
  

  

  

  

  

  ها خواهي بختياري علل مشروطه

  

  دكتر اسفنديار آهنجيده

  ت علمي دانشگاههاي آزاد اسالمي واحد شهركرد و محالتئعضو هي

  

  

  مقدمه

ايجاد حكومت   سران بختياري در نهضت مشروطيت صرفاًمداخلة شود   تصور مياينكهبرخالف 
 وادار كرد ايران ةر نهضت مشروط دمشاركتها را در حقيقت به  ، آنچه بختياري استقانون بوده
خاطر جنگهاي آنان با حكومت قاجار براي   به،نظر از كينه و دشمني اين ايل سالطين قاجار صرف

خان كه به شكست و   جنگ آقامحمدخان با ابدال،ازجمله. دست گرفتن قدرت بوده است هب
محمدشاه كه باعث خان چهارلنگ در زمان  گرديد و قيام محمدتقيمنجر دستگيري و قتل او 

السلطان   ظلةوسيل ههان بفلنگ در اص خان هفت دستگيري و مرگ او در زندان شد و قتل حسينقلي
اين ايل در از داليل مشاركت توان  فرزندان او را ميكردن و به دستور ناصرالدين شاه و زنداني 

 حكومت شمار آورد و شايد ضعفي كه پس از قتل ناصرالدين شاه در نهضت مشروطيت به
. دست گرفتن قدرت به وسوسه انداخته باشد هوجود آمد خوانين بختياري را براي ب هقاجاريه ب

ي مزاياي حكومت قانونبا قانون و  در اروپا شاناگرچه خوانين بختياري كه با مسافرتها و استقرار
  . تأثير نبوده است  نيز بيآشنا شده بودند و آن
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 ة انديشبراساس بختياريها در مشروطيت صرفاً شاركتماگر فرض را بر اين بگذاريم كه   
  .داشته باشيم به مسائل ذيل هم توجه ،بايد در كنار آن خواهي بوده است قانون
  ؛خاطر جنگها و قتل سران آنها كينه و نفرت سران بختياري از سالطين قاجار به) ١
  ؛قدرت سياسيدست گرفتن  هبراي باست ورود بختياريها در مشروطيت تالشي بوده ) ٢
  ؛ مادي و موقعيتهاي سياسيةاستفاد) ٣
  ؛دست آوردن حكومت و كسب استقالل نسبي در منطقه هب) ٤
دست آوردن مقامات دولتي با توجه به شناختي كه سران ايل از حكومت اروپايي پيدا كرده  هب) ٥

  .بودند
 ولي ؛شمگير نبود صفويه با توجه به قدرت پادشاهان صفويه زياد چةحضور اين ايل در دور  

 آنها با نادرشاه در جنگهاي مشاركتپس از فروپاشي حكومت صفويه و روي كار آمدن افشاريه 
مختلف ازجمله در فتح هند چشمگير بود و پس از انقراض افشاريه و روي كار آمدن زنديه 

  .وجود آمد هي خوانين بختياري بينما  قدرتةمقدم
 كه دو نفر از اين سه نفر از خوانين ،خان ان و كريمخ خان، ابوالفتح مردان سه خان؛ علي  

 زيراطولي نكشيد،   اين اتحادبا هم متحد شدند اما مختلف، ةبختياري بودند ولي از دو طايف
خان را بكشد و با اين عمل خود راه را براي قدرت يافتن  خان توانست ابوالفتح مردان علي
شايد و  تياري در تاريخ مداوم وجود داشته استاين اختالفات سران بخ. خان هموار نمود كريم

 هيچ زماني ندهمه نيروي منسجم و افراد جنگجو نتوانست يكي از علل اصلي كه بختياريها با آن
دست بياورند همين موضوع باشد كه خود جاي  هقدرت حكومتي را مانند قبايل ديگر در ايران ب

خان سود برد و توانست با تجهيز سپاه بر ضد  خان از كشته شدن ابوالفتح كريم .بحث ديگري است
در . دست بگيرد هو به قتل برساند و خود زمام امور كشور را بكند خان او را دستگير  مردان علي

خان با  او در دژ محكمي مستقر شد و كريم.  استمهمخان، شورش حيدرخان بختياري  زمان كريم
و سپس مورد نوازش قرار دهد و او را كند ، تسليم اعزام سپاه به آن منطقه توانست او را با سياست

  ١.سراپا خلع شرف كرد
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خان را مورد لطف  نام ابدال  يكي از خوانين ايل به،خان براي جلوگيري از قيام اين ايل كريم  
  ٢.هاي خود استفاده كرد كشي قرار داد و از قدرت نظامي او در لشكر

 ايل جنگجويش بر ةحمدخان قاجار به پشتوانخان از ميان تشنگان قدرت، آقام پس از كريم  
 جديدي ةاما او شيو. وجود آورد رقيبان چيره گشت و اتحاد ناپايداري را براي مردم ايران به

وجود نياورد بلكه ارادة خود را بر وضع موجود تحميل كرد و اعيان و حاكمان سابق و سران  هب
  ٣.عشاير را در مقامات خود ابقاء كرد

خان كه با   قيام ابدال٤ به دنبال داشت ار بر اوضاع، خفقان جديدي براي بختيارياستيالي قاج  
 كه در ق١٢٠٣ تا ١١٩٩ ازلنگ و چهارلنگ در مبارزه با آقامحمدخان  متحد كردن طوايف هفت

ابتدا موفقيت با خان بختياري بود و نهايت امر آقامحمدخان توانست با اختالف و تطميع سران 
و دستگير نمايد و چون او را نزد خان قاجار آوردند آقامحمدخان دهد ا شكست بختياري ابدال ر

باكي به او جواب داد و در نهايت  خان نيز با بي ابدال. بناي فحاشي و بدحرفي را به او گذاشت
  ٥.آقامحمدخان دستور قتل او را صادر كرد و او را به قتل رساندند

توان از شورش اسدخان هفت لنگ در  اه ميش پس از قتل آقامحمدخان در زمان فتحعلي  
دنبال آن شورش ه  او تسليم شد و ب و امان دادبه او برد كه محمدعلي ميرزا دولتشاه نام ق١٢٢٧

 با   سياسي را شروع كرد كه تقريباًيخان چهارلنگ در زمان اين پادشاه بود كه او حركت محمدتقي
ن ايل و زندگي با اين خان رنگ سياسي و تقريباً  به داخل اي، جهانگرد انگليسي،وارد شدن اليارد

، خان گذاشتاو بدون نتيجه به نيز معتمدالدوله با امان دادن را وابستگي به آن داد كه اين قيام 
 در زمان ٦.سر برد و در اين سال فوت كرد ه در زندان بق١٢٧٠و در تهران تا شد بختياري دستگير 

