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 بختیاري يجامعه نبرد خانوادگی قدرت در :ایلخانیایلخانی  یا حاج

  

  پوربختیار دکتر غفار 

  واحد شوشتر،   گروه تاریخ،

  دانشگاه آزاد اسالمی، شوشترـ ایران

  

  چکیده

ترین نوع تفرقه و اختالف در درون جامعه بختیاري، جدال کی از مهمترین و طوالنیی

وت و حکومت ر ثرایلخانی  بر سهاي ایلخانی و حاجیمگر به ناخانوادگی دو خانواده حکومت

خان ایلخانی و خانواده و جناح ایلخانی که پسران و نوادگان حسینقلی. بختیاري بوده است

. باشندایلخانی میخان حاجیایلخانی پسران و نوادگان برادر ایلخانی به نام امامقلیجناح حاجی

ا خانواده و اختالف میان خوانین این دو خانواده با یکدیگر و نیز اختالف این دو خانواده ب

دوره طوالنی و ایلخانی، در طی یک بیگی برادر سوم ایلخانی و حاجیخان ایلجناح رضاقلی

، چون رسیدن به حکومت ایل بختیاري این اختالفات که بر مسائلی. متداوم ادامه یافت

تصاحب امالک داخل و خارج  از بختیاري، دفاع از مشروطیت و یا استبداد  و اختالف بر سر 

ها پس از فتح تهران بروز نمود و  مطلوب نیروهاي رقیب خانهها و وزارتصاب به حکومتانت

هایت ها و در نافکنی و تضعیف هرچه بیشتر بختیاريها بود باعث تفرقهو یا مخالف بختیاري

  .و محمدرضا شاه پهلوي گردیدشاه اضمحالل قدرت آنها توسط رضا

  .بیگی، خوانین، حکومت بختیاريایل ایلخانی،ایلخانی، حاجی: گانکلید واژ
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 مقدمه

های خانوادگی بر ، کشمکشبختیاری یترین اختالفات درون جامعهاز جمله مهمترین و متداوم

ایلخانی بوده حاکم ایلخانی و حاجی ی، ثروت و حکومت ایل بختیاری میان دو خانوادهسر قدرت

ای خود یعنی دو تیاری از باالترین سطح تیرهبخ یجامعه. باشدسابقه میاست که در نوع خود بی

، از جزاء ایلی یعنی خانواده اعضای آنترین سطوح و النگ تا پائینچهارلنگ و هفت یشاخه

، کشمکش بر سر قدرت در سطح ایلخانیحاجی ـاختالف ایلخانی . برداختالف و تفرقه رنج می

گر در های حکومتخانواده. حاکم بوده است یخانواده و میان برادران و عموزادگان درون خانواده

، برخالف ایالت دیگری هچون قشقایی بختیاری به علت تعدد ازدواج و تولد فرزندان ذکور بسیار،

برادران ناتنی متعدد و حتی گاهی نیز برادران تنی . بردنداز اختالف و کشمکش دائمی رنج می

به تدریج با . مدیگر جدال و رقابت داشتندسر قدرت و رسیدن به جانشینی پدر با ه بسیار، بر

زمان پدران خود شدت بزرگتر شدن فرزندان متعدد این برادران، جنگ قدرت عموزادگان، بیشتر از 

زراسوند  یگر بختیاری از طایفههمین امر باعث گردید تا در درون خاندان حکومت. و تداوم یافت

رضاشاه در اختیار داشتند، اختالفی شدید و خان تا ظهور که حکومت بختیاری را از حسینقلی

خان در دل و ذهن این اختالف که در زمان حیات و حکومت حسینقلی. طوالنی بوجود آید

اعضای دو خانواده ایجاد گردید، با قتل وی جنبه عملی یافت، سپس با فتح تهران و رسیدن 

یافت و سرانجام نیز با به  تر ادامهخوانین بختیاری به وزارت و حکومت با شدت هر چه تمام

در این  .قدرت رسیدن  رضاشاه، منجر به تضعیف و در نهایت نابودی همیشگی آنها گردید

گیری از اسناد موجود به مطالعه و پژوهش با استفاده از منابع و متون تاریخی و به ویژه با بهره

  قدرت پرداخته  گر بختیاری بر سر ثروت وبررسی عمل و چگونگی اختالف خاندان حکومت

   .دشومی

  

  سه خانواده و اختالفات آنها پس از قتل حسینقلی خان ایلخانی

، باب دورکی و زراسوند یگر بختیاری که از طایفههر سه خاندان و یا سه جناح حکومت

خان دورکی و فرزندان آنها بوجود لنگ بودند، در حقیقت از سه پسر جعفرقلیهفت یشاخه

برادر دیگر آنها . خان نام داشتندخان و رضاقلیخان، امامقلیادر حسینقلیاین سه بر. آمدند

خان سردار ارشد اهللاخان و فتحاهللاهای فرجخان در جوانی درگذشت و پسران وی به نامقلیمصطفی
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 1284خان در پس از اینکه حسینقلی. نیز در ایل بختیاری به قدرت و شهرت چندانی نرسیدند

ناصرالدین شاه قاجار به مقام  ایلخانی کل بختیاری رسید، برای برادران خود نیز دو  ق به فرمان.هـ

خان بیگی بختیاری رسید و رضاقلیخان برادر تنی او به مقام ایلامامقلی. منصب حکومتی گرفت

ایلخانی در خانپس از قتل حسینقلی 1.برادر ناتنی و کوچکتر وی نیز حاکم چهارمحال گردید

از  2.بیگی بختیاری رسیدندخان به منصب ایلخان به مقام ایلخانی و رضاقلیامامقلی 1299رجب 

این پس در بختیاری برای متمایز نمودن این سه برادر از یکدیگر، ایلخانی مقتول را با لقب 

- خانایلخانی و رضاقلیخان ایلخانی جدید را چون به حج رفته بود با لقب حاجیایلخانی، امامقلی

خان که جناح پسران حسینقلی. بیگی مشهور گردیدندبیگی جدید برای همیشه به لقب ایلایل

السلطنه یا سرداراسعد بعدی صمصامخاناسفندیار: دادند عبارت بودند ازایلخانی را تشکیل می

خان سرداراسعد قلیخان، علی، امیرقلی)دوم(السلطنه صمصامخانقلینجف) سردار اسعد اول(

خان که جناح پسران امامقلی. خان امیر مجاهد و پسران آنهاخسروخان سردار ظفر، یوسف، )دوم(

، )سردار مفخم بعدی(سپهدار خانمحمدحسین: دادند عبارت بودند ازایلخانی را تشکیل میحاجی

، مفخمخان امیربعدی ، لطفعلیالسلطنه یا سردار محتشمخان شهابخان، غالمحسینحاجی عباسقلی

اکبرخان ساالراشرف و محمدرضاخان ، علیاشجعسلطان محمدخان سردار ،جنگرخان سردارنصی

-بیگی از جمله ابراهیمخان ایلبیگی نیز شامل پسران رضاقلیجناح ایل. سردار فاتح و پسران آنها

  خان و غیره و پسران آنها خان ، هادیخان سردار حشمت، عزیزالهالهالسلطنه ، امانخان ضرغام

ای  وجود ایلخانی در قید حیات بود، میان برادران روابط حسنهخانتا زمانی که حسینقلی. گردیدیم

. گذاشتندخان که در دیگری بود نمیداشته و خود و مادرش تفاوتی میان امامقلی خان با رضاقلی

اما به  3.دندکربرادران نیز به وی عالقه و ارادت داشته و فرمایشات او را با جان و دل اطاعت می

تدریج پس از اینکه پسران سه برادر بزرگ شدند، میان پدران خود کدورت و اختالف ایجاد 

القولند که روابط سه برادر تا قبل از بزرگ ظفر و هم عکاشه بر این نکته متفقهم سردار 4.کردند

ها و چشم بتشان حسنه بوده اما وقتی پسران آنها به سن بلوغ رسیدند، به علت رقاشدن پسران

در این میان پسر بزرگ  5.های مادرانشان، بین سه برادر رنجش و کدورت به میان آوردندچشمیهم

 ضرغامخانخان به نام ابراهیمخان به نام محمدحسین خان سپهدار و پسر بزرگ رضاقلیامامقلی

کرده و پرچم مخالفت  ایلخانی قد علمخانالسلطنه زودتر از بقیه در مقابل قدرت و نفوذ حسینقلی

پنداشتند پس از مرگ ایلخانی پسران وی چون اسفندیارخان به حکومت زیرا آنها می. برافراشتند
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آنها احترام ایلخانی را چندان رعایت نکرده و پدران خود را برضد او  6.بختیاری خواهند رسید

برادرانش با نـظر  دولت قاجار نیز که نسبت به وحدت و همدلی ایلخانی و. کردندتحریک می

 7.آنها را بر هم زده و خود بهره ببرد یکرد تا میانهنگریست، کـوشش میحسـادت و سوءظن می

، خان احتماالً بیشتر از سایرینسپهدار و عمویش رضاقلیخانگونه بود که محمدحسینبدین

ایلخانی در خانلیسرانجام حسینق. تحرکات مخفیانه و غیرمستقیمی را بر ضد ایلخانی آغاز کردند

چرچیل . السلطان به قتل رسیدشاه و توسط ظلدر اصفهان به دستور ناصرالدین 1299رجب 

  :نویسدمستشار سفارت انگلیس در این باره می

  8 .می گویند رضاقلی خان در مرگ ایلخانی دست داشته است

های اسفندیارخان و امبا قتل ایلخانی و به زندان افکنده شدن دو تن از پسران همراه وی به ن

السلطان، فرمان حکومت بختیاری از جانب این شاهزاده برای برادران خان توسط ظلقلیعلی

خان توسط گری رضاقلیبیگیخان و ایلگری امامقلیفرمان ایلخانی  9.ایلخانی صادر گردید

 یالف میان سه خانوادهاز همین هنگام اخت. السلطنه به آنها ابالغ گردیدپسرانشان سپهدار و ضرغام

پسران ایلخانی فقید . بیگی شدت گرفتایلخانی و ایل، حاجیگر بختیاری یعنی ایلخانیحکومت

مخفی و یا السلطان بودند و یا اینکه در بیرون از زندان به صورت نیمهبختیاری یا در زندان ظل

ن خود زمام امور بختیاری را در بیگی با پسراایلخانی و ایلاما حاجی. کردندتبعیدگونه زندگی می

حاکمان جدید و . کردندالسلطان بر ایل بختیاری حکومت میدست گرفته و با حمایت مطلق ظل

شدت این رفتار ناعادالنه . ایلخانی با کمال عداوت و ظلم رفتار نمودند پسرانشان نسبت به پسران

خان را مجبور نمود تا مورخ، بنام اصالنخان عکاشه ایلخانی، برادر اسکندرتا آنجایی بود که حاجی

دختر ایلخانی را که در زمان حیات پدرش عقد کرده بود، طالق داده و دختر وی را به زنی 

السلطان، پسران ایلخانی با سرانجام با عزل ظل. اما وضعیت پس از مدتی تغییر یافت  10.بگیرد

میلی دو جناح علیرغم اکراه  و  بی السلطان صدراعظم از زندان آزاد گردیدند وحمایت امین

از این پس سه خانواده . بیگی در حکومت بختیاری سهیم و شریک گردیدندایلخانی و ایلحاجی

. یا سه جناح حاکم بر سر ریاست و حکومت در بختیاری جدال و کشمکش بسیاری با هم داشتند

السلطان آزاد شد، تا سال چال ظلق که اسفندیار خان پسر بزرگ ایلخانی از سیاه.هـ 1305از سال 

ق رقابت و کشمکش شدیدی میان سه خانواده حاکم بر سر قدرت در بختیاری وجود .هـ 1312

بیگی از قدرت بختیاری حذف گردید تا ظهور قدرت ق که جناح ایل.هـ 1312اما از . داشت
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جناح ایلخانی مورد . ایلخانی با یکدیگر کشمکش داشتندایلخانی و حاجی یرضاشاه، دو خانواده

