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  وله و بحران بختياري معتمدالد
   هجري سيزدهمةدر سد

  *حسين مسجدي

 حلّ سركشي و خودداري بختياريمحمدشاه قاجار راه :چكيده

. وله گذارد منوچهرخان معتمدالدبه عهدة ،ماليات از پرداخت را
خان كنورسي را از كل يتقاي، سيطرة محمد  نيز به هر حيلهاو

وادار نشيني به خوزستان و او را در عقباين منطقه از ميان برد 
. محل نمود چعب را نيز مضبه تسليم كرد و حاكميت شيخ

نويسي از ل وقايع، تنها منبع مفص بهارةمدايح المعتمديتذكرة 
اين حادثه است كه به دليل وابستگي به حاكم، برخي از مطالب 

ارد هايي مانند اثرِ الي  سفرنامها نيست و با مقايسةدر آن پيد
  .برد  توان به بعضي از اين نكات پي مي

 لدوله، صفحات بختياري، محمدمنوچهرخان معتمدا: كليدواژه

  .، الياردمدايح المعتمديهخان كنورسي، تذكرة تقي

، ) ق1263 – 1200( گرجي ةمنوچهرخان معتمدالدول
عنوان اسير و غالم، از  به ق1219كه از سال بااين

ز اخصا، در دربار پس او  تفليس به تهران آورده شد

 بيشتر عمر خود را به دليل ابراز مشغول خدمت شد،
ر ايران يا واليات مختلف و با دربادر كفايت، 

دربار،  باشي، وزير هاي گوناگونِ خواجه تمسئولي
د طي ها و حاكم مناطق متعد ارتِ ايالتپيشكاري و وز

لياقت قاجاري است كه تا رد و جزو معدود رجال باك
 اتاغلب جزئي . نيز پيش رفت مقام صدراعظميحدود
 مخالفان  وجودسه سال زندگي او، به دليلوشصت

توان  است و ميزرگ و حاسدان بسيار، پنهان ماندهب
ز ا تصاويرش، اغلب پس از فوت او مانندحدس زد 

  . استميان رفته
وچكي از زندگي و سوانح گفتار زير، در بخش ك

حكومت او  .پردازد  ميبه جستجونشيب او  و فراز پر
عطف دوران  نقطة در اصفهان، بختياري و خوزستان،

  . استزندگي او و تاريخ اين دوره
  ـــــــــــــــ

  .، مركز اصفهاننور دانشگاه پيامعضو هيئت علمي*
  masjedi.hosein@yahoo.com :نشاني اينترنتي
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   89 ... خاندان حكومتگر سردار 

 ق، به هر شكل از 1263 تا 1255مديريت او از 
طلبي در خوزستان و نواحي بختياري  هاي تجزيه ريشه

  .هاي استعماري داشت، جلوگيري كرد كه مسلماً ريشه
مدايح  ين منبع سوانح و حيات او، تذكرةترمهم

ي ب بهار اصفهانبه قلم ميرزا محمدعلي مذه المعتمديه
 و خود او نيز مدايحاست كه در اين پژوهش اختصاراً 

روي   به آن ازتتمام ارجاعاشود و   ميناميده »بهار«
 ملك ن نسخة خطي آن، متعلق به كتابخانةتري جامع
   .است

ت در اين تذكره و تحريفات واقعيها  كاستي
توان با   مي، و تواريخ اين دوره را عموماً،ًخصوصا
هاي مأموران خارجي در قالب سفرنامه  يادداشت

تر از اين دوره  شناخت و بدين ترتيب به معرفتي دقيق
  .دست يافت

حي بختياري كه پيوستگي تاريخي و جغرافيايي نوا
رنشينِ جنوب غربي ـ كه در آن خود را با مناطق لُ

شد ـ حفظ كرده بود، به  روزگار عربستان ناميده مي
، هواولعبور بودنِ بسياري از آن و وضعيت آبا دليل صعب

عموماً از تسلط و دسترسي حكومت مركزي به دور 
اه قاجار نيز ياغيان لُر و در ادوار قبل از محمدش. بود

آنها . عرب، براي تهران، ماية تشويش هميشگي بودند
  . كردند ماليات نيز پرداخت نمي

نشينان خشن لرستان بزرگ و نوادگان ارزشمند  اينها كوه
گرفتند  قوم اكسيان بودند كه از اسكندر به همان نحوي باج مي

رسم معمول كه شاهان خودشان به هنگام عبور از آن منطقه به 
   ).264: 1371دوبده،  (دادند به آنان انعام مي
هاي استعماري   دستاويزي براي حكومتهمين نكته

پديد آورده بود تا براي اجراي مقاصد مختلف، از آن 
مت  يكي از اين مقاصد انصراف حكو.بهره جويند

ويژه هرات، براي بهمركزي از بخش شرقي ايران و 
خوبي از آنها بهره يس به انگلجدا ساختن آن بود كه

 براي ايجاد تحريك خوانين بختياري و عرب. برد مي

 يا تاًتوانست حواس حكومت را موق ميفتنه و غائله 
ها،   البته اين تحريك و آغالش.دائماً مشغول دارد

پاي بسياري از ديگر   انگليسيان نبود و ردمنحصر به
  . كشورهاي غربي در پهنة بختياري هويداست

وله  معتمدالدفطانت. هاست دوبد يكي از توابع آنبارون
نيز باعث آمده بود كه برخي را بتواند مهار كند تا 

ترين ابزار كنترل آنها  اهي، مناسبتهمر. كمتر فتنه كنند
  : گويد  ميدوبد خود.  چون پيوسته زيرنظر بودندبود،

ات در مالقات با معتمدوالدوله فهميدم او سرگرم تهية مقدم
ويژه لرستان و ، بهي به ساير واليات تحت كنترلشكش قشون

دوشي من اطالع بهمعتمد كه از تمايالت خانه. ن استخوزستا
خواهم از  داشت، پيشنهاد كرد همراه او بروم و يا  اگر نمي

كم، قبل از بازگشتنم سفر به تخت جمشيد چشم بپوشم، دست
 داد تا به تهران در شوشتر به او ملحق شوم و همان زمان قول

 بين شوشتر و اصفهان با هاي بختياري بر كوه مرا از راه ميان
  ).43: همان(خود ببرد 

 بخشي از اين مأموران لندن هم در قالب سياح
  . وظيفه را به عهده داشتند

اليارد . ر اوستن هنري اليارد است آنها سِاز جملة
ب ايران م در جنوب و غر 1842-1840هاي  بين سال

ها، ين آنتر بزرگويژه ها و به  خانمشغول تحريك
، سوي ديگربود و از، خان كنورسي بختياريمحمدتقي

سفير انگليس در  ر استراتفورد كانينگ،طرف سِاز
 مأمور طرح اختالفات مرزي ميان ايران و ،عثماني

  . عثماني در جنوب ايران شد
 تسلّط ت او در جامة لُري بختياري و بامأموري

   ؛ شد گويش بختياري انجام ميبسيار غريب او بر 
 ساكنان آن نواحي ايي بر آن حتكه تشخيصطوريبه

؛ 26-24: 1354ملك ساساني، خان( بسيار دشوار بود
- 120: 1373؛ گارثويت، 132-126: 1373شوري، ميرزايي دره

139(.  
صورت پنهاني و پشت نقاب ها به  اين مأموريت
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    دوم پيك نور، سال هفتم، شمارة  90

  .پذيرفت تحقيق و اكتشاف انجام مي
هاي موصل و اطراف،  م در حفاري1845در سال  او 
 كشف نينوا ـ از شهرهاي آشور ـ شهرت جهتبه 

ت مجهاني يافت و بعدها به خاطر خدماتش به سِ
   .1معاونت وزارت خارجة انگليس منصوب شد

ها و سادگي  تحريكات حاصل از اين مأموريت
ه باعث شده بود كه اقوام و قبايل مرزي اين ناحي

ي برخي طلبي در آنان گرم باشد و حتاللداعية استق
از ايالت بختياري نيز از پرداخت ماليات طفره روند 

به . هاي داخلي احساسِ استقالل كنندو با درگيري
   :تعبير بهار در تذكره

شورش بختياري و اعراب و مشايخ فالحيه و احزاب و فتنه 
حل  كه م2 تُلاهوازي و قصة الوار، خاصه در قلعةجرّاركان 

 3، برادرشنقي خان، سي و علي كنور،خاناستقرار محمدتقي
موجبات دردسر (هم ) شاهفتحعلي(بود در زمان خاقان مغفور 