السلطان   ظلدست بهقتل او با و سپس به قدرت رسيد  لنگ خان هفت شاه حسينقلي ناصرالدين
فصل جديدي از تاريخ آغاز شد كه كشمكش و دشمني خوانين بختياري با پادشاهان قاجار 

 .توان از همين زمان در نظر گرفت يها را مي  عامل ورود بختيارودنبال داشت ه سياسي ايل را ب
 او رقابت فاميلي و رياست ايلي شروع گرديد خان و زنداني كردن فرزندان چون با قتل حسينقلي
خان  قلي شد كه نهايت سردار اسعد دوم يعني عليمنجر هاي درون ايلي  بندي و اين رقابت به دسته

پس از آزادي از زندان در « :نويسد او مي. پسر حسينقلي را وادار كرد در مقابل شاه قاجار بايستد
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 يعني در ايران هم ؛خود بود اسم در اجراي مقاصدتهران، تمام خيال و حو مدت توقف خود در
باب به جهت اين بود كه چون مرحوم ايلخاني را كشتند و  قانون بشود و باعث سعي من دراين

شمار نسبت به من و اسفنديارخان نمودند، مصمم شدم كه مردم را به حكومت قانوني  ظلمهاي بي
ماعتي هم عهد شدم كه دست استبداد را كوتاه دعوت نمايم و در اين مدت كه در تهران بودم با ج

  ٧.»داريم
خواهي بود، ولي اختالفات بين خوانين براي مدت  اين انديشة سردار اسعد، شروع قانون  

. زماني اين فرصت را از او و ديگر افرادي كه شايد در بين سران بختياري وجود داشت گرفت
سمت ايلخاني و ايلبگي بختياري  به ترتيب بهخان  خان و رضاقلي قلي بعد از قتل ايلخاني امام

ايلبگي  دند و مدت شش سال در اين سمت باقي ماندند و به نامهاي حاجي ايلخاني وشمنصوب 
السلطان ادامه داشت و درنهايت به پيروزي  السلطان و امين كشمكش بين ظل. شهرت يافتند

كه را  حكام و سركردگاني تمام. دشالسلطان منجر  نشيني موقت ظل السلطان و عقب امين
ه بود، همگي از سمت خود عزل شدند و جاي آنان را افراد مورد اعتماد كردالسلطان انتخاب  ظل

خان از كار  قلي امام« .بهره نماند ايلخاني بختياري نيز از اين تغيير و تحول، بي. صدراعظم گرفتند
عنوان ايلبگي  نيز به)  بزرگ ايلخانيپسر(خان به جاي او منصوب و اسفنديارخان  بركنار و رضاقلي
  .»متصدي كار گرديد

هنگامي كه اسفنديارخان از حبس آزاد و به تهران رهسپار شد بنابر « :نويسد سردار اسعد مي  
. صوابديد صدراعظم كه سوابق دوستي با اوالد ايلخاني داشت تصميم در تغيير حكومت را گرفت

ن به ايلخاني منصوب و اسفنديارخان را به سمت ايلبگي و خا قلي جاي امام خان را به لذا رضاقلي
  ٨.»سمت رئيس سواران پاركابي تعيين نمود خان را در تهران به علي قلي حاج
ناامني سراسري و ويراني . خان موجب شورش در خوزستان و بختياري شد قتل حسينقلي  

ة رجال بختياري باعث رقابت و مبارز. روستاها و آباديهاي خوزستان نتيجة اين شورش بود
السلطان،  آشفتگي منطقة قيموميت ظل« :نويسد طوري كه ديترامان مي جنگهاي خونيني شد به

همچنين آتش اختالف، دامن .  به دنبال داشت١٨٩٢اوضاع چهارمحال و بختياري را در سال 
  ٩.»السلطان بود  خان مقتول و ظل،موضوع اختالفات. روستاييان را گرفت
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 از كشمكشها، جنگها و منازعات بين خاندان دربار ،اول قرن بيستم بختياريهاتاريخ ربع   
خان و فاميل حاجي ايلخاني و همچنين جانشينان برادر  ان حسينقليينايلخاني و جانش

 حكايت ،بودند) خان رضاقلي( كه از خانوادة سومين برادرش ،خان و خانوادة ايلبگي حسينقلي
  .كند مي

خان،  قلي و اسفنديارخان ايلبگي عليه امام خان، ايلخاني جديد لياختالفات بين رضاق«  
وقوع پيوست و هر دو  ايلخاني بركنار شده، شدت گرفت و چند رشته جنگ و گريز بين آنان به

  ١٠.»گرفتند دسته در فرصتهاي مناسبي اموال و احشام ديگري را به غنيمت مي
ستيم با حاجي ايلخاني كار به زد و خورد خوا ما نمي« :نويسد سردار ظفر در اين مورد مي  
آقازمان خدر سرخ و آقامحمدقلي حيوند . نجامد ولي سوارهاي بختياري براي جنگ آماده شدندابي

  ١١.»خان سبب شدند و تاخت آوردند براي سوارهاي حاجي ايلخاني و اميرقلي
السلطان  اري ظلوجود آمدن اين اغتشاشات در بين سران بختي هشك يكي از عوامل مهم ب بي  

.  مافي به حكومت خوزستان و بختياري بودةالسلطن خان نظام بود و نتيجة آن تعيين حسينقلي
  ١٢.»شاه از من خواست تا به قانون ايليت بين آنها اصالح كنم« :نويسد باره مي السلطنه در اين نظام
ان احضار شدند و خان هر سه به تهر قلي خان، اسفنديارخان و امام  رضاقليق١٣٠٧در سال   

خان حاكم  خان ايلخاني و رضاقلي قلي امام «. حكومت بختياري را در آنجا بين خود تقسيم كردند
قبل از آنكه م ١٨٩٢ولي طولي نكشيد كه در  ١٣».بيگي بختياري شد چهارمحال، و اسفنديارخان ايل

 والي راخان ايلبگي  خان و رضاقلي قلي ايل بختياري خوزستان را به طرف ييالق ترك كند امام
  .دشسمت ايلخاني منصوب  د و اسفنديارخان بهكرخوزستان در شوشتر توقيف و زنداني 

) يعني حاجي ايلخاني و ايلبگي(در اين هنگام عموها « :نويسد سردار ظفر در اين مورد مي  
 از هم اول بنا بود يكي از آنها بماند سر اردو و آن ديگري بيايد، ولي چون. عازم دزفول شدند

امير (خان  موها را پس از چند روز با لطفعليع... ن اطمينان نداشتند هر دو آمدند كوشك اصفها
خبر گرفتاري خوانين راكه . اردوي آنها در سربيشه بود. در كوشك دزفول حبس كردند) مفخم