  بیگی مورد حمایت ایلخانی و به ویژه ایلالسلطان صدراعظم و دو جناح حاجیحمایت امین

  11 .السلطان قرار داشتندظل

بختیاری از  های خود غیر از اصفهان و خارج شدنالسلطان از بیشترهای حکومتبا عزل ظل

 1312تا  1307از . بختیاری به قدرت رسید، اسفندیارخان سرداراسعد در ایل قلمرو تحت اختیار او

رسیدند، اما بیگی به حکومت میخان ایلایلخانی و زمانی رضاقلیخان حاجیق گاهی امامقلی. هـ

السلطان صدراعظم و کمک حاکمان چند سال با حمایت مطلق تهران امین پسران ایلخانی هم

ایلخانی و داشتند و گاهی حاجی خوزستان و لرستان به صورت ثابت در حکومت بختیاری شرکت

تا  1299این دوران از  12.شدند حکومتی ائتالفی با آنها تشکیل دهندبیگی مجبور میزمانی ایل

بیگی در مقابل جناح ایلخانی و ایلاول جناح حاجی یدر مرحله. ق سه مرحله داشت.هـ 1312

بیگی ایلخانی و ایلایلخانی، جناح ق با آزادی پسران.هـ 1307سپس در سال . ایلخانی قرار داشتند

ایلخانی در سال ایلخانی و حاجیایلخانی با یکدیگر متحد شدند و سرانجام دو جناحبر ضد حاجی

ز قدرت و ثروت بختیاری بیگی را اق مطابق قراردادی متفقاً و برای همیشه جناح ایل.هـ 1312

ی به سر قدرت در بختیاری جریان ساز که رقابت شدیدطی این دوران سرنوشت 13.کنار زدند

السلطنه بیگی متحد شده و با کمک نظامخان ایلداشت، در یک مورد نیز پسران ایلخانی با رضاقلی

ایلخانی عموی خود را شکست داده و در گرمای شدید والی جدید خوزستان و بختیاری حاجی

های قدرت با این وجود زمینه  14.تابستان از چهارمحال و بختیاری به سوی خوزستان فراری دادند

تا . بالمنازع و مطلق جناح ایلخانی به ویژه به علت حمایت شدید دولت تهران از آن فراهم بود

الملک شاهسون حاکم جدید خوزستان که یکی از ق به پیشنهاد شهاب.هـ 1309جایی که در سال 

مطلق بختیاری گردید و حاکم اسعد حاکم ایلخانی بود، اسفندیارخان سردار یدوستان خانواده

سالسل شوشتر مدتی  یبیگی را در دزفول دستگیر و در قلعهایلخانی و ایلخوزستان، حاجی

توانست با ضدیت با هر دو جناح در اما واقعیت این بود که جناح ایلخانی نمی  15.زندانی نمود

ضوع توسط پسران با درک این مو. بختیاری بطور دائمی قدرت و ریاست مطلق داشته باشد

این اتحاد که در . ایلخانی فراهم آمدایلخانی، زمینه برای اتحاد همیشگی دو جناح ایلخانی و حاجی

دهد که حقیقت میان پسران دو برادر تنی در مقابل برادری ناتنی و پسرانش بوجود آمد، نشان می

صورت بالقوه، باعث  تعدد زوجات خوانین بختیاری و وجود فرزندان ذکور از زنان متعدد، به
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هـ ق با  1312ایلخانی در سال جناح ایلخانی و حاجی. گردیدکشمکش و اختالف طرفین می

السلطان صدراعظم، قرارداد اتحادی میان خود منعقد کردند که از جانب دولت قاجار حمایت امین

اولین و مهمترین  این قرارداد دارای چند ماده بود که. نیز تایید گردیده و به رسمیت شناخته شد

برطبق این ماده به جناح . بیگی بختیاری از میان دو خانواده بودآن انتخاب ایلخانی و ایل یماده

 1312این ماده از قرارداد، از . بیگی در قدرت و حکومت آینده بختیاری هیچ نقشی داده نشدایل

تیاری ملغی و ایل بختیاری بیگی را در بخش که رضاشاه مناصب ایلخانی و ایل.هـ 1313ق تا .هـ

   .انداران دولتی قرارداد، دوام آوردرا تحت حکومت فرم

ایلخانی عموی ناتنی خود و پسرانش را از قدرت و گونه پسران ایلخانی و حاجیبدین

السلطنه تالش بیگی و پسر بزرگش ضرغامایل. حکومت بختیاری برای همیشه محروم ساختند

ایلخانی انجام دادند و حاجی خود و عملی نشدن قرارداد ایلخانی ـ بسیاری را برای حفظ منافع

های همه جانبه این السلطان متوسل شدند، اما حمایتحتی برای رسیدن به اهداف خود به ظل

بیگی را بار دیگر در قدرت و حکومت بختیاری سهیم شاهزاده مقتدر نیز نتوانست جناح ایل

رش به اصفهان و تهران نیز مشکلی را حل نکرد و آنها در بیگی و پسهای ایلمسافرت. گرداند

ایلخانی موفق های ایلخانی و حاجیآخرین نبردهای قدرت نیز به علت اتحاد مستحکم جناح

خان پسران ایلخانی توطئه کردند تا ظفر، اسفندیارخان و نجفقلیسردار یحتی به نوشته. نگردیدند

  16.بیگی جان به سالمت بردسم استفاده شده اثر نکرد و ایل بیگی را مسموم کرده و بکشند، اماایل

بیگی علت ضعف و شکست جناح ایل بیگی در مقابل آن دو جناح را ایل یاوژن بختیاری نواده

ند که دابیگی و برادران کوچکترش میالسلطنه پسر بزرگ ایلفاصله خیلی زیاد سنی میان ضرغام

جناح . های خود بدون پشتیبان قرار گیردنه در مقابل عموزادهالسلطهمین امر باعث گردید ضرغام

هایی را برای رسیدن به السلطنه از مشروطیت، تالشبیگی چند سال بعد طی حمایت ضرغامایل

انجام داد اما مجدداً با قرارداد جدید دو جناح ایلخانی  ـایلخانی همگام با جناح ـقدرت سابق خود 

برای همیشه با قدرت، حکومت و  بار ق با ناکامی مواجه شد و این.ـه1327ایلخانی در و حاجی

بیگی از دو امتیاز دیگر، اجازه ندادند تا پسران ایل یدو خانواده. ثروت بختیاری خداحافظی گفت

و نفت دارسی و مزایا و فواید دفاع از مشروطیت از جمله  ـ لینچ ـرو بختیاری ناکارو یجاده

ق .هـ 1312قرارداد  یدر دومین ماده 17. تی، هیچ سهمی بدست آورندمناصب وزارتی و حکوم

دیگر  یترین خان خانوادهترین خان دو خانواده به سمت ایلخانی و مسنتصریح شده بود که مسن
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این ماده از قرارداد نقش سن، و احترام به افراد  18.بیگی بختیاری انتخاب شوندبه سمت ایل

دهد که در فرهنگ ایلی از جایگاه واالیی بختیاری نشان می یجامعه سفید را درکهنسال و ریش

ق .هـ 1325دیگر در سال  ق سرداراسعد و بار.هـ 1324اگر چه یک بار در سال . برخوردار بود

خان سردارمحتشم برخالف این ماده از قرارداد و تنها به صرف حمایت دولت این مقام غالمحسین

های منصوب وایف بختیاری از این انتصابات ناراضی بوده و ایلخانرا بدست آوردند، اما چون ط

 1330دوم این قرارداد تا سال  یماده. گری آنها مستعجل بودشده را حمایت نکردند، عمر ایلخانی

ق که نصیرخان سردار جنگ با حمایت دولت انگلیس و توافق خوانین دو جناح به عنوان .هـ

 1312های دیگر قرارداد ماده. بختیاری منصوب گردید، دوام آورد االختیار و مستقلایلخانی تام

ق در خصوص تقسیم امالک میزدج میان دو خانواده و برقراری مواجبی از طرف دولت در حق .هـ

  19.های او بوده استالسلطنه برای جبران خسارتخان صمصامنجفقلی

بطور مسالمت  خود با مصالحه و بیگی از قدرت بختیاری، دو جناح ایلخانیبا حذف جناح ایل

ق،  .هـ 1312اول و دوم قرارداد یبراساس ماده. آمیز حکومت بختیاری را در دست گرفتند

ترین خان هر دو خانواده از جناح ایلخانی و اسعد پسر بزرگ ایلخانی و مسنخان سرداراسفندیار

   یرین عضو خانوادهتایلخانی به عنوان کهنسالخان سپهدار پسر بزرگ حاجیمحمدحسین

بیگی بختیاری را بدست گرفتند و از آن پس تا ایلخانی به ترتیب مناصب ایلخانی و ایلحاجی

برای . گری هر دو مقام در این دو خانواده باقی ماندبیگیگری و ایلسلطنت رضاشاه و لغو ایلخانی

خان و دختر نخان به عقد محمدحسیمستحکم کردن اتحاد دو خانواده، دختر اسفندیار

ایلخانی و  یعلیرغم پیمان اتحاد میان دو خانواده 20.خان به عقد اسفندیار خان درآمدمحمدحسین

، کشمکش و وابط دو طرف همچنان براساس رقابتایلخانی و پیوندهای ازدواج میان آنها، رحاجی

 یطرفین، دو مسئلهتا قبل از مشروطیت، مهمترین مسائل مورد اختالف . دشمنی، استوار باقی ماند

اما به هنگام مشروطیت و پس از . بیگی بختیاری و چگونگی تقسیم امالک بودتعیین ایلخانی و ایل

ای چون تقسیم مناصب ملی از فتح تهران مسائلی چون حمایت از استبداد یا مشروطیت و یا مسئله

رد اختالف سابق افزوده ها یا حکومت ایاالت و شهرهای ایران نیز به مسائل موقبیل وزارتخانه

ها و اعراب از دیگر ها با ایالت همجوار به ویژه قشقاییکیفیت و چگونگی روابط بختیاری. گشت

   .ایلخانی بوده استموضوعات و مسائل مورد اختالف دو جناح ایلخانی و حاجی
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  اختالف به سر امالک و اراضی

گر در بختیاری درگیری و ناح حکومتاز جمله مهمترین مسائلی که میان سه خانواده یا سه ج

برداری از آنها تقسیم امالک و اراضی و چگونگی تملک و بهره یآورد، مسئلهاختالف به وجود می

ایلخانی و ایلخانی و حاجی یاین معضل یکی از محورهای اساسی اختالف میان سه خانواده. بود

ایلخانی تا قبل از مشروطیت انی و حاجیایلخ یق و میان دو خانواده.هـ 1312بیگی تا سال ایل

قدرت آنها به عنوان خان  یخوانین بختیاری امالک و اراضی زیادی در تصرف داشتند و ریشه. بود

. شتگمالک هم به رهبری سیاسی آنها بر ایل و هم به تملک اراضی وسیع و حاصلخیز بر می ـ

ها بر سر تقسیم و ، سالحاکم یهای موجب گردید که سه خانوادداشتن چنین امالک گسترده

امالک میزدج در چهارمحال که تیول سوار پارکابی . تصرف آنها با یکدیگر کشمکش داشته باشند

. بختیاری در تهران بود و امالک رامهرمز در خوزستان مهمترین امالک مورد اختالف بودند

. خود و برادرانش تقسیم نمودق کلیه امالک خانواده را میان .هـ 1294خان ایلخانی در حسینقلی

اما پس از قتل ایلخانی برادرانش به این بهانه که میزدج تیول   21.امالک میزدج سهم ایلخانی گردید

باشند، آنها را از میزدج بیرون رانده و سوار بختیاری است و پسران ایلخانی تمام آن را مالک نمی

ایلخانی با دویست سرباز و چریک پشتکوهی السلطنه به دستور حاجضرغام. آن را تصرف نمودند

  22.به میزدج حمله برده و سردار ظفر پسر ایلخانی را از آنجا بیرون راند

احتماالً آنها این کار را به این علت کردند که سوار بختیاری پس از قتل ایلخانی از دست 

تیول آن نیز به وی تعلق بیگی افتاده و لذا السلطنه پسر ایلپسران او خارج شده و به چنگ ضرغام

