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Abstract 

The Bakhtīyārī Āstirikī tribe is an ancient Iranian tribe. The current study employs library and 

descriptive-analytical methods in order to examine the role and status of this tribe in political-

military transitions in Iran and central Zāgrus from the Mongol era up until Qājāriya. It is 

suggested that the Āstirikī tribe has been the largest and most powerful family tribe in central 

Zāgrus for more than six centuries after the spread of Islam. The tribe’s leaders ruled over the 

Bakhtīyārī province for a long period from the Ṣafavīd era until the rise of Qājārs, in diarchies 

issued by the central government and under the titles of “Khān-Sulṭān” or “Khān-Khān”. They 

participated in Iranian battles against foreigners and secured victory. Some of their greatest 

accomplishments in the political-military transitions of Iran include: rebellion and declaration of 

autonomous government by Amīr Tājmīrkhān Bakhtīyārī Āstirikī, Amīr Jahāngīrkhān Bakhtīyārī 

Āstirikī’s participation in the battle of Yerevan and defeating the Ottomans, the Hamidān War and 

forcing the Ottoman army out of town, battle with Maḥmūd Hotak, the conquest of Herat and 

Qandihār during Nādirshāh’s reign, and accepting Iran’s regency by ʾAbulfatḥ Khān Bakhtīyārī 

Āstirikī after the death of Nādirshāh. The article draws on seven documents alongside library 

resources. 
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حکومتگران بختیاری؛ بررسی نقش و جایگاه قبیله آستِرِکی )آستروکیان( بختیاری 

 و منطقه زاگرس میانی نظامی  ایران -در تحوالت سیاسی 
 از دورۀ مغوالن تا قاجاریه 

 دکتر علی بهرامسری بختیاری
 .آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه  آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران ، تهران، ایراندانش

bahramsaria905@yahoo.com 
 چکیده

ای و شریوه های کهن ایرانی است. پژوهش کنونی با بهرره برردن از روک کتابخانرهقبیله آسترکی بختیاری یکی از قبیله
 –ها از دورۀ مغوالن تا  قاجاریه در تحوالت سیاسری تحلیلی در پی آن است که به بررسی نقش و جایگاه آن-توصیفی 

دهد که پس از اسالم، قبیله آسترکی بریش های این پژوهش نشان مینظامی ایران و منطقه زاگرس میانی بپردازد. یافته
است و سران این ایل در یک دورۀ طوالنی از دورۀ  ترین و نیرومندترین طایفه در زاگرس میانی بودهاز شش سده بزرگ

خران( برر  –سلطان( یرا )خران  –ی حکومت مرکزی با القاب )خان صفویه تا قاجاریه به شیوه حکومت دو نفره از سو
شردند. کردند و به پیروزی نایل میهای ایران با بیگانگان هنرنمایی میاند و در جنگوالیت بختیاری حکومت  کرده

نافرمانی و اعالم حکومت خودمختاری توسط امیرتاجمیرخان بختیاری آسترکی، شرکت امیرجهانگیرخران بختیراری 
ها، جنگ همدان و بیرون راندن سپاه عثمانی، نبرد با محمود قندهاری، فرت  آسترکی در نبرد ایروان و شکست عثمانی

خران بختیراری آسرترکی پرس از مررگ هرات و قندهار در زمان نادرشاه، پذیرک نیابت سلطنت ایران توسرط ابوالفت 
است. در این پژوهش افزون برر منراب   نظامی ایران بوده –ها در تحوالت سیاسی ترین دستاوردهای آننادرشاه از مهم

 .استای، هفت سند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته کتابخانه
 وار. نبشته ُبِنهآسِترکی، سنگ: صفویه، بختیاری، امیرتاجمیرخان، امیرجهانگیرخان، هاکلیدواژه
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 مقدمه
ها و ست که همانند دیگر نواحی ایران جایگراه قبیلرهزاگرس میانی بخشی از سرزمین پهناور و بزرگ ایران ا

اند. یکری از ایرن است که در تاریخ ایران نقش به سزایی داشرتههای مختلف ایالت و عشایر ایران بوده تیره
دهرد و در ایالت؛ ایل آسترکی بختیاری است که بخشی از جامعه قوم لر برزرگ )بختیراری( را تشرکیل می

 اند. های مغول تا قاجاریه نقش بزرگی ایفا نمودهدوره نظامی -تحوالت سیاسی 
کره بره نقرش « قبیله آسترکی»دربارۀ پیشینۀ پژوهش، گذشته از مقالۀ کوتاه جهانگیر قایم مقامی با نام 

 038های صلیبی  و تشکیل نخستین کنفدراسیون لر بزرگ )بختیاری( در حردود طوایف لر بزرگ در جنگ
گونره اسرت، هری پرداخته -تا دورۀ شاه تهماسب یکرم  -ط سران قبیله آسترکی ق و رهبری آن توس 058 –