  ١٤.»شنيدند پراكنده شدند
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ن با نفوذ ا يكي از مجتهد،)شيخ محمدتقي( آقا نجفي ا كمك خوانين معزول ب،در اين موقع  
 مراتب را به ،پريس، كنسول انگليس در اصفهان. السلطان تقاضاي كمك كردند  از امين،اصفهان

چندي قبل همسر رضاخان و همسر « :كند شرح زير به وزير مختار انگليس در تهران گزارش مي
اند و شاكي  ختيار كردهخان از بختياري به اصفهان آمده و در خانة آقا نجفي تحصن ا اسحاق ميرزا

خان سلب  طوري كه از خانوادة رضاقلي هستند كه اسفنديارخان آنها را تحت فشار قرار داده به
  .»آسايش شده و دارايي و مايملك او در خطر ضبط و مصادره قرار گرفته است

در اختيار خان  خان و رضاقلي قلي السلطان تقاضا كرد تا اطالعاتي دربارة امام نجفي از امين آقا  
خان و  السلطان در پاسخ آقانجفي تلگرام كرد كه چون دستهاي رضاقلي امين. او بگذارد

عدالتي آلوده هستند، لذا ذات اقدس شهرياري مقرر فرمودند كه  خان به فساد و ظلم و بي قلي امام
م خورد ه ما يك سال بعد مجدداً اوضاع سياسي منطقه بها... . د در شوشتر تحت نظر باقي بمانن

سمت ايلخاني و  قلي را به او امام. دشالسلطان واگذار   مجدداً به ظلم١٨٩٣وحكومت در 
 اسفنديارخان استعفا داد و از آنجا به ،در اين موقع. خان را حاكم چهارمحال منصوب كرد رضاقلي

وبختياري دچار تشنج و اغتشاش  منطقة چهارمحال. تهران رفت و در خانه صدراعظم متحصن شد
بردند و كاروان و قوافل بين  هايي از راهزنان بختياري به دهات و روستاها حمله مي دسته. گرديد

 :نويسد سردار ظفر در مورد استعفاي اسفنديارخان مي. دادند تجاوز قرار مي راه را مورد دستبرد و
 اسفنديار، الملك كه به خوزستان رسيد تلگراف عزل حاج شهاب. السلطان دادند بختياري را به ظل«

  ١٥.»الملك استعفاي خود را تلگراف كرد به تهران او هم با فريب شهاب. خان شوشتر بود
خود از تهران به روزبري در لندن م ١٨٩٤ مورخ ٣٦ ةسر فرانك السلز در گزارش شمار  
رود  اسفنديارخان از آمدن به اصفهان طفره مي« :نويسد  تحصن اسفنديارخان در تهران ميدربارة
السلطان گرفتار شود طبيعتاً محكوم به مرگ  داند اگر در چنگال شاهزاده ظل خوبي مي هه بچراك

  ١٦.»خواهد شد
 پسران ايلخاني مصمم شدند كه در مقابل م١٨٩٤سرانجام در . اختالفات بين آنها باال گرفت  
لدين شاه، خان ايستادگي كنند و اوضاع را به حال اول برگردانند و گويا به دستور ناصرا رضاقلي
السلطان برود و اختالفات خود را با او تسويه  خان نزد ظل علي قلي داد كه حاج السلطان فرمان امين
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گانه نيز قرار شد خانوادة ايلخاني و حاجي ايلخاني بدون خانوادة ايلبگي   مقامهاي سهبارةدر. كند
عهده  هارمحال را بهطور مشترك حكومت بختياري و چ اتفاق و بهه ب) خان و پسرانش رضاقلي(

  .بگيرند
 هرچند اين سه حاكم بختياري ظاهراً با هم دوست بودند ولي در باطن بين آنان ق١٣٠٧در   

اين امر . صداقت و حقيقت نبود و از لحاظ رفتار و سلوك با ايالت نيز تفاوت كلي داشتند
ني فوت كرد و خان، پسر حاج ايلخا قلي  عباسق١٣٠٨در . شدمنجر درنهايت به جنگ چغاخور 

نام  خان، دو پسر يكي به قلي از مرحوم عباس.  اثر بسيار زيادي روي خان بختياري گذاشت،اين
خان باعث  قلي مرگ عباس. خان باقي مانده بود السلطنه و ديگري غالمعلي خان شهاب علي سلطان
ت سوء سلوك عل خان ايلبگي و اسفنديارخان نيز به ميان رضاقلي. گيري حاج ايلخاني گشت گوشه

خان و اسفنديارخان وارد مذاكره شدند و دوباره  وجود آمد و رضاقلي خان كدورت به حاج ابراهيم
طور كه اشاره شد به تهران رفتند و قرار شد كه  اساس برادري را محكم نمودند و همان

  .خان حاكم چهارمحال باشند خان و اسفنديارخان، ايلبگي بختياري و رضاقلي قلي امام
 در) سردار اسعد(خان  قلي علي. رساند ميرزارضا كرماني به قتل را ناصرالدين شاه ١٣١٣ در  

. آن وقت در حضرت عبدالعظيم حضور نداشتم و در شهر بودم« :مورد اين جريان نوشته است
السلطان صدراعظم مرا با سوار احظار كرد و در بيرون دروازه به موكب   امين،بعد از اين واقعه

امين خاقان براي . السلطان در صندلي پيش نشسته بود امين.  شدم كه عازم شهر بودشاهي دچار
داخل عمارت سلطنتي شديم و درب عمارت تخت . مواظبت شاه در پهلوي شاه جاي داشت

  .مرمر اسبهاي كالسكه را باز كرده شاه را از كالسكه بيرون آورده و در صندلي دراز جاي دادند
اق عاج در ت را به دوش گرفته به عمارت گلستان بردند و در اعلمجات خلوت آن صندلي  

حكيم طولزان و چند . السلطنه در اين وقت وارد شد كامران ميرزاي نايب. رختخوابي جاي دادند
حكيم طولزان بعد از تفحص اطالع داد كه گلوله . نفر طبيب ديگر را كه خواسته بودند وارد شدند

ر همان شب د ... السلطان از واقعه باخبر بود امين. نيه وفات كردهبه قلب خورده و بعد از هشت ثا
پس از آن جسد او را در عمارت برليان . شاه را در نارنجستان غسل و كفن كرده و نماز خواندند

 دولت به ةقرار شد كه در تكي. با شاه جديد مشورت شد. باب امانت گذاشتند جاي دادند و در
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اق برليان به ت، فرداي آن روز با جالل و شكوه تمام نعش او را از اروز چهاردهم. امانت گذارند
ميرزا رضاي كرماني را هم در آن روز گرفتار ساخته با .  دولت حمل نموده، امانت نهادندةتكي