  :نویسدسردارظفر در این باره می. گرفتمی

السلطان که امالک میزدج را که خان را بفرستد نزد ظلقلیعلیشاه اتابک را گفت تا حاجناصرالدین

ایلخانی چون حاج. تیول سوار ما و ملکی بوده، مجزا کند که کاری با حکومت بختیاری نداشته باشد

های پس از گفت و گوهای بسیار و کشمکش... السلطان گاه شد رفت کروند پیش ظلاز این کار آ

ایم ایم مال خودمان باشد و هر چه نخریدهشود که میزدج هر چه خریدهشمار چنین قرار داده میبی

داری هم سه سهم شود میان سه نفر خوانین، ثالثاً بین حکومت بختیاری و چهارمحال، و گله

بسیار کوشش کرد مگر بتواند میزدج را از دست ما ببرد یا اگر نشد یک سهم هم  ایلخانیحاجی

  23 ... .دش به ایلخانی واگذارده بودخودش ببرد، در صورتی که در قسمت نامچه به خط خو

علیرغم تقسیم امالک در زمان . ایلخانی نداشتبیگی نیز دست کمی از حاجیرضاخان ایل

بیگی توانست بعد از مرگ جز سهم  او و توافق و تایید برادران، ایل ایلخانی و قرار گرفتن میزدج
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  ایلخانی دو دانگ از ده چشمه و یک دانگ و نیم از کران که هر دو روستاهای مجاور فارسان 

نپذیرفت و اعالم نمود که امالک ) عدیسردار اسعد ب(خان قلیاما علی. باشند را بدست آوردمی

، میزدج سهم دو ایلخانیها پس از قرارداد اتحاد پسران ایلخانی و حاجیبعد  24.میزدج سهم ماست

پسر ایلخانی یعنی سرداراسعد و سردارظفر شد و دو دانگ ده چشمه و یک دانگ و نیم کران که 

بیگی حشمت و دیگر پسران ایلر از سردارها بعد سردارظفبیگی شده بودند را سالتصرفی ایل

  25.خریداری نمود

این . یع و حاصلخیز واقع در رامهرمز خوزستان نیز مورد اختالف سه جناح بودامالک وس

السلطنه به ناصرالدین شاه، از طریق نظام یدولتی بودند دولت در دوره یامالک را که خالصه

، ایلخانیایلخانی و حاجی یق دو خانواده. هـ 1312به دنبال قرارداد . خوانین بختیاری فروخته بود

السلطنه به بیگی و پسرش ضرغاملذا ایل. ک را نیز بطور مساوی میان خود تقسیم نمودنداین امال

تهران رفتند تا شاید با توسل به مقامات دولت قاجار سهمی از این امالک را بدست آورند اما در 

بیگی از قدرت و ثروت بختیاری مطابق با حذف جناح ایل 26.این راه توفیقی نصیبشان نگردید

ق و رفع ادعاهای ملکی آن جناح، اختالفات ملکی میان دو جناح دیگر باقی . هـ 1312اد قرارد

تداوم این اختالفات به ویژه بر سر . گردیدماند که هر از گاهی منجر به ناراحتی و کشمکش می

سرانجام . ای برآیندخرید امالک و اراضی جدید باعث گردید تا دو جناح به فکر چاره یمسئله

برای حل بحران ملکی خود قراردادی در این زمینه منعقد  1319دو جناح در رجب  خوانین

ایلخانی رسیده است، طرفین در این قرارداد که به امضای پسران ایلخانی و پسران حاجی. نمودند

اند که چنانچه یکی از آنها ملکی و یا روستایی را در داخل و یا خارج بختیاری متعهد شده

تملک او را رعایت نموده و از خریداری هر گونه  یدیگران بایستی این سابقهخریداری نمود، 

  27 .ن و یا دهی در آنجا اجتناب بورزندزمی

  

       اختالف بر سر مشروطیت

بیگی که روابط ایلخـانی و ایلکی دیـگر از مسائل مورد اختالف سه جنـاح ایلخانی، حاجیی

گر در قبال مشروطیت موضع این خاندان حکومت یمسئلهپرفراز و نشیبی را میان آنها رقم زد، 

اگرچه شیوه زندگی اجتماعی و سیاسی خوانین بختیاری، هماهنگی و تطابق مطلقی با نظام  .بود

مشروطیت نداشت و روش حکومت و قدرت آنان بیشتر از این که براصول آزادی و دمکراسی 
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اشت، با این وجود در طی انقالب مشروطیت استوار باشد بر منش استبداد و حکومت فردی قرار د

شاه، بعضی خوانین بختیاری به حمایت از مشروطیت و به ویژه پس از استبداد صغیر محمدعلی

ها به شدت ، بختیاریشاهشاه به محمدعلیتغییر سلطنت از مظفرالدین یدر آستانه. آزادی برخاستند

. بختیاری حکم فرما بود یاین تفرقه بر جامعهدچار تفرقه و اختالف بودند و بی نظمی حاصله از 

-سردار(ایلخانی و خسروخان ساالرارفع ای میان نصیرخان سردار جنگ از جناح حاجیدر معاهده

    :نصیرخان به ساالر ارفع چنین تعهد داد که 1325رمضان  17به تاریخ ) ظفر بعدی

، که موجب اعتبار خانواده است، در عد از عید توانستیم نظم و قانونیاگر از حاال تا دو ماه ب

نظمی و عدم تسلط و السابق بیالمراد، هر گاه که خدای نخواسته کمافیبختیاری نگذاریم که نعم

ارفع در هر نقطه که میل دارند حرکت کنیم و هر  اقتدار باشد، این بنده در خدمت جناب اجل ساالر

    28 .بنده در خدمتشان حرکت نموده، بروم له از بختیاری خارج شود، اینساعتی که جناب معظم

بیگی بختیاری به سر ایلخانی و ایل، حاجیشاه، سه جناح ایلخانیاز آغاز سلطنت محمدعلی

ایلخانی، پسران در جناح حاجی. تضاد میان مشروطیت و استبداد به شدت اختالف نظر داشتند

سردار جنگ از استبداد حمایت نموده و خان امیر مفخم و نصیرخان ایلخانی به ویژه لطفعلیحاجی

ها قبل به تبریز رفته و به مفخم سالخان امیرلطفعلی. به هواداری از محمدعلی شاه برخاسته بودند

میرزای ولیعهد خدمت کرده بود و لذا بین او و ولیعهد دوستی و صمیمیت  بوجود آمده محمدعلی

میرزا به سلطنت رسید، فرصتی برای حمدعلیشاه درگذشت و مالدینپس از اینکه مظفر 29.بود

  او در دربار . امیرمفخم فراهم شد تا از خدمات چند ساله خود به شاه جدید بهره ببرد

  مفخم در نزد ملک زاده جایگاه امیر یبه نوشته. شاه عزت و احترام زیادی داشتمحمدعلی

سردار جنگ برادر تنی   30. ر داشتشاه به حدی بود که پس از لیاخوف و امیر بهادر قراعلیمحمد

این دو نفر از جناح حاجی . شاه تقرب داشتمفخم نیز بواسطه برادرش در نزد محمدعلیامیر

آنان سواران بسیاری از . شاه نمودندایلخانی تالش زیادی برای حفظ و استحکام سلطنت محمدعلی

و حتی سردار جنگ با بخشی از این شاه به تهران بردند بختیاری را برای حمایت از محمدعلیایل

ایلخانی یعنی سه برادر اما دیگر خوانین جناح حاجی  31.تبریز شرکت نمود یسواران در محاصره

ساالر اکبر خاناشجع و علیمحمدخان سردار، سلطانمحتشمخان سردارهای غالمحسینتنی به نام

از آن سو . کردندد برادران خود افراط نمیو مانن هرو بودشاه میانهعلیاشرف در حمایت از محمد

اسعد از حامیان خان سردارقلیعلی. در جناح ایلخانی نیز مشروطیت حامیان و طرفدارانی داشت

ها از عمر خود را در اروپا و به ویژه فرانسه مهد آزادی او که سال. مشروطیت بود یبرجسته
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سواد و روشنفکر بود، به مبارزه با استبداد ، باگذرانده بود و برخالف دیگر خوانین بختیاری

السلطنه خان صمصامدیگر برادرانش چون نجفقلی. شاه و حمایت از مشروطیت برخاستمحمدعلی

بنابراین در این دو جناح تضاد . مجاهد نیز به حمایت از مشروطه برخاستندخان امیرو یوسف

ر هر دو جناح اشخاصی وجود داشتند که اما با این وجود د. شدیدی بر سر مشروطیت برقرار بود

جالبی که در اینجا  یهنکت. شدنداتصال این دو جناح به یکدیگر محسوب می یمعتدل بوده و حلقه

جد [خان دورکی وجود دارد این است که طرفداران مشروطیت در یک سوی خانواده جعفرقلی

این خانواده قرار داشتند آنها با  و طرفداران استبداد در سوی دیگر] گر بختیاریخوانین حکومت

دو جناح قرار  یرو در هر دو جناح که در میانهیکدیگر اصطحکاک داشتند، اما خوانین میانه

این . کردندای از قطع ارتباط دو جناح و دشمنی آنها جلوگیری میواسطه یهمانند حلقه. داشتند

. اش بودندمحتشم و برادران تنیرداراشخاص در جناح ایلخانی سردار ظفر و در جناح ایلخانی س

اتصال دو خانواده بود، به  یاین عده سرانجام به هدف خود که جلوگیری از پاره شدن نقطه

  .موفقیت نایل گردیدند

  زینب، که دختر بیایلخانی و بیخان حاجیمحتشم فرزند امامقلیخان سردارغالمحسین    

بگم را به ازدواج خود درآورده بود، به همراه برادران زهرا خان ایلخانی به نامچشمی حسینقلینور

، خم و سردار جنگ برادران دیگر خودمفاشرف، به رغم جدیت امیراشجع و ساالراش سردارتنی

های خود دمخوربود او حتی بیشتر، با عموزاده. شاه نداشتتمایل چندانی به حمایت از محمدعلی

سر مشروطیت و استبداد منازعه و برادرکشی ایجاد شود، بسیار  و از اینکه میان دو خانواده بر

  های برادرانش امیرمفخم و ها و تشویقنگاریسردار محتشم به رغم نامه 32. ناراحت بود

شاه، نشان عزیمت برای تهران به حمایت از محمدعلی آوری سپاه وجنگ، جدیتی در جمعسردار

دانست ساز برای او مشکل بود و نمیاس و سرنوشتگیری در این لحظات حستصمیم. دادنمی

او . خواه خود حمایت کندطلب خود را بگیرد و یا از عموزادگان مشروطهجانب برادران استبداد

اسعد شاه و نه سردارسرانجام تصمیم گرفت به هیچ کدام از طرفین، نه امیرمفخم هوادار محمدعلی

  33.خواه، نپیونددمشروطه

ایلخانی نیز چنین وضعیتی حاکم بود و خسروخان سردارظفر حالتی همانند  یدر خانواده

ای سوار طلب پاسخ مثبت داد و با عدهاو در ابتدا به ندای عموزادگان استبداد. محتشم داشتسردار

شاه سوگند وفاداری یاد خسروخان در پایتخت به محمدعلی. بختیاری، همراه آنان به تهران رفت
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سپس مأموریت یافت در محاصره تبریز شرکت کند، اما با   34.ظفر گرفتسردار کرد و از او لقب

ها و خواه، مأموریت یافت تا با دیگر بختیاریهای مشروطهرسیدن خبر فتح اصفهان توسط بختیاری

اما با نزدیک شدن به . خواهان را سرکوب نمایدنیروهای دولتی، اصفهان را تصرف و مشروطه

، ازنیروهای دولتی جدا اسعد و به رغم سوگند وفاداری به شاههای سرداریر پیام، تحت تأثاصفهان

  .خواه خود پیوستشده و به برادران مشروطه

رو، عاقل و دوراندیش دو جناح بختیاری به این نتیجه گونه بود که سرانجام افراد میانهبدین

در این . و سازگاری میانشان برقرارگردد رسیدند که بایستی اختالفات مابین آنها رفع و پیوند اتحاد