ها در رنج دعلي ميرزا از سركشي و طغيان آننواب محم) بود و
خود خاقان هم در سفري كه از آن حدود كرده، انقيادي . بود

مقدراي دزدي كرده نديده بود و در يك تك به اردوي شاه، 
: 1339هدايت، : ك.؛ نيز جهت آگاهي بيشتر ر34بهاره( !بودند

  ). بعد به10/228
حتي از شاهزادگان ديگر نيز نظير بهرام ميرزا كه 

ي خان و افرادش پيش از آن سعي در تدمير محمدتق
وله ـ روانة كرده بود و ناموفق ـ قبل از معتمدالد

سپهر، ( ش نرفته بودكرمانشاهان شده بود، كاري از پي
1353 :2/253-256.(   

ها  سال بايد دانست خاندان قاجار با اين حساب، 
بود كه از اين نقطه در رنج بودند و به همين دليل نيز 
محمدشاه قاجار ـ همان گونه كه آمد ـ در سفرش به 

وله  معتمدالد نفوذةاصفهان، گسترش اختيارات و حوز
ز او خواست آتش فتنة د اطور مؤكرا بهانه كرد و به

آن ديار را براي هميشه خاموش كند و كليد اين قفل 
  .پيچيده را در دستان او دانست

  يورش به بختياري) الف
به اصفهان «خان را منوچهرخان ابتدا محمدتقي

: 1339هدايت، (» وانده، نيامد و به معاذير پرداختخ
هاي معوق را   ماليات سپس به اشكال مختلف).10/314

. خانِ كنورسي مؤثر نيفتاداز او مطالبه كرد، اما براي 
كه امكان پرداخت آن هم براي او وجود گو اين
هزار تومان ـ قات آن را ده، چون رقم معونداشت

ي  ـ و حت)141: 1367اليارد، ( ميليون پوندمعادل پنج
  ).200: 1371دوبد، ( .اند هزار تومان نوشتهپانزده
وله تصميم گرفت خود، لدرو، معتمدا   هميناز

وجود نزديك شدن به فصل راهيِ آن ديار گردد و با 
  . رماي شديد، تدارك سفر ديدس

 را 4باشيبن شهبازخان دنبليِ قوريساولمحمودخان
هدايت، (جاي خود، در اصفهان گماشت به نيابت، به

: 1371دوبد، (  فوريه5 / بهمن16و در  )10/286: 1339
طرف مناطق زات و ادوات به با لشكر و تجهي)261

تعداد نيروهاي او را همراه با . بختياري راه افتاد
 اند هزار نفر گفتهها و قراوالن، حدود دوازده توپچي

 ،آميز باشد  اغراق اما شايد اين اعداد.)402 ،فالندن(
، كه او بار روسي  چون يك جاسوس ديگر، اما اين

ها آناست، عدد جا حضور داشتهنيز مانند فالندن در آن
   پوندي،خويي، سه قبضه توپِ ششهزار سرباز «را 

  ــــــــــــــــــــــــ
  ملك ساساني مأموريت او را در نواحي مورد اشاره بسيار بيشتر خان.1

ساساني، (كند  ق يعني اواخر صدارت اميركبير ياد مي1267داند و تا مي
  . 43 صد، پانوشت- ج: 1367؛ اليارد، 30 و 26: 1354

از جمله (است همه جا اين كلمه را به رفع تا، تُل خوانده) 1357(بامداد . 2
  ).2/354: 1362(، اما در كرزن )504- 503صص

او از .   )505-503/ 2: 1357(بامداد، : ك.خان رنقيبراي احوال علي. 3
 -ليان و از جمله بهرام ميرزاعنوان گروگان نزد حاكمان و وا به1252سال 
 اصفهان فرار سپس به.  حاكم كرمانشاهان و بعد در تهران بود- لدولهامعز

  .وله پناهنده شده بودكرده و به معتمدالد
» داشتنيِ اديبدخانِ پيرمردِ دوستمحمو« : يا به قول اوژن فالندن. 4
  ).413سفرنامه، (
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دوهزاروپانصد  چي كه جمعاً حدودصدوپنجاه نفر توپ
 برشمرده داد،  تشكيل ميهزار اسب و قاطرنفر را با سه

  ).260: 1371دوبد، (» است
 استكرده ها ذكر  عدد ده را براي توپا بهار فقطام .

زمينة داست كه منوچهرخان، قبل از حركت، پياز قرائن 
آوردن تمام مناطق بختياري  و به اطاعت درسازيپاك

در مطلع مثالً شاعري . و خوزستان را ايجاد كرده بود
جناب، ( استدح او هنگام حركت گفتهم چامة خود در

1385 :47( :     
  گر ز ملك صفاهان به خطّة اهواز                
  )الخ(  كند پرواز  هماي دولت و اقبال مي        

تِ نسبيِ حاصل از حضور همين تبليغات به امني
ر جا بيشتله در هر نقطه كه آشوبگران در آنومعتمدالد

 دامن زده بودند، ش فتنهاز حد، به شعله كشيدن آت
ر كنند تداوم كه بسياري تصوشد  افزود و باعث مي مي
ميرزا محمدباقر . ت بدون حضور او غيرممكن باشدامني

   :)144: همان( گويد بهجت، شاعر معاصر او، مي
  تعالي مددي ون خواست به خلق، حقچ            
  ديــل احـرسـت ز انبيـاي مـخـانگيـ  
  ودــات ايمــن بن ز حـادثـآري نـتـوا   
  ـديمـعتـود مـبـف خــدا تـا نـطـاز ل    

هاي  گويي، بنا بود با سروده جز واقعهشاعران به
وله در اين سفر تصويري همچون  از معتمدالدخود

ميرزا محمد خان نوري . بخش عرضه كنند يك نجات
  :)1567-1566: 1364بيگي، ديوان( به بحر متقارب سرود

  ردـي آن آب روي خـاقـا سـيـب             
  )الخ( درـم بـصه و غكه از دل همي غ

 شديد ودتوجود حركت قاطع، به برمنوچهرخان با
اي پوالدين تا   اما با ارادههوا و بوران برف برخورد،

چند فوج سرباز را واداشت كه ده عرّاده توپ را از 
د و  و برف باال كشيدنميان اَتالل و جبال فسرده از يخ

دست بدادند و ابراز كردند كه مجال   ازهركجا طاقت

وار و اسكندركردار ايستاد  خود، سليمان«عبور نيست 
و حكم فرمود كه عاليق توپ را از تازيان گشادند و 
بر غازيان بستند و سطح صحرا را كه از يخ چون 

و از  صرحِ ممرّد گرديده بود، به گرز و تبر بشكستند
؛ دوبد، 2/369: 1353؛ سپهر، 35: بهار( »!ي طريق ننشستندط

1371 :261-262(.  
، خان، برادر كهتر محمدتقيخاننقي در اين سفر علي

وله ه و در اصل اسير، همراه معتمدالدعنوان همراكه به
 عشيرة خود خبر داد كه بود، مخفيانه به برادر و

ر كار آن حدود ساخته و خا«قريب منوچهرخان عن
جز با سپر  «، بنابراين؛»وجودِ الوار سوخته خواهد

استكانت و كمند مطاوعت و كمان متابعت بايد قدم 
  .و احتياط كنيد» نزنيد

اي   چارهخان و برادران ديگرش، محمدتقيبنابراين
خان را با قياد و آرامش نديدند و محمدكريمجز ان

هداياي بسيار به پيشبازِ لشكر معتمدي فرستادند و 
» ميرمال«سران و ريش سفيدان، در منزل خود نيز با 

ار او است به ديد» كرم سير«كه نزديك ] ايذة كنوني[
وله در آنها قبالً با معتمدالد ).370/ 2: 1353سپهر، (رفتند 

  .)36:بهار( آشنا شده بودندكرمانشاه از نزديك 
 اما انقياد .د و خلعت دادوله نيز آنها را بخشي معتمدالد

هاي  احت نبود و مستلزم هزينه خان بختياري ربراي
اي ترتيب دادند   دسيسهرو پنهاني  اين  از.شده بودياد

ز دست منوچهرخان قصدي، خود را اتا در سوء
  .آسوده سازند

وله خواستند در قلعة تُل براي  از معتمدالدرو  اين از
.  رحل اقامت افكند و ميهمان باشديك روز بدون لشكر