  ١٧.»موكب شاهي حمل به طهران كرده و در عمارت آبدارخانه محبوس داشتند
  

  ايل بختياري در دوران مظفرالدين شاه

 كرده سواران پاركابي بختياري در تهران تعيين رئيسالسلطان   امينرا) سردار اسعد(خان  يقل علي
السلطان مأمور حفظ و حراست عمارت دولتي  وي بعد از قتل ناصرالدين شاه از طرف امين. بود
 حضور داشت و خود ،گرفت  كه محرمانه انجام مي،او در اكثر استنطاقهاي ميرزارضا. شد
چنانچه يادآوري . نچه بر من معلوم شد قصد ميرزارضا كرماني خدمت به ملت بودآ« :نويسد مي
ال شد كه ناصرالدين شاه را كشتي چه شاه بهتري از او ؤشود كه در يكي از استنطاقات، از او س مي

. دانستم له را خوب ميئاين مس: ميرزا جواب داد. پيدا كردي؟ تفاوتي هم در وضع نخواهد شد
در موقع ورود .  من ظالمهاي مغرور را از خواب غفلت بيدار كردة كه صداي تپانچنهايت اين بود

مظفرالدين شاه به تهران سواران بختياري در كنار عمارت سلطنتي صف كشيده بودند و درمورد 
خان مأمور شدند كه برنامة اعدام او را  قلي خان و علي اعدام ميرزارضا كرماني، حاجي حسينعلي

كه سواران بختياري اطراف او را گرفته بودند، صبح زود او را به  نابراين در حاليب. انجام دهند
  ١٨.»ميدان مشق برده به دار زدند

خان  السلطان حكومت بختياري را به محمدحسين پس از ورود مظفرالدين شاه به تهران، امين  
خان حاج  قلي م شده بود محول كرد و اما»سردار اسعد«سپهدار و اسفنديارخان كه ملقب به 

 ة در ده شخصي خود اردل و قلع،گذراندند  كه ايام كهولت را مي،خان ايلبگي ايلخاني و رضاقلي
  . فوت كردق١٣١٧خان در  قلي امام. گندمان سكونت داشتند

  
  ها در اين دوره گيري بختياري حكومت محمدعلي شاه و جهت

  اند ـــــه با قلــم پا نوشتهيــــاران رفتـ    اند ها كه به صحرا نوشته اين خط جاده
  اند ا نوشتهــــكز آخـــــرت به مردم دني    تـهاس قبرها سربسته نامه و اين سنگ
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  طلبان را قلع و قمع   تهران آشفته بود و محمدعلي شاه مخالفان و مشروطهق١٣٢٦سال در   
  :تالشعرا بهار، مستزاد معروف خود را در همين روزها گفته اس كرد مرحوم ملك مي

  كار ايران با خداست    تــبا شه ايران ز آزادي سخن گفتن خطاس
  كار ايران با خداست    مذهب شاهنشه ايران ز مذهبها جداســــت

در تبريز و اصفهان و گيالن سه نقطة اتكا . مركز مقاومت از تهران به شهرستانها منتقل شد  
 ةها خود را مستقيماً وارد صحن يخواهان پديد آمد و از اين زمان بود كه بختيار براي مشروطه

ولي چرا و چگونه؟ جواب . عهده گرفتند سياست كردند و نقش بزرگي را در براندازي استبداد به
  .به اين پرسش تا حدودي مشكل و در عين حال پيچيده است

طور مبارزة قطعي در راه  ها چه كساني هستند؟ اين اين بختياري« :نويسد پاولويچ مي  
ان و دفاع آن، در مقام حمله به تمام دشمنان داخلي و خارجي، ناشي از كجاست؟ مشروطيت اير

له خيلي جالب ئدر ادبيات سياسي خارجي اين موضوع روشن نشده است ولي براي ما اين مس
  ١٩.»توجه است

در اين مقاله كوشش خواهد شد تاحدودي به اين پرسشها جواب داده شود تا زمان شروع   
دودستگي بلكه چندين دستگي عجيبي بين عشاير بختياري مخصوصاً سران آن تنها  انقالب، نه

وجود داشت كه البته بعدها نيز ادامه يافت و اين چنددستگي خود عاملي بود در نزديك كردن 
 وزير مختار انگليس ، سرفرانك السلز،در اين رابطه. هرچه بيشتر آنها به شاه و حكومت مركزي

خود به وزارت امور خارجة انگليس، م ١٨٩٣ مورخ ژوئيه ٣١٥ ة در گزارش شمار،در تهران
در رابطه ) السلطان امين(نگامي كه با صدراعظم ه... « :ه استكرداوضاع بختياري را چنين ارزيابي 

كردم، اظهار داشت كه براي بهبود اوضاع بختياري هيچ كاري از او   ميگفتگوبا اوضاع بختياري 
بايست با مشورت و همكاري  هرگونه سياست مناسب و معقول ميساخته نيست، چرا كه اتخاذ 

طور دائم و  السلطان به پذير نيست به اين دليل كه ظل طوايف مختلف انجام گيرد و اين امكان
  ٢٠.»افكني است چيني و نفاق مستمر در بين طوايف مشغول توطئه

 انگليس نيز در  نه مخصوصاًشود كه عالوه بر شاه و حكام، دولتهاي بيگا طور استنباط مي اين  
ناسيوناليسم در ريچارد كوتام در كتاب  .اند دامن زدن به اين تفرقه بين سران بختياري نقش داشته
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ين تصور وجود دارد كه بريتانيا براي استيالي خود بر قلمرو ا... « :نويسد  ميباره اين  درايران
كند و به استناد  نداز و حكومت كن استفاده مينام تفرقه بي ايالت، هميشه از آن شيوة ديرينة خود به

بيوگرافيهايي كه دولت انگليس از خوانين و رؤساي قبايل در آرشيوهاي محرمانة خود نگهداري 
كه يكي از  نانچ ... . خوبي از نقاط ضعف و مثبت هر يك از آنها اطالع كافي دارد هكند ب مي

كند بالفاصله رقيب و دشمن او مورد حمايت خوانين به داليلي از دستورات بريتانيا سرپيچي 
توانستند از راههاي ) انگليسيها(كار بردن همين شيوه، آنها  گيرد و شايد با به عمال انگليس قرار مي

  ٢١.»تجاري و ميدانهاي نفتي خود حفاظت كنند
 ؛ مهم در اين حركت باشديهاي باال شايد عامل رقابت بين سران بختياري با توجه به نوشته  

السلطنه  با سردار اسعد و صمصامبود و ن استبداد ازيرا سردار ظفر كه بعداً خود يكي از مخالف
  ما اوالد ايلخاني«: نويسد همكاري نمود در ابتدا دليل پيوستن خود را به محمدعلي شاه چنين مي

اين خان و نصيرخان سردار جنگ نداشتيم و همگي رأي دادند كه من در  هم اطمينان از لطفعلي
  ٢٢.»سفر تهران رفته خدمتي به شاه بكنم