است. نوآوری پژوهش حاضرر ایرن اسرت کره ضرمن اشراره بره خاسرتگاه و پژوهش دیگری انجام نگرفته
نظرامی،  –جغرافیای قبیله آسترکی بختیاری و وجه تسمیه بختیاری، نقش ایل یاد شده در تحوالت سیاسری 

ویژه از دورۀ صفویه تا قاجاریه و فرمانروایی بر والیت بختیاری را واکاوی و تحلیل نموده ن بهاز دورۀ مغوال
و در پی پاسخگویی به این پرسش است که ایل یاد شده در والیت بختیراری از دورۀ مغرول ترا پایران دورۀ 

  معتبر تاریخ ایرران، است؟ در این پژوهش تالک گردید که بر بنیاد منابزندیه، چه نقش و جایگاهی داشته
اند و به تاریخ قبیله کهن آسترکی بختیاری که پیش از برآمدن دولت صفویه امیراالمرای منطقه لر بزرگ بوده

نرام اینکه نام بختیاری که از آغاز صفویه ابتدا لقب امیران آسترکی گردید، نام یکی از سرران ایرن طایفره بره
ق که در آن آشرکارا بره جایگراه 999وار به سال نبشته بنهباله، سنگبود، پرداخته شود. در دن« امیر بختیار»

یعنی حکومت دو « سلطان -خان »است که نشان از فرمانروایی خان و سلطان اشاره گردیده، پرداخته شده 
نفره در بختیاری دارد. بنابراین، دودمان خوانین بختیاری آسترکی یکی پس از دیگری در دو شاخه جانشرین 

شدند. ریاسرت کرل کار گماشته می عنوان حاکم یا فرمانده قشون در دستگاه دولتی بهد و اغلب بهشدنمی
ق( برر عهردۀ 0428بختیاری از آغاز پادشاهی صفویه تا پایان زندیه و بخشی از حکومت قاجار )ترا سرال 

-ظرامی یرا صراحبعنوان فرمانردهان ناست. جایگاه این خوانین بهدودمان خوانین بختیاری آسترکی بوده 

منصبان کشوری به لیاقت و شایستگی آنان بستگی داشت. هر گاه مالیات والیت و احشام خرود را بهنگرام 
کردند، در این مقام برجای جمعی خود را به نیروهای دولتی معرفی میکردند و سربازان ابوابپرداخت می

نمودند و یرا برر کنرار و یکری دیگرر از ایرن ماندند. در غیر این صورت یا اعالم استقالل و نافرمانی میمی
تحلیلری  –این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، پژوهشی توصریفی . شددودمان به حکومت گماشته می
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نبشته، دو فرمان حکرومتی، یرک ای از هفت سند شامل دو سنگاست و افزون بر روک گردآوری کتابخانه
ای اطالعات است که در روک کتابخانهمزاده، بهره برده شده سنگ آرامگاه، یک قبالۀ ملکی و تذکره یک اما

 است.ها راهبرد اصلی و تجزیه و تحلیل داده
 

گذری بر تاریخ بختیاری پیش از صفویه؛ خاستگاه قبیلهه سسهترکو و و هه تهه یه 
 بختیاری

ربرارۀ وجره اسرت. د لنرگ دورکری برودهزاگرس میانی خاستگاه قبیلۀ آسترکی یکی از قبایل بختیاری هفت
یافتره قبیلره  توان به گزارک هرودوت استناد نمود که واژۀ آسترکی امروزی شکل دگرگرونتسمیه آسترکی می

 4ها )= فریدن کنونی( دیگر قبیله ماداست که همسایه پارتاکن 0آستروکیان( از قبایل ماد« )= هااستروکات»
گفتنرد، گونره کره هگمتانره را اکباتانرا میانیان هماناند و اکنون نیز هستند. این احتمال وجود دارد یونبوده

دهد که اسکندر پس از ترک شوک بره رودخانره گفتند. دیودوروس گزارک میآستروکیان را نیز اوکسیان می
گیررد و برا گرذر از آن، تیگرس )کارون( ]در شوشتر[ رسید که از کوه مردمان اوکسریان سرچشرمه میپسی

ق 938در دورۀ اسالمی، حمدالله مستوفی نخستین کسی است که در سال  3د.سرزمین اوکسیان را درنوردی
بره اتابرک  2طایفره دیگرر از شرام 42بررد کره بره همرراه از طایفه آسترکی در راس طوایف لربزرگ نرام می

ق، در بخرش اردکران شریراز، برخری از 980نامه امامزاده محمد بره سرال در وقف 2اند.پیوسته 5هزاراسب
شده ه: استرکی، راکی، جانکی،  بهداروند، چهاربره، حموله، میکور، کرایی و بابادی نام برده طوایف ازجمل