هرخان با رفتن او مخالفت افيان منوچبرخي از اطر
روزة آنان رفت ورانه به ميهمانيِ يك اما او جسورزيدند،

ر او، از ميان ميزبانانِ سفرة و از شدت هيمنه و تهو
اين دومين  »!احدي را ياراي حركت از جا نبود«توطئه، 

وله ـ پس از معتمدالد قصد به جانق سوءطراحيِ ناموف
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خان كنورسي محمدتقي.  ـ بود مشابه در شيرازحادثة
فرصت «كه چرا زودتر از اين از اين شكست و از اين

 مناسب هاي را از دست داده و در ارتفاعات و محل
: 1367اليارد، ( 5»استبه قشون معتمد حمله نكرده

، بسيار خشمگين و عصباني شد و به روايت )167
خورد، به بهار در تذكره، چون تيرش به سنگ 

- وله عرضه داشت چون عيد نوروز نزديكمعتمدالد
خواهم كه شب عيد را در قلعه با  است اجازه مي

 شوشتر به  درنواده به سر برم و پس از چند روزخا
رفت و خان به قلعه وله پذيمعتمدالد. شما بپيوندم

سوي شوشتر روان شد تا عيد را در رفت و لشكر به
؛ بامداد، 2/370: 1353؛ سپهر، 36 ،بهار( آن سامان بگذراند

منوچهرخان در تاريخ بيستم محرّم . )2/503-504: 1347
تا چند روز بزرگان آن . ق وارد شوشتر شد 1257

، اما هرچه گذشت آمدند ديار به ديدنش مي
  .)37 ،بهار( خان نيامدمحمدتقي

ظاهر از توطئة ميهماني شب عيد  كه بهولهمعتمدالد
 تاب اري نيز بيلف وعدة خان بختيبويي برده و از خُ

شتاب د بهخان بايشده بود، فرمان داد كه محمدتقي
خان كه نزد خان و محمدشفيعنقي علي. حاضر شود

 همة حق را به او دادند و منوچهرخان حاضر بودند
خواهش كردند اجازه دهد برادر كهتر خان بختياري 

  . به قلعه رود و او را راضي به آمدن كند
 قراگوزلو خانمحمدحسينت و نوچهرخان نيز پذيرفم

ياري  بختخانمحمدشفيع. ادخان فرستنقي را همراه علي
خان آنها به نزد محمدتقي. نيز آنان را همراهي كرد

كردند كه » مستظهر و مستمال«چنان او را  رفتند و آن
فرسنگي ، در پنج»له بهري«همراه آنان تا صحراي 

ترسيد و مضطرب باره  اما يك،)38: همان( شوشتر آمد
منوچهرخان پس از اطالع، ميرزا . شد و متوقّف گشت

محمدخان را نيز جهت دلگرمي به جمع قبلي افزود و 
  . به نزد او فرستاد، اما مثمر نشد و راضي به آمدن نبود

وله نيز وقتي خبردار شد، با خشم فرمان داد معتمدالد
.  اخوانش هركجا خواهند، بروندكه خان بختياري و

ها نيز بالفاصله از بيم به قلعة تُل برگشته، متحصن آن
  .تمكّن گرديدندو م

 ، امرا و بزرگان چهارمحال رامنوچهرخان نيز همة
 .احضار كرد ،لنگاز خوانين چهارلنگ گرفته تا هفت

.  به اردوي معتمدي پيوستند،آنها نيز قشون را برداشته
پسر  6خان برخي از آنان مانند كلبعلي خان و جعفرقلي

خان را  محمدتقيخان ـ كه كينةرضا  علياسدخان و
خان همت قتل پدرش به دل داشت ـ و علي جهتبه 

هاي خود به  داران و فوج خان، با تفنگ قلي و مهدي
تند و لشكري به سپهساالري سپاه معتمدي پيوس

خان سرتيپ تشكيل دادند و روي به قلعه تُل سليمان
  .)39 ،بهار؛ 371: 1367اليارد، ( نهادند

كه خواهيم ديد، همين اختالف عميق بين چنان
. خوانين، شكست محمدتقي خان را تضمين كرد

گارت ويت نيز علّت اساسي اين شكست را همين 
ت خوانين بختياري با هم دانستهضداليارد، ( استي

 اين .)Garthlvaitc, 1977: 25؛ 39 ،؛ بهار371: 1367
ها براي شكست قبايل همان دليلي است كه دوبد بعد

توان از قرائن ميالبته . آورد عرب در خوزستان مي
، )أمورانو در باطن م(هاي سياحان  موجود در نوشته

ري را در رؤساي اين قبايل هاي احتماالً مؤث دمدمه
  :نويسد دوبد مي. ديد

الم و قبايل منتفج يا منتفق آن طرف كرخه  اعراب بني
  قلمرو حكومتي عثماني هستند،گويند در  سكونت دارند و مي

 اما خيلي ترديد دارم آنان سلطة سلطان را به رسميت شناخته
  ــــــــــــــــــــــ

خان نيز كه مرتباً در خفا او را از هرگونه اقدام عليه قواي نقيالبته علي. 5
اليارد، . (داشت، در اين صبر و سكون بسيار مؤثر بوددولتي برحذر مي

1367 :166.(  
اليارد، ( . پدرش،خان و نيز اسدخانبراي شناخت شخصيت جعفرقلي. 6

1367 :269 - 270(.  
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زاع اگر مدام درگير ن ، دنداينان قبايلي نيرومند و متعد. باشند
بسا براي همسايگان دزفولي خونين در ميان خود نبودند چه

ام اعراب كنارة ن. شدند خود موجب دردسرهاي بسياري مي
 قدرت مقامات ايراني را در دزفول به چپ كرخه كه اسماً

 . استخطير كثير و ديگري آل شناسند يكي آل رسميت مي
  ).367: 1371دوبد، (

  
  )عربستان( يورش به خوزستان ) ب

ه بود و ت جنگي خود را باختخان كه جرأمحمدتقي
اعوان    قصد برابري نداشت،در برابر اين آرايش لشكر

ت و با برخي از خوانين و انصار و خانواده را برداش
المشايخِ چعب ـ شيخ ثامرخان ـ مان شيخوفادار به ه

اميدِ خانِ نااميد . كعب پناه برد رئيس عشيرة عربيِ بني
و » چعب، از اقطاع فارس است«آن بود كه چون 

ا روم ارتباط حسنه دارد و با جداي از آن، شيخ ثامر ب
هيچ به «اير و بنادر دارد طي كه بر اعرابِ جزتسل

 سلطنت داعيةرد، بلكه خود آو نمي انقياد فرو سرسلطاني
اين قوم از زمان صفويه به بعد حتي از نادرشاه » .دارد

در اين روزگار نيز . افشار نيز اطاعت نكرده بودند
 آمادة پشتيبانيِ سركشي و هزار نيروپيوسته پانزده

  .)40 ،بهار( خواهيِ شيخ ثامر بود استقالل
 بالدرنگ س از شنيدن اين خبروچهرخان نيز پمن
خان،  از سران ايل بختياري را،  به حكمراني رضا علي
 تُل منصوب كرد و خود با تمامي اردو به جانب قلعة

ه،  رفت و در غربي] شادگان امروز[چعب و فالحيه 
 و براي شيخ ثامر پيام 7 اردو زدفرسنگي فالحيه،سه

: 1367اليارد، ( »عربيت«شيخ، . فرستاد تا مذاكره كند
را دليل آورد كه چون خان به او پناه آورده و  ).371

، تحويل او روا نيست و بايد يكي از استدخيل شده
امراي دولت گسيل شود تا او را دلگرم كند و 

 سليمان - به روايت بهار -منوچهرخان نيز . برگرداند
خان را منفعل و او نيز محمدتقي، 8خان را فرستاد

ادي معتمد نيز بالفاصله ميرزامحمدخان كلب. برگرداند
خان و نقي ن هنوز علي اما چو،9را با چند نفر بر او گماشت

  بودند، كسي »  پيكارمشغول در تهية« در فالحيه ساير الوار
  ــــــــــــــــــــــــ

معتمد با داشتن آن همه قشون و «: نويسد وي مي . (200: 1367اليارد، . 7
ر نبود كه خود را به فالحيه برساند، چرا كه سدها شكسته تجهيزات، قاد

شدت گرما، . هاي مجاور فالحيه را آب فراگرفته بود شده و تمام زمين
شيوع بيماري ماالريا و عدم امكان توسل به زور، معتمد را مجبور كرد تا 

