، بلوچ، دارو، رادو، جمشید و  نام  او درآورد. اسماعیل و همسرش دارای شش فرزند به
هاست. نام طایفه اسماعیل زایی نیز از  قنبر( شدند که اکنون شش تیره این طایفه به اسم آن) کمبر

 نام جدشان گرفته شده است.
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. بلوچ که از همه پسرهای اسماعیل ها به قتل رسید اسماعیل در حمله طایفه نوشیروانی
شجاع و دلیرتر بود، ضمن گرفتن انتقام خون پدرش، طایفه نوشیروانی را ملزم به رعایت حقوق 

 جای پدر به ریاست طایفه انتخاب شد. به آنان کرد. پس از پدر، بلوچ

او  زهی شد. پس از سه پشت، سردار بلگاک از جانشینان بلوچ و از سرداران طایفه اسماعیل
هل سرپرست طایفه گردید و در زمان  نفوذ زیادی داشت. پس از درگرشت او پسرش جه

لحاظ، دولت نیز او را از ساالنه معاف   ای داشت. بدین رابطه حسنه ریاستش با دولت مرکزی
 (.81: 1354کرد )مرکز پژوهش خلیج فارس و دریای عمان، 

اخان( به ریاست طایفه انتخاب شد. )جم« خان جمعه»پسرش سردار « هل جه»پس از سردار 
دستور  آهن کشیده بودند. به ها تا زاهدان راه در همین ایام جنگ جهانی اول شروع شد و انگلیسی

ها مبارزه کرد که تعدادی از جمله شش برادرش شهید  دولت مرکزی، سردار جماخان با انگلیسی
 (.12: 1363سایکس، ) ها هم کشته شدند نفر از انگلیسی 35شدند و 

زهی علیه دولت به جنگ برخاسته و با  ها وانمود کردند که طایفه اسماعیل سپس انگلیسی
اش  ها سردار جماخان و طایفه سری کارهایی دولت را مجاب کردند و دولت هم برای سال یک

 .1را به استان فارس تبعید کرد و زیر نظر گرفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جالل یوسفی( ایمیل ) طرف یکی از نوادگان محمدحسین لر شیرازی چند سال پیش برای اینجانب این نوشته از 1
و تا  تحقیق کردممن نیز پیرو این قضیه خیلی . م کمک کنیمه خوشحال میشم بتوانیم به، با سالم خدمت شما» گردید:

خاطر برد مسافت ه ولی به قبل از ایشان اطالعاتی ندارم و ب ،مهاجرت محمدحسن لر شیرازی اطالعات کاملی دارم
خان از ممسنی شیراز بوده پس باید از یکی از چهار طایفه  ولی اینکه محمدحسن. امکان تحقیق بسیاری نیز ندارم

نامه داشته باشند  طایفه باید مانند ما شجره 4و احتماال  بزرگان این  باشد دشمن زیاری(، رستم، جاوید، )بکش یممسن
اسماعیل اسم نوه  ولی درباره ما. باشد یتر نامه آنها روش ساده خان در شجره دنبال محمدحسنه که فکر کنم گشتن ب

که اکنون  دهند یم تشکیلرا که نوادگان آنها شش طایفه است فرزند بوده  6اسماعیل دارای  .خان هست محمدحسن
 ونتدر ترکمنستان سک یا فهیخان طا دارند )از نسل محمدحسن ونتافغانستان سک، پاکستان، این شش طایفه در ایران

و شاه برای خاتمه  سالحشان را تحویل ندادند یزه لیدر جریان خل  سالح عشایر در زمان پهلوی طایفه اسماع. ندارد(
اجازه حمل سالح داد و دستور داد تا نام خانوادگی این طایفه نیز به شه بخش تغییر  به این طایفه ،رج و مرجهدادن به 

میشه نواده بیستم . هستم «خان محمدحسن»نوه  «اسماعیل»فرزند  «بلوچ»هفدهمین نواده مستقیم  من . یابد
هر اطالعاتی  توانم یم. ون هستمتالی یا ابهامی دارید من در خدمتؤخان هر س درباره بعد از محمدحسن. خان محمدحسن

جدادم تا انام  .جره خودم را دارمشمن . نامه که فرمودید و درباره شجره خواستید با جزئیات در اختیارتان بگرارم
شش طایفه که این دلیل اینه ها( شش طایفه هر چند ب )با جزئیات و شاخه نامه جام  ولی تهیه شجره .خان محمدحسن

 دیتوان یخان شما م درباره قبل از محمدحسن . بر است گیر و هزینه اما کاری وقت .سته رپری امکان ،یک خان دارند
 .بسیار برای من مهم است خان از کدام طایفه بوده اینکه محمدحسن دست آورید؟ه اطالعاتی ب
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و علت آن این است در هند فرزند بخش معروفند  شه» ها به زهی در حال حاضر اسماعیل
همین دلیل  چند تن از نیروهای انگلیس را بکشت. به« الدین جالل»سردار جماخان به نام 

حکومت انگلیسی هند، سردار جماخان را احضار نمود و به وی گفت: شما دو راه دارید، یا 
ن بدون مکث جواب داد: دهیم که سردار جماخا اسارت ما را قبول کنید، یا به ایران تحویلتان می

حال که قرار است کشته شوم بهتر است جسدم را کفتارهای ایران تکه تکه کنند تا کفتارهای 
دهلی. در نتیجه حکومت هند سردار جماخان را تحویل ایران داد و او از مرزبانی زاهدان به 

وی را نمود و  خان نارویی به تهران رفت و ضمانت تهران فرستاده شد. سرانجام سردار ملکشاه
به « زهی اسماعیل»دوستی بخشید و بعد از آن طایفه  محمدرضا شاه او را به خاطر وطن

 (.1388)همتی، « تغییر نام داد« بخش شه»

 ممسنیکرد 
تبار در ایران و ممسنی کرد در عراق و سوریه است.  کرد ممسنی شامل ایل سنجابی ممسنی

ای در منطقه سرگران  طایفه کرد ممسنی از قبایل دیزه نویسد: همتی در رابطه با کردان ممسنی می
 ها در سال کردستان عراق ساکن هستند و دو تیره به نام فقیه و اسماعیلی و بامند دارد. رئیس آن

ش. ابراهیم احمدآقا بوده است. وی همچنین از طایفه کرد شهرکی در کرمانشاه سخن به  1327
 تبار باشند )همان(. های سیستانی هم شهرکیدهد که با  آورد و احتمال می میان می

 ممسنی فارس
های ساکن استان فارس، از  شناسند. ممسنی های فارس می امروزه اغلب ممسنی را با نام ممسنی
شود که هر کدام برای خود به  زیاری و جاوید تشکیل می چهار طایفه بزرگ رستم، بکش، دشمن

 قاعده یک ایل هستند.

 فارسقلمرو ایل ممسنی 
هایی از  های ممسنی، رستم، بخش ممسنی در غرب استان فارس و در شهرستان ایل

طور  کهگیلویه و بویراحمد( سکونت دارد، اما به) فارس( و بویراحمد) های سپیدان شهرستان
قرار دارند، به خود  های ممسنی و رستم که در غرب این استان عمده قلمرو این ایل را شهرستان

کیلومتری شیراز مرکز استان  150د. مرکز شهرستان ممسنی، شهر نورآباد )در دهن اختصاص می
کیلومتری شیراز( است که در جاده شیراز به اهواز قرار  165فارس( و رستم، شهر مصیری در )
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دارند. این دو شهرستان از نظر تقسیمات کشوری تاب  استان فارس بوده و در جنوب غربی این 
 (.1392وسفی، اند )ی استان واق  شده

 منشأ تاریخی 
های سوم، دوم  اش به تمدن عیالمی در هزاره سرزمینی که اکنون در فارس ممسنی نام دارد، سابقه

فهلیان آمده  های هزاره سوم قبل از میالد دژ تل اسپید و نام رسد. در نقشه و اول قبل از میالد می
جامانده از آن  است که آثار به است که اولی اکنون روستایی در بخش مرکزی شهرستان رستم

دوران نیز در این روستا کشف شده است. دومی نیز شهر قدیمی فهلیان و یکی از روستاهای 
های شهر  مانده جامانده از قدیم بسیار دارد و اخیرا  باقی بزرگ شهرستان ممسنی است که آثار به

 امنشی در آن کشف شده است.چهارمین شهر هخ« لیدوما» با عنوان بزرگی از دوران هخامنشیان
شناسی اخیر، سابقه تاریخی این دیار بسیار  است که در کشفیات باستان  این  نکته قابل توجه