                                                 
 .346، تاریخ هرودوت، . هرودوت0
 .346، تاریخ هرودوت، . هرودوت4
 .620-632، در کتابخانۀ تاریخی و شرق باستان ایران سیسیلی،. 3
که اتابک یوسف هزار اسب جانشین پدر گردید، اقوامی از جبل السماق ]جبل اکراد[ شام )= سوریه کنونی( چون . حمدالله مستوفی گزارک داده است هنگامی2

طوایف متفرق چون: استرکی، مماکویه، مختراری، جروانکی، بیردانیان  گروه عقیلی از نسل علی بن ابی طالب، گروه هاشمی از نسل هاشم بن عبدمناف و دیگر
لیرراوی، ممرویی، ]شاید بهداروندان یا بندانیان[، زاهدیان، عالیی، کوتوند )= گتوند(، بتوند، بوازکی، شوند، زاکی )= راکری(، جراکی، هرارونی، آشرکی، کروی 

(، کسدانی )= کسدی(، مدیحه، اکورد، کوالرد و دیگر قبایل که انسابشان آشکار نیست، بدو یحفومی، کمانکشی، مماسنی )= ممسنی(، ارملکی، توانی )= تونی
 (.  42، شرفنامه )تاریخ مفصل کردستان(؛ بدلیسی، 20، التواریخ معینیمنتخب؛ نطنزی، 520 – 258، تاریخ گزیدهپیوستند. )مستوفی، 

شوند، اصالتًا نام اتابکان فضلویه یا اتابکان لرستان بزرگ خوانده میجری قمری قدرت گرفتند و بهدودمانی که در سرزمین لر بزرگ از حدود نیمۀ سدۀ ششم ه. 5
هرا ابوالحسرن پذیرفتنرد. برزرگ آن از کردان شام )= سوریه( اند که در سال پانصد هجری قمری به لرستان بزرگ آمده و حکومت آنجا که برا دودمران بردر برود را

ق نوادۀ ابوالحسن با کنیۀ ابوطاهر دودمان بدر را منقرض نمود و خود را اتابک خواند و دودمان فضلویه را بنیاد نهاد. این دودمان  330فضلوی بود. در حدود سال 
ه شدرفنام؛ بدلیسری، 29 -39، التواریخ معیندیمنتخدب، ؛ نطنرزی529 – 539، تاریخ گزیدده)مستوفی، ق بر سرزمین لر بزرگ فرمانروایی نمودند 226تا سال 

 (.  34 -43، )تاریخ مفصل کردستان(
 .343-340، تاریخ گزیده. مستوفی، 2
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   0است.
به گزارک مستوفی خواجه احمد ]فرزند[ حاجی آسترکی یکی از ارکان قدرتمند دولت اتابک افراسیاب 

برا  4شرد.ابک کشته دست اتق( و از خواجگان با رای و تدبیر و صاحب تمول بود، که به 295–200یکم )
نرام ای شاهد شخصری برهکشته شدن او، پیوند میان قبیله آسترکی و اتابکان تیره شد. بنابه گزارک شبانکاره

اسرت. یرزدی که شاید امیربهرام شاه آسرترکی بروده  3شاه )= بهرام شاه( در درگاه طغاتیمور هستیمامیربیرام
نوه تیمرور بره رامهرمرز تاختنرد و در نبرردی سرنگین از ق امیرزاده رستم، 083دهد که در سال گزارک می

ها بره انتقرام کشرته شردن دهرد کره آسرترکینطنزی گزارک می 2لراسترگ )= آسترکی( غنایم بسیار گرفتند.
  5ق(، قیام کردند و او را کشتند. 000دست اتابک احمد )شان بهزادهسردار

عنروان بخشری از سرربازان طایفه دیگر پیشرتر بره 42ها به همراه مقامی آسترکیبه نوشتۀ جهانگیر قائم
 2بودنرد.الدین ایوبی ناحیه زاگررس را تررک کررده ق( و صالح520ر540اتابک موصل، عمادالدین زنگی )

اند. زبردستی و چراالکی دهد که لرها در سراسر شام و همچنین در مصر نشیمن داشتهالعمری گزارک می
بنرابراین طوایرف  9هرا پرداخرت.به وحشت انداخت و بره کشرتار آن ق( را509-522الدین )ها صالحآن

 است. ها را وادار به بازگشت به لرستان بزرگ کردهاند که ایوبی آنمهاجر همان لرهایی بوده
مقامی این قبایل با اسکان دوباره در لرستان به تدریج از اتابک مسرتقل شردند و توانسرتند گفتۀ قائم به

ری را تشکیل دهند. پس از سررنگونی اتابکران، طایفره آسرترکی نخسرتین کنفدراسریون کنفدراسیون بختیا
  0کرد.بختیاری را رهبری می