خ اي قديمي است كه در طول تاري اين طريق دفاعِ منفي، شيوه» .مذاكره كند
صدها كيلومتر مربع از منطقه، ظرف . استرها مورد استفاده قرار گرفتهبا

ها و  رفته در گرما، پشهشد كه رفته مدت كوتاهي تبديل به مرداب مي
بريدند؛ چه رسد به تحرك  اي را در آن مي هاي نيزارها امان هر باشنده موش

 ما را اين شيوة دفاعي«: نويسد هم مي) 321: 1371(دوبد  !نظامي و جنگي
شمار همچون هاي بينويسند كانال كند كه مي متوجه نويسندگان قديم مي

شبكه، اين منطقه را در امتداد مسير سفالي تيگريس و فرات دربرگرفته كه 
كنند، اما مردم محل نيز به هنگام نزديك  در آبياري مزارع از آن استفاده مي

نوان وسيلة دفاعي عشدن دشمن و غرق كردن زمين در زير آب، از آن به
 تذكرة بهار ذكري به ميان كدام از اين مسائل در از هيچ» .كنند نيز استفاده مي

  .استنيامده
 اين قرار است كه ماجرا از. استالبته بهار تمام ماجرا را ننوشته. 8

اي براي شيخ ثامر و محمدتقي خان نوشت و به خان  وله نامهمعتمدالد
اش را در گروگان دارد و  فر از افراد خانوادهبختياري يادآور شد كه سه ن

ولي در صورت تسليم بخشيده . كشد آنها را بالفاصله مي اگر تسليم نشود، 
شود و كاري خواهد كرد كه دوباره مورد توجه شاه قرارگيرد و حكمران  مي

    اش سليمان خان را  بختياري شود، و به قرآن قسم ياد كرد و برادرزاده
واسطة برادرش به كتاب مسيحيت قسم مجتهد فرستاد تا هم بههمراه يك به

خان محمدتقي. واسطة مجتهد قسم قرآن را باور كندبخورد و هم خان، به
. وله را پذيرفتهاي زنش، قسم معتمدالد ها و زاري رغم مخالفت هم  علي

اي به ميتفورد نوشت كه  اليارد، خود در نامه) 204- 201: 1367اليارد(
  .اثر اغوا و سياست رياكارانة مأموران دولت ايران بود شدن خان برتسليم 

 كه برخي سويه رفته و البته طبيعي استبهار در اين مواضع، بسيار يك. 9
شدن همراه خان و اليارد در هنگام تسليم . استها را حذف كرده از صحنه

ني به حضور اجنّه ـ يع«نويسد به محضي كه  است و ميسليمان خان بوده
د ديدنِ خان، با لحني بلند و آمرانه وي را ياغي مجراو به. معتمد ـ رسيديم

و متمرّد دولت قلمداد كرد و بدون اينكه اجازه دهد حتي يك كلمه خان 
كشان وي را اشان، كشافوراً فر. اد او را زنجير كردندصحبت كند، دستور د

انداختند، در كه غل و زنجير به گردنش از چادر خارج نموده، درحالي
چادري نزديك توپخانه ـ كه برادرش كريم نيز در آن محبوس بود ـ زنداني 

خان از چنگال معتمد جان خوبي پي بردم كه ديگر محمدتقيمن به. نمودند
شرمي، قول و  پروايي و بي در نخواهد برد و از اينكه او با چنين بيسالم به

  .)205: 1367اليارد، (» مقسم خود را زير پا گذاشته بود، متحير شد
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خان محمدشفيع .خان فرستاد نقي را براي احضارِ علي
  . ساماني او را شفاعت كرد

خان را براي دعوت او معتمدالدوله نيز خودِ محمدشفيع
اما . به آرامش و تسليمِ بدون مقاومت روانة فالحيه كرد

خان تسليم نشد، كه خود نقي پس از مالقات، نه تنها علي
 و با او هم داستان گرديد و 10فيع نيز طاغي شدش

برنگشت و به اتفاق هم، با يارانشان، در شبي تاريك 
اردوي معتمد را محاصره كردند و از چهار طرف با 

  ).42 بهار،(هزار نفر به او يورش بردند نيرويي حدود پانزده
ه  اما او بش شد، يكباره متوحاردوي منوچهرخان

خانه به آنان پاسخ گويد  داد با توپدستور» جاهسليمان«
 مقابله و ويژه فوجِ خويي را به، بهو همه نيروها

  . پايداري تشويق كرد
باران هاي توپ مهاجمان را گلوله ادهآنها نيز با عر

جا پايداري  زير آتش توپخانه تا آن اننقي خ علي. كردند
كرد كه خود را به چادر ميرزا محمد كلبادي رسانيد و 

 خان،شت چادر خطاب به برادر اسيرش، محمدتقيز پا
خان بختياري نيز خود را به . فرياد زد كه فرار كند

 اما قبل از سوار شدن با ،اسبي خارج از چادر رسانيد
او را . حال شد ان كلبادي بيخدضربات چماق محم

خان در نقي ان به چادر برگرداندند و عليكشكشان
ه بالفاصله دستور داد كه ولمعتمدالد. تاريكي دور شد

  .خان را به زنجير كشند
خان، نقيترش، علي اما بار ديگر، برادر كوچك

به روايت بهار  .توفيق ماند  بيحمله كرد و كماكان
پنج «از   باران شديد طرفين،درپي و گلوله حمالت پي

» اندهساعت از شب گذشته تا يك ساعت به صبح م
ماندة مهاجمان اقي ببه درازا كشيد و نزديك صبح

وله مدالدمجبور به گريختن شدند و سربازان معت
  .آمدندبار، پيروز بيرون  فاتحانه از اين شب وحشت

 هشتصد شدگان مهاجمدر روايت بهار، آمار كشته
نفر و زخمي بسيار عنوان شده، اما تلفات معتمد را 

شش نفر مجروح ثبت و سيتنها هفت نفر كشته و
   ).44-43 ،ربها( 11استكرده

سپهر، ( روايت سپهر نيز با آن تفاوت چنداني ندارد
ين جنگ اما اليارد كه خود در تمامي ا. )373: 1353

  :كند گونه كلي طرح مي آمار را اين حضور داشته،
خوشبختانه تاريكي شب مانع از آن بود كه تلفات زيادي  

رضا  از طرفي، يكي از برادرانِ علي... به مهاجمين وارد آيد
با عدة زيادي از سربازان به )... اسدخان، از ياران معتمد(خان 

   ).209-208: 1367اليارد، ( !قتل رسيدند
وله را به بختياري ما هدايت كه تمامي سفر معتمدالدا

، اين شبِ استثنايي 12در سه ـ چهار صفحه خالصه كرده
  :كند را با تفصيل بيشتري چنين توصيف مي

ني و ايالت بختياري با ب و بهبهااعراب فالحيه و كع
فاق كرده و در استخالصِ محمدتقي خان ساعي يكديگر ات

خان به يكديگر اطالع دادند خان و محمدتقينقي شدند و علي
الكلمه،  فقهزار از الوار و اعراب، مت ن، ششكه در شبي معي

   وله برند و او را شكسته و خان بختياريتمدالدشبيخوني بر اردوي مع
 برند و چون منزل او در خيمة ميرزا محمدخان كلبادي دررا به

  ـــــــــــــــــــــــ
اما . يابيم ها را در تذكره نمي ها و تسليم نشدن البته دليل اين طغيان. 10

گونه دريافت از سخن او اين.  حاوي اين داليل استسفرنامة اليارد
ديدند » پشت پا به قول«وله لد دو، براي دومين بار از معتمداشود كه آن مي

كند كه  يارد، گزارش ميال! توانستند به اين معتمد اعتماد كنند و ديگر نمي
وله به دليل مشكالت حمله و عمليات نظامي در كعب و فالحيه، معتمدالد

هزار تومان هاي وافر به شيخ ثامرخان پيغام داد كه اگر پنج با قول و قرار
خان را نقي ود را از آنجا خارج خواهد كرد و عليبپردازد، روز بعد قواي خ

هاي بسيار اين  آنها پس از رايزني. كند به حكومت بختياري منصوب مي
وله بالفاصله پس از اخذ وجه ـ بدون توجه مبلغ را پرداختند، اما معتمدالد

به قولش ـ به آنها پيغام داد كه اگر همة افراد بختياري را تحويل ندهند، 
  .)206ص :1367اليارد، ! (كند ا ترك نميفالحيه ر