 اند. تر از آن است که تاکنون درباره آن گفته و نوشته قدیمی
شناسی از یکی از  شناسان ایرانی و باستان در بخشی از این مطالعات که هیئت مشترک باستان

اند، شهرهای بسیاری در این  های استرالیا در ممسنی و به ویژه در دشت رستم انجام داده هدانشگا
یقه سنگر، قدمت فرهنگی « غار بوف»شده در  منطقه کشف شده است. همچنین اکتشافات انجام

دست آمده است که نشان  رساند. از این غار آثاری به های کهن می این منطقه را به دوران انسان
شناسان صنعت به دست  اند. باستان زیسته هایی در این غار می هزار سال قبل، انسان 35 دهد می

 اند. گراری کرده نام« صنعت رستمی»آمده از این غار را 

 سنگی میانی و جدید( دوران پارینه) صنعت رستمی
ا و ه های نئاندرتال های دوره انسان فارس، جزء مشهورترین محوطه غار بوف در شهرستان رستم

هزارساله  35شناس آلمانی غار  رود. یک باستان های هوشمند، در خاور نزدیک به شمار می انسان
« یقه سنگر»نام دارد، در شهرستان رستم در منطقه « غار بوف»رستم را مطالعه کرد. این غار که 

 هاستان فارس واق  شده است. نگارند« شهرستان رستم»مرکز « مصیری»در هفت کیلومتری شهر 
متر مرب  است  77خورشیدی از محوطه این غار دیدن کرد. مساحت این غار  1396 در آبان ماه

ها  دست آمده از کاوش به ابزارهای متر ارتفاع از سطح دریا، در دشت رستم قرار دارد. 900و با 
 گراری شده است. نام« سنت ابزارسازی رستمی»در این غار، 
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 در شهرستان رستم استان فارستصویر کاوش غار بوف (: 1) شکل

هزار سال قبل بوده است.  35هزار تا  40مربوط به « صنعت رستمی»بر اساس مطالعه اخیر، 
سنگی جدید در ایران  در نتیجه صنعت رستمی، یکی از نوآورترین صنای  سنگی و فرهنگ پارینه

نوز به اتمام نرسیده ترینِ آن در این دوره است. در حالی که کاوش این غار ه و یکی از قدیمی
هایی از دوران  است و با توجه به رسوبات دهانه غار، احتمال زیادی وجود دارد که نهفته

و  1396زاده کوهساری،  یوسفی و حسین) سنگی میانی در این غار وجود داشته باشد پارینه
 (.27-28: 1400یوسفی و یوسفی، 

 
 منطقه رستم فارس در بوفغار  ابزارهای سنگیتصاویر اشیایی از (: 2شکل )
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 بوده نشین )انشان( انزان مناطق جزء هخامنشیان دوران در ممسنی کنونی منطقه حال، هر به
 فهلیانی، )حبیبی است داشته قرار شاپور کوره حوزه در منطقه این نیز ساسانیان دوره در و است
1371: 37-36.) 

عنوان مرکز آن  به« نوبندگان» بر کل ممسنی اطالق و شهر« انبوران»پس از اسالم واژه 
بر این منطقه اطالق گردید که « شولستان»انتخاب گردید. حدودا  بعد از قرن چهارم هجری واژه 

عقیده محقق مرکور در آن زمان قلمرو  عقیده یکی از محققان ایرانی از تبار ساسانیان هستند. به  به
 (.71: 1381نژاد،  فرسنگ بوده است )صفی 100×80 ممسنی

ای به نام رستم، دشمن زیاری،  همان طور که بیان شد، ممسنی متشکل از طوایف چهارگانه
گونه  بکش و جاوید است. درباره منشأ ایل ممسنی چند نظر وجود دارد. یک نظر آنان را این

لرستان( ) السماق سوریه به سرزمین هزار اسب هایی از جبل کند: اوایل قرن هفتم ه. ایل معرفی می
ها بود که حدود  ها در آنجا مستقر بودند. ایل بزرگ ممسنی یکی از این ایل آوردند و سالروی 
 ایل خود را بر منطقه گراشت ها را بیرون راند و نام ها یورش برد و آن ه.ق. بر شول 900سال 

ها  هایی که درباره شباهت و پیوستگی (. گروه دیگر با رد نظر فوق، با استدالل1353مستوفی، )
گویند اگر هم گروهی در طول  های اولیه وجود دارد، می ن فرهنگ، زبان و... لرها و پارسبی

اند بر فرهنگ آنان تأثیر چندانی بگرارند و در این بین  تاریخ به این قوم وارد شده باشند، نتوانسته
رها قومی ل»کنند:  گیری می فقط اسالم بود که بیشترین تأثیر را بر لرها گراشت و در پایان نتیجه

اند که از نظر جسمی و فرهنگی کمابیش با اقوامی چون  االصل زبان و ایرانی آریایی، پارسی
اند اصالت خود را بیش از  اند، اما با این حال توانسته ها، اعراب و ترکان آمیخته عیالمیان، کاسی

 (.1370الهی بهاروند،  )امان« هایی ایرانی حفظ کنند دیگر گروه
شهرت داشتند. این طوایف اگرچه از نظر « چهار بنیچه»ر دوران قاجار به الوار ممسنی د

قومی دارای وحدت قومی و فرهنگی بودند، ولی از نظر سیاسی هر یک کالنتر مستقلی داشتند. 
 اند. کرده های خانی با اقتدار بر طایفه خود حکومت هر یک از طوایف چهارگانه دودمان

تمند ایل دشمن زیاری توسط شاهزاده فریدون میرزا، پس از قتل محمدرضاخان رئیس قدر
شکست و پس از آن، خان علی رستم پسر قائد گرجی رئیس ایل رستم،   اقتدار این طایفه درهم

 اند. خان ممسنی پسر خوبیار خان رئیس ایل بکش، از قدرتمندترین خوانین ممسنی بوده ولی
 رسد که مردم منطقه با رستم دستان، می درباره منشأ و ریشه مردم در زبان عامیانه به نظر

ای اصل مردم ممسنی را از سیستان  ریشه بودند و حتی عده تاز شاهنامه فردوسی هم همان یکه
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دانند و دشت رزم را که روستایی در پایین  که نام طایفه رستم را ناشی از آن می  دانند. تا جایی می
که در  طوری دانند. به نبرد رستم و سهراب می کوه قلعه سفید است، محل نبردهای رستم به ویژه

روستای دشت رزم، مقداری از خاک زمین سرخ رنگ است، از این رو مردم آن را ناشی از خون 
 دانند. سهراب فرزند رستم می

توان از تاریخ استخراج کرد، این است که طوایف  آنچه تاکنون درباره طوایف ممسنی می
لر کوچک  اند. هستند. لرها را به دو دسته تقسیم کرده لر بزرگای از  چهارگانه ممسنی، شاخه

شامل ایل بختیاری، ایالت ) شامل استان لرستان یا پیشکوه و استان ایالم یا پشتکوه( و لر بزرگ)
 کهگیلویه و بویراحمد و ایل ممسنی(.

« لُر»م درباره منشأ لرها نظرها متفاوت است. اول اینکه بعضی آنها را از نسل شخصی به نا
و غیره دانسته، و سوم آن را « لهراسب» اند. دوم اینکه آن را مشتق از کلمه ایرانی چون دانسته

را منسوب  شود. اول آن  اند و آن هم به نوبه خود به چند وجه تقسیم می منسوب به مکان دانسته
دوم آن را مخفف  دانند که جایگاه اولیه لرها بوده است. می« مایرود»یا « مانرود»به والیتی در 

حوالی اندیمشک( بوده است. سوم، آن را ) دانستند که شهری در شمال غربی دزفول« اللور»
 (. 19: 1370همان، )اند  دانسته های پوشیده از جنگل شده واژه لیر یا لر یعنی کوه تحریف

ها  مردم ممسنی زبان فارسی و گویش لری دارند. ولی گویش آنان با زبان و گویش بختیاری 
خاطر اختالط نژادی که  شباهت هم نیست. ولی به و سایر مناطق لرنشین متفاوت است، البته بی

اند، این زبان تغییرات زیادی کرده است. به طوری که وقتی  در گرر زمان با دیگر اقوام داشته
کنند، کمتر کسی است که از بیرون متوجه لری بودن  مردم ممسنی به گویش خود صحبت می