وجود امير مفخم و برادرانش سردار اشجع و سردار جنگ در ركاب محمدعلي شاه حس   
 كه كوشيدند ميطوري كه از يك طرف  به. كرد حسادت و ترس خاندان ايلخاني را تحريك مي

گان خود را از كردند كه عموزاد حمايت شاه را از دست ندهند و از طرف ديگر كوشش مي
  ٢٣.هاي ايلي بركنار كنند سمت
صمصام م ١٩٠٧در اواخر سال «: نويسد  ميباره اين دكتر اليزابت مكبن روز در كتاب خود در  
) محمدعلي شاه(اش سردار ظفر با زد و بندهايي كه با شاه  اي را كشف كرد كه برادر ناتني توطئه

ي منصوب خواهد شد و در اين گير و دار من شك سمت ايلخاني بختيار جاي او به كرده قريباً به
السلطنه شخصاً در اين مورد دست به اقداماتي زده باشد بلكه با وصول اين خبر  دارم كه صمصام
كار شد و فوراً ارتباط  خان ايلبگي بالفاصله دست به جان دختر رضاقلي بي صاحب همسرش بي
ام السلطنه را فراهم كرد و ترتيبي اتخاذ و برادر نيرومندش ضرغ) صمصام السلطنه(بين شوهرش 

  ٢٤.»تصرف درآورند شد كه هرچه زودتر اصفهان را به
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ها عقيده دارند كه  بعضي«: نويسد السلطنه مي  صمصامبارة خارجي درةهمين نويسند  
خوبي آگاه است و به  هالسلطنه مردي متفكر و دورانديش است و از سياستهاي جهاني ب صمصام

 قبلي شهر اصفهان را به تصرف درآورد و شخصاً حفظ ة با طرح نقش١٩٠٩سال همين دليل در 
 ةبا آشنايي كاملي كه من به خصوصيات و روحي. عهده گرفت نظم و امنيت شهر را به

 قبلي از پيش طراحي شده در ةتوانم در اينجا شهادت بدهم كه هيچ نقش السلطنه دارم مي صمصام
ز خوانين است كه به مكتب قديم تعلق دارد و در مقايسه با او يكي ا. اين رابطه وجود نداشت

عنوان ايلخاني بختياري  دهد كه به رسد و بيشتر ترجيح مي نظر مي لوح به قطاران خود آدمي ساده هم
  ٢٦.»اش زندگي كند تا در كسوت يك سياستمدار در تهران  بين خانواده٢٥ردر شلمزا
ها  ه طرح گرفتن اصفهان و حركت سياسي بختياري باال دليل بر اين نيست كةولي نوشت  

شود اما سردار اسعد بختياري  نين مطلبي را يادآور ميچ باال ةاگرچه گفت. بدون برنامه بوده است
خواهان شركت  جلسات مشروطه السلطنه در همين تاريخ در پاريس بوده و در برادر صمصام

هان تشويق و تحريك نموده است و اين خود  نامه برادر خود را به تصرف اصفاكرده است و ب مي
  . سياسي و از پيش تعيين شده بوده استيدليل روشني است كه اين حركت

روزنامة .  سردار اسعد در اروپا اقامت داشت و درصدد مراجعت به ايران بود،در اين موقع  
نامة مذكور به شرح در روزم ١٩٠٩ ة ژانوي٢٩اي نوشت كه متن آن در تاريخ  باره مقاله  در اينتايمز

  :زير انتشار يافت
طور دائم با وي در  السلطنه كه هر روز به نام برادرم صمصام خواهم به قاي محترم من اجازه ميآ... «

تنها هدف . اساس و عاري از حقيقت است طور كلي بي تماس هستم اعالم كنم كه اين اظهارات به
هايي بود كه اخيراً در آن شهر   مرج و آشوببرادرم از رفتن به اصفهان پايان دادن به هرج و

مقصود اصلي وي در حال حاضر ايجاد نظم و آرامش و جلوگيري مداخلة . وقوع پيوسته بود به
خارجي در امور كشور ايران است و هنگامي كه اعليحضرت شاه تصميم بگيرند كه مجلس را 

برادرم بالفاصله خود را تسليم دولت د و حق قانوني ملت را به آنها اعاده دهد ندوباره افتتاح كن
  ٢٧.»...د خواهد كرد و قواي بختياري از اصفهان خارج خواهد ش
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انقالب  كتاب ةزاده نويسند و دليل ديگر بر رد نظر خانم مكبن روز نوشتة مهدي ملك  
 ، پايتخت فرانسه،سردار اسعد به اروپا سفر كرد و در پاريس« :نويسد  است كه ميمشروطيت ايران

هاي تازه و نوين بود اقامت گزيد و در اندك  ه در آن موقع مهد تمدن و آزادي و مركز انديشهك
 دوران از تلخي ةچرا كه تجرب. خواهان اطرافيان خود شد مدتي جذب افكار مترقي و آزادي

كرد كه روزي ملت ايران از زير يوغ استبداد رها   صميم قلب آرزو ميواستبدادي به خاطر داشت 
  ٢٨.»...د  بتواند به يك آزادي واقعي و عدالت اجتماعي دست يابشده و
خواهان بود   فعال گروه مشروطهيسردار اسعد يكي از اعضا« :افزايد دنبال همين گفته مي  به  

مند بودند كه هرچه زودتر رژيم مشروطه در ايران  هكه در خارج از كشور اقامت داشته و عالق
ه بختياري طي تلگرافي وفاداري خود را به مقام سلطنت و دولت برقرار گردد و پس از مراجعت ب

  ٢٩.» ... وي در آن تلگراف تقاضاي بازگشايي مجلس و استقرار مشروطيت را كرد.ابراز كرد
 كه بيشتر رقابت درون ايلي بود، داليل ديگري نيز ،داليلاين بر  رسد كه عالوه نظر مي به  

  . وجود داشته است
بار  نشين به يك علت اينكه اين جنگجويان كوهستاني و اين شبانان كوچ« :نويسد پاولويچ مي  
طلبان به اين امر به  صورت اردوي عظيم انقالبي درآمدند چه بود؟ اينان براي چه به مشروطه به

در نظر . نمايد خيال احياي سياسي و اقتصادي ايران داشتند كمك كردند؟ ظاهراً خيلي عجيب مي
حيات ) اوولسيون(ز وضع اقتصادي ندارد، علت اصلي تكامل تدريجي ري ات ماول علت مه

  ٣٠.»اقتصادي ايران مركزي و جنوبي، در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است
ها كه خود از عوامل   با راه لينچ و ارتباط اقتصادي آن با بختياريشود مرتبط مي باال ةگفت  
  معروفةعمل مهم كمپاني برادران لينچ كه جاد. شد  ميها ها با انگليسي تباط بختياريراصلي ا