شاه فرزند امیر اردشریر در بهرام  پس از سرنگونی اتابکان، یکی از بزرگان و سرداران آسترکی به نام امیر
گ را برا هرم یکپارچره نمرود و اوضراع ق پس از چیرگی بر رقیبان، بار دیگر طوایف لر بزر038حدود سال 

سر )َسر به معنری سررور، نابسامان لربزرگ را سر و سامان بخشید و در ایل صاحب قدرت گردید و به بهرام

                                                 
 .236-203، «محمد روستای ساران باال ه.ق. مربوط به امامزاده 603نام برخی از ایالت و عشایر فارس در وقفنامه سال »کیش، صداقت. 0
 .346، تاریخ گزیدهمستوفی، . 4
 .106، االنسابمجمعای، شبانکاره. 3
 .224/ 2، بحرینسعدین و مجمعمطلع؛ سمرقندی، 3033، ظفرنامه تیمورییزدی، . 2
 .44، التواریخ معینیمنتخبنطنزی، . 5

6. Qāʾem-Maqāmī, “ĀSTARKĪ,” Encyclopædia Iranica.   
 . 13، قوم لراللهی بهاروند، امان. 9

8. Qāʾem-Maqāmī, “ĀSTARKĪ,” Encyclopædia Iranica.  
 .14، دو سفرنامه درباره لرستانادموندز، 
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  4یعنی کنفدراسیون بختیاری را تشکیل و آن را رهبری نمود. 0ساالر و رهبر( نامبردار شد.
که از زمان صفویه « بختیاری»نروای لربزرگ شد. نام شاه فرمابختیارشاه پسرک امیرپس از امیر بهرام 

 2لر بزرگ از زمان صفویه به بختیاری موسروم گشرت. 3است.جانشین لربزرگ گردیده، از نام او گرفته شده 
ترا اوایرل پادشراهی  بختیراری 5بردنرد.نام خوانین بختیراری نرام میها بهدر تاریخ صفویه از سرکردگان آن

در تراریخ « بختیراری» واژۀ 2رگ شناخته بود، پرس از آن بره بختیراری نرامبردار شرد.صفویه به همان لربز
وار در سرال نبشته ُبِنهعنوان شهرت و نام خانوادگی امیرتاجمیرخان آسترکی در سنگُلربزرگ، نخستین بار به

  9است. که نام نیای سوم وی بوده کار رفتهق به999
، نرام حکومتگرهرای ، بسریاری از خانردانشناسیجامعهلعرات مطا»برطبق به نوشتۀ نورعلی مررادی 

هرا کره ها و خانداناند ... . برخی از این سلسلهرا از نام نیا و جد پدری اخذ کردهخویش سلسله و خاندان 
ها را به این نرام عنوان نام سلسله و خاندان حکومتی خود برگزیدند )یا دیگران آننام نیا و جد پدریشان را به

کردنرد یرا دیگرران آن خواندند( بعدها نام خاندان خود را به سرزمینی دادند کره برر آن فرمرانروایی مریمی
سرزمین را به آن خاندان منسوب کردند و نامیدند. ازجملره سررزمین عثمرانی کره نرام خرود را از خانردان 

. از همین رو پس از انقرراض عثمانی و خاندان عثمانی نیز نام خود را از عثمان جد پدریشان گرفته بود ... 
از سرران طایفره « تاجمیرخران بختیراری»نرام اتابکان لر بزرگ... در عهد شاه تهماسب صفوی، مردی بره

، از سوی پادشاه صفوی لقب سرداری گرفت و حکمرانی لر بزرگ به وی سپرده شرد... .مللرف «آسترکی»
امیر تاجمیر بختیاری که اباعن جد »ت که در شرح تاجمیرخان بختیاری نوشته اس عباسی عالم آرایکتاب 

کس رام نشرده برود از وفرور عقیردت و )=پدر در پدر( امیر و امیرزاده لرهای بختیاری بود و تاکنون با هی 
بنابراین خاندان بختیاری پردر در پردر پیشرینۀ حکمرانری و «. اخالص به درگاه شاه صفوی شرفیاب شد...

اند. در حقیقت پدر تاجمیرخان، بهرام، معروف به بهرامَسرر )َسرر و اشتهسابقه اشرافی در منطقه لر بزرگ د
-َسره در لری به معنی رهبری است( والی و امیر در لر بزرگ بود و فرزند وی یعنی جد تاجمیرخان فردی به

                                                 
 .                     337، وار من ایل منبنهبختیاری، . 0

2. Qāʾem-Maqāmī, “ĀSTARKĪ,” Encyclopædia Iranica.  
 .336، وار من ایل منبنهبختیاری، . 3
 .42، شرفنامه )تاریخ مفصل کردستان(بدلیسی، . 2