تول گشتند تا وقت صبح تقريباً هشتصد نفر از عرب و بختياري مق«. 11
. »وله، سي ـ چهل نفر مقتول و مجروح شدنداز لشكر معتمدالد... و
  ).3/1659: 1363اعتمادالسلطنه، (

تقريباً مانند اعتمادالسلطنه،  (316 - 312/ 10: 1339هدايت، : رك. 12
1363 :3 /1657 - 1660.(  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   95 ... خاندان حكومتگر سردار 

خيمة  تفنگي چند از بود، مقرر شده بود كه در وقت معهود
پسر سهراب خان بختياري رها شود تا به هواي صداي تفنگ، 

 خان خيمه آمده، به استخالص محمدتقيسواران بختياري بدان
رات بويي برده، به الدوله از اين مقرهمانا معتمد. كوشند

شش عرادة توپ بر اطراف .  داده بود مثاليراف اردوانضباط اط
اردو نهادند و افواج خوي و تبريز و لرستان و سواره بختياري 

جا به استقامت وصيت كرد و  دراني را جابه مازنةو پياد
خان با نقي شب علينيم. له را بر سر توپخانه فرستادوالد سهام

زيمت اردو نموده،  عسواران اعراب و الوار به عزم شبيخون
حسب قرارداد، چون از رود گذشتند، تفنگي رها كردند و به به

قراول اردو بود،   از خوانين بختياري كه با سواران خود، يكي 
خان نيز  او را از پيش برداشتند و از خيمة محمدنقيبرخورده،

وله حكم معتمدالد.  مقرره، تفنگي چند خالي شدبنا بر معاهدة
خان و  الفور محمدتقي ي ف محمدخان كلبادينمود كه ميرزا

مالزمانش را گرفته، در زنجير كشيده، به حضور آورد و خود 
مشعل برافروخته، در نهايت وقار و متانت، سرتيپان و 

 از كرد و غلبة جنگ ربه و مدافعه دلگرم ميسرهنگان را به محا
 پاي ثبات كه افواج خوي و تبريزي در آن سمتطرفي بود 

ي اُرومي و ايشان مردانه كوشيدند و عظيم آقا. افشرده داشتند
و كسالت، در هنگام خستگي . نام جالدت و رشادت بيفزودند

اندازي   خود به توپخان گرجي، وله، سليمانالد توپچيانِ سهام
ها پر و خالي مبادرت جستي، در كمال چاالكي و چستي توپ

 از آن سوي حمله و از ، مدت پنج ساعت تمامالغرض. كردي
در حوالي سحر به بخت بلند پادشاه از . مدافعه بوداين سوي، 

وله و عظيم آقاي سرهنگ، شكستي فاحش به الد ات سهامثب
ار برسيده، روي به هزيمت نهادند خان و اعراب و الو نقي علي

   ).315-10/314: 1339هدايت، (

 روي خاننقي ي لشكريان شيخ ثامرخان و عليوقت
 آنها پخش شد و ستگريز به فالحيه نهادند، خبر شك

سر  ت، كس نقاري و غرضي با شيخ ثامر داشهر
وجود ، از بزرگان چعب، كه باضاشيخ عبدالر. برداشت

خويشي با شيخ ثامر، قبالً در بغداد به دولت عثماني 

، به منوچهرخان عريضه نوشت كه پناهنده شده بود
: ك.خان، ر؛ در باب عبدالرضا44 بهار،( ش گرفته شودحق

 طايفة باوي هم كه با .) به بعد164: 2536كسروي، 
لي ي محمدع داشتند و قبل از آن حتمشايخ دعوا

ها برآيد، مطيع ميرزاي والي نيز نتوانسته بود از پس آن
عقيل و شيخ عجيل شيخ  شيخ ظهير، . منوچهر شدند

و همين . )45 بهار،( وله متوسل شدندنيز به معتمدالد
  .كرد  و ترغيب ميها، او را تشويق شكايات و نمامي

خان از ديگر سودهاي اين فتح اين بود كه منصور
رتيپ كه از ملتزمان فرهاد ميرزا، فرمانرواي فراهاني س

 بود و پيش از اين مأمور وصول ماليات چعب فارس،
شده بود، اما هيچ طرفي از شيخ ثامر نبسته بود، چون 
خبر آن فتح را شنيد، در چم صابي نزد منوچهرخان 

ر  اجازه خواست كه با افراد اردو در آن سوي نهآمد و
ي ها احي ـ معروف به نهر خزاين ـ كه از زير خانهجر

.  او نيز مجوز داد.كرد، منزل كند فالحيه عبور مي
. منصورخان نيز پس از استقرار، به انتقام فرمان داد

هاي نخل، براي  نهر خزاين را مسدود كردند و با تنه
احداث نمودند و پس از آن عبور سربازان، پلي 

جا را با خاك فاصله به فالحيه يورش برد و آنبال
ه عقب شيخ ثامر، متوحش و غافلگير ب. يكسان كرد

؛ 45 بهار،( جا دخيل شدگريخت و به علماي طوايف آن
  .)374: 1353سپهر، 

 قرآن به دست، به شفاعت او برخاستند و آنها نيز
ط به شرايط ها را مشروهم وساطت آنمنوچهرخان 
  : زير پذيرفت

فرمايي او بر فارس مبلغ كالني كه در زمان حكم
پرداخت باز گرفته بودند، » حجتِ سپرده«عنوان به

  كنند؛
خان را به خان و اهل و عيال محمدتقينقي علي

 دربار تسليم كنند؛

 .ت مسافران را به شوشتر و دزفول تأمين كنندامني
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 ثامر رساندندگاهي شيخ مه را به آنا شفيعان اين شرط
اما او براي وجه نخست، تخفيف و براي شرط دوم، 

 مشروط به گذاردن وله نيز بازمعتمدالد. هلت خواستم
  . يرفتپذ» وثيقه و رهن«

به كننده، دو نفر ميان عالمان عربِ شفاعتاز 
عنوان ضمانِ شيخ ثامر، ، به»مريد«و » فدعم«هاي  نام

ها را  او نيز براي اطمينان آن.هر پيوستندبه اردوي منوچ
خان  به اميني سپرد تا از منزل غربيه همراه محمدتقي

مغلول و اسير بردارد و به شوشتر در جاي امني ببرد 
  .هاي الوار قرار نگيرد تا بار ديگر در معرضِ وسوسه

فاقاتِ روز اتدر اين مدت، گزارش دقيق و روزبه
ران نزد پادشاه بختياري و خوزستان به دستور او به ته

از ذوق خويش و (شد و محمدشاه نيز  ارسال مي
اي نتوانسته  ايرانيشايد به دليل اينكه هيچ شاهزادة

 به نابودي چنين روغايلة الوار و اعراب را اين  بود
كرد   خلعتي براي منوچهرخان ارسال ميهر هفته) ببرد

و اين بار نيز عالوه بر آن، ميرزا محمدابراهيم 
نشان مكلّل يِ ديوان را مأمور كرد تا يك قطعه مستوف

 ـ به همراه يك طغرا فرمانبه الماس و جواهر، به
روايت بهار ـ حاكي از مسرّت و خرسندي از اين 
خدمات، براي او ارسال كردند و منوچهرخان نيز 
براي رونماييِ آن و در اصل براي نشان دادنِ همراهيِ 

     و باز خبر آن را،)46 بهار،( دربار، جشني برپا كرد
 براي دربار  شدة جديد،هاي چرب همراه گزارشبه

ارسال كرد و دوباره و بالفاصله، يك قبضه شمشير 
نامة راه حمايلِ اميرتوماني و يك طغرامرصع ديگر هم

تر براي او  ديگر مبني بر رضايت و شادماني افزون
  . ارسال شد

پادشاه هايي كه از اين زمان به خط  در بين نامه
است كه اي است، نامهار، محمد شاه، به جاي ماندهقاج

از فحواي آن پيداست يكي از همين طغراهاست و 
است  برخالف گزارش بهار، حاكي از نگراني شاهنشاه

  :ل و اكرام شاه از معتمدالدولهنه تمجي
دانم كي به  نمي. ايد ست سفر رفتهتي امد! معتمدالدوله 

ن كنورسي را بايد همچنين خاتقي محمدآن. گردي اصفهان برمي
در دل ما نسبت به او كه هيچ . ر بكني كه آثارش نباشدزير و زب