خواه اصفهانی بختیاری و از جمله روحانیون مشروطهطلبان و خیرخواهان غیرراستا حتی مشروطه

  .نیز نقش بسیاری داشتند

صغیر آغاز ایلخانی از زمان استبدادهای کاهش اختالف میان دو جناح ایلخانی و حاجیزمینه

ای از سوی یعنی چهار ماه پس از آغاز استبداد صغیر، تعهدنامه 1326در شانزدهم رمضان . گردید

طلب خود تردید که در پیوستن به برادران ناتنی و استبداد - محتشم و برادرش سرداراشجعسردار

در این تعهدنامه آنان قول دادند که هم در ظاهر و . ظفر داده شدبه عموزاده خود سردار -  داشتند

اسعد باشند و با دوست آنها دوست و با ظفر و برادرش سردارسردارهم در باطن همراه 

اشجع در پای آن محتشم و سردارو امضای سردار این سند که مهر  35.دشمنانشان، دشمن باشند

زینب ، به رغم مکاتبات مکرر برادران ناتنی بیایلخانی از بیدهد که پسران حاجیاست، نشان می

شاه، تمایل چندانی به همکاری با در خود به حمایت از محمدعلیخود و تحریک و تشویق ما

به هنگام انعقاد این قرارداد، هنوز . برادران و یا مخالفت با اهداف و افکار عموزادگان خود نداشتند

ها در نیامده اسعد از اروپا به ایران بازنگشته بود و حتی شهر اصفهان نیز به تصرف بختیاریسردار

اصفهان به تصرف سپاه  1326سه ماه پس از انعقاد این قرارداد، در نهم ذی حجه  کمتر از. بود

  36 .السلطنه درآمدخان ضرغامخواه بختیاری به فرماندهی ابراهیممشروطه

ایلخانی و محروم کردن ایلخانی و حاجی یق میان دو خانواده.هـ 1312پس از قرارداد 

بیگی قدرت خود را از دست داده و یاری، جناح ایلبیگی از قدرت و ثروت بختایل یخانواده

خان اما ابراهیم 37.ق درگذشت 1322بیگی خود در سال خان ایلمنزوی شده بود و رضاقلی

السلطنه به دنبال راهی بود که بتواند عموزادگان را با خود بر سر مهر آورده و یا به هر شکل ضرغام

ایل بختیاری بدست آورده و حقوق از دست رفته دیگر قدرت و نفوذ سابق خود را در میان 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


     ...  خانوادگی نبرد: ایلخانی یا حاج ایلخانی 
  

21

خواهان برای سرنگونی صغیر و تالش مشروطهپس از استبداد. خانواده خود را بازگرداند

بیگی مهیا گردید تا با حمایت از مشروطیت به دنبال شاه این فرصت برای خانواده ایلمحمدعلی

  .حقوق از دست رفته نیز باشند یاعاده

بیگی با دو جناح دیگر بر سر تضییع فتح اصفهان توسط بختیاری، میان جناح ایل یتا آستانه    

روند زدودن کدروت میان دو جناح حاکم بختیاری  . فرما بودبیگی کدورت حکمحقوق خانواده ایل

با ابتکار . بیگی که طرفدار مشروطیت بودند، مدتی قبل از فتح اصفهان آغاز شدیعنی ایلخانی و ایل

دهکردی، نوربخشاحمدخواه اصفهانی و سیدنجفی روحانی مشروطهآقا نوراهللاک حاجو کم

  خان ، میان نجفقلیالسلطنه بود و برروی او نفوذ بسیاری داشتدرویشی که مراد ضرغام

 یبه نوشته 38.السلطنه پیوند صلح و آشتی برقرار گردیدخان ضرغامالسلطنه و ابراهیمصمصام

زن بودنش، نقش زنان بختیاری را در امور مختلف  یامور به واسطه یوز که در همهرنیمکالیزابت

بیگی در پیوند صلح و اتحاد میان ان ایلجقلیخان دختر رضاصاحببیپررنگ نشان داده است، بی

السلطنه و تحریک و تشویق دیگر خوانین به حمایت از السلطنه و برادرش ضرغامشوهرش صمصام

خواه که به جالب این است که مجلس آشتی این دو خان مشروطه 39. نقش زیادی داشتآن دو نفر 

های ، نطقمجلس دفاع از مشروطیت تبدیل شد و سخنرانان در محاسن مشروطیت و حمایت از آن

جنگ که حامیان مفخم و سرداراختصاصی امیر یدزک یعنی قلعه یآتشین ایراد کردند، در قلعه

  اصفهانی و بختیاری ، کسی جز  خواهانبرگزار شد و میزبان مشروطهاستبداد بودند، 

دهد که نه این نکته نشان می  40.مفخم نبودفرزند امیر) سردار معظم بعدی(موید خان ساالرفتحعلی

جنگ نیز کسانی مفخم و سردار، بلکه حتی در میان فرزندان امیراشمحتشم و برادران تنیتنها سردار

موید بدون اجازه پدر روشن نیست که ساالر. انددل در گرو حمایت از مشروطیت داشتهبودند که 

پس از مصالحه میان . ای را بر عهده گرفته است یا خیرو یا با اجازه وی میزبانی چنین جلسه

اش به سوی اصفهان حمله السلطنه و نیروهای بختیاری، ضرغامالسلطنهالسلطنه و ضرغامصمصام

  ، سه روز پس از فتح اصفهان. تصرف نمودند 1326اصفهان را در نهم ذیحجه بردند و 

- ابوالفتح. این شهر را بر عهده گرفت یالسلطنه نیز با سپاهی وارد اصفهان گردید و ادارهصمصام

 یالسلطنه که در اثرش همه جا جانب خانوادهضرغام یبیگی و برادرزادهایل یاوژن بختیاری نوه

 یایلخانی در حق خانوادهایلخانی و حاجی یگیرد و از ظلم و ستم دو خانوادهرا می بیـگی ایل

السلطنه به سمت اصفهان کند، بر این اعتقاد است که پس از حرکت ضرغامبیگی شکوه میایل
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، السلطنه اصفهان را فتح کرد و او پس از چند روزالسلطنه خود را به تمارض زد تا ضرغامصمصام

نویسد وی می  41.یچ معارضی و هیچگونه زحمتی در دوازدهم ذیحجه وارد اصفهان شدبدون ه

   :که

السلطنه را از حدود چهارمحال و مسلماً منظور او این بوده است که عالوه برآنکه دست ضرغام

بختیاری کوتاه نماید جای مهری هم برای آینده خود گذاشته باشد که اگر نتیجه درست از آب در 

  42 .این عمل با دست او انجام نشده باشدنیامد 

شاه به امیرمفخم و ، محمدعلیخواههای مشروطهبا رسیدن خبر فتح اصفهان توسط بختیاری    

امیرمفخم . اصفهان شوند یخواهان بختیاری روانهنیروهایش دستور داد تا جهت سرکوبی مشروطه

  اسعد خان سردارعلیقلی  43.ت کردهمراه با اردوی دولتی و بختیاری به سوی اصفهان حرک

او در . ها، نیز از اروپا خود را به ایران رساندترین طرفدار مشروطیت در میان بختیاریجدی

  ایلخانی به ویژه چهارمحال و بختیاری تالش زیادی کرد تا عموزادگان خود از جناح حاجی

اسعد سردار. وطیت تشویق نمایداشرف را به حمایت از مشراشجع و ساالر، سردارمحتشمسردار

جنگ و حمایت از استبداد تالش نمود تا از پیوستن این سه خان به برادران خود امیرمفخم و سردار

  .سرانجام نیز توانست به این هدف نایل گردد. جلوگیری نماید

بل یعنی تقریباً سه ماه پس از فتح اصفهان و حدود صد روز ق 1327در یازدهم ربیع االول     

مشروطیت منعقد  یایلخانی دربارهاز فتح تهران، قراردادی محرمانه میان جناح ایلخانی و حاجی

این معاهده که در   44.سردار محتشم باقی مانده است یای از آن در خانوادهکه نسخه گردید

  اسعد است که به نمایندگی از سوی برادرانش خان سردارای از علیقلیحقیقت تعهدنامه

  محتشم و به سردار) امیرمجاهد بعدی(ارفع خان ساالرالسلطنه، سردارظفر و یوسفامصمص

   ینوشته شده است و لذا به قرارداد محرمانه) ایذه کنونی(اشرف داده است در مال امیر ساالر

در صفحه آخر  -  باشدکه دارای ده شـرط یا ده مـاده می - این قرارداد. مشــهور است امیرمـال

اسعد آن را مهر و امضاء کرده و خان سردارجلد قرآن مجید چاپ سنگی نوشته شده و علیقلییک 

الثانی و یک هفته قبل از حدود دو ماه بعد یعنی در هفدهم جمادی. در زیر آن مطلبی نوشته است

  بهادر فرزند ارشد ، جعفرقلی سردارخواهانها و دیگر مشروطهفتح تهران به دست بختیاری

در همین . ، آن را مهر کرده استاسعد این تعهدنامه را تأیید کرده و ضمن نوشتن مطلبیرسردا

ها، مند به وحدت بختیاریهخواه متنفذ و عالقنجفی اصفهانی روحانی، مشروطه، آقا نوراهللاتاریخ

دو این تعهدنامه اگر چه در خصوص اتحاد . قرارداد را ضمن نگارش مطلبی مهر و تایید کرده است
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ایلخانی در راه پیشرفت و آزادی ملت بود اما دو جناح در تالش بودند ایلخانی و حاجی یخانواده

این . شان محروم نمایندالسلطنه را از دخالت در امورات دو خانواده و منافعتا با این قرارداد، ضرغام

بیگی از ایلالسلطنه فرزند دهد که هر دو جناح نسبت به حمایت ضرغامقرارداد نشان می

کردند تا در صورت پیروزی مشروطیت، و فتح اصفهان بدست وی، نگرانی داشته و کوشش می

  انعقاد چنین قراردادی با پسران . مشروطیت، او را از منافع احتمالی آینده  محروم سازند

د که اسعالسلطنه از منافع و مزایای آینده، از جانب سردارایلخانی و محروم ساختن ضرغامحاجی

اسعد از در این قرارداد، سردار. شخصی دوراندیش و خیرخواه بود عجیب و جالب توجه است

، دهد که منافع فتح اصفهان چون مالیاتایلخانی تعهد میجانب خود و برادرانش به پسران حاجی

شاه، خواهان بر محمدعلیمداخل و اسلحـه و اموال غنیمتی دولت و در صورت پیروزی مشروطه

سه روز پس از   45.افع احتمالی آن را نیز به صورت مساوی و عادالنه بین دو جناح تقسیم نمایدمن

خواهان شهرهای مختلف، محتشم در تلگرافی به مشروطهاسعد و سردارانعقاد این قرارداد سردار

ها حمایت خودشان و قاطبه ایل بختیاری را از مشروطیت و جانفشانی در راه ملت را به اطالع آن

شاه الثانی یعنی تقریباً هیجده روز قبل از شکست محمدعلیمدتی بعد در ششم جمادی  46.رساندند

، که متمم یا مکمل قرارداد مال این تعهدنامه. و فتح تهران، قرارداد یا تعهدنامه تکمیلی منعقد گردید

ای از آن ه نسخهامیر بوده است نیز در پایان یک جلد قرآن مجید چاپ سنگی نوشته شده است، ک

  در این معاهده   47.محتشم و در نزد نوادگان او باقی مانده استنیز در خانواده سردار

اسعد و امیر از جانب  خود، پدرش سردارپیرو قرارداد مال) سردار بهادر بعدی(بختیاری جعفرقلی

ایلخانی برای ادهاشرف داد تا هر چیزی که خانومحتشم و ساالر، قول اتحاد به سردارعموهایش

خواهند، برای آن دو نیز بخواهند و همگی در راه آزادی ملت و مشروطیت گام بردارند و خود می

د برخالف این قرارداد نالسلطنه خواسته باشظفر و صمصامچنانچه سایر اوالد ایلخانی چون سردار