5. Perry, 'Forced Migration in Iran during the 17th and 18th centries', Iranians studies. 
، تاریخ سیاسدی اتتمداعی بختیداری؛ گارثویت، 1، ها و خاطرات سردارظفریادداشت؛ سردارظفر، 332،تاریخ بختیاریسپهر و سردار اسعد،  السلطنه. لسان2

 .22 ترجمۀ مهراب امیری،
 .14–12، وار من ایل منبنهبختیاری، . 9
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گرفرت و « بختیرار»بود که تاجمیرخان بختیاری، نام سلسله و خاندانش را از نام نیا و جدک « بختیار»نام 
  0«.شدخوانده می« والیت بختیاری»ها نیز اطالق شد و این نام خاندان حاکم، بر قلمرو حکمرانی آن

بره گرزارک مرنجم یرزدی  4شاه جانشین گردید.بابک شاه آسترکی فرزندک امیرپس از مرگ امیربختیار
برردار شراه صرفوی شراه[ و میرعزیرز پسرر  بهررام ]بختیراری[ فرمرانامیر پسر بوبک شراه ]بابکامیر تاج 
به نوشتۀ شاملو نیاکان این دودمان پیش از برآمدن آفتاب دولت پادشاهان صفوی به یاری بخت  3گردیدند.

ریاست کل بختیاری از آغاز پادشاهی  2خود در میان ایل بختیاری به فرمانروایی و رتبه امارت دست یافتند.
خانردان  5خان بختیراری آسرترکی برود.ان جهانگیرصفویه تا زمان پادشاهی زند در اختیار دودمان و نوادگ

هرا وار بودند و در سردشت گرمسیر نشیمن داشتند. حکومت تمام بختیاری برا آنجهانگیرخان صاحب بنه
  2بود و پیش از پادشاهان صفویه امیراالمرا بودند.

 
بختیاری و صهفویه  خخههتیف مرماخروایها  و امیهرا  بختیهاری؛ امیرتا  یرخها   

 خا  و امیر هاخگیرخا  بختیاری سسترکوحهیفاهامیرش
امیر تراج»خان فرزند امیربابک شراه، نخسرتین ایلخران بختیراری در روزگرار صرفویه، برا نرام تاجمیرامیر

 9است. در مناب  القاب وی به این صورت آمده اسرت: خرانی امیرتراجمیر بختیراری،« میر()تاجمیر= تاج
 04میر،میرتراج 00تاجمیر،امیر 08تاجمیر،میر/ امیرتاجامیر 9تاجمیر بختیاری،امیر 0امیر استرکی/ تاجمیر،تاج

میرخران تاجمیرخران/ تاج 4امیر اسرترکی،تاج 0امیر اشترکی،تاج 02میر استرکی،تاج 03امیرتاجمیر بختیاری،

                                                 
 «.منشا نام بختیاری»ی بیوارالیما، . مراد0
 .63، وار من ایل منبنهبختیاری، . 4
 .167،تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 3
 .332، الخاقانیقصصشاملو، . 2
 .2، تاریخ بختیاری؛ درگاهی، 330، تاریخ بختیاریاسعد،  سپهر و سردار. 5
 .70و  2، ها و خاطرات سردارظفریادداشتسردارظفر، . 2
 .77، وار من ایل منبنهری، بختیا. 9
 .44-42، شرفنامه )تاریخ مفصل کردستان(بدلیسی، . 0
 .324، آرای عباسیتاریخ عالمترکمان، . 9

 .362، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 08
 .203، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 00
 .167، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 04
 .316، آرای عباسیتاریخ تهانوحید قزوینی،  03
 .7، تاریخ بختیاریاوژن بختیاری، . 02
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ه از امیرتاجمیرخان نخستین فرمرانروای بختیراری اسرت کر 5میر آسترکی.تاج 2میر استرکی،تاج 3آسترکی،
 نامیده شد. 9«سرداری بختیاری»که لقبی حکومتی بود و  2«خان»سوی پادشاه ایران به سرنام 

اسرت. در منراب  « حسرین»نام وی  0خان آسترکی است.خان فرزند امیرعلی)سلطان( حسینامیرشاه  
میر  08حسین، شاه بختیاری /میر حسین شاه امیر 9چین، شاهاست: امیر القاب وی به این صورت ثبت شده

حسرین  امیرر شراه 00حسرین/  امیرحسرین، سرلطانحسرین/ امیرر  حسین/ امیر شاه حسین /سلطان سلطان
 04حسین. شاهبختیاری/ امیر 

خان فرزند امیرتاجمیرخان بختیاری آسترکی است. در مناب  القاب وی به ایرن صرورت امیر جهانگیر 
 03ق،999وار بره سرال نبشرتۀ بنرهامیرتاجمیر بختیراری در سنگسلطان پسر است: جهانگیر ثبت گردیده 