از . شاءاهللا تمامش بكنيحاال بايد ان. بدي نبود، او كرد
وقتي از اصفهان . ت كنهاي او به جاي او بگذار و تقوي عيمد
باري . د كردي كه گروِ بختياري را بفرستمماهه تعهآمدم شش مي
تو هم . ايم ل نفرستادهپول هم محص. استج در خانه زياد خر

ر را هاي آن سربازهاي مقص زن. شود نميطور كه  فرستي اين نمي
زاده بايد  اما به فوج بگو آن شش نفر حرام. هم مرخص كردم

 آدمرال انگليس را هم اگر سرِ. نباشند كه ابداً قبول نخواهم كرد
  .»1356االول   ربيع4 .خواهم نمي... بياورد چون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 نسخ خطي كتابخانة فهرستتصوير نامة محمدشاه، نقل از 

  دانشگاه تهران
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خان، پيشخدمت بار محمداسماعيل  هدايا را اين
؛ هدايت، 375، 1353سپهر، ( ورده بودخاصة سالم، آ

من آن نه تنها  به ي و منوچهرخان زيرك)10/315: 1339
وانين و بزرگان و  خ همةلكه بهعيد گرفت، ب

ام داد و  خلعت و انعسفيدان عربكدخدايان و ريش
 بهار،( پاش فراوان نمودول، ريختدر اين جشن مفص

پنجاه در اين بزم بيش از صدو  به روايت بهار، .)47
خلعتِ ترمه و شال و بيش از چهارصد دست لباس 

ترتيب شكست حكومت اين و به)49: همان( فاخر داد
خان و تسلّط خويش را تثبيت  ثامرخان و محمدتقي

كرد و نگذاشت از اعتراض دربار چيزي استشمام 
  .شود

كوبي و جشن شبانه، مغرور و او پس از اين پاي
خان  شت و منتظر ثامرمسرور، به قلعة سالسل برگ

 شكنيد اتمام مهلت، شيخ ترسيد و پيمانوجواما با. شد
م داد كه از ياران ان عامعتمدِ خشمگين نيز فرم. كرد
خان، ن و اهل و عيال و اخوان محمدتقيخانقي علي
ير و تحويل شوند كجا يافت شدند، بايد فوراً دستگهر

با اين . ندا تسليم شدند، در امانو هركدام هم خود
 از ر ميان معارضان و معاندان او بيشفرمان، رعب د

تر   برادر كوچك،پيش تشديد شد و آقا عباس
او را براي تبليغ، امان و . تسليم شدخان، دتقيمحم

  . خلعت دادند
شيخ ثامر نيز با شنيدن اين خيانت، برآشفته شد و 

خان را از فالحيه خان و اهل و عيال محمدتقينقي يعل
خان نقي در اين وضعيتِ بغرنج و تازه، علي .بيرون راند

ه رها هاي پر از خطر و گرم فالحي ها را در بيابان هم زن
هاي  زن.  به سويي گريختتنهاييكرد و خود به

 خوانينِ آن ناحيه ةدانستند هم كه ميدرحالي ،پريشان
اند، بدون هدف، به  براي پاداش و ترس، در كمين آنان

رفتند و پس از آوارگي و  هر سمت و سويي مي
خان  قرابتي كه با خليلجهتدري، به  گرسنگي و دربه

، داشتند به هر انين آن ناحيهيكي از خو 13،اي بهمه
ة او پناهنده شدند، اما  او را يافتند و به خانترتيبي بود

  ).51 بهار،( ها را بيرون رانداو نيز از بيم معتمد آن
 به سپاه منصورخان هاي ناشناخته پناه در راه نان بيز

منصورخان نيز پس از . برخوردند و اسير او گشتند
خانِ باجالن تحويل داد چند روز آنها را به صفرعلي

تا طناب بسته و با خفّت در انظار مردم شوشتر 
ها را بخشيد و در وله آنپس از آن، معتمدالد. داندبگر

  .منزلي محبوس كرد
خان هم كه به حالت فرار در صحراهاي محمدكريم

وله برخورد ي آواره بود، به سواران معتمدالدآن نواح
ادي كرد و و در حال درگيري شديد، مقاومت زي

  .)52 بهار،( 14همواره در حال گريز بود
  خان سامانيلشكر منوچهرخان در اين حالت محمدشفيع

   ـــــــــــــــــــــ
همچنين راجع . 218- 215: 1367اليارد، : ك. راجع به اين شخص، ر. 13

  و نيز دوبد،. 22: 1347گرمرودي، : ك. اي و خليل خان، ر به طايفة بهمه
  برادر خان،رد او و آكريم يا همان محمدكريمبه روايت اليا . 264: 1371

است و خليل خان كه در اين سفرنامه خان،  نيز همراه زنان بودهمحمدتقي
تصوير » خوار، هرزه، عياش، قرمساق، تندخو، دزد، غارتگر و خائن شراب«

او از شب زن كند، اما نيمه شده، آن دو را شبانه خلع سالح و زنداني مي
اما . دهد برد و اليارد و آكريم را فراري مي خان بهره ميمستيِ خليلسياه

داري از معتمد، ذكري از همراه بهار در تذكرة خود به جهت جانب
گذاري بين اين فقط با فاصله. آورد خان با زنان به ميان نميمحمدكريم

ان نيز به گويد محمدكريم خ بخش، يعني راندن زنان، در قسمت بعد مي
خان در قلعة تل رضا اي نيز مخفيانه به علي خان پناه آورد و خان بهمهخليل

 برد و به صحرا زد و گريخت اما آكريم قبل از دستگيري پي. خبر داد
  .)52 بهار،(

اما . خان نيست بهار بيش از اين، ديگر خبري از محمدكريمةدر تذكر. 14
  او در همين حال،. استوضوح ترسيم شده بهسفرنامة الياردسرانجامِ او در 

خورد و  سختي زمين ميبرد و از ارتفاع با اسب به به كوهستان پناه مي
كند كه فرار  شود و به اليارد كه همراه اوست اصرار مي زخمي و ناتوان مي

پس از . هايش ـ شود كنندگان ـ خليل خان و آدمكند و خود، اسير تعقيب
» پدركشتگي«دهند و او نيز به تشفّي  خان ميرضا ياسارت او را تحويل عل

اي از  برد و به ضرب گلوله كه با خانوادة او دارد، وي را به باغ ملك مي
  ).225- 224: 1367اليارد، (آورد  پاي درمي
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هاي ديناران  گاه را به جاي او يافتند كه در يكي از مخفي
 گذر او را به زنجير كشيدند اما در حال. پنهان شده بود

محمد ديناراني، خان، او به كمك مالنقي مين علياز ك
لع  قضيه مط از اينخانرضا عليچون . وي را آزاد كرد

عه بيرون زد و در خان از قلنقي شد به تعقيب علي
برخورد و خان نقي كوهستان به مالمحمد و سواران علي

مالّمحمد كشته ها درگرفت، در جنگ سختي كه ميان آن
   .)53 بهار،( 15بقيه اسير شدند روايت بهار، شد و به 

سوزي و بدعهدي شيخ صتوله كه از فرمعتمدالد
شد،  ورتر مي  خشمش هر لحظه شعله، ثامرخان،چعب

را كه براي ضمانتِ » مريد«و » فَدعم«دستور داد 
 بودند، در ارسالِ ماليات و تحويل متمرّدان گرو

هراً شيخ ظا. عام گردن بزنندچهارسوق شوشتر، در مأل
پيام داده بود كه زنان اين دو  «ثامر، زودتر از اين حكم

شوهرانشان » شيخ، پوشيده، در مراسم عزا و فاتحة
با اين مراسم، . و آنان نيز اجرا كردند! شركت كنند

 ،عواطف شوشتريان تحريك شد و عالم بزرگ شهر
 قرآن به دست، به نزد ،آقا سيد حسين شوشتري

  . شفيع شدوله آمد ومعتمدالد
د از اعدامشان صرف نظر او نيز آخراالمر دستور دا

 ،ها را در منزل آقا محمدزمان شوشتريكنند و آن
 آراست ليسپس سپاه مفص. محبوس كنندالحفظ تحت

او پيش از . و به فالحيه و مضافات آنجا يورش برد
 چنان به ترتيب مقدمات زيركانه پرداخته بود كه اين

 ان رسيده بود كه فالحيه و اطرافرماز دربارِ تهران ف
 اختيارات  فرمانروايي فارس، خارج و به حوزةةاز حوز