و در راه اتحاد برای  اسعد و فرزندانش با تمام قدرت از آنها جلوگیری کنندعمل کنند، سردار

، حتی اگر در بین راه کاشان تا قم و تهران میان نیروهای بختیاری جنگ رخ دهد و آزادی ملت

 امیر و هممال هم تضمین اجرای قرارداد. کسی کشته شود، بازهم اتحاد میان آنها حفظ شود

  خان علیقلی این معاهده را. اسعد گذاشته شد ضمانت اجرای این قرارداد بر عهده سردار

بهادر تایید خان سردارالسلطنه، خسروخان سردارظفر و جعفرقلیاسعد، نجفقلی خان صمصامسردار

این قرارداد که آخرین تعهدنامه دو جناح در خصوص نظراتشان نسبت به مشروطیت   48.کرده اند
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ایلخانی علیرغم جیرو جناح حادهد که خوانین میانهباشد، نشان میمی –تا قبل از فتح تهران  -

اختالفات دو جناح و برخالف عقیده برادران خود امیرمفخم و سردار جنگ، به صورتی غیرمستقیم 

خوانین عاقل و دوراندیش دو جناح به این عقیده مشترک رسیدند . به حمایت مشروطیت برخاستند

برقراری اتحاد و که کسب پیروزی و رسیدن به اهداف بلند، تنها در سایه جلوگیری از تفرقه و 

اسعد براساس همین خط مشی و سیاست عمل خوانین بختیاری و بویژه سردار. همدلی میسر است

  سردار اسعد از لحظه حرکت از اصفهان تا ورود به تهران تالش کرد تا امیرمفخم و . کردند

هایی که برای مجنگ را از حمایت از استبداد و مقابله با مشروطیت بازدارد، لذا از طریق پیاسردار

آنها فرستاد و یا از طریق مذاکره حضوری با آنها، تالش نمود تا آنها را به تغییر عقیده تشویق نماید 

در وهله دوم  49.اما به علت سرسختی و لجاجت امیرمفخم در این راه توفیقی نصیب وی نشد

شاه خودداری نموده و یاسعد تالش نمود تا از رویارویی با قوای بختیاری طرفدار  محمدعلسردار

لذا از امیرمفخم تقاضا نمود که  دو نیروی   50.از برادرکشی و خونریزی داخلی جلوگیری نماید

بختیاری با یکدیگر مواجه نشوند، و حداقل نیروهای بختیاری امیرمفخم به مقابله با دیگر مشروطه 

سیار میان دو جناح بختیاری سردار اسعد با این سیاست توانست از خونریزی ب. خواهان بشتابند

لذا نیروهای بختیاری طرفدار مشروطه و طرفدار استبداد کمتر با یکدیگر مواجه . جلوگیری نماید

حسینی نوشته تفرشی. گذشتنداسعد از کنار نیروهای امیرمفخم میشوند و معموالً نیروی سردار

   :اسعدمفخم به سرداراست که امیر

چون که من با دولت معاهده ) کهریزک و حسن آباد(ید یاین راه نیا پیغام کرده است که شما از

روند اینها کریم میها که به رباطبختیاری ]لذا[ام که جنگ نکنم  ام و با شما هم قسم خوردهکرده

    51».گرددبنه امیرمفخم برمی هم یکی دو روز برگشته و

   :د به امیرمفخم گفته بود کهشاه تلفنی و با تغیر زیااین امر باعث شد تا محمدعلی

البته با سردار اسعد مواضعه ای در میان داری واال  چگونه می شود که در دو محل از پهلوی تو 

     52 . ...عبور کنند و ملتفت نشوی 

  . تر گرفتخواه سختهای مشروطهمفخم نیز به خشم آمده و بر بختیاریدر نتیجه امیر

السلطنه به های نزدیک تهران برای برادرش صمصامنگام درگیریاسعد در تلگرافاتی که هسردار

  :اصفهان مخابره کرد اظهار داشته است

، تمام را به چپ از قم حرکت کردم به مالحظه  جنگ برادری و حفظ خانوادگی پهلوخالی کرده... 

مفخم م آخر امیر، بلکه جنگی در خانواده فراهم نیاید، هر چه مداخله حفظ خانواده را نمودراه رفته

حضرات ...  اشرف تاخت و یورش سرما آوردندمحتشم و ساالرجنگ به لجاج اتحاد سردارو سردار
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بعد از . انداختند، تفـنگ میاحمدی و راکی رسیدند، سوارهای امیـرمفخم، آقا عبـاسقلی را شتاختند

صه یکصد نفر آدم و اسب از خال. ... قلعه دیگر به آنها شلیک کردند، آقا امیرقلی احمدی کشته شد

مفخم خداوند مکافات اعمال امیر. کشته و زخمی شده است) احتماالً از هر دو طرف(ها بختیاری

منتظر . مفخم و قشون دولتی نکردن یک سر به طهران رسیدیمبعد از جنگ اعتنایی به امیر. بدهد

    53. »بخوبی اصالح شود بهادر هستم امیدوارم نقار خانوادگیمحتشم و سردارورود سردار

امیرمفخم نیز در همین هنگام در تلگرافی به برادرش سردار محتشم در بین راه اصفهان به 

  :تهران نوشته است

اردوی سردار اسعد و سپهدار ملحق شده دعوای سختی مابین بنده و آنها واقع شد، هشت نفر از 

کشتار از بختیاری ها خیلی ، ولی هنوز از آن طرف هم . ... طرف ما کشته و یازده نفر زخمی شد

چون اردوی آنها خیلی نزدیک بهم است ، صدای شیون . نمی دانم از روسای آنها کی مرده است

    54 . ...خدا کند از خانواده خودمان نمرده باشد. شان بلند است

خواهان جنگ در اطراف تهران بر ضد مشروطهعکاشه که خود در سپاه امیرمفخم و سردار

  :نویسدجنگ دو جناح بختیاری می یجنگ نموده است، درباره

باشند؛ خواهش ها میابوالفتح و سایر احمدیآقاآقا عباسقلی سوار مجاهد را شناخت که حاجی... 

، گفت من نگذاشتم کرد از رفقا که تیر به ایشان نیندازید تا بروم آنها را رد کنم و رفت قرین ایشان

جنگ نرسیده است همین دره را گرفته برگردید که از جایی دیده د تا سرداربه شما تیر خالی کنن

جنگ رسید و ایشان را سردار. نخواهید شد، سالماً خواهید رسید، ولی ایشان اعتقاد نکرده نرفتند

اند افتاده باشند گیراحمدی می، آقاعباسقلی عرض کرد حضراتدید، جویا شد که این سوار کیانند

متغیر شدند که مابین دشمنی هم وزارت نکنید ده نفر از رؤسای ما کشته شده است، . خواهند رفت

استعداد ما هم به دویست نفر رسیده . و فرمود شلیک کنید یک نفرشان را نگذارید جان بدر ببرد

  55 .بود، شلیک کردیم اغلب خود و اسبشان روی هم غلطیدند

  

  ز فتح تهرانکشمکش بر  سر مناصب  وزارتی و حکومتی پس ا

، فاتحین تهران و به ویژه شاهخواهان به تهران و سقوط محمدعلیپس از ورود مشروطه

خان قلیپس از فتح تهران علی. نیروهای بختیاری در حکومت حضور و نفوذ بسیاری پیدا کردند

زیادی  اسعد که قدرت بسیاری یافته و وزارت داخله را بدست آورده بود، علیرغم انتقاد عدهسردار

جنگ را مورد عفو و اغماض قرارداد و حتی خواهان، عموزادگانش امیرمفخم و سرداراز مشروطه

ایلخانی به صورت مناصب و مقامات جدید در دولت مشروطه را میان جناح ایلخانی و حاجی

امیرمفخم مرخص گردیده و به ایل بختیاری بازگشت و مدت کوتاهی بعد . مساوی تقسیم نمود
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اسعد نشان این سیاست سردار. جنگ به حکومت یزد و امیرمفخم به ایلخانی بختیاری رسیدسردار

اسعد از دوران جوانی در میان خوانین بختیاری سردار. از درایت و هوش سیاسی وی داشت

او در . گر بوده استجویی  و اتحاد و همبستگی سه خاندان حکومت، صلحطرفدار میانه روی

ه تنها تفرقه و کشمکش میان خوانین را دامن نزد بلکه بسیاری از اختالفات دوران حیات خود ن

را نیز با درایت، کاردانی و  میان سه جناح بختیاری در آستانه ی تبدیل شدن به یک جنگ تمام عیار

  .پختگی خود خاتمه داده و به مصالحه و آشتی تبدیل گرداند

ایلخانی را که زادگان خود از جناح حاجیاسعد عموبا وجودی که پس از فتح تهران، سردار

خواهان را سرکوب کرده بودند، نه تنها مجازات نکرد بلکه شاه بوده و مشروطهطرفدار محمدعلی

آنها را عفو کرده و مناصب حساسی از دولت مشروطه چون وزارت و یا حکومت ایاالت و شهرها 

السلطنه بال دیگر عموزاده خود یعنی ضرغاماسعد در قرا در اختیار آنها گذاشت، اما رفتار سردار

ها اصفهان را السلطنه که قبل از سایر بختیاریضرغام. بیگی از روی عدالت و انصاف نبودفرزند ایل

خان شاه بیرون آورده بود و نیز برادرش عزیزاهللابا شجاعت بسیار از چنگ حاکم مستبد محمدعلی

شته شده بود، به علت اختالفات موجود، همراه با سرداراسعد نزدیک تهران کدر میان سپاه سردار

اسعد به سوی تهران حرکت نکرد، بلکه چند روز پس از فتح تهران به پایتخت رسید، اما از جانب 

ایلخانی، امیر با جناح حاجیاسعد توجهی به وی ابراز نگردید، زیرا که مطابق پیمان مالسردار

بیگی را از منافع و مناصب آتی مشروطیت محروم سلطنه ایلالاسعد و برادرانش، ضرغامسردار

السلطنه که چنین برخوردی با وی شده بود به سمت رقبای خوانین بختیاری ضرغام. ساخته بودند

  :نویسدآبادی در این باره مییـحیـی دولــت. و رهبران حزب اعتـدالیـون متـمایـل شد

کنند به حضرت با سردار اسعد ضدیت دارد تحریک میاعتدالیون ضرغام السلطنه بختیاری را که 

السلطنه به عنوان قهر از تهران و تهرانیان چند ضرغام...  عبدالعظیم رفته ساز مخالفت آغاز نماید

محرکین او هم اطرافش جمع شده او را جعبه حبس . ماند که از آنجا به ایل بختیاری برودروز می

حاصل آن مقاصد تحقیر انقالبیون و کوتاه کردن . گوینداو می صوت ساخته مقاصد خود را به زبان

اسعد است در کشمکشی که با دست آنها است از کار و باالخره غالب شدن سپهدار اعظم بر سردار

    56 ...هم دارند

خواهان پیمان ای از مجاهدین و مشروطهبه همراه عده 1327ضرغام السلطنه در ذی القعده 

محیی و ستارخان و او سپس به سردار  57.را منعقد نمود و امضاء کرد روطیتحمایت از مش

با آنها پیمان اتحاد در راه بقای مشروطیت و استقالل  1328رجب  19باقرخان نزدیک گردید و در 
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تا وقتی که عمر داریم بکوشیم و از جان و مال و اهل و « ایران بست و هر چهار نفر تعهد کردند

انعقاد پیمان  58».جوه مضایقه و خودداری نکنیمالوصود مقدس به هیچ وجه منعیال در راه این مق

  دهد که خواه اما رقیب خوانین بختیاری، نشان میالسلطنه و سه رجل مشروطهمیان ضرغام

السلطنه و توجهی خوانین جناح ایلخانی و بویژه پس از نامهربانی صمصامالسلطنه پس از بیضرغام

بویژه آنکه قبل از فتح اصفهان . خواه به وی، به رقبا و مخالفین آنها پیوستهاسعد مشروطسردار

السلطنه وعده و وعید زیادی در راه دوستی و برادری به وی داده السلطنه، صمصامتوسط ضرغام