 ها را داشته باشد. آنان شود، مگر اینکه سابقه ارتباط فرهنگی )زبانی( با آنگویش 
از نظر دین و اعتقادات دینی، مردم ممسنی فارس، پیرو دین مبین اسالم و دارای مرهب  
 (.1392یوسفی، ) امامی هستند 12شیعه 

 طوایف ایل ممسنی فارس
زیاری و جاوید است. همچنین  ش، دشمنهای رستم، بک نام ممسنی دارای چهار طایفه لرزبان به

طور  کنند. در ادامه به های قشقایی، اعراب و فارس در این سرزمین زندگی می اقوامی از ترک
 شود: ها توضیحاتی بیان می مختصر درباره هر کدام از این طوایف و گروه
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 طایفه رستم
معروف است و نام « مرست»ای قرار دارد که به منطقه  منطقه طایفه رستم در حال حاضر در

 شهرستان رستم نیز از نام همین منطقه و طایفه گرفته شده است.
همتی درباره منشأ رستم مطالبی دارد که بیشتر به افسانه نزدیک است. او در این رابطه 

نشینی به  که برای گوشه  گیری از پادشاهی و هنگامی اند کَی خسرو پس از کناره نویسد: گفته می
رفت، در ممسنی فعلی توقف کرد و به پاس خدمات رستم به ایران، این منطقه را به  کوه دنا می

 (.1388سپارم )همتی،  او هدیه کرد و گفت دشتی پر از زر را به تو می
رسد برخی از این  های متعددی ساکن هستند که به نظر می در قلمرو جغرافیایی رستم تیره

الهی بهاروند  شده در دیگر طوایف باشند. امان مستحیل شده یا ها بقایای برخی طوایف منهزم تیره
 منگودرزی(، بهمیاری) های منگزوری کند: تیره طور معرفی می ها را این برخی از این تیره

عبداللهی(، مصیری، ) شاه حسینی(، ضامنی، دشتی، غلویی، عوداللهی) بهمنیاری(، شوسینی)
کش، روسی،  مراسخونی، نوگکی، مرزونی، گیوهتینی، ارجی، کولی، پرینی،  بختیاری، چوگی، ده

 بهرامی، تیرتاجی، سادات عنا، سادات شاه قاسم، سادات شاهزاده میراحمد ای، شاه پهناکله
 (، تیره سادات فخر، سادات مختاری، بقایایی از ایل رئیسی و...1370اللهی بهاروند،  امان)
 (.1392یوسفی، )

خان،  طایفه بدین شرح بوده است: کاگرجی، خان علیبر اساس نوشته محققان، کالنتران این 
خان،  خان، امام قلی خان کوچک، جعفرقلی خان، اهلل قلی خان، خان علی خان، علی قلی کمال

 .(304الف:  1362خان )حسینی فسایی،  حسین قلی
نام   اند در اواخر قرن سیزدهم ق. در کنار طایفه رستم، طایفه کوچکی به پژوهشگران نوشته

ها را به  ها کوشیدند تا بتوانند آن سکونت داشت که کالنتران رستم در تضعیف آن« حمد صالحم»
طایفه رستم منضم کنند، از این رو طایفه مرکور در همسایگی طوایف دیگر پراکنده شدند 

 (.1011-1012: 1370)گرمرودی، 
رگ مد و جنگ های گجستان، دو توان جنگ از حوادث تلخ و پرفراز و نشیب این منطقه می

دوم در این  های قاجار و پهلوی اول با حکومت پهلوی را بیان کرد که در دوره حکومت تامرادی
 منطقه روی داده است.
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خان بود که همراه با  خان رستم فرزند امام قلی آخرین کالنتر و خان این ایل حسینقلی
هری رئیس ایل خان شهبازی رئیس ایل سرخی، ناصرخان طا اهلل پسرش جعفرقلی، حبیب

اهلل حیات داودی رئیس لرهای حیات داودی به اتهام مخالفت با اصالحات  بویراحمد و فتح
در شیراز به حکم دادگاه نظامی فارس به  1343 ارضی و برپایی شورش عشایر جنوب در سال

 دار آویخته شد.

 طایفه بکش
ار دارد. مرکز امروزی منطقه بکش در جنوب منطقه رستم و در شرق منطقه ماهور میالتی قر

است که در قلمرو طایفه بکش واق  شده است. در گرشته « نورآباد»شهرستان ممسنی شهر 
قرار داشت، ولی به « نوبندگان»ای بوده است که در کنار شهر معروف و تاریخی  نورآباد قلعه
تغییر « نورآباد»به  تدریج تغییر نام داده و در چند دهه اخیر به« مالکی»، «تل کناری» به مروز زمان

که در تاریخ به شعب بوان معروف بوده و مورخان آن را یکی از « بوان»کرد. دره زیبا و با نشاط 
 اند، در قلمرو این طایفه قرار دارد. جنات اربعه دنیا دانسته

 فهلیان
ها،  حمامقرار دادند. در این زمان « شولستان»بعد از خرابی نوبندگان، روستای فهلیان را مرکز 

(. همچنین قلعه سفید یا دژ 1006ها و بازارهایی در فهلیان ساخته شد )همان،  مساجد، مدرسه
 سفید معروف، زمانی تحت سیطره خوانین بکش بوده است.

 های آل امیری، بابساالری، عالیوند و کرایی، شیخ شهرو، بونی در قلمرو جغرافیایی بکش تیره
 (.304الف:  1362نگه قرار دارد )حسینی فسایی، بوانی( عزیزی، فهلیانی و دودا)

ق. به شرح زیر بوده است: حاج امه شه، خوبیارخان،  14و  13 کالنتران بکش در قرون
خان  خان، که مشهورترین آنها، ولی خان و هادی خان، ولی خان، عبداهلل خان بزرگ، شریف ولی

 (. 11: 1370، بزرگ بود که در منطقه قدرت فراوانی داشته است )گرمرودی
را نام « قلعه گالب» توان حادثه از حوادث تلخ اما پرافتخار مردم و بزرگان طایفه بکش می

درگرفت،  1301 برد. طی جنگی که بین طایفه بکش و نواب فیروزمیرزا و معتمدالدوله در سال
دند. اردو ها به قلعه گالب در نزدیکی زیدون بهبهان رفتند و در آنجا برای جنگ آماده ش ممسنی

طوری که عرصه بر  ها را محاصره کردند، به  ور شد و از چهارطرف ممسنی به قلعه حمله
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شان به دست نااهالن نیفتد، زن و دختر دو به دو  ها تنگ شد و برای آنکه نوامیس ممسنی
گیسوان را به هم بستند و از کوه خود را پرتاب کردند. ارتفاعی که این زنان از آن پریدند، به 

 بود. قول میرزاحسن فسایی پانصد زرع

 دشمن زیاری
ها از  ها در جنوب شرقی و شرق ممسنی واق  شده است. دشمن زیاری قلمرو دشمن زیاری

مرز است و همسایگان شمالی و  هایی از طایفه کشکولی قشقایی هم طرف جنوب شرقی با رده
ستانی و سردسیر است و سرتاسر ها هستند. این منطقه بیشتر کوه ها و بکش ها جاویدی شرقی آن

ویژه درخت بلوط است. بیشتر گیاهان این منطقه را گیاهان  آن پوشیده از درختان مختلف به
ای نیز به  دهد. شغل اغلب مردم دشمن زیاری دامداری سنتی است و عده سردسیری تشکیل می

 ویژه باغداری انگور دیم( مشغول هستند. داری )به باغ
رضا خان، بابا  اند از: رشید خان، محمدرضا خان، علی شمن زیاری عبارتکالنتران منطقه د
 (.13خان )همان،  خان، آقاخان، مرادقلی

 جاوید() جاوی
قلمرو منطقه جاوید در شمال منطقه ممسنی واق  شده است. قلمرو رستم در مغرب، دشمن 

شهرستان ) اردکان فارسهستند و شمال منطقه به   زیاری در مشرق و بکش در جنوب آن واق 
های جنوب آن  شود. این منطقه یکسره کوهستانی و سردسیری است و دامنه سپیدان( محدود می

 دهد. را منطقه گرمسیری تشکیل می
 5 تا 2نام برده شده که همگی بین « جاوی»از اواخر قرن سیزدهم ه. از هشت قریه آبادی 

تیره را برای طایفه جاوی برشمرده است  11ری نامه ناص فرسنگ تا فهلیان فاصله داشتند. فارس
(. امروزه تعداد این 1562ب:  1362اند )حسینی فسایی،  که در قراء هشتگانه سکونت داشته

گرمرودی، )کنند  نشینی مبادرت می رده افزایش یافته است و هنوز بعضی به کوچ 20ها به  تیره
1370 :11 .) 