جهانگیرخران بختیراری/ میرر بختیراری  05جهانگیر بختیاری/ میرجهرانگیر،امیر 02جهانگیر بختیاری،میر
خرران میرجهانگیر 00جهانگیرخرران بختیرراری آسررترکی،امیر 09خرران بختیرراری،جهانگیر 02جهانگیرخرران،

خران جهانگیر 44میرجهانگیرخران بختیراری، 40خران،جهانگیر 48،میرجهانگیرخران بختیراری 09آسترکی،
                                                                                                                   

 .20، تاریخ بختیاریسپهر و سردار اسعد، . 0
 .324، تاریخ بختیاریسپهر و سردار اسعد، . 4
 .376و  32، بختیاری در آیینه تاریخ؛ گارثویت، 170و  24 ترجمۀ مهراب امیری،، تاریخ سیاسی اتتماعی بختیاریگارثویت، . 3
 .74، . ترجمۀ محسن محسنیاننشین ایرانی در پویۀ تاریخوهها: عشایر کبختیاریامان، . 2
 .3، تاریخ بختیاریدرگاهی، . 5
 .76-77، وار من ایل منبنهبختیاری، . 2
 .42، شرفنامه )تاریخ مفصل کردستان(بدلیسی، . 9
 .323، وار من ایل منبنهبختیاری، . 0
 .362، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 9

 .203، اسیتاریخ عبمنجم یزدی، . 08
 .132-137، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 00
 .32، تاریخ مالکمال مالکمال،. 04
 .76-77، وار من ایل منبنه. بختیاری،  03
 .44-42، شرفنامه )تاریخ مفصل کردستان(بدلیسی، . 02
 .136، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 05
 .3027؛ 432؛ 430؛ 402، آرای عباسیتاریخ عالمترکمان، . 02
تاریخ سیاسی ؛ گارثویت، 67، شناخت سرزمین بختیاری؛ نیکزاد امیرحسینی، 437، تاریخ بختیاری؛ سپهر و سردار اسعد، 77، تاریخ مالکمالکمال، مال. 09

 .24 ترجمۀ مهراب امیری،، اتتماعی بختیاری
 .377؛ 32، بختیاری در آیینه تاریخگارثویت، . 00
 .7، خ بختیاریتاری؛ اوژن، 1-3، تاریخ بختیاریدرگاهی، . 09
 .67، شناخت سرزمین بختیاری؛ نیکزاد امیرحسینی، 30-7، تاریخ بختیاریاوژن، . 48
ترجمرۀ  تداریخ سیاسدی اتتمداعی بختیداری گارثویرت، ؛ 92، شناخت سرزمین بختیاری؛ نیکزاد امیرحسینی، 058، تاریخ بختیاری. سپهر و سردار اسعد، 40

 .372؛ 333؛ 24، مهراب امیری
 .23، تاریخ بختیاریردار اسعد، سپهر و س. 44
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باید به این  2جهانگیرخان امیربختیاری.3امیرجهانگیرخان بختیاری، 4جهانگیرخان آسترکی، 0میربختیاری،
 است. و گاهی در یک متن از هردو استفاده شده 5نکته اشاره کرد که واژۀ میر کوتاه شده امیر است

شهور سرنه اربر  و سربعین و تسرعمایه کره امیرخران موصرلو حراکم همردان  در»به گزارک بدلیسی 
طهماسب جهه تحصیل تقبالت لربزرگ که مشهوراند بره بختیراری ... شراه طهماسرب الفرمان شاهحسب

بود که هر سال مبلغ خطیرر سرداری الوسات را بتاج امیر استرکی که عمده عشایر آن قوم بود، تفویض کرده 
داده باشرد و تراجمیر در ادای آن مبلرغ عراجز آمرده بردین سربب بدسرت شراه یوان او مریبر وجه تقبل بد

طهماسب بقتل رسید. بعد از قتل او شاه طهماسب پیشوایی آن قروم را بمیرجهرانگیر بختیراری کره او نیرز 
   2«.ازجمله متعینان آن الوس است ارزانی داشت

لربرزرگ یرا »بررای خطراب بره « قروم»ف( و طوایر« )= الوسرات»در این گزارک، بدلیسی از دو واژۀ 
است برای خطاب به الوس یا طایفه آسترکی که « الوسات»طایفه( که مفرد « )= الوس»و از واژۀ« بختیاری

میرجهرانگیر »اسرت و منظرور ایشران از  یکی از طوایف )الوسات( لربزرگ یا بختیراری بروده، بهرره بررده
اگرچره بره نوشرتۀ  9اسرت. عنی از الوس )طایفه( آسترکی بوده، ی«بختیاری ازجمله متعینان آن الوس است

دهند کره او ترا سرال روزگار نشان میاست اما مناب  هم تهماسب کشته شده امیر به دست شاهبدلیسی تاج
 است.  ق زنده بوده0809