السلطنه رجالی بودند که زحمات زیادی محیی نیز همانند ضرغامستارخان ، باقرخان و سردار .بود

خواه گردیده توجهی و حتی خصومت حاکمان مشروطهوطیت کشیده بودند اما مورد بیدر راه مشر

این پیمان علیرغم آنکه در متن آن هیچ سخنی از ضدیت با شخصی یا اشخاصی نرفته است، . بودند

گیری در مقابل خواه درواقع موضعاما روشن است که اتحاد میان این چهارنفر رجل مشروطه

اسعد نیز از این پیمان و به نوشته کسروی سردار. باشداسعد میم بویژه سردارخواهان حاکمشروطه

یک هفته   60.نهایت خشمگین شده بود، در حالی که سپهدار با آنها همراه بودامضاء کنندگانش بی

مجلس شورای ملی تصویب نمود که مجاهدین  1328رجب  26پس از انعقاد این پیمان، در 

. دولت داده و در صورت امتناع از این کار به اجبار خلع سالح شونداسلحه خود را تحویل 

محیی به السلطنه همراه با متحدین خود در مقابل این مسئله موضع گرفت و به همراه سردارضرغام

پارک اتابک نزد ستارخان و باقرخان رفت، اما چون نیروهای نظمیه و سواران بختیاری پارک اتابک 

السلطنه به کهریزک دو فرسخی تهران ردار محیی به سفارت عثمانی و ضرغامرا محاصره کردند، س

و از آنجا به حرم حضرت عبدالعظیم پناهنده شدند و یاران خود را در مقابل قوای دولتی تنها 

  61 .گذاشتند

پارک اتابک و شکست  یآن، پس از واقعه یالسلطنه نمایندهبیگی و به ویژه ضرغامجناح ایل

ایلخانی خواهان حاکم و دو جناح ایلخانی و حاجیود دیگر نتوانست در مقابل مشروطهمتحدین خ

او مدتی در حرم حضرت عبدالعظیم اقامت نمود و در آنجا بود که تعدادی از . مقاومت نماید

  62.خوانین بختیاری تالش نمودند بین او و عموزادگانش مصالحه برقرار نماید، اما موفق نشدند

او بعدها از . غام بدون کسب هر گونه موفقیتی به چهارمحال و بختیاری بازگشتسرانجام ضر

الدوله قشقایی که مخالف به قدرت رسیدن طریق دوستی و اتحاد و حتی پیوند ازدواج با صولت
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اسعد و جناح ایلخانی در کشور بود، تالش بسیار نمود تا به خوانین ها و به ویژه سرداربختیاري

  :نویسداو می يروز دربارهنیمک  63.ایلخانی ضرباتی وارد آوردیایلخانی و حاج

او همیشه سعی می کند افراد مسلح تحت فرمان خود را بطور ذخیره نگاه دارد تا در مواقع بحرانی 

    64 .موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهد

ن به هنگام جنگ جهانی خاالسلطنه و پسرش ابوالقاسمبیگی و به ویژه ضرغاماگر چه جناح ایل

اول براي رسیدن به اهداف خود با حمایت از آلمان و عثمانی و مخالفت با روس و انگلیس 

گی براي یبتحرکات دیگري را آغاز نمودند اما با شکست آلمان و عثمانی این تالش جناح ایل

کستی این رسیدن به قدرت در بختیاري نیز براي آخرین بار با شکست مواجه شد و با چنین ش

   .خود را از دست داده و منزوي گردیدجناح براي همیشه قدرت 

ها از قدرتی محلی به قدرت ، اگر چه بختیاريخواهانپس از فتح تهران و پیروزي مشروطه    

ملی تبدیل شدند و مناصب حساسی را براي اولین بار در خارج از بختیاري نیز بدست آوردند، اما 

شان باعث گردید تا آنها نتوانند براي مدت ي میان رهبران و خوانینتداوم کشمکش و درگیر

هاي جناح علیرغم شکست  آخرین تالش. طوالنی، سلطه و نفوذ پایداري در کشور داشته باشند

ایلخانی و براي گی براي بازیافتن قدرت سابق خود توسط خوانین دو جناح ایلخانی و حاجییبایل

اگر تا قبل از فتح تهران، . ه شدت دچار کشمکش بر سر قدرت شدندهمیشه، این دو جناح خود ب

اختالف این دو جناح حاکم بر سر موضوعات و مسائل داخلی بختیاري چون تقسیم امالک و یا 

رسیدن به مناصب ایلخانی و یا ایل بیگی بود، اما پس از فتح تهران و رسیدن بختیاري به قدرت 

در داخل بختیاري و هم این بار در خارج از آن تداوم  دیگر هم کشوري، کشمکش طرفین بار

ها مناصب و مقامات حساس کشور را بدست آوردند و در سراسر با فتح تهران، بختیاري. یافت

آنان در تهران بر . ایران بویژه تهران و ایاالت مرکزي و جنوبی قدرت و نفوذ فراوان کسب کردند

هاي مهم و حساسی چون وزارت داخله و وزارت تخانهالوزرایی نشستند و یا وزارمسند ریاست

جنگ را در اختیار گرفتند و در ایاالت و شهرهاي بزرگ نیز به عنوان والیان ایاالت و حاکمان 

. میان دو جناح بر سر تقسیم این مناصب اختالف نظر و کشمکش ایجاد شد. شهرها منصوب شدند

خواهان به برکت و در واقع پیروزي مشروطهجناح ایلخانی که از قبل حامی مشروطیت بودند 

حمایت و کوشش آنها امکان پذیر شده بود، حق و سهم بیشتري براي خود قائل بودند، در حالی 

امیر و خواهان پیوستند، مواد معاهده مالایلخانی که پس از فتح تهران به مشروطهکه جناح حاجی

ایلخانی انتظار داشتند که  سایر خوانین جناح اسعد ومتمم آن را مدنظر خود داشتند و از سردار
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اسعد به تعهدات خود با فتح تهران، سردار. الذکر وفادار باقی بمانندسابقنسبت به مفاد دو قرارداد 

بند و وفادار ماند و نه تنها نگذاشت خوانین ایلخانی پاينسبت به عموزادگان خود از جناح حاجی

شوند بلکه آنها را عفو کرده و در مناصب و مقامات بدست ایلخانی مجازات ضد مشروطه حاجی

جنگ تا حال آنکه امیرمفخم و سردار. آمده، به صورت عادالنه و مساوي شریک و سهیم نمود

شاه هنوز دل در گرو او داشته و مطابق بعضی منابع، با او رابطه و ها پس از سقوط محمدعلیمدت

اي دال بر ر بروجرد از نیروهاي ساالرالدوله را نشانهمکاتبه داشتند و حتی شکست امیرمفخم د

  65 .اندخواهان دانستهوفاداري وي به شاه سابق و خیانت به مشروطه

ایلخانی از فتح تهران تا ظهور رضاخان با حمایت جناح ایلخانی، یا خوانین جناح حاجی    

بطور مکرر به حکومت همچون سردار محتشم و امیرمفخم به منصب وزارت جنگ رسیدند و یا 

اگر چه به . بیگی بختیاري رسیدند، یزد، کرمان و یا ایلخانی و ایلایاالت و شهرهایی چون اصفهان

کردند تا براي جلوگیري از اختالف گی ، تالش مییبرسید که دو جناح با حذف جناح ایلنظر می

ا در میان خود برقرار سازند درونی با تقسیم همه منابع قدرت و ثروت توازن سیاسی و اقتصادي ر

اختالفات  ،خواهیاما با این وجود بر سر کسب مناصب وزارتی و حکومتی حاصله از مشروطه

برقراري توازن در مسئله حکومت بختیاري پس از قرارداد . شدیدي میان طرفین ایجاد گردیده بود 

ولت سن از میان خوانین دو بیگی براساس کهق کار چندان دشواري نبود و ایلخانی و ایل.هـ 1312

جناح حـاکم انتخـاب می گردیدند، اما برقراري تعادل و رسیدن به تفاهم میان دو جناح بر سر 

مناصب مشروطیت دشواري بیشتري داشته و الینحل مانده بود زیرا که هیچ گونه قانون و قاعده 

سر مناصب دولتی  با این وجود مشکل اختالف طرفین بر. مشخصی در این باره وجود نداشت

خارج از قلمرو بختیاري نیز سرانجام به شکلی نامشخص و ظریف حل گردید و توازن سیاسی 

السلطنه پسران ایلخانی به اسعد و صمصامبه این ترتیب که اگر سردار. میان دو جناح برقرارشد

نیز به  ایلخانیمحتشم و امیرمفخم پسران حاجیمناصب وزارت جنگ یا داخله رسیدند، سردار

السلطنه، هیچ الوزرایی مکرر صمصامهر چند که در مقابل ریاست. وزارت جنگ منصوب شدند

اما مهمترین . ایلخانی هیچگاه به چنین منصب مهم و حساسی دست نیافتندکدام از خوانین حاجی

 ترین نقطه کشمکش و اختالف دو خانواده نه بر سر مناصب وزارتی بلکه بر رويمعضل و برجسته

بویژه شهرهاي ثروتمند و استراتژیکی چون اصفهان که در حوزه . مقامات حکومتی و ایالتی بود

ها و در مجاورت چهارمحال و بختیاري قرار داشتند بیشتر از سایر جاها موجبات نفوذ بختیاري
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تی دو جناح براي حل چنین اختالفا. نارضایتی دو جناح از یکدیگر و منازعه آنها را فراهم آوردند

آنها براي برقراري توازن میان دو خانواده بر سر حکومت ایاالت و . هایی داشتندنیز راه حل

شهرهاي خارج از قلمرو بختیاري، با این تاکتیک جلو رفتند که این ایاالت و شهرها را به صورت 

ح به این نحو که اگر یکی از خوانین بزرگ و کهنسال یکی از دو جنا. اشتراکی اداره نمایند

آورد، یکی از خوانین جوان جناح مقابل و در مواردي حکومت ایاالت و یا شهري را بدست می

گردید و دو نفر با حتی یک خان کهنسال آن جناح، به عنوان دستیار و یا شریک او منصوب می

  66 .پرداختندرضایت و توافق یکدیگر به اداره امور آنجا می

آن میان خوانین دو جناح  يه بر سر حکومت و ادارهبزرگترین و مهمترین ایالت و شهري ک

ق که صمصام.هـ 1327از فتح اصفهان در . هاي بزرگی روي داد، اصفهان بوده استکشمکش

السلطنه به حکومت این شهر منصوب گردید، تا زمان به قدرت رسیدن رضاخان و انتصاب او به 

ها گرفته شد، خوانینی از دو بختیاريت و شهرها از نخست وزیري ایران که حکومت کلیه ایاال

شهر اصفهان براي خوانین بختیاري اهمیت سیاسی و اقتصادي . جناح بر اصفهان حکومت کردند

این شهر را در دست داشته و از منافع و  کردند تا کنترلزیادي داشت و لذا هر دو جناح تالش می

السلطنه اولین حاکم بختیاري فاي صمصامبا استع. هاي اقتصادي سیاسی بسیار آن بهره ببرنددرآمد

ایلخانی به حکومت آن اشجع فرزند حاجی، سلطان محمدخان سردارتبار اصفهان از جناح ایلخانی

گردید روش خوانین بختیاري چنین بود که هر کدام از آنها که حاکم ایالت و یا شهري می. رسید

ر خوانین به صورت توافقی تقسیم نماید بایستی منافع و درآمدهاي محل حکومت خود را با دیگ

السلطنه اولین حاکم بختیاري اما صمصام. نمودندوگرنه خوانین دیگر به برکناري او اقدام می

اصفهان از تقسیم توافقی درآمدهاي این شهر با دیگر خوانین اجتناب ورزید و لذا دیگر خوانین به 

اشجع اختالف میان دو جناح بر سر ن سرداربا به حکومت رسید  67.شانتاژ بر ضد او پرداختند

حکومت اصفهان نه تنها کاهش نیافت بلکه شدت بیشتري گرفت، تا جایی که دولت مرکزي در 

راستاي جلوگیري از کشمکش میان رهبران بختیاري تصمیم گرفت تا هیچ کدام از آنان نبایستی 