(Lynch Road)ايجاد نمود در آن است منافع اساسي قبايل بختياري را به   را در خاك بختياري
كمپاني لينچ توانست راه تجاري بين اهواز و اصفهان را كه از مناطق . سران اين ايل نشان داد
ن ابا سران و ايالت بختياري زير نظر مهندسگذرد با سازش خصوصي  كوهستاني كشور مي

 مخصوص خوانين بختياري ،انگليسي و با دست كارگران هندي بسازد و در حقيقت اين جاده
در رأس اين خوانين دو تن از سران مشروطيت ايران يعني سردار . بوده و تعلق به آنان داشته است
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اين جاده جزء اموال م ١٨٩٧ارداد بر طبق قر. السلطنه قرار داشتند اسعد و برادرش صمصام
خانهاي بختياري براي رشد اقتصادي خود مجبور . شد خصوصي خوانين مزبور محسوب مي

 بر اثر ناامني، اين راه از ،چون در غير اين صورت. ظت كنندفامحبودند كه از جاده به نحو احسن 
. آمد ديد اقتصادي وارد مي شةكرد و به بختياريها ضرب  و تجارت روسيه رشد پيدا ميرفت بين مي
حركت .  اقتصادي بوده استةطلبان شايد مسئل طهرو يكي از عوامل پيوستن بختياريها به مش،پس

ناگهاني آنان بسي زيركانه بود و به نحو درخشاني به پيروزي انجاميد بدون انداختن تيري توانستند 
  ٣١.رخنه به شهر نمايند

اردوي مليون با استتار .  شروع به پيشروي نمودق١٣٢٧الثاني   جمادي٢١اردوي مشروطه در   
 ساعت شش صبح از  و درآباد كه در دست قزاقان بود عبور كرد آباد و يافت كامل از مناطق شاه

. العاده درخشاني بود مانور جنگي فوق. آباد، واقع در شمال تهران وارد پايتخت شد  يوسفةدرواز
براي اينكه . هاي اروپايي را اشغال كردند مقر سفارتخانهمحض دخول به شهر، به فوريت  مليون به

 روس و انگليس را از آنها بگيرند در مقابل درهاي ورودي سفارتخانه، نگهباناني ةآخرين بهان
  . اختنددها پر گمارده و به محافظت سفارتخانه

اخوف در اي كه لي مصاحبه. را از سر گرفتند عمليات جنگي ة مليون به ادام،از اين به بعد  
العاده بوده اينجا ديگر   نفوذ قواي انقالبي به شهر، فوقةعمل آورده است دربار پترزبورگ به

ابتدا به نيروي منظم و . برد لياخوف از دشمن خود مثل يك دسته راهزن غيرمنظم نام نمي
د  خوةولي اينك در مصاحب.  خود در برخورد با اين دسته راهزن اعتماد كامل داشتةديد تعليم

دشمن ما از دو نظر قوي مدهش بود، از طرفي فرماندهي عاليقدر «: دارد چنين اظهار مي
هار شب و سه روز ما در سنگرهاي خود چ ... آوري مثل سپهدار در رأس آن قرار داشت شگفت

 ژوئيه شاه به سفارت روسيه شانزدهصبح . سر برديم زير آتش توپ و تفنگ مداوم دشمن به
 البته شاه نيز از مردانگي لياخوف ؛»پايان رسيد  مسئوليت ما نيز به،ين ترتيبپناهنده شد و به ا
 ژوئيه ٢٥در «: در ادسا چنين گفت» نوويه، ورميا«بعدها شخص شاه به مخبر . چندان راضي نبود

نصف قزاقان به . تواند مقاومت كند لياخوف به من اظهار داشت كه بيش از يك ساعت نمي
بعداً من فهميدم كه اينها همه . اند  زيادي از افرادش كشته يا زخمي شدهة عد،انقالبيون پيوسته
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حتي به . اند جاي خود بوده و قزاقان آماده نبرد بوده افراد در سنگرها به. جعلياتي بيش نبوده است
 شرافت و تعصب حساب ةلئمن گزارش رسيد كه جنگ با انقالبيون را قزاقان براي خود مس

كرد كه بريگارد قزاق مايل به جنگ   آقاي لياخوف اظهار مي. انه دير خبردار شدممتأسف. اند كرده مي
  .» ارتش را از جنگ كردن مانع شده است،كه بعداً معلوم شد خود در صورتي. نيست
كه با جان   تا هنگامي،الزم به توضيح نيست كه لياخوف نيز مثل استاسول مدافع پرت آرتور  

آيد  قهرمان جسوري است ولي وقتي كه پاي جان خود به ميان ميكند  افراد زيردستش بازي مي
شود كه حتي حاضر است در پيش آنارشيستي مثل يفرم نيز سر تسليم فرود  اي مي  رام و بيچارهةبر

  . آورد
كوب و شاه به پرچم روس سرخورد نيروي دولتي  و به هر تقدير، پس از سه روز زد  
 قديم، يعني نيروي قزاق نيز تسليم ةطنتي و اصول ادارگاه بزرگ تخت سل و تكيهشد پناهنده 
بالكي به حكومت انگلستان داده است شاه تلگرافي بدين بنابه گزارشي كه سر. شود بيون ميانقال

با مشروطيت موافقت كردم ) روس و انگليس( دو حكومت ةاينجانب به توصي«: شرح مخابره كرد
ريز و تهران در كشور اغتشاش كرده خود اينجانب را طلبان استامبول، كربال، تب ولي هرج و مرج

براي نجات خود و عائله .  مجبور كردند كه به بيرق پرسطوت اعليحضرت همايوني پناهنده گردم
هاي   توصيه،ام و در حال حاضر وري دوختهتو كشور خويش چشم اميد به اعليحضرت امپرا

  ٣٢.»خواهم دادوري را مورد قبول قرار ت اعليحضرت امپراةخيرخواهان
آري درست در همان لحظاتي كه شاه قاجار به كمك لياخوف احتياج داشت و او را احضار   

تواند به حضور بيايد، وقتي به شاه خبر  كرد، وي متذكر شد كه به جهت حاضر نبودن كالسكه نمي
اشت و دست مجاهدين افتاده دل از خيال فتح و پيروزي برد هران بهترسيد كه تقريباً دو ثلث 

ترسيد كه مجاهدين به نور  چه مي. آباد چراغ روشن نكنند دستور داد كه در سراسر كاخ سلطنت
 خود در مورد توسل به سفارتهاي ةپيش از اين، شاه با وزير خارج. جاي او راه يابند چراغ به

ا نظر  مهها ديگر ب خارجي مشاوره كرده و سعدالدوله گفته بود كه پس از بمباران مجلس انگليسي
بايد با سفارت روس صحبت كرد ولي نمايندة . كه دشمنان ما را پناه دادند خوبي ندارند چنان