شود. قلمرو جاوید  تقسیم می« جاوید ماهوری»و « هجاوید لَه لَ»قلمرو جاوید به دو قسمت 
 11های عشایری منطقه،  له له در سمت شمالی جاوید ماهوری واق  شده است و از مجموع تیره

(. از کالنتران 1392یوسفی، ) تیره در جاوید ماهوری سکونت دارند 9تیره آن در جاوید له له و 
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خان، باقرخان،  اهلل، کی محمد شفی ، کی ه جلیلاند: شاهزاد منطقه جاوید بدین شرح نام برده
 .(303الف:  1362حسینی فسایی، ) خان خان و محمدعلی اهلل خان، فتح خلیل

 کاکان
عالوه بر چهار منطقه رستم، بکش، دشمن زیاری و جاوید، قلمرو کاکان که قبال  جزء ممسنی 

ه را با پنج روستای آن های قشقایی، منطق ق. کشکولی 13فارس بوده است، در اواخر قرن 
ها منضم کردند. کاکان در شمال شرقی ممسنی قرار دارد و  خریداری و به قلمرو قشقایی

 (.1564: 2 های آب فراوان است )همان، ج ای کوهستانی، سردسیری با چشمه ناحیه

 ها ترک
در شوری و کشکولی ایل قشقایی، در جنوب شهرستان ممسنی  هایی از طوایف دره ییالق تیره

است و آنها اغلب به شغل دامداری مشغول هستند و به زبان « ماهور و میالتون» بخشی به نام
 کنند. ترکی صحبت می

 ها عرب
در بخش سورنای شهرستان رستم در روستاهای عرب خاکک و عرب خنیمه، گروهی زندگی 

ان کوچانده زبان هستند و ظاهرا  در دوران رضاشاه از خوزستان به این مک کنند که عرب می
 کنند. اند. آنان در بین خود به زبان عربی صحبت می شده

 ها اردکانی
اند. دلیل مهاجرت آنان  سپیدان( به منطقه ممسنی مهاجرت کرده) این گروه از اردکان فارس

ارباب اردکان « خان شکراهلل»با « کربالیی محمدباقر» ایجاد اختالف بین بزرگ مهاجران به نام
ها و به دالیلی، به ممسنی مهاجرت کردند و با جابجایی  که پس از درگیریفارس بوده است 

تدریجی در ممسنی، در حال حاضر در نواحی از طوایف بکش، جاوید، دشمن زیاری و رستم 
های باقری، شوسنی و ضامنی(  مرکز شهر، محله) ها در شهر مصیری ساکن هستند. اغلب اردکانی

ویژه روستای حسین آباد( ساکن هستند. این گروه با  به) م دودر منگودرز، فهلیان، منطقه رست
ورود به ممسنی با طوایف متعدد ممسنی ارتباط تنگاتنگ برقرار کرده و با ایجاد روابطی مانند 

 (.1392اند )یوسفی،  ازدواج در این ایل مستحیل شده
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 ایل ممسنی داراب
گزارشی « ق. 1308مسافرت سال راپورت »محمدحسین مهندس قاجار در کتاب خود با عنوان 
دستور فرهاد میرزا معتمدالدوله که در زمان  از سفر خود بیان کرده است. مؤلف کتاب به

های مناطق  شود از راه ق. مأمور می 1308ناصرالدین شاه قاجار والی فارس بوده است، در سال 
ای برقراری اردوی دولتی ها که احتماال  بر های اطراف این راه گاه داراب، فسا و جهرم و منزل
 بوده است، گزارشی تهیه کند.

در این کتاب که حالت سفرنامه دارد، در دو منزلگاه دهم و یازدهم از ایل ممسنی نام برده 
 نام قائد حسن بر عهده داشته است.  را فردی به شده است که کالنتر آن 

اعلی است. جزء فسارود  آباد خالصه دیوان آباد است. حسن حسن ،منزل دهم اردوی مبارک»
قلعه مادوان و راه دوازده چاه که  ،پس از آنکه وارد جلگه کنارستان شوند... خاک داراب است.

. این جلگه اول خاک داراب و خیلی طوالنی است و باصفا و شود مینمایان  رسند، می ها کالسکه
پنجاه ایل  حسن و قریب قائد ها آنمحل نشیمن یک شعبه ایل ممسنی است که کالنتر 

آباد خرابه و رعیت آن همین ایل مزبور است. زراعت آنها  چادرنشین در اطراف دارد. قلعه حسن
 (.473: 1378مهندس قاجار، ) «استغله و تریاک و شلتوک و صیفی 

آباد و داراب چهار فرسخ  شهر داراب است. فاصله بین حسن منزل یازدهم اردوی مبارک»
 (.474)همان، .« ن ایالت ممسنی و اینانلو است...این نقطه محل نشیم ...است.

های یادشده از ایل ممسنی در داراب، اطالعات  در حال حاضر از وضعیت کنونی گروه
شود، اطالعاتی شفاهی از زبان بازماندگان برخی از  مستندی در دست نیست و آنچه شنیده می

 اند. هاست که بعضی از پژوهشگران منتشر کرده این گروه

 دیگر طوایف ممسنی از نظر دومورینی 
ژ. دومورینی عالوه بر گرری بر اوضاع و احوال طوایف چهارگانه ممسنی و گرری کوتاه بر 

برد.  التجار بوشهری، از ایالت دیگر ممسنی نام می معین امالک خالصه ممسنی و ارتباط آن با
ایالت دیگر ممسنی را در دو بخش آید، نظر و دیدگاه او در این باره است. او  آنچه در ادامه می

 شمارد: به صورت زیر برمی
 ها و کوهمره شگفت سرخی -الف
 دیگر ایالت -ب
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دومورینی اعتقاد دارد که سرخیان و کوهمره شگفت جزء بلوکات ممسنی هستند و لرزبانند. 
 داند. او همچنین ایالت زیر را جزء ممسنی می

 اند. آباده تشک پراکندهایل الشانی: ایل الشانی، در مرودشت و  -1
وسیله  گوید از چهار لنگ بختیاری به ها را یکجانشین معرفی کرده و می ایل نوترکی: آن -2

 اند. خان زند به تنگه گرم فسا برده شده کریم
 کنند، به دامداری مشغول هستند. ایل مسالری: این ایل که در بلوک خفر زندگی می -3

های  های تار و بین بلوک ها در کوه دومورینی این ایل تابستانمحمدی: در زمان  ایل علی شاه -4
 بردند. سر می ها در سیمکان به سیمکان و فیروزآباد و زمستان

 کند. ها را اهل الرستان معرفی می ایل فرامرزی: آن -5

ها طایفه کوچنده ایل خلج از بلوک قونقری هستند و تابستان در سرچاهان و  ها: آن جشنی -6
 اند. زیسته در جزیره مینگ دریاچه بختگان میزمستان 

 ها از ایل خلج هستند. ها: چهارراهی چهارراهی -7

 اند. ها منشأ ترک دارند و در منطقه دزکُرد سکونت داشته ها: چرکس چرکس -8

 های سیمکان ها و قونقری فرهادی -9

 (.52-56: 1375، دومورینی) اند ها: بین جهرم و بیدشهر به تجارت مشغول بوده کوهکن -10

 کوروش() ها و اسکندر مقدونی در شهر سغد جنگ ممسنی
بین  ها آناز اقوام ایران باستان بودند. سرزمین  ها یسغدموقعیت شهر کوروش در استان سغد:  

 رودهای سیحون در شمال و جیحون در جنوب قرار داشت. بر اساس نوشته کتاب وندیداد
و دومین مکانی است که اهورامزدا آفرید. در جنوب سغد  ها نیسرزماوستا، سغد بهترین جاها و 

ناحیه باکتریا )باختر، بلخ( قرار داشت که مرز آن با سغدرود جیحون بود. باختر در جنوب به 
. مناب  انگلیسی در اوایل سده نوزدهم محل شهر کورش و مماسن شد یمی هندوکش ختم ها کوه

در آن زمان و پیش از تحقیقات گسترده بعدی در مورد  ، زیرااند کردهرا در منطقه باختر ذکر 
 .شد یمجغرافیای اداری هخامنشیان، باختر و سغد یک ساتراپ محسوب 

کورش بزرگ معلوم نیست. رود سیحون مرز  دست بهتاریخ دقیق فتح سغد و آسیای میانه  
. شد یم شرقی سغد و انتهای قلمرو هخامنشی بود که به نواحی سکونت اقوام سکایی ختم