  :نویسدعکاشه می. حاکم اصفهان باشند

د داخله بختیاري به هم خورده است و جناب  مستطاب آقا نوراهللا با بعضی از بعد از مدتی اخبار آم

علماي اصفهان رفته ، میان آنها را اصالح داده اند و حکومت اصفهان را هم از بختیاري ها بگیرند و 

    68 .هیچ یک نباشند
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 با  آنها  توافق نمودمود  ایلخانی  منعقد  ن نجفی طی  قراردادي  که  با  خوانین جناحآقا نوراهللا

ها  انتخاب  نشود اما این  حاکم غیر بختیاري که حاکم اصفهان از این پس از میان  بختیاري

این نکته که  روحانی مشهور و   69.برخالف رضایت  و توافق  جناح ایلخانی منصوب  نگردد

توافق نموده و  خواه اصفهانی در خصوص  حکومت اصفهان تنها با خوانین جناح ایلخانیمشروطه

قرارداد منعقد نمود حاکی از آن  است که شدت اختالف دو جناح بر سر حکومت اصفهان باعث 

اشجع حاضر به چنین توافق زیانباري گردید تا جناح ایلخانی  براي خاتمه  دادن به حکومت سردار

که هیچ کس غیر از بینی نمود پیشر با این وجود  در همان  هنگام سردار ظف. براي بختیاري  گردد

با عزل  سرداراشجع و   70.ها نخواهد  توانست نظم و امنیت  را در اصفهان برقرار سازدبختیاري

اگر چه او با جناح ـ ) معتمدخاقان(الدوله خان قوامانتصاب حاکمی غیربختیاري  چون  شکراهللا

شکل کشمکش  دو  جناح مدت کوتاهی  م  ـ دوستی نزدیکی  داشت اسعدایلخانی و  بویژه سردار

ظفر به حقیقت بینی سرداراما با ترور  معتمدخاقان  پیش.  بر سر حکومت اصفهان  حل گردید

، اختالف دو جناح باردیگر شدت اشجع به حکومت اصفهانپیوست و با انتصاب مجدد سردار

ن دو لذا براي حل این مشکل دو جناح توافق کردند که حکومت اصفهان توسط خوانی. گرفت

ظفر حاکم اصفهان شد، شریک به عنوان مثال زمانی که سردار. جناح به صورت شراکتی اداره شود

  اما با وجود شراکت سردار جنگ با . جنگ بودایلخانی، نصیرخان سرداروي از جناح حاجی

  ظفر توطئه ایلخانی بر ضد حکومت سردارظفر در حکومت اصفهان باز هم جناح حاجیسردار

  :نویسدسردارظفر خود می. ندکردمی

سلطان محمدخان سردار اشجع ، برادر سردار محتشم و حاکم سابق اصفهان، در تهران براي 

حکومت اصفهان و انفصال من کارها کرد و تحریک ها نمود، پولها خرج کرد و شب و روز آرام 

    71 .نداشت، تا به همدستی برادر خود و صمصام السلطنه مرا معزول کردند

اشجع به حکومت اصفهان منصوب گردید، باز هم ، سردارظفرزمانی نیز که پس از سردار

اما باز هم   72اسعد شریک وي در حکومت اصفهان گردید،ر جنگ فرزند سرداخان امیرمحمدتقی

ایلخانی بر سر اینکه حاکم اصفهان از علیرغم این توافقات، اختالف دو جناح ایلخانی و حاجی

گیري رضاخان در حالی که حتی در اوج قدرت. ام جناح انتخاب شود، ادامه یافتخوانین کد

ها به شدت در معرض تهدید رضاخان قرارداشتند، روابط خوانین بختیاري بر سر حکومت بختیاري

آب  چنان شکر ـ کرد آن را با حیله از چنگ سرداراشجع بدرآوردظفر تالش میکه سردار -اصفهان

عضاي دو خانواده از عملکرد سردارظفر انتقاد نموده و خواستار اتحاد و توافق گردید که عموم ا
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عالوه بر حکومت اصفهان، خوانین دو جناح بر سر حکومت دیگر شهرها چون کرمان،   73.بودند

تشدید اختالفات دو جناح بر سر . نظر داشتندیزد، اراک، کاشان و غیر از آن نیز با یکدیگر اختالف

هاي خارج از بختیاري و تالش خوانین دو جناح براي حل آن و از جمله حکومت مسائل مختلف

ظفر از جناح ایلخانی و سردارمحتشم از جناح حاجیاي میان سردارنجام منجر به معاهدها سر

التجار به عنوان شاهد آن را تایید سئیالتجار بوشهري و ردر این قرارداد که معین. ایلخانی گردید

ظفر محتشم از طرف خود و برادران و برادرزادگانی که با وي متحد هستند با سردارسردار اند،کرده

العمري از انهدام و تخریب فامیل جلوگیري نمود، کارهاي با داشتن اتفاق مادام«توافق کرد تا 

والیتی و دیوانی را با مشورت یکدیگر انجام داده و از طرف دولت هر حکومتی داده شوند با 

وقت اتحاد و  ، چه در تهران و چه در جاهاي دیگر هیچچه در بختیاري. گر شریک باشندیکدی

اتفاق را از دست ندهند، با دوست خارجه و داخله همدیگر دوست و با دشمن خارجه و داخله 

  التجار و معینهمدیگر دشمن باشند و چنانچه میان طرفین تکدري بوجود آمد، حاج

اما این قرارداد نیز همانند قراردادها، توافقات و   74»فین حکم خواهند بودالتجار بین طررییسحاج

هاي میان ایلخانی يهاي مکرر سابق به اختالف و مشاجره دو جناح خاتمه نداد و درگیرتعهدنامه

، حاکمان بختیاري تبار از پس از به قدرت رسیدن رضاخان .ایلخانی همچنان تداوم یافتحاجی

الذکر برداشته شدند و حاکمان آن شهرها از آن پس از میان رجال قسابشهرهاي  حکومت ایاالت و

ه این شکل ها نیز ببا این دگرگونی؛ اختالف نظر بختیاري. شدندبختیاري انتخاب میو مقامات غیر

  .حل گردیده و خاتمه یافت

  

  اختالف بر سر حکومت بختیاري و دو مقام ایلخانی و ایل بیگی

ایلخانی پس از فتح تهران تنها در خارج از قلمرو ایل بختیاري یلخانی و حاجیاما خوانین ا

دچار تفرقه و کشمکش نبودند بلکه در داخل بختیاري نیز اختالف نظر آنها بر سر مسائل مختلف 

مهمترین علل این اختالف یکی مسئله حکومت بختیاري و مناصب ایلخانی . همچنان تداوم یافت

هاي متعدد بختیاري به عنوان بستگان هر دو جناح ي به سر تقسیم طوایف و تیرهبیگی و دیگرو ایل

   .بود

بیگی از سالهاي طوالنی قبل از کشمکش بر سر حکومت بختیاري و دو مقام ایلخانی و ایل

هر کدام از سه جناح . بیگی آغاز شده بودایلخانی و ایل، حاجیمشروطیت میان سه جناح ایلخانی

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


     ...  خانوادگی نبرد: ایلخانی یا حاج ایلخانی 
  

33

، ن  به حامیان خود در دربار و دولت قاجار و براساس میزان قدرت و نفوذ آنانبا توسل جست

ق میان دو .هـ 1312اما سرانجام با انعقاد قرارداد . حکومت بختیاری را مدتی در چنگ خود داشتند

بیگی از قدرت حذف گردید و دو جناح دیگر توافق ، جناح ایلایلخانیجناح ایلخانی و حاجی

بدین صورت که . بیگی بختیاری را از میان خوانین خودشان انتخاب نمایندلخانی و ایلکردند که ای

ترین فرد از خانواده دیگر به مقام ایلترین فرد از خوانین دو خانواده به مقام ایلخانی و مسنمسن

اگر چه انعقاد این قرارداد نشان از هوش سیاسی و تالش خوانین . بیگی بختیاری انتخاب شوند

ختیاری برای حل همیشگی این مشکل داشت اما این توافق باعث نگردید تا اختالف دو جناح بر ب

های اختالف آنها بر سر بیگی برای همیشه مرتفع گردد، بلکه زمینهسر دو مقام ایلخانی و ایل

سال در یکی از دو وجود یک خان کهن. حکومت بختیاری همچنان به میزان کمتری وجود داشت

. گردید تا آن جناح برای مدتی طوالنی حکومت بختیاری را در اختیار داشته باشدعث میجناح با

خان ، محمدحسیناسعد ایلخانی بختیاری از جناح ایلخانیبطور نمونه با مرگ اسفندیارخان سردار

ترین خان دو خانواده جایگزین وی گردید و با مرگ سال، کهنایلخانیسپهدار از جناح حاجی

ترین فرد دو خانواده به جانشینی وی رسید اما او تا السلطنه مسنخان صمصامار، نجفقلیسپهد

السلطنه سالها حیات داشت و چنانچه حمایت بختیاری از مشروطیت و رسیدن آنها و بویژه صمصام

 بایستی تا پایان حیات خود ایلخانیق می.هـ 1312به مناصب باالی کشوری نبود، او مطابق قرارداد 

خان ایلخانی بختیاری نیز پسران حسینقلیدر واقعه مرگ به ظاهر مشکوک سپهدار. بختیاری باشد

ظفر مورد سوءظن بودند که او را توسط پزشکش به قتل السلطنه و سردارایلخانی بویژه صمصام

  ق و براساس آن با مرگ ایلخانی وقت، .هـ 1312اگر چه پس از قرارداد   75.رسانده اند

رسید اما لخانی بطور خودکار به جانشینی او مییاحاجیترین خان دو خانواده ایلخانی و کهنسال

هر دو خانواده عالقه و اشتیاق زیادی داشتند تا ایلخانی بختیاری از میان اعضاء خانواده آنها 

  بیگی با موافقت و مشورت یکدیگر از طرف دیگر مرسوم بود که ایلخانی و ایل. انتخاب شود

ظفر و یا اما بعضی از ایلخانان بختیاری همچون سردار. دار امور حکومت بختیاری باشندعهد

رویی کرده و به دنبال اداره امور به صورت های اخالقی فردگرایانه تکدیگران به لحاظ ویژگی

امور بیگی از میان آنها انتخاب شده بود، عمالً نقشی در اداره ای که ایلفردی بودند و لذا خانواده

  از سوی دیگر گاهی . این مسئله چندان مورد خوشایند و رضایت آنها نبود. بختیاری نداشت

الثانی قراردادی به تاریخ ربیع. اندها نداشتهشنوی و سازگاری با ایلخانها نیز چندان حرفبیگایل
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خان به ایلخانی، در دست است که این دو جنگ، از جناح حاجیاز سردارمحتشم و سردار 1337

بیگی اشجع ایلاند که چنانچه برادرشان سردارظفر ایلخانی بختیاری از جناح مقابل تعهد دادهسردار

ظفر ایلخانی مخالفت و یا عدم مساعدت داشته و باعث ، در کلیه امور بختیاری با سرداربختیاری

یکی دیگر از خوانین  نارضایتی سردار ظفر گردد، آن دو با سردار ظفر مذاکره و با موافقت طرفین

ایلخانی را به سمت ایل بیگی معین نموده و خودشان به هیچ وجه با رفتار نامساعد و جناح حاجی

  76 .اشجع مساعدت ننمایندآمیز سردارمخالفت

شاه ادامه اختالف دو جناح بر سر حکومت بختیاری اگر چه تا دوره آغاز سلطنت محمدعلی

اما با آغاز سلطنت . ق شدت وحدت چندانی نداشت.هـ 1312د داشت اما براثر انعقاد قراردا

شاه دوستی علیایلخانی با محمدجناح حاجی. شاه وضعیت حکومت بختیاری تغییر نمودمحمدعلی

شاه سالها در تبریز به خان امیرمفخم به هنگام ولیعهدی محمدعلیو صمیمیت داشت و لطفعلی

، امیرمفخم و برادرانش را بر یز پس از رسیدن به سلطنتمیرزا نمحمدعلی. خدمت وی مشغول بود