يك از درباريان  تا اينكه شب شد و به فرمان شاه به هر. پادشاه را به سفارت روس راه ندادند
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 خورد و چه كار  كمري به چه درد ميةدانستند اين اسلح ولي اغلب نمي. اسلحة كمري دادند
  . كند مي

آن شب تا صبح شاه قاجار نخوابيد و زنان و خويشان و كودكان او نيز تا صبح به خواب   
تا وزير خارجه و صبح شد و دوباره محمدعلي شاه، سعدالدوله را به سفارت روس فرستاد . نرفتند

آن جويد و از اين طرف به  كند سبيل پر پشت خود را مي بازگردد شاه بدون آنكه بفهمد چه مي
 خود را ةدنبال پدر خويش روان بود تا كنجكاوي كودكان رفت و شاهزاده احمدميرزا به طرف مي

باالخره وزير خارجه رسيد و شاه ديگر طاقت آن نداشت . ارضاء كندبود كه سردرآوردن از وقايع 
با صداي بلند پرسيد چه شد؟ . اق خويش بروند و دو به دو صحبت كنندتكه با وزير خود به ا

 دخالت در ةگويند اجاز قربان مي: ها چه خواهند كرد؟ سعدالدوله دستي به سبيل كشيده گفتسور
وري ما را از هرگونه دخالتي ممنوع كرده، شاه ديگر منتظر ت دولت امپرا.امور داخلي ايران را نداريم

وحشتي كه از رسيدن مجاهدين داشت به يأس از دخالت و حمايت روسها .  مطالب نشدةبقي
  . باره شبح مرگ را در نظر او ظاهر ساختيك

 سران آزاديخواه كه شاه قاجار آنان را بارها ،در آن هنگام. مرگي فجيع شايد بر فراز چوبة دار  
اراذل و اوباش، ماجراجو و آدمكش خوانده بود، دستها خواهند زد و شاديها خواهند كرد و در 

لم او خراب شده بود، اهانتها خواهند نمود دست ظ  كه به،جلوي چشم ملت و در مقابل بهارستان
  . و دشنامها خواهند داد

: اين افكار وحشتناك موجب شد كه به يكباره شاه عنان اختيار از دست داد، فرياد زد  
برو به سفارت «: مرا خواهند كشت، سپس خود را به كالسكه انداخته گفت. ها را برگردانيد كالسكه
  . »روس
تيب به سفارتخانه رسيد و بالفاصله سفارت روس مراتب را به سفارت شاه قاجار به اين تر  

 در ميان بود دولت انگليس هم پرچم خود را در ١٩٠٧انگليس اطالع داد و چون پاي مفاد قرارداد 
 ة دور،بدين ترتيب. آِن واحد با پرچم دولت تزاري روس بر فراز مقر محمدعلي ميرزا برافراشت

پس از . سلطنت چيزي جز نفرت ابدي حاصل نكرده بود خاتمه يافتسلطنت شاه بدبختي كه از 
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طان و ديگران نيز به لشاه قاجار زنان و فرزندان و ساير وجوه دربار مثل امير بهادر و مجلل الس
  ٣٣.سفارت روس پناهنده شدند

  
  خلع محمدعلي شاه 

آباد به باغ  از سلطنت وزرايش  ازاي الثاني محمدعلي شاه و خانواده و عده  جمادي٢٧روز جمعه 
 ٢١سر جورج باركلي در تلگرافي به تاريخ . سفارت روس در زرگنده پناه بردند و متحصن شدند

 تزاري خبر تحصن محمدعلي شاه را مخابره كرد و ةژوئيه از قول سابلين، كاردار سفارت روسي
  .درك بعد متن تلگراف او را به تزار روسيه نقل مي

مشروطه را برقرار نموده ليكن حركت آنارشيستگري از اسالمبول، بر وفق نصيحت دولتين «  
كربال، تبريز، تهران مملكت را به هرج و مرج انداخته است و به اين جهت مجبور است تقاضاي 

 نمايد و مطمئن از همراهي آن اعليحضرت  راشوكت آن اعليحضرت حمايت از بيرق دولت قوي
كارانة آن اعليحضرت همايوني  و منتظر نصايح مالطفت خود و خانواده و مملكت خويش بوده از
  ٣٤.»باشد مي

الثاني بود كه   جمادي٢٧صبح جمعه « :نويسد سپهدار در يادداشتي راجع به اين موضوع مي  
 روس در ة كه رفتند به سفارتخاند يعني به ما خبر دادن؛اعليحضرت محمدعلي شاه تشريف بردند

آن روز كه بلند شد . آمدند كردند و نمي الي به ما نزديكي نميتا آن وقت اه. زرگنده متحصن شدند
عليحضرت محمدعلي ميرزا به بست رفت در حالي كه ا... د ديگر همگي جمع شدند و سر كردن

غيرتي فرمودند و اين ننگ را تا قيامت  الحقيقه خيلي بي روز قبل به او پيغام صلح داده بوديم في
  ٣٥.»ي خود گذاردندابر

 دولت براي محمدعلي شاه كه در آن ة تهران به اين ترتيب فتح شد آخرين كابينوقتي كه  
ا و وزير خارجه بود مستعفي و فراري و متحصن گرديد و درگيري رسعدالدوله كفيل رياست وز

خان  اي از مليون بالفاصله تشكيل شده بود كه در آن محمدولي كميته. دولتي وجود نداشت
ن تهران به سمتهاي وزارت جنگ و وزارت داخله در دولت موقت احسپهدار و سردار اسعد، فات

شوراي «نام   مزبور كه بهةوقتي كه خبر تحصن محمدعلي شاه انتشار يافت، كميت. تعيين شدند
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اي تشكيل داد و خلع محمدعلي و سلطنت احمدشاه پسر او را تصويب  شد، جلسه ناميده» عالي
سمت نيابت   به، كه پيرمرد محترمي بود،قاجار راكرد و عليرضاخان عضدالملك، رئيس ايل 

   . زير را صادر كردندةدر همين موقع سپهدار و سردار اسعد بياني. سلطنت موقت تعيين نمود
  

  اعالمنامه 

دهد كه استقرار نظم و امنيت، برقراري حقوق و اطمينان قلوب  اوضاع مملكت ايران نشان مي«
چون شاه سابق از تنفر ملت نسبت به خود كامالً آگاه بود، ملت بدون تغيير سلطنت ممكن نبود و 

به اين جهت در سفارت روس تحت حمايت انگليس و روس متحصن گرديده و به ميل خود از 
  . تاج و تخت ايران استعفا نموده است