یرخان ق به دستور امیرجهانگ999خان بختیاری که در سال وار خلیلُبنه نبشتهنخست به بررسی سنگ
 پردازم. است، میحکاکی شده

 
 
 
 

                                                 
 .436، تاریخ بختیاریسپهر و سردار اسعد، . 0
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 چاپ گردید. 0304بار توسط نگارنده شناسایی، بازخوانی و در سال نبشته نخستیناین سنگ
المتقین و مقتداء  العارفین و برهانك العزتك حضرت قدوسعمارته عن رفعه قد متعنا فی »متن کتیبه: 

ابیطالب و علری المرسلین، ]علی اوالد[ ابوالحسن علی ابنم علی االوالد سیدارباب الصاله و الیقین السال
دستگاه نظارت الحکومرت و  الله مرجوع العارفین واالحضرت امارت و ایالت، رفعهاوالد الحسین قد من 

 . تاجمیر بختیاریکخال امیرالحرمین / خانیسلطان ابن حضرت مستطاب حاجی العز و االقبال؛ جهانگیر
 «. حسین خوانساری سنه سبعه و سبعین و تسعمایه الدینکمالگوشۀ راست: حسن ابن خواجه 

ایم. ای خردای پراک اک از بلندای عزت و حجت تو برای خردا ترسران، بهرره برردهترجمه: در آبادانی
نردان سررور دانایان به ذات و شهود و )ای( مقتدا و پیشوای نمرازگزاران و اهرل صربر و یقرین؛ درود برر فرز

طالب و فرزندان حسرین؛ قطعرا خداونرد بازگشرت عارفران را فرستادگان و فرزندان ابوالحسن علی ابن ابی
منت نهاد. واالحضرت، صاحب فرمانروایی و حکومت خودمختار )ایالت( دسرتگاه نظرارت و حکومرت 

کخال )شراید انیسرعادت، خربختی، جهانگیرسلطان فرزند حضرت صاحب بلندپایه، دارای اقتدار و نیک
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 کدخدا یا کیخا( امیرتاجمیر بختیاری.
  0]قمری[. 999حسین خوانساری؛ سال الدینکمال]نویسنده[: حسن فرزند خواجه 

برای امیرجهانگیر اسرتفاده شرده « سلطان»برای امیرتاجمیر و لقب « خان»نبشته از لقب در این سنگ
فویه، شاردن جهانگرد اروپایی که در زمان شاه سلیمان است. در زمینه جایگاه خان و سلطان در روزگار ص

گویند و ایرن واژه قردرت و می« خان»ها به فرمانروایان ایالت»است، گزارک داده است  به ایران سفر کرده
ها عمومًا مانند یک پادشاه کوچرک برر سررزمین و قروم خرود فرمرانروایی دهد. خانتوانمندی را نشان می

دشاهان، کاخ، دربار و دیوان محاسبات دارند. خان یا حاکم به سرپاه ایالرت خرود توجره کنند و مانند پامی
شرود، چرون بخشری از ویژه دارد. هنگام جنگ به حکمرانان بزرگ، لقب سردار یا فرمانروای سرپاه داده می

ام( ها گردآوردن نیروهای حکام دیگر و سپاه خودشان و فرماندهی آنهاست. فرمانروایران )حکروظایف آن
ها کره بر خانشوند. افزونها میها اگر بمیرند یا به مقام باالتری دست یابند، فرزندانشان جانشین آنایالت

در محل ماموریت خود نماینده پادشاه هستند، و هر یک به تناسب جایگاه و مقام خود، دربراری جداگانره 
نامند و طبق دستور دولت به سازمان می« انسلط»ها را تری نیز وجود دارند که آندارد، فرمانروایان کوچک

هرای برزرگ تر از خانهای پراییناند. سلطان معمواًل لقب خانها وابستهاداری فرمانروایان )حکام( ایالت
  4 «.است

های گوناگون شان به ردهوالیان و حکام در دورۀ صفویه برحسب بزرگی و اهمیت منطقه زیر فرمانروایی
ها القاب و عناوین گوناگونی یعنی بیگربیگی، والری، ها هم آنبر حسب همین درجه اند وبندی شدهبخش

خان، سلطان )فرمانروایان درجه دوم( و وزیر داشتند. عنروان خران بررای بزرگران کشرور، والیران و حکرام 
ان و دادن دسرتورهای خرها دارای جانشینی بودند که وظیفه انجرام شد. اغلب خانگوناگون به کار برده می

تر را بر دوک داشت. جانشین خان از نظر درجه و مرتبه پس از سلطان کره حراکم درجره اداره امور کوچک
هرا، منظرور ایجراد روابرط دوسرتانه میران درباریران و بختیاریبه نوشتۀ امان بره 3دومی بود، جای داشت.