گردان ایرانی، چندین  و برای حفظ مردم از حمالت بیابان داد یمکورش به سغد اهمیت زیادی 
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 نام  بهی ا تازهایجاد کرد. کورش در کنار مرکند )سمرقند( مرکز سغد، پایتخت  اجآنشهر در 
 1«کوروپولیس»و « سیرو پولیس»خودش ایجاد کرد. نویسندگان یونانی و رومی از آن با عنوان 

. گرچه کورتیوس از شهر مماسن در کنار شهر کورش نام برده است، اما در تحریر اند کردهیاد 
دیگری از کتابش از مدافعان شهر کورش با نام مماسن یاد کرده است. این همانندی با روایت 

 . سرزمین سغد باستانی امروزهاند بودهکه مدافعان شهر کورش از ایل مماسنی  دهد یمآریان نشان 
در قلمرو کشورهای تاجیکستان و ازبکستان قرار دارد و تعدادی از پژوهشگران، شهر کورش را 

 .دانند یمدر تاجیکستان یکی « کورکث»با شهر 
پیش از میالد مسیح، به ایران حمله کرد. او در سه جنگ  334اسکندر مقدونی در سال  

پیش از  330داد و در سال  سپاه داریوش سوم را شکست« گوگمل»و « ایسوس»، «گرانیکوس»
میالد، تخت جمشید را تصرف کرد و کاخ سلطنتی را به آتش کشید. پس از سقوط پایتخت، 

ساتراپ باختر، برای « بسوس»)استانداران( و از جمله  ها ساتراپی برخی از همراه ا بداریوش 
را به اسکندر  گردآوری سپاه، عازم مناطق شرقی ایران شد. داریوش که تصمیم گرفته بود خود

 بسوس کشته شد. دستور  بهتسلیم کند، 
بسوس با انتخاب نام اردشیر چهارم، خود را پادشاه ایران اعالم کرد و پس از چند ماه  

مقاومت در برابر سپاهیان مقدونی در نواحی سغد و باختر، دستگیر و با فرمان اسکندر اعدام شد. 
، با کمک قبایل سکایی، نبرد میهنی «سپیتامنا»سغد با رهبری  از این زمان است که مردم

ی را علیه بیگانگان آغاز کردند که حدود سه سال ادامه داشت. اسکندر برای تسلط بر ا قهرمانانه
هزار نفر را قتل عام کرد. ازدواج اسکندر  120سغد، بسیاری از مناطق مسکونی را نابود و حدود 

داد. ایل مماسن یا قوم مماسن از جمله  بردها پایانزادگان سغدی به این ن از نجیب« رکسانه»با 
قبایل ساکن سغد بودند که تلفات سنگینی به سپاه اسکندر وارد کردند. خود اسکندر نیز در نبرد 

 با آنان به سختی مجروح شد.
 13میالدی ) 18ی امروزی، از اوایل سده ها یممسنی زمان اسکندر و ها مماسنارتباط قومی  
مورد توجه سیاستمداران و نظامیان اروپایی قرار گرفت. در ایران نخستین بار روانشاد پیرنیا،  (ه.ق.

کنت کورس( را که ) روفوسیی از تاریخ کورتیوس ها بخشدر تألیف تاریخ مفصل ایران باستان، 
سفر جنگی اسکندر »مربوط به قوم مماسن بود، به فارسی ترجمه کرد. احمد حامی نویسنده کتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کورو نام کورش و پلیس به معنی شهر سیرو یا 1
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شده در تاریخ ایران باستان،  ی نقلها نامهبا استناد به مطالب اسکندر« ه ایران بزرگترین دروغ تاریخب
دالیلی، بر این باور است که اسکندر در کهگیلویه از ایل ممسنی شکست خورد و مجبور به  ارائهبا 

 .داند یمسرایی  نشینی شد و بقیه فتوحات اسکندر در ایران را افسانه عقب
برخی حقایق به نف  وی  هیسو کجانبداری نویسندگان سنتی از اسکندر و بازتاب یدر  

با او در آسیای میانه از  ها یممسنتردیدی نیست، با این حال شکست ایرانیان از اسکندر و جنگ 
ی تاریخ ایران است. البته شماری از محققان و از جمله حامی با توجه به جنگ ها تیواقع

، که محل درگیری بر اساس شواهدی در ممسنی بوده «دربند پارس»آریوبرزن با اسکندر در 
با اسکندر را در آسیای میانه، همان جنگ آریوبرزن و اسکندر در استان  ها یممسناست، جنگ 

 (.1388)همتی،  دانند یمفارس 
ند. کرد یمنویسانی بودند که رویدادها و اتفاقات را یادداشت  در بین همراهان اسکندر، تاریخ 

تألیفات مورخان رومی از جمله کورتیوس روفوس، آریان، دیودور سیسیلی، پلوتارک و ... بر 
 ی آنان از بین رفته است.ها نوشتهی همراهان اسکندر بوده که اصل ها نوشتهاساس 
ممسنی( از آن ) مماسنممسنی( جنگید و نام ) مماسنل پیش اسکندر مقدونی با ایل سا 2337 

جنگ اسکندر و ایل مماسن، که  حادثهسال بعد از  1569زمان، وارد تاریخ جهان گردید. 
کورتیوس روفوس بر اساس تواریخ پیشین، شرح آن را در سده اول میالدی نوشته است، حمداهلل 

برد که  .( نوشت، از ایل مماسنی نام میم 1330ه.ق. ) 730را در سال مستوفی که تاریخ گزیده 
شام )کردستان سوریه، شمال غربی شهر حلب( در  السماق جبلکرد( از ) لرطایفه دیگر  26همراه با 

نزدیکی دریای مدیترانه به لرستان کوچ کردند. این رویداد در اوایل سده ششم ه. در زمان اتابک 
هزار اسپ دومین اتابک سلسله اتابکان لر بزرگ رخ داد. طایفه فضلوی که اتابکان لر بزرگ 

ممسنی( ) شولستاننجم هجری از کردستان سوریه به دار بودند، در اوایل قرن پ عهده را  آنریاست 
آمدند و توانستند حکومت لر بزرگ را با مرکزیت ایره )مال امیر( بر پا کنند. مهاجرت ایالت لر از 

از سوریه به ایران، در بررسی خاستگاه قوم لر و  جمله بختیاری، کهگیلویه، بویراحمد و ممسنی
شناسان شده، موضوعی بسیار مهم  قوم لهیوس  بهت مختلفی نظریا ارائههویت تاریخی آن که باعث 

هخامنشی در کنار رود سیحون و بعدها در کنار دریای  است. استقرار ایل ممسنی در روزگار
مدیترانه و اکنون در کشورهای ایران، افعانستان، پاکستان و عراق، از سرگرشت عجیب و غریب 

 (.1392یوسفی، ) دارداین ایل باستانی در طول تاریخ حکایت 
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با  ها یممسنهمتی در مقاالت خود درباره سابقه تاریخی ممسنی، مطالب مربوط به جنگ 
ی اسکندر آریان و ها یکشاسکندر از دو کتاب تاریخ اسکندر کورتیوس روفوس و کتاب لشکر

به نبرد ی سیاستمداران اروپایی در همین رابطه را به فارسی بیان کرده است. او با استناد ها نوشته
ایل مماسن با اسکندر به نقل از کورتیوس روفوس به نبرد ایل مماسن با اسکندر مقدونی 

که ایل نیرومندی بودند، تصمیم  1ها مماسن: سدینو یماز او  نقل  به. او پس از شرحی پردازد یم
خطر کردن روند   عملی بسیار محترمانه، بلکه برای کم عنوان بهبه مقاومت گرفتند. اسکندر نه فقط 

نظام را نزدشان  نفر از افراد سواره 50عملیات جنگی، در جهت مالیم کردن سرسختی آنها 
ی و خشونتش را به رحم یبش را به کسانی که تسلیم شوند و مراتب ا یبخشندگفرستاد تا 

ادند که آنان به راستگویی و قدرت جواب د ها مماسنکسانی که شکست بخورند، اعالم کند. 
اسکندر شکی ندارند و از سواران خواستند بیرون از استحکامات، اردو بزنند. پس از پریرایی و 

غرق در خواب سنگین ناشی از صرف غرا و شراب بودند،  ها آنهنگام که  نوازی، شب مهمان
انش به شدت عصبانی شد مورد حمله قرار گرفتند و همگی کشته شدند. اسکندر از مرگ سرباز