 صفحات وله افزوده شده و با اين حساب،معتمدالد
عربستان، با اصفهان و لرستان و شوشتر و حويزه 

ها را براي  ترين واليتيكي شد و يكي از بزرگ
ز قبل ا .)53 بهار،( تسلط منوچهرخان پديد آورد

خان شوشتري را به وله ميرزا محسنحركت، معتمدالد
هاي  و اسرا و گروهتر برگزيد نيابت خود در شوش

زمان را به او سپرد و هشتم رمضان خانة آقامحمد
يسارات منزل ق با لشكرش در حوالي قلعة 1257

  .ساخت
جا را به توپ بست زده، ابتدا آن شيخ ثامر وحشت

 اما در برابر او خت،و سپس به اردوي معتمدي تا
طرفي نسبت و فالحيه را گذاشت و با عيال و اموال 

  .به قلعة كوت شيخ به عقب گريخت
كه پشتِ سرِ او را منوچهرخان از يك سو براي اين

 از يخ مسلم را به نزد شيخ عبدالرضا،مسدود كند، ش
 فرستاد تا با شيخ ثامر صحبت كند و او ،بزرگان بغداد

دد و در اين صورت منوچهر ررا راضي كند كه برگ
ت و حكومت فالحيه ضا را به شيخيعبدالرنيز شيخ

زمان  سوي ديگر نيز آقامحمداز. منصوب كند
 اين وعده كه شوشتري را نزد شيخ ثامرخان فرستاد، با

پذير  افتاده را بپردازد و فرمانهاي عقب اگر ماليات
صوب گردد، دوباره به منصب شيخيت فالحيه من

از قرائن به نظر  .كدام سودي نبخشيدود؛ اما هيچش مي
چهرخان در اين ترين مانع حملة منورسد بزرگ مي

حصر هوا و تبعات آن بود كه حدو زمان، گرميِ بي
ين كمبود چادر و آب نيز ا. سربازان را كالفه كرده بود

 . كرد مشكل را تشديد مي

را  باعث شده بود كه منوچهرخان روزهاله اين مسئ
الوقت بپردازد و در انتظار  تي، به دفعهيچ فعاليون بد

  .هوايي مناسب، معطل بماند

جمعي و قرآن به همشايخ و علماي فالحيه دست
 او نيز. دست به ديدار او آمدند و از او امان خواستند

  ـــــــــــــــــــــــ
ز اين تذكرة بهار، ديگر پس ا. خان نيستنقي البته منظور از بقيه، علي. 15

خان به نزد خان و شفيعنقي نويسد كه علي اما هدايت مي. نشاني از او ندارد
وله قول داد آنها را در ثامرخان هم به معتمدالد. گريختندشيخ ثامرخان 

آخراالمر، «وله ـ تزوير كرد و ما ـ همچون معتمدالدرامهرمز تحويل دهد، ا
ب مستطاب، اميرزاده فرهاد خان خود را به فارس رسانيده، به نوانقي علي

: 1339هدايت، (» ميرزا، ملتجي گرديد و شفيع و ديگران را بكشتند
10/315.(  
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ت و شيخ عبدالرضا را به حكومت آنجا به فالحيه رف
السلطنه  خانِ شجاععليهمان جا، محب. منصوب كرد

 ةت بختياري مأمور داشت و جهت تهيرا نيز به حكوم
 فالحيه به شوشتر گسيل كرداسباب و لوازم لشكر از 

 . )54 بهار،(

 به اين اميد شيخ ثامرخان هم همچنان در قلعه
هاي   آلودگيت حرارت هوا ونشسته بود كه از شد
زودي خسته و منصرف شود و منطقه، منوچهرخان به

 كه به روايت بهار ،اما او نه تنها برنگشت 16 برگردد،
آمد و  ن ميها از زير سقف چادر فرماندهي بيرو صبح

رفت و تا عصر مانند سربازان  به ميان اردو مي
 آنانگشت تا اندكي از التهاب جسمي و روحي  مي

 شيخ ثامرخان را متزلزل بكاهد و به اين وسيله روحية
شيخ نيز ناچار به كويت فرار كرد كه در آن روز . كرد

  .)378: 1353سپهر، ( از مضافات حجاز بود
رسيد همه چيز بر وفق  يدر اين حال كه به نظر م

چهر باشد، مشكالت جديدي بروز كرد، از مراد منو
ولت عثماني كه شيخ عبدالرضا ناگهاني به دجمله اين

برادرش ـ شيخ . »ع گذشتاز تشي«پناهنده شد و 
. مسلم ـ نيز پيمان شكست و از اردو فرار كرد

بالفاصله از شوشتر نيز خبر رسيد كه فدعم و مريد 
   17.دان هم گريخته

 را احضار و اهللا  موال فرجوله هم سراسيمهمعتمدالد
جاي شيخ عبدالرضا منصوب به حكومت فالحيه به

   .كرد و اختيار تام عربستان را نيز به او سپرد
وله  است كه در اين زمان معتمدالدآشكاراز شواهد 
پارچه را تا عمق بغداد اي سراسري و يك سوداي حمله

  .ت اسپروراندهدر سر مي
فرسايشي شدن  :ازاند برخي از اين شواهد عبارت

سربازان نبردهاي مقطعي و به درازا كشيدن سفر او و 
   و يارانش به حدود دو سال؛

متسلّم در «عرب مانند تحريك برخي از حكام 

ش و  با نامه و سفار، حاكم بغداد،پاشابصره و علي
بر جدا كردنِ   ت، مبنيدر همين مد» هاي مكرّر پيغام

 18؛اين دو واليت از زير سيطرة حكومت عثماني

. »فات روممتصر« شهرهاي مرزي ايران و اختالفات
كه از اقطاع عربستان ) خرّمشهر امروز(مثالً محمره 

 دچار يورش و فتنة« از اين مقطع بود، دو سال قبل
 »اي شده بود ود و تبديل به بيغولهبصريان قرار گرفته ب

 ؛)55 بهار،(

ئات خارجي  دليل آخر، تحريكات و القاقطعاً به دو
 است؛محتمل بوده

 صفحات عربستان بارة ر پاك كردن قطعي و يكتصو
 شيخ ثامر و محمدتقي خان كنورسي؛از عوامل 

ت به  در اين مدآمد مكرّر لشكريان معتمدورفت
  بصره و تحريك آنها؛

گرانِ خارجي كه اساساً قول صريح برخي از تحليل
 كشي بزرگي را براي سركوبي غايت چنين قشون

  ـــــــــــــــــــــ
درجة حرارت آن روزها را در آن ناحيه، ) 211:  1367(اليارد . 16

يكصدوبيست درجة فارينهايت گفته است كه حدود پنجاه درجه باالي 
  )Celsius 89/48. (صفر است

سويه هاي بهار در شوشتر و خوزستان، همه يك البته طبيعتاً گزارش. 17
ها و فرارهاي  دها و طغياناست و محققان را براي يافتن دليل اين تمر

 بخشي از اين داليل و سفرنامة اليارداما در . نابيوسان، بسنده نيست
غير از تمشيت امور و تنبيه مقصران و . شود تصويرهاي محذوف يافت مي

لي معتمد به خاطر اخّاذي و دريافت پول، اها«: گويد مجرمان، اليارد مي
شار قرار داده بود و شوشتر و دزفول و طوايف عرب خوزستان را تحت ف

ب آنها را ب را در قلعه زنداني نموده و مرتاي از شيوخ و متنفّذين عر هعد
افسران و مأمورينش «و ) 284 - 229: 1367اليارد، (» داد شكنجه و آزار مي

دارايي مردم را شدند و به نام وصول ماليات، اموال و  به دهات فرستاده مي
نمودند و در اثر اين تعديات، بيشتر سكنة محل،  به زور تصاحب مي

ها گريزان شدند و  جوار، يا به كوهستان متواري و به قلمرو اعراب هم
توان گفت سرزمين معمور و آباد، در مدت كمي به  خالصة كالم مي

  ).285 و284: همان(» اي مبدل شد ويرانه
وله تصرف تمام ها از معتمدالد  متسلّم در پيغامايت بهار،به رو. 56: بهار. 18

  .عراق عرب را حتي تا شام و حلب درخواست داشت تا ضميمة خاك ايران كند
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دانند و معتقدند  اغتشاشات بختياري و خوزستان نمي
گراني مانند  كه به دليل پناه گرفتن داعيان و توطئه