العاده عالي در جمعه  لهذا در نبودن سنا و مجلس شوراي ملي نظر به لزوم موقع مجلس فوق  
اعليحضرت همايوني .  در عمارت بهارستان تهران تشكيل يافت١٣٢٧االخر  ي جمادهفتم
سپهدار اعظم وزير : امضاء. ه شاهنشاهي ايران انتخاب گرديده استبوليعهد ايران ) احمدميرزا(

  ٣٦.»قلي وزير داخله جنگ، علي

  
  سلطنت احمدشاه 

پاهاي او به زمين هرحال احمدشاه به تخت سلطنت جلوس كرد و وقتي روي تخت نشست   به
عضدالملك : ت بودند ازركساني كه در پشت تخت او صف بستند و عكس گرفتند عبا. رسيد نمي

ترتيب عالءالدوله،  در وسط، سپهدار دست راست، سردار اسعد دست چپ و عقب آنها به
خان سردار بهادر پسر سردار اسعد،  تر جعفرقلي الدوله، اميراعظم و در صف عقب معين

پدر شاهپور بختيار آخرين نخست (خان، حاج ايلخاني   قلي خان سردار فاتح، پسر اماممحمدرضا
خان  خان سردار صولت، محمدتقي خان ساالر اعظم، چراغعلي و محمد) وزير مشروطيت
 موزيك ،در اين موقع. خان خان و دكتر عيسي خان، دكتر سهراب ، يپرم)امير جنگ(ضياءالسلطان 

خان سردار اسعد دستش را روي شانه احمد شاه گذاشت و اين  قلي عليسالم نواخته شد و حاج 
  .شعر را خواند
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  ز بهر تو پيمودم اين راه دور    ز توران به ايران ز ايران به تور
  

  نتيجه

استناد مدارك ذكرشده، ازجمله كينه و نفرت سران بختياري از سالطين قاجار ه آنچه مسلم است ب
نان با حكومت قانون در اروپا و تثبيت قدرت و موقعيت بزرگان و آشنايي خوانين رده باالي آ

د و به اهداف مورد نظر شوبختياري و مسائل مادي باعث شد كه اين ايل وارد نهضت مشروطيت 
 تهران را طلب خواهان مشروطه  آزاديآنكهد مخصوصاً پس از وخود نيز تا حدود زيادي نائل ش

 و طفل  بركنار كردند از سلطنت راو محمدعلي شاهدادند پايان  و به استبداد صغير فتح كردند
 ةسرعت توانستند به مقامات بلندپايه ، سران بختياري ب را آوردند او يعني احمد شاهةدوازده سال

در كابينة  پس از سقوط محمدعلي شاه، ة در اولين كابين، ازجمله.دولتي و قدرت و ثروت برسند
و پس از كنار رفتن اين كابينه  عنوان وزير داخله ر اسعد بهخان سردا قلي عليسپهدار تنكابني 

 برادرش ، بسيار كمةبه فاصل. انتخاب شد)  دومةدور( مردم در مجلس شوراي ملي ةعنوان نمايند به
شود و در زماني بسيار اندك  وزير انتخاب مي عنوان وزير جنگ و سپس نخست السلطنه به صمصام

شوند  بيشتر استانهايي كه مربوط به اسكان عشاير بود صاحب ميامالك و مستغالت زيادي را در 
 رضاشاه و محمدرضا شاه ة قاجار بلكه در دورةتنها در دور و اين حفظ قدرت و ثروت و مقام نه

هايي همراه   پهلوي قدرت آنها با فراز و نشيبةنيز ادامه داشت اگرچه در زمان دو پادشاه سلسل
  .بود
  
  ها نوشت پي

  .۱۲ -۱۶، چاپ دوم، ص۱۳۶۳ ،، تهران، انتشارات اقبالگشا گيتي تاريخ ، ميرزا محمدصادق،امي اصفهانيموسوي ن. ۱
 بن اهللا  محمدفتح:نك؛ ۲۴۸، ص ۱۳۴۸، به اهتمام محمد مشيري، تهران الحكما رستم ، محمدهاشم،آصف. ٢

، چاپ ۱۳۷۱ انتشارات اميركبير، ، به اهتمام غالمرضا طباطبائي،التواريخ تاريخ محمدي يا احسنمحمدتقي ساروي، 
  .۳۲اول، ص 

  ابوالقاسم سري، انتشارات توس،ة، ترجمجستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجاريه ،فلور، ويلهم. ٣
  .۲۰ دوم، ص لد، چاپ اول، ج۱۳۶۵
ارات آستان قدس رضوي،  محسن محسنيان، انتشة ترجم،) تاريخةنشين ايران در پوي عشاير كوه( بختياريها ،ديترامان. ٤

  .۲۷، ص ۱۳۶۱ ،چاپ دوم
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  .۲۴۱، ص همان ، سردار ظفر:نيزنك، ۱۵۷، ص همانكارثويت، . ۱۵
  .۱۵۸، ص همانكارثويت، . ١٦
  .۷۲۴، ص همانبختياري، . ١٧
  .همان. ۱۸
، ۱۳۵۷ ،بي شركت سهامي كتابهاي جي،هوشيار، تهران. ، ترجمة مسه مقاله دربارة انقالب مشروطهايرانسكي، . ١٩

  .۷۰چاپ دوم، ص 
با من ، )بي بي گل افروز(اليزابت مكبن روز : ؛ نيزنك۱۸۹۳ جوالي E ة شمارة هند، پروندةاسناد وزارت خارج. ٢٠

  .۲۲، ص ۱۳۷۳، ترجمة مهراب اميري، چاپ اول، به سرزمين بختياري بياييد
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  .ال و بختيارييكي از روستاهاي چهارمح. ٢٥
  .۴۸همان، ص . ۲۶
ديويد  .۲۵۵، نشر سهند؛ ص ۱۳۷۳ مهراب اميري، چاپ اول ة، ترجمتاريخ سياسي اجتماعي بختياريارثويت، ك. ٢٧

 و همچنين تايمزهاي روزنامة   كه نظر مساعدي به بختياريها نداشت در يكي از شماره تايمزفريزر مفسر روزنامة
به علت نداشتن فرهنگ و دانش چيزي از قانون ) يعني بختياريها(اينان « :يسدنو  كتاب خود مي۸۸ -۸۹صفحات 

و خان خود را حاكم   ايل خود را به خاطر دزدي و چپاول به اصفهان آوردند دانند و صرفاً اساسي و مشروطيت نمي
گويي پرداخته  قضهمين نويسنده در صفحات بعدي كتاب خود به تنا» .كردند تا از اين رهگذر مردم را تلكه كنند

اين راهزنان كوهستاني پس از فتح اصفهان از تطاول و تجاوز به اموال مردم شهري خودداري « :نويسد مياست و 
  ).، ترجمة مهراب اميريايران اسناد پنهاني دخالت انگليس درنقل از كتاب ( .»كردند
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