و شهر مماسن را محاصره کرد. اما حصار دفاعی آنقدر استوار بود که تسخیر آن در اولین حمله 
را که سرگرم « پردیکاس»و « مالگر»ی ها نام بهدو نفر از فرماندهانش  ناچار  بهممکن نبود. او 

اسکندر از طریق محاصره شهر کورش بودند، به کمک فرا خواند و در نتیجه شبانه سپاه 
که در آن زمان بدون آب بودند، از زیر دیوارها وارد شهر شدند. هیچ شهری  رو آبی ها کانال

مقاومتی دالورانه از خود نشان نداد. بهترین سربازان اسکندر به خاک افتادند  ها مماسنمانند شهر 
کرد که باعث سنگی به گردنش اصابت  که ی زمانو خود اسکندر با خطر بزرگی مواجه شد، 

تاری چشمش شد و مدتی بیهوش گردید. او پس از پیروزی دستور داد شهر را ویران کنند 
 (.1388به نقل از همتی،  24تا  19، بند 6، فصل 7کورتیوس روفوس، کتاب )

و از قول  کند یمگزارش آریان از نبرد ساکنان شهر کورش با اسکندر را بیان  نیهمچنهمتی  
شهر از هفت شهر در دو روز تصرف شد، و زنان و کودکان را به بردگی  پنج: »سدینو یماو 

 لهیوس بهاسکندر به طرف شهر کورش حرکت کرد، این شهر را که کورش بنا نهاده بود،  بردند.
. همچنین بومیانی که در شهر محبوس شد یمدیواری بلندتر از دیوار شهرهای دیگر محافظت 

. بنابراین تصرف رفتند یم شمار بهاز بهترین جنگجویان منطقه  ها آنبودند.  شمار یبشده بودند، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Memaceni (Mamassani) 
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کوب )منجنیق(  ی قلعهها نیماشاسکندر دستور داد که از  رو  نیاآن برای مقدونیان دشوار بود. از 
کوبیدن استحکامات استفاده شود. اما اسکندر چیزی را مشاهده کرد که باعث تغییر  برای درهم

گرشت. این جویبار فقط  و از درون آن می شد یمیباری از بیرون وارد شهر او گردید. جو تاکتیک
ی شهر قرار وارهایددر زمستان آب داشت و در آن فصل سال خشک بود. بستر جویبار زیر 

، 4)آریان، کتاب  «خزیده از طریق آن وارد شهر شوند.... صورت به توانستند یمداشت و افراد 
 (.1388ز همتی، ، به نقل ا5تا  3، بند 3فصل 

 1ها مرَردهها و ده  یممسن
های فارس و سیستان و بلوچستان، پاکستان و  یممسناز دیگر شواهد و اسنادی که ارتباط بین 

است. ده مرده « ها مردهده »کند، جریان  یمافغانستان را تا حدودی به واقعیت نزدیک 
چنین چندین قلعه مخروبه قدیمی در شهرستان همای در سیستان و بلوچستان است.  یفهطا  نام

ی ها مکانطوایف و  نام دارند. با استناد به برخی شواهد، « ده مرده»ممسنی و استان فارس 
ها از فارس به  یممسنمعروف به ده مرده در فارس و سیستان، به قضیه مهاجرت بخشی از 

م. طوایف بلوچ  1901ل سیستان در زمان شاه عباس بزرگ ارتباط دارد. در سرشماری سا
 87های ایل ممسنی منطقه چاگی با  یرهتده مرده در بین  نام بهای  یرهتهندوستان )پاکستان فعلی(، 

ی سیستان ها استانده مرده امروزه در  نام بهاست. طایفه معروف دیگری  شدهخانوار سرشماری 
کنند.  یمترکمنستان زندگی  پاکستان و کشورهای افغانستان، و بلوچستان و خراسان ایران و در 

در استان فارس و بلوچستان به موضوع مهاجرت  ها مکانی مشترک بین طوایف و ها نامآیا 
و حوادث فراوانی در  ها مکان شود؟ یمهای براهویی بلوچ به سیستان مربوط  یممسناجباری 

از آوردنشان یل محدودیت حجم کتاب، دل بهوجود دارد که  ها مردهمناطق یادشده درباره ده 
« چنار برگ»شمال روستاهای  )ده مردون( در  ها مردهی قلعه ده ها خرابهشود. مانند  یمخودداری 

)اشکفت چهل دخترون( مشرف به « چهل دختران»واق  در جاوید له له ممسنی، غار « گویم»و 
« سه کوهه»در بیست و پنج مایلی  سیستان   جی.پی.تیت از قلعه چهل دختران .ها مردهقلعه ده 

 برد. یممرکز طایفه سرابندی نام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام برده شده که در منطقه انزان یا انشان زندگی « مردی»ای به نام  از طایفه در کتب تاریخی قدیم به کرات  1

 کردند و در تحوالت کشور نقش اساسی داشتند. می
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جالب توجه  آنچه تبر در نزدیکی جهرم قرار دارد....  نام بهی العبور صعبقلعه کوهستانی 
ی سنگر ها نامبدون تردید  ده مرده وجود دارد. نام به است در باالی قلعه تبر، کوهی 

واقعه جنگ بین اسکندر ممسنی و یادگارهایی از  چهل دختر و قالع ده مرده همگی  اسکندر،
 شاه عباس هستند.

تبار،  طوایف مختلف ممسنی در کنار   طوایف ده مرده در ایران و کشورهای مجاور، همواره
متفاوت و  ها آن. نظر پژوهشگران خارجی و عمدتا  انگلیسی درباره اند برده سربه  بلوچ و سیستانی

در  1905تا  1903مرزی ایران و افغانستان از سال متناقض است. جی.پی. تیت از اعضاء کمیسیون 
های سند دانسته است، در  ینمررا از قوم جت هند و از  ها آنی سیستان، ها مردهصحبت درباره ده 

 کند. یمبلوچ یاد  نام به ها مردهکه سروان وارد همکار تیت در گزارش رسمی دیگری از ده  ی حال
اند از: بوالن زی معروف به اللهی، حیات زی، کالتی  عبارتهای ده مرده سیستان  یرهتبرخی  

بخش زی، شاهی زی، باران زی، گرخیل،  زی، سیاخان زی، زردادزی، گدازی، امام داد زی، اهلل
 الدین زی، ملک زی و کالتی زی. سیف

ده مرده در زبان فارسی و پشتون به معنی پرزور و قدرتمند است. در ادبیات فارسی  واژه
 یله شعرایی مانند سعدی و مولوی وجود دارد.وس بهزیادی از کاربرد این واژه موارد 
طوایف چادرنشین داهی و مردی قوم پارس یا   نام طایفه ده مرده ممکن است با نام 
در فارس  همزمان ها یمردهای سکایی پارتی مربوط باشد. برخی ایالت ایران باستان مانند  یداه

 بردند. یمو گرگان به سر و مازندران  ()حدود ممسنی
ی که در جغرافیای سیاسی و مرزهای شرقی ایران پس از مرگ نادرشاه ا گستردهتغییرات 

افشار روی داد و منجر به جدایی نواحی وسیعی از ایران گردید، بر نقشه قومی و روایات بومی 
خود را به  اه دولتی فشارهایر عمیقی گراشت. بعضی طوایف بر اثر تأثمربوط به تبارشناسی 

 آمد. وجود بهی آن تغییرات زبانی و مرهبی پاین یا آن قوم نسبت دادند و در 
هاست که به  یممسننمونه این تغییرات زبانی و مرهبی در شرق و جنوب شرق ایران، مورد 

گویند و مراهب تسنن و تشی  و  یمی براهویی، بلوچی، سیستانی، پشتون و فارسی سخن ها زبان
یج به محمدحسنی تبدیل شد و هر تدر بهرواج دارد. نام ممسنی هم  ها آنر بین فرقه ذکری د

های لرزبان در فارس از بین رفت. تنها شواهدی  یممسنبه  ها آنگونه رابطه ظاهری در وابستگی 
 کند، روایات سینه به سینه است. یمکه پیوندهای نژادی طوایف مختلف ممسنی را تأیید 
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رسد هسته  یمو وجه تسمیه واژه ده مرده چه بوده است، به نظر  نظر از اینکه ریشه صرف
ها و طوایف دیگری با خاستگاه بلوچ و  یرهتاز ممسنی بوده است که بعدا   ها مردهاصلی ده 

االصل با گرشت روزگاران،  ی ممسنیها مردهاند. اگر برخی ده  یوستهپ ها آنسیستانی و افغانی به 
 کرده باشند، امری طبیعی است.زاد و بوم خود را فراموش 