تن در بغداد و گرف، لطانالس ظل،عموي محمدشاه
خواب راحت از شاه، مقصود اصلي او از اين حمله 

 19.گسترده، تسخير بغداد بود

برانگيز، منوچهرخان ـ به يل وسوسهبه اين دال
ه روايت بهار ـ ابتدا حاج محمدعلي حمصي را ب

تا از غايت خواستة بصريان خبر «بصره فرستاد 
همچنان دعوت و ، حاكم بصره،  متسلّم.»بياورد

 . داد كرد و قول همكاري مي  ميلهسفارش به حم

 ترتيب، تنها مشكلي كه مانع بود دربار بود كهاينبه
.  استعالم كردوسيلة پيكي در اين بابوله  بهمعتمدالد

 بلكه ،اما پادشاه نه تنها اذني براي حمله به عراق نداد
ض به خاك روم را ي حق تعرتأكيد كرد كه احد

  . ندارد
 :وياستين باب بسيار گعبارت مرحوم سپهر در ا

 توسط وزراي خارجةامناي دولت ايران چون به«
لمت با روم انگليس و روس، سازِ مصالحت و مسا

  ).2/378، 1353سپهر، ( »داشتند، اجازت نكردند
وله     نان محكم بود كه معتمدالدچاين پاسخ آن

لرستان طرف دزفول و باره اردو را برداشته، به يكبه
خان را در غل و زنجير، با دتقيكوچانيد و محم

نه و محمدخان كلبادي همراه با پنجاهاشراف ميرزا
عرّاده توپ، دو خمپاره، يك قنفد، تعداد زيادي اسب 
عربي و غنايم جنگي ديگر كه از غارت فالحيه و 

 بهار،( 20محمره به دست آمده بود، به تهران فرستاد
سپهر، ( و زد در دزفول و لرستان فيلي ارد و خود).57

1353 :378(. 

 و جا نيز حاج مالاحمد را به حكمراني دزفولدر آن 
.  به فالحيه برگشتحويزه منصوب كرد و دوباره خود

ر و اشرار، طاقت هاي الوا چيزي نگذشت كه شرارت
 .احمد را طاق كرد و استعفا كردمالحاج

 اي  ه عدخان قراگوزلو را باوله نيز محمدحسين معتمدالد

 و خود در لرستان كرد مالزمان و سپاهيان، روانةاز 
 خان و احمدخان و جمعي ديگرعبدالعلي .فالحيه ماند

  .از خوانين الوار محلّي هم به او اظهار ارادت كردند
  ـــــــــــــــــــــ 

دولت عثماني هم با استشمام اين امر در سليمانيه « . 402: فالندن : ك.ر. 19
: ك.و نيز براي تصريح ميتفورد، ر) 448:  همان» دنيرو پياده كرده بو

  .475- 474: 1367محمود، 
خان اش از توصيف شخصيت محمدتقي روايت اليارد در سفرنامه. 20

 ماجراي او را پس از مغلول شدن و گسيل و حتي بقيةقدري متفاوت است 
ناسخ بينيم نه در  اين بخش را نه در تذكره مي. كند به تهران دنبال مي

آنچه اين سفرنامة جذاب از شخصيت .  و نه در منابع ديگرالتواريخ
دهد اين است كه او شخصيتي معتقد و  خان كنورسي به دست ميمحمدتقي

كنم بود كه  م چهكن پايبند به شريعت داشته و به دليل حزم زياد از حد و چه
ي عرب او با هزاران نفر نيرو. وله شد نه ضعف بنيه و نيروگرفتار معتمدالد

وله را در همان بدو امر، در توانست لشكر معتمدالد بختياري ميو 
خان، نقيالعبور تارومار كند، اما از يك سو برادرش، عليهاي صعب گردنه

در دست معتمد اسير بود و از سوي ديگر، فكر گريز از جنگ و نابودي 
تهد، وله و ارسال مجهاي غليظ معتمدالد اري و نيز قسمكشتزارهاي بختي

. مانع او از جنگ شد و او را فريفت و با معتمد از در مصالحه درآمد
او سپس به تعقيب .  نكرد، به قولش وفا]به قول اليارد[سرانجام هم اخته 

ها آنجا را به ويراني و تاراج كشيد و  خان در خوزستان، ماهمحمدتقي
ها و  ت و زنها در غل و زنجير نگه داش باالخره او را به چنگ آورد و ماه

 م1842ظاهراً در سال . دري، آواره كردهايش را در فالكت و دربه بچه
در تهران ابتدا او را تحت نظر . خان را به تهران فرستاد) ق1285مطابق با (

زنداني كردند و در زندان با ] قاتل اميركبير[خان حاجب الدوله حاج علي
، بود كه از اعدام حتمي اهللا شاهسون، امير توپخانهوساطت ميرزا حبيب

شود و او  خان در اين جا تمام مية محمدتقيمسئل). 324ص (نجات يافت 
ها بعد، از اما معلوم نيست چرا سال. ميرد پس از چند سال در تبعيد مي

؟ !اند زبان اميركبير، او را از مشكالت تازة زمان ناصرالدين شاه خوانده
ظاهراً اليارد، در  «.)920: 1347 گرمرودي،:  و نيز26: 1354ساساني، (

ايران دو مأموريت سياسي عمده داشته؛ اول آنكه خود را از راه لرستان به 
دشت خوزستان رسانيده و وسايل طغيان و شورش محمدتقي را بر عليه 

ري در بغداد و حكومت مركزي فراهم نموده و ارتباطي بين شاهزادگان فرا
از ... يس در خارك، فراهم نموده دوم آنكه ناوگان انگلكلنل هنل،  فرماندة

اتفاق ماژور طريق يزد و كرمان و سيستان، خود را به قندهار رسانيده و به
راولينسون كه اين هنگام در قندهار اقامت داشته، قيام آقاخان محالتي را 

طور كلي با مسافرت اليارد ولي ميرزا آقاسي، به. عليه ايراني رهبري نمايد
ي  از طريق كرمان و سيستان، به خاطر قيام آقاخان جلوگيرو ميتفورد،

ت باطني او آگاه بود و اجازة در اصفهان نيز معتمدالدوله از ني... كرد
مسافرت به كرمان و سيستان را به او نداد، المحاله از اصفهان روانة 

: 1367، به نقل از اليارد، 58: اليارد نينوا: واتر فيلد، گردون. (بختياري شد
  ). به بعد485: 1367 محمود، ؛، پاورقي43-44
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منوچهرخان نيز احمدخان را از فالحيه مرخص و 
 خان و جمعي ديگر از همراهان را از فالحيهعبدالعلي

 قراگوزلو خانسه خلعت به محمدحسينبه دزفول برد و 
فيلي را هم به  اِنعام كرد و حكومت ايالت و احشامات

 ع شده بود كه شيخ چعب درام شايدر آن اي.او بخشيد
؛ آمد داردوكوت شيخ و فالحيه، مخفيانه رفت

: 1367اليارد، : ك.براي شناخت او، ر( اهللا  فرجرو، مال ازاين
 را به شيخيت چعب )79 -3/78: 1357، پاورقي؛ بامداد ،230

در  .و صفحات مربوط تعيين كرد تا آنجا را كنترل كند
در  منوچهرخان را ريتتذكرة بهار، در اين مقطع، مأمو

 بينيم شده ميصفحات عربستان و بختياري تمام
 ماجرا، قصة برگشت  و بقية)172-160: 2536كسروي، (

مزارع وسيع اما دوبد از تأسيس  او به اصفهان است

دستور  دزفول بهة رنگ در هاي تهي نيل و كارگاه
كند كه در منابع ديگر ذكري از آن  معتمد ياد مي

در موزة ويكتوريا و آلبرت  ).367: 1371د، دوب( نيست
هايي با رنگ روغن از تصاوير منوچهرخان  لندن قلمدان

در كرانة ) كعبي(و نبردهاي او با شيخ ثامر چعبي 
 ق وجود دارد 1257رودخانه شوشتر و رقم 

)www.cgie.org.ir .( سپهر اشارة ديگري را نيز طرح
ر نيامده كند كه معلوم نيست چرا در روايت بها مي

يك خان از امور بختياري نزد محبعلي«است و آن اينكه 
وله آمد و حساب خراج بختياري را با او معتمدالد

بازنمود و از وي سجلّي براي سند خويش گرفته، 
روانة دارالخالفه داشت و هم لشكري كه از قبايل 
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