ایلخانی االختیار و بدون شراکت جناحکشید و حتی خواست حکومت بختیاری را بطور مطلق و تام

ها در مقابل استبداد لذا جناح ایلخانی بیشتر از سایر بختیاری. مفخم و برادرانش واگذار نمایدبه امیر

با رسیدن . و تا سرنگونی وی و برقراری مشروطیت پیش رفتند شاه موضع گرفتهمحمدعلی

ها به وزارت و حکومت ایاالت و شهرها که در نتیجه حمایت از مشروطیت بدست آمد، بختیاری

درآمد وزارتی و  اختالف دو جناح بر سر حکومت بختیاری اندکی کاهش یافت زیرا مناصب پر

طلبی و جناح وجود داشت باعث ارضاء حس قدرت حکومتی که در خارج از بختیاری برای هر دو

اما بن مایه اختالف میان دو جناح بر سر حکومت بختیاری از بین . گردیداندوزی آنها میثروت

م مدتی قبل از آغاز جنگ جهانی اول، به سفارش و  1912/ ق  1334تا اینکه در سال . نرفت

این دو جناح، قراردادی میان خود منعقد ق، 1312اصرار دولت انگلیس و برخالف مواد قرارداد 

ایلخانی به مدت پنج سال به سمت جنگ از جناح حاجینمودند که مطابق آن نصیرخان سردار

بیگی از جناح ایلخانی و با مشارکت االختیار منصوب گردید که با انتصاب یک ایلایلخانی تام

جنگ اختیار دادند که کنندگان به سردارضاءدر این قرارداد ام. یکدیگر امور بختیاری را اداره نماید

او را معزول  - السلطنه بودخان فرزند صمصامقلیبیگی که مرتضیدر صورت عدم رضایتش از ایل

در صورت انجام . بیگی منصوب نمایدنموده و یکی دیگر از خوانین جناح ایلخانی را به عنوان ایل

  77 .جنگ درباره این جابجایی ندارده سرداراین تعویض هیچکدام از خوانین حق اعتراض ب
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جنگ از ایلخانی بختیاری و سپس با پایان جنگ جهانی اول مسئله حکومت با عزل سردار

. بختیاری همچنان از امور الینحل باقی ماند و اختالفات دو خانواده بر سر این مسئله ادامه یافت

های اختالفات و جناح بود اما هنوز زمینهق مدنظر د 1312اگر چه از این پس نیز مواد قرارداد 

زیادی میان دو طرف وجود داشت که هر از چند گاهی موجبات کشمکش خوانین دو خانواده را 

اسعد که خان سردارتا زمانی که علیقلی. بردفراهم آورده و تا سرحد یک جنگ خانگی پیش می

انین بختیاری بر سر مسائل مختلف خانی عاقل و دوراندیش بود، زنده بود، از درگیری میان خو

به این صورت که در موارد متعدد همه خوانین دو جناح را که با یکدیگر . نمودجلوگیری می

، آنها را وادار و تشویق به کرد و در آنجا با مذاکره و نصیحتاختالف داشتند به تهران دعوت می

ق شخص دیگری که بتواند در  1336اما پس از مرگ وی در سال  78. مصالحه و توافق می نمود

از آن پس در مواقع . ها جایگزین وی شده و چنین نقشی را ایفا نماید وجود نداشتمیان بختیاری

آمدند و به رسیدگی به هم می ، خوانین دو جناح نه در تهران بلکه در اصفهان گردایجاد اختالف

س اصفهان محل همیشگی تجمع از آن پ. پرداختندمشکالت و مسائل پیش آمده میان خود می

خوانین بختیاری بود که آنها از تهران یا چهارمحال و خوزستان و یا مراکز و شهرهای محل 

های مکرر در آنجا، به مذاکره و حکومت خود به سمت اصفهان حرکت نموده و با گردهمایی

حاکم بختیاری بر سر  اختالفات میان دو جناح. پرداختندمباحثه برای حل اختالفات فراوان خود می

بیگی تا زمان به قدرت رسیدن رضاخان همچنان ادامه حکومت و بویژه دو منصب ایلخانی و ایل

، نتوانستند اختالفات خود را بر سر خوانین حتی با احساس خطر از جانب رضاخان. یافت

ا رضاخان نیز درست بر سر همین اختالفات دست گذاشت و ب. حکومت بختیاری حل نمایند

دو منصب ایلخانی و  ش 1313استفاده از آن و تشدید نمودن هر چه بیشتر آنها سرانجام در سال 

بیگی بختیاری را برای همیشه لغو نموده و به جای آن فرمانداری دولتی را در بختیاری برقرار ایل

ب های جوان به ایل و کسبا سقوط رضاشاه و بازگشت مجدد فرزندان خوانین و یا خان. نمود

ایلخانی بر سر حکومت بختیاری قدرت مجدد، بار دیگر اختالفات دو جناح ایلخانی و حاجی

  خان بختیار فرزند امیرمفخم از جناح های میان ابوالقاسماختالفات و درگیری. سرباز کرد

ایلخانی نشان از تداوم اختالفات دو خان صمصام و پسرانش از جناحقلیایلخانی و مرتضیحاجی

این اختالفات چنان شدت داشت که به هنگام کوچ ایل . بر سر حکومت بختیاری داشتجناح 

به نوشته   79.ها و زد و خوردهایی میان طرفین در نزدیکی شهر ایذه انجامیددرخوزستان به درگیری
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و سقوط رضاشاه، همزمان در دهکرد یا شهرکرد فعلی دو  1320نیکزاد حسینی پس از شهریور 

خان دو نقطه این شهر کوچک تأسیس گردید که یکی مرکز حکومت ابوالقاسم مرکز حکومت در

صمصام بود که هر کدام دارای فراشان و ماموران خانبختیاری و دیگری مقر حکومت جهانشاه

خان در عراق بختیار برادرزاده ابوالقاسمبعدها در دهه چهل شمسی که تیمور  80.خاص خود بودند

پهلوی مشغول بود او نیز توسط ساواک و با توطئه یکی از نزدیکان شاهرضابه فعالیت بر ضد محمد

   81.میربختیار ترور گردیدبختیاری خود بنام بهرام

  

  کشمکش بر سر بستگان و خویشاوندان

آورد، اختالف آنها کی دیگر از مسائلی که میان دو جناح حاکم بختیاری کشمکش بوجود میی

هر کدام از طرفین دارای بستگانی از میان طوایف و . شان بوده استبر سر بستگان و خویشاوندان

گونه بستگان روابط بستگان و خوانین متقابل بوده است بدین. های مختلف بختیاری بودندتیره

های وابسته به ض خوانین نیز طوایف و تیرهوو در ع. نمودندخوانین خود را کمک و حمایت می

بیگی هر کدام ایلخانی و ایلسه جناح ایلخانی، حاجی. دادندداش میخود را حمایت نموده و یا پا

هر جناح هوای بستگان . نمودنددارای وابستگان خاص خود بودند و آنها را به شدت حمایت می

خود را داشت و از اذیت و آزار و یا توهین و تحقیر جناحی دیگر نسبت به بستگان خود به شدت 

بختیاری از آغاز تشکیل سه جناح تا به قدرت رسیدن رضاخان و  در تاریخ. نمودجلوگیری می

های حاکم از چند گاهی بر سر حمایت بستگان میان خوانین جناح ها، هرتضعیف قدرت بختیاری

یکبار در . رفتکرد که گاهی حتی تا آستانه یک جنگ تمام عیار پیش میهای بروز میکشمکش

  اسعد از جناح ایلخانی به دیارخان سردارق براثر تحقیر و توهین اسفن 1318سال

ها به ایلخانیایلخانی  و حبس او در چغاخور حاجیموگویی وابسته جناح حاجیامامقلیخواجه

ها برخاستند اما در حالی که دو جناح نیروهای خود را جمع خشم آمده و به مقابله با ایلخانی

  82.اندیشان میان آنها مصالحه برقرار گردیدآوری نموده و آرایش نظامی می دادند با وساطت خیر

ق صورت .هـ 1312گی از قدرت و ثروت بختیاری که مطابق قرارداد یبایلبا حذف جناح

  های بختیاری اعم از ایلخانی کلیه طوایف و تیرهگرفت، خوانین دو جناح ایلخانی و حاجی

نویسد که قل از سخن دیـگار میکریـمی به نــ. لنگ و چهارلنگ را میان خود تقسیم نمودندهفت

در ایالت دنیا فقط یک مورد در ایران و در ایل بختیاری است و یک مورد هم در تونس دیده شده 
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از این پس هر طایفه یا تیره   83.که دو برادر تمام ایل را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده اند

اده ایلخانی و وابسته به این یک قسمت سهم خانو. بختیاری به دو قسمت مساوی تقسیم گردید

با این   84.ایلخانی  و وابسته به آن گردیدخانواده و یک قسمت یا نصف دیگر سهم خانواده حاجی

در . ها یک نوع دوگانگی در مقام کالنتری بوجود آمدبندی در هر کدام از طوایف و تیرهتقسیم

هر جناح کالنتر  –دو جناح رأس هر نصف طایفه یک کالنتر قرار گرفت که از طرف یکی از 

با دو جناح شدن حکومت در بدین ترتیب . گردیدمنصوب می -نصف طایفه سهم خود را

ایلخانی تقسیم شدند ها به دو قسمت ایلخانی و حاجی، کلیه طوایف و تیره و حتی اوالدبختیاری

.  کرداداره میکه بر هر کدام کالنتری منصوب شده از جانب خوانین همان جناح امورات آن را 

علیرغم این تقسیمات که از سطح متوسط ایل یعنی طایفه که مرکز ثقل ایل نیز بود آغاز شده و تا 

ترین سطوح یعنی کروبو یا اوالد  ادامه داشت، باز هم اختالفاتی در میان دو جناح حاکم، بر پایین

اشت که هر از چند گاهی ها و اوالدهای وابسته خود وجود د، تشسر تقسیمات طوایف، تیره ها

  .  گردیدها و درگیری میان دو جناح میمنجر به کشمکش

  

 نتیجه 

های در طول تاریخ تفرقه و اختالف بر سر قدرت و حکومت، همواره میان خوانین و خانواده

در . حاکم بر بختیاری وجود داشته و موجبات ضعف و اضمحالل قدرت آنها را فراهم آورده است

  ایلخانی و ، حاجیگر ایلخانیحکومت یها و اختالف در میان سه خانواده مکشاین میان کش

. تاریخ قاجار و پهلوی گردیده است بیگی بیش از پیش باعث سستی و فتور قدرت بختیاری درایل

در این پژوهش با استفاده از اسناد، مدارک و منابع تاریخی، چگونگی و کیفیت اختالف میان 

این اختالفات که در . بر سر قدرت و ثروت ایل بختیاری بررسی گردیده استخوانین بختیاری 

گر و در حقیقت در میان فرزندان سه برادر حاکم بر بختیاری بروز ی حکومتسطح سه خانواده

  نموده بود بر سر مسائلی چون رقابت در حکومت بختیاری و بدست آوردن منصب ایلخانی و 

، حمایت و طرفداری از ا خارج بختیاریی یا تصرف امالک در داخل وو  ، خریدبیگی بختیاریایل

مشروطیت یا استبداد و کسب مناصب وزارتی و حکومتی در خارج از بختیاری در روزگار پس از 

ها در کشور نیروهای رقیب و مخالفان روند رو به گسترش قدرت بختیاری. فتح تهران بوده است

ها، اعراب و و پهلوی، ایالت رقیب و همسایه چون قشقایی همچون شاه و مقامات دولت قاجار
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ها به این تفرقه و اختالف دامن زده و در راستاي تضعیف درونی بختیاري سیاست بویراحمدي

تفرقه . هاي حاکم بر بختیاري قرار داده بودندافکنی در میان خوانین و جناحتفرقه يخود را بر پایه

هاي شدید در میان آنها ها و درگیريها منجر به کشمکشن بختیاريو اختالف در این سطح در میا

گردید و در نهایت تضعیف و اضمحالل قدرت خوانین حاکم بختیاري را در دوره پهلوي به دنبال 

  .داشت 
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