 ها یسیانگلها در گزارش  یممسن
قبایل و اقوام نواحی مورد مطالعه، از جمله  گردآوری اطالعات مربوط به زبان و آداب و رسوم

ممسنی پراکنده در منطقه وسیعی از سیستان و  ی آنها بود. ارتباط قومی طوایف متعددها تیمأمور
ی زمان اسکندر، از همان آغاز توجه ها مماسنوب ایران، با بلوچستان و استان فارس در جن

را جلب کرد. حفظ خاطره نبرد با اسکندر پس از گرشت هزاران سال در بین  ها یسیانگل
 را بر انگیخت. ها یسیانگل، تعجب ها یممسن
 1800شاه، از سال  سرجان ملکم سفیر اعزامی حکومت هند انگلیس به دربار فتحعلی 

سه بار به ایران سفر کرد تا قراردادی علیه ناپلئون بناپارت با ایران ببندد.  1810تا . ق.ه 1225./م
قرار  ها یممسنکاروان هدایای ملکم در اولین سفرش، در مسیر بوشهر به شیراز مورد حمله 

 :سدینو یممورد این حادثه  گرفت. ملکم در گزارش سومین مسافرتش به تهران در
ی که از آن عبور کردیم، دیدند آنان را بر آن داشت تا هائ کوهافراد از ساکنان  آنچه» 

که اسم و راه  بالد یمی که بر خود ا فهی)طای که ما راج  به طایفه ممسنی آور شگفتی ها داستان
گفته بودیم  ها آننخورده حفظ کرده است( به  و رسم خود را از زمان اسکندر کبیر تاکنون دست

 (.42: 1380)زنگنه،  «دباور کنن
ی سیاسی انگلیس و وزیر مختار بعدی آن کشور در دربار ها تیئهجیمز موریه عضو  

 ی کرده است. موریه درآور جم  ها یممسنشاه قاجار، اطالعات جالب توجهی در مورد  فتحعلی
با  ها یممسندومین سفرش به تهران که از طریق بوشهر به شیراز صورت گرفت، شاهد نبرد 

 سربازان قاجار بود. توصیف او از ممسنی به شرح زیر است:
در حال حاضر در حدود ده تا دوازده هزار خانوار است. روایت قومی  ها یممسنتعداد » 

بر اصل و  ها آناین است که از بازماندگان رستم قهرمان ایران هستند.  حاکی از ها آنمتداول 
رستمی و زالی نام دارند. کارهای  ها آنو طایفه اصلی . دکنند یمنسب باستانی خود بسیار افتخار 

این کتاب را با  ها آن بزرگ این دو شخصیت در شاهنامه فردوسی به تفصیل بیان شده است.
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 نیتر نییپاو این امری عادی است که ببینیم حتی یکی از افراد  خوانند یمشور و شوق فراوان 
اشعاری از شاهنامه را با شور و هیجان از بر بخواند. تاریخ این قوم جرابیت خاصی  ها آن قشر

همان مردمی هستند که مقاومتی سرسختانه  ها یممسندارد. به استناد روایت کویتنوس کورتیوس، 
در مقابل پیشروی اسکندر در شرق از خود بروز دادند و در حقیقت یکی از عوامل توقف 

 ها یممسندر نزدیکی شهر کورش در خجند واق  بود.  ها آنتان بودند. شهر پیشروی او در ترکس
ترکستان ی باستان در ها یممسن. اند نینش، اما امروزه چادرکردند یمزندگی  شهرهاهر چند در 

ی امروزی در فارس ساکنند. بعید نیست که یکی بازمانده دیگری ها یممسنآسیای میانه( و )
 ی به ناحیه دیگر در شرق امری متداولا هیناحجابجایی تمام یک قبیله از که  میدان یمباشد. زیرا 

 (.47: 1386)موریه، « است
چاپ شد، اظهار داشته است که  1837ی که در انجمن سلطنتی لندن در سال ا مقالهموریه در 

 هستند از خود تاریخی دارند. گردآوری و چاپ داستان جنگ اسکندربیگ  یمدع ها یممسن
در سال  ی اوها داستانا شاه عباس کبیر از کارهای ارزشمند موریه است و در مجموعه ممسنی ب
 م. در لندن منتشر گردید. 1840

ی دولت هند بریتانیا، در ها استیسچارلز ماسون، انگلیسی دیگری است که در راستای 
نشین کالت وابسته به انگلیس در پاکستان  م. در نواحی بلوچستان )خان 1840تا  1836ی ها سال

ی بلوچ و ها یممسندرباره  ی انجام داده است. اوا گستردهفعلی( پنجاب و افغانستان تحقیقات 
 :سدینو یمبراهویی 

در شمال ی لرستان ها تپهیی از ممسنی در استان سیستان و در ها شاخهشایان ذکر است که » 
غربی شیراز ساکنند. آنها دارای ریشه مشترکی هستند. نام ممسنی بسیار قدیمی است و همان ایل 

 .(Masson, 1843: 340) «نیرومندی هستند که در باختر شمالی با اسکندر جنگیدند
شناسایی طوایف و اقوام  دنبال بهنایب اول سفارت روسیه تزاری در تهران، که « بارون دوبد»

ی مسیر حرکت اسکندر و تیمور پرداخت، در سال بررس  به همزمانو غرب ایران بود و جنوب 
ی زمان اسکندر و دوره قاجار سخن ها یممسنی نژاد همه.ق. از ممسنی بازدید کرد. وی از  1257

 گفته است:
که مدتی با شجاعت در برابر حمله  کند یمممسنی یاد  نام بهکینتوس کورتیوس از مردمی » 

لشکریان اسکندر به باختر در نزدیکی مرکنده ]سمرقند کنونی[ ایستادگی کردند. هر چند 
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مسافت زیادی میان قوم باال و طایفه ممسنی مورد نظر ما وجود دارد، هیچ بعید نیست 
هاجرت نژاد زند را . اگر جریان ماند بودهی دور جزئی از این قوم ها زمانی فعلی در ها یممسن

در نظر بگیریم که از شمال خاور به جنوب باختر بوده، مثال  از آسیای میانه به خلیج فارس 
به این مهاجرت عمومی پیوسته باشند و در  ها یممسن، پس محتمل است که بخشی از اند آمده

این ناحیه ی شهرهای پیشین باقیمانده یا پشت دیوار ها چراگاههمان حال بدنه اصلی قوم در 
 (. 71: 1371)دوبد، « اند دهیگزسکنی 

 گزارش رسمی دولت هند بریتانیا در مورد ایل ممسنی بلوچ
سال  100گزارش رسمی دولت هند بریتانیا در مورد ایل ممسنی بلوچ در  ی ازا خالصهدر ادامه 

 ها یممسنکه عموما  به  ها یحسنشود. در این گزارش بیان شده است محمد پیش بیان می
در سیستان در  آنها. اند معروفقبیله بلوچ  نیتر شجاع عنوان بهمشهورند، قبیله مهمی هستند و 

و در همه ناحیه غرب بلوچستان از  کنند یمی لرستان و در دره مشکی بلوچستان زندگی ها کوه
و سنجرانی از رأس  شررود به جنوب تا ماالر و غرب پنجگور و در تمام ناحیه نوشکی، چاگی

. دانند یمی لر ها یممسنی این ناحیه خود را از ها یممسنه کامران تا سیستان ساکن هستند. کو
 کنند یمبه گفته لرد کرزن در ناحیه کازرون و شولستان فارس ساکن هستند و افتخار  که ییها آن

 (.1388ی، اند )همت آمدهسیستان  هستند و از  رستمکه از نسل 
نفر سرشماری گردید. ایل ممسنی  52751جهلوان حدود ی ها یممسنتعداد  1901در سال 

 ی، مزار زئی، کچی زئی، غازیخان زئی،زئ یکرمعلناحیه جهلوان شامل طوایف زیر است: 
ی، دلشادزئی، زئ یجنگشیروزئی، هارونی، شهدادز ئی، سمالی، زنگیانی، یوسفی حسینی، 

ی، زئ درکی، زئ یاهیسفقیرزئی، ی، نندوانی، چاکرزئی، بجارزئی، چنروانی، سبازئی، زئ بنگول
 شاهوزئی، کهرایئ، مندوزئی، کالغانی.

 برخی از سرداران نامی ممسنی
ایل ممسنی سرداران زیادی را در طول عمر خود داشته است. سرداران و بزرگانی که هر کدام 

. در این اند ماندهگمنام  همچنان نیزم رانیا. اما متأسفانه این سرداران در تاریخ اند بودهسلطانی 
ی فراوان به تعدادی از این سرداران دست یافتیم که در ها نوشتهکتاب پس از بررسی و غور در 

 .ودش زیر اسامی آنان بیان می
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دهنده کراسوس رومی و  سورنا( سردار: شکستسون ) -2 پهلوان نامی ایران، رستم جهان -1
 ر برابر اعراب مقاومت زیادی کرد،شهرک ممسنی مرزبان فارس: د -3سردار نامی ایران، 

 -6 ،رانیاالدین محمود لر: اتابکان فارس سردار نامور  صالح -5ابوطاب زید نو بندگانی،   -4 
مقیم بیگ ممسنی: ایران،  -8امام قلی بیگ ممسنی: ایران،  -7دشمن زیار رستم کاکویه: ایران، 

 خان یریم -11ممسنی: ایران، محمدخان بلوچ  -10جلیل( ممسنی: ایران، ) لیخلبابا  -9
محمدرضا خان دشمن زیاری  -13ممسنی،  خان یعلخان  -12ممسنی،  خان یول -12ممسنی، 
عبدالکریم براهویی،  -18ممسنی بلوچ،  خان رستم -17شهباز خان ممسنی بلوچ،  -14ممسنی، 

سردار عارف جان محمدحسنی،  -20علی مردان خان براهویی سردار فتح محمدحسنی،  -19
الدین خان  سردار امیرسیف -22ممسنی: اتابکان لرستان زمانی،  خان میمهسردار کی  -21

 خان نیحسد سردار محم-24سرابندی ممسنی،  خان کوچکسردار امیر  -23سیستانی ممسنی، 
باقر خان  -27ممسنی،  خان یریم -26سردار علی حیدر محمدحسنی،  -25سیستانی ممسنی، 

امام  -30اسکندر بیگ ممسنی و  -29رئیس علی دلواری ممسنی تنگستانی،  -28جاویدی، 
 (.1392یوسفی، رستم ) خان یقل

 یریگ جهینتخالصه و 
درباره منشأ ایل  آنچهمسنی( است. تاکنون م) مماسنی بزرگ عشایر ایران، ایل ها لیایکی از 

که آغاز و ظهور  دیگرد یم، به نوشته حمداهلل مستوفی منحصر شد یمدیده  ها نوشتهممسنی در 
سوریه و ناحیه شامات معرفی  السماق جبلاین ایل را در اوایل قرن ششم و منشأ آن را از 

 اند از: ممسنی عبارتطوایف  که دهد یم. اما نتایج این پژوهش نشان کند یم
. یکی از جهانگردان اند رفتهکه بعدا  به سیستان و استان فارس  اند بودهاز قوم سغد  ها یممسن -1

چینی که در اواخر حکوت ساسانیان از آسیای میانه بازدید کرده است، از ناحیه سغد به نام 
م شول، ممسنی و سند درباره ارتباط اقوا نیتر یمیقدکشور سول )شول( یاد کرده است. 
 سغد مربوط به همین جهانگرد است.

و  ها یممسن. روایات قومی اند بودهپارتی متحد کورش در سغد  -از اقوام سکایی ها یممسن -2
 در سیستان دلیل این فرضیه است. ها آنتأکید به وابستگی ایشان به خاندان رستم و سکونت 

را برای دفاع از  ها آنبزرگ گروهی از  که کورش اند بودهها از طوایف پارسی  یممسن -3 
 مرزهای شرقی ایران به شهر کورش در سرزمین سغد منتقل کرد.
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نام طایفه مردی یکی از ده طایفه قوم پارس در نام طوایف ممسنی: ده مرده، مردان شاهی،  -4
تیرمردانی و مرزیونی باقی مانده است. به گفته کورتیوس در جنگ گوگمل، فرماندهی 

 ان پارسی، سغدی و مردی با آریوبرزن بود.سرباز

 منابع
 . تهران: خضرایی.نگاهی به سیستان و بلوچستان(. 1345افشار سیستانی. ایرج )

: پژوهشی درباره پیوستگی قومی و پراکندگی جغرافیایی لرقوم (. 1370) اللهی بهاروند. سکندر امان
 . تهران: آگاه.لرها در ایران

ی شناس مردم. تهران: مجموعه مقاالت ی بر شناخت طوایف سیستانا مقدمه(. 1362ی. سعید )الله جانب
 شناسی. دفتر دوم. تهران: مرکز مردم

 شیراز: نوید شیراز. .ممسنی در گذرگاه تاریخ(. 1371حبیبی فهلیانی. حسن )
رستگار فسایی. جلد . به کوشش دکتر منصور فارسنامه ناصریالف(.  1362حسینی فسایی. میرزا حسن )

 اول. تهران: امیرکبیر.
. به کوشش دکتر منصور رستگار فسایی. جلد فارسنامه ناصریب(.  1362......................................... )
 دوم. تهران: امیرکبیر.

. ترجمه محمدحسین آریا. تهران: شرکت انتشارات سفرنامه خوزستان و لرستان(. 1371دوبد. بارون )
 لمی و فرهنگیع

 : انتشارات دانشگاه تهرانتهرانفر.  ی رفین الد جالل. ترجمه عشایر فارس(. 1375دومورینی. ژ. )

. شیراز: سفرنامه سرجان ملکم() یساننوجنوب ایران به روایت سفرنامه (. 1380زنگنه. حسن )
 انتشارات نوید
گیالنی، جلد دوم. تهران: انتشارات . ترجمه محمدتقی فخرداعی تاریخ ایران(. 1363سایکس. سرپرسی )
 دنیای کتاب

 تهران: آتیه. .لرهای ایران(. 1381نژاد. جواد ) صفی

 اشرفی. . ترجمه حسین نور صاد قی. تهران:سفرنامه اوژن فالند به ایران(. 1356فالند. اوژن )
 . مشهد: انجمن آثار ملی خراسان.نادرنامه(. 1339قدوسی. محمد حسین )

 . تهران: کتابخانه مستوفی.الدین فتاحی( به کوشش فتح) یممسن(. سفرنامه 1370ا فتاح )گرمرودی. میرز
 (. نوشتاری پیرامون زندگی سردار جمعه خان براهویی.1387مالکی. ظریف )

 . جلد اول و سوم. تهران: اقبال.تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن نوزدهممحمود. محمود )بی تا(. 
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 غریقی. . سنندج:تاریخ کرد و کردستان یا تاریخ مردوخ(. 1353مردوخ کردستانی. شیخ محمد )

درآمدی مجمل بر (. 1354ی خلیج فارس و دریای عمان و سازمان برنامه و بودجه )ها پژوهشمرکز 
 . تهران: کتاب دوم و سوم.مطالعه عشایر سیستان و بلوچستان

 . تصحیح گای لسترنج. تهران: امیرکبیر.وبالقل نزهه(. 1353مستوفی. حمداهلل )
ی ها سالدر کوچک )سفرنامه جیمز موریه: ایران، ارمنستان و آسیای (. 1386)موریه. جاستی نین 

 . جلد دوم. تهران: توس( تا قسطنطنیه1816و  1810
 اقبال. . تهران:تاریخ گیتی گشا در زندیه(. 1363موسوی نامی اصفهانی. میرزا محمد صادق )

. گردآورنده ایرج افشار. قم: قمری 1308راپورت سفر سال (. 1378) ینمحمدحسمهندس قاجار. 
 ی تبیان.رسان اطالعمؤسسه فرهنگ و 

. مجله فرهنگی اقتصادی فراسو سلسله مقاالت مختلف پیرامون تاریخچه ممسنی(. 1388همتی. ابوذر )
 .3شماره فارس )ممسنی(. 

. به انضمام تحوالت در ی تحوالت در ایالت و عشایرشناس جامعهر ی با مقدمه(. 1392یوسفی. جالل )
 ایل بزرگ ممسنی. تهران: کتاب اول.

ی فرهنگی، با تأکید بر دگرگونی شناس مردمی بر ا مقدمه(. 1400) یمحمدمهدیوسفی.  ،...................... 
 . تهران: مدبران.در فرهنگ، تمدن و هویت فرهنگی ایران

شهرنشینی از سپیده دم تاریخ: تحلیل (. 1396) یعلزاده کوهساری.  ینحس ،محمدمهدییوسفی. 
 . اصفهان: سناگستر.ی در باب شهرنشینی در دزفولشناخت جامعه

Masso. C. (1843). Narrative of a Journey to Lakat, Eestren Balochestan. London. 
 