  2]بختیاری[ را دریافت کرد. )= سلطان( و یا والی ایالت لرستان بیگیمیرجهانگیرخان بختیاری، لقب ایل
عنروان لقرب امیرتراجمیر بار واژۀ بختیراری برهاند از: یک( نخستینشش ویژگی مهم این کتیبه عبارت

در بختیاری برای امیرتاجمیر آسترکی به کار « خانی»است. دو( برای نخستین بار لقب آسترکی به کار رفته 
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برای خود « سلطان»بار از لقب است، نخستینی نوشته شده است. سه( جهانگیر که کتیبه به دستور و رفته
است. به سخن دیگر امیرجهانگیر در زمران نگرارک بهره برده که نشان از حکومت اشتراکی با پدرک بوده 

برای خودک بهره بررده « سلطان»برای پدرک که هنوز زنده بوده و از لقب « خانی»نبشته از لقب این سنگ
است. به گزارک کمپفر لقب سلطان )حاکم درجه دوم( در  ین پدر و هم سلطان بودهاست. یعنی هم جانش

ها در شرد. سرلطانتر به او واگذار میاست که حکومت نواحی کوچکتر از خان بوده روزگار صفویه پایین
ومرت هرا دارای فرمرانروایی و حکگونه کره در مرتن آمرده؛ آنچهار( همان 0ها مسئولیت داشتند.برابر خان

کره « امارت»مختار؛ دستگاه نظارت و حکومت بلندپایه، و دارای اقتدار بودند. پنج( استفاده از عنوان خود
است یعنی افراد قبرل از رسریدن بره حکومرت بره در روزگار صفویه همواره مقدم بر اعطای حکومت بوده 

هرانگیر دارای امرارت و فرزنردک امیرج رسریدند. پرس امیرتاجمیرخران پردر وی حراکم برودهامارت می
اسرت:  شش( در پایان هویرت و نسربت فرمرانروا و جانشرینش نوشرته شرده است.)فرماندهی سپاه( بوده 

 4«.جهانگیرسلطان فرزند خانی امیرتاجمیر بختیاری»
جد )= پدر در پدر( میر و میرزاده )= امیر و امیرزاده( امیرتاجمیر بختیاری که اباعن»به گزارک ترکمان: 

کرس رام نشرده برود از وفرور )لرها( بختیاری بود و تا غایت مانند وحشی صفتان بادیه خالف با هری الوار
های الیق گذرانیده و بعذر تقصیرات ایام ماضی متقبل عقیدت و اخالص بدرگاه ملک مناص آمده پیشکش

در ایرن  3«.المرام رخصرت انصرراف یافرتخدمات کلی گشته بخالع فاخره معزز و ممتاز گردیده مقضی
خان بختیاری فرمرانبردار اوامرر پادشراه ایرران نبرود و خرود را کند که امیرتاجمیرگزارک به روشنی بیان می

بها های گرانهایی که در حق او شده بود به خلعتخاطر کوتاهیدانست. همچنین بهفرمانروایی مستقل می
سیار قدرتمند و سرکش بود بره درگراه [ امیرتاجمیرخان بختیاری که ب0882ق ]0885دست یافت. در سال 

  2عباس یکم آمده و مورد بخشش و لطف قرار گرفت. شاه
تهماسب کشرته نشرد  ق توسط شاه992امیرخان آسترکی بختیاری نه تنها در سال نتیجه اینکه امیرتاج

ز از ترکمران و وحیرد قزوینری نیر مختاری نمود. گزارک اسرکندربیگبلکه اعالم استقالل و حکومت خود
پادشاهان و داشتن حکومت مستقل و سرانجام صل   خان بختیاری از فرمانسرکشی و نافرمانی امیرتاجمیر

 دهند و این سازک یک سال بیشتر نپایید.ق خبر می0882عباس یکم  در سال با شاه 
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 میا  پرده سه ساله 
یر را از ایالت بختیراری برکنرار ق گزارک داده است که امیرتاجم0889یزدی در ذیل رویدادهای سال منجم

چین ]حسرین[ دادنرد و امیرتراجمیر را زنردانی شراهکردند و حسب فرمان شاه، فرمانروایی آنجرا را بره امیر
حسین بختیاری از پرداخت مالیات خودداری نمود.  ق نوشته است که امیرشاه0808همو در سال  0نمودند.

حسین را با مهربانی و ترفند دستگیر شاهی بختیاری روانه شد. میرخان با سپاهی به سووردیرو الله از این 
کرد و به نزد شاه برد و امیرتاجمیر فرمانروای پیشین که در زندان بود را آزاد کردند و حکومت بختیاری را به 

  4وی دادند و او را راهی بختیاری نمودند.
تهماسب یکم کشته نشد بلکه تا زمان اه آنچه مسلم است امیرتاجمیرخان بختیاری آسترکی در زمان ش

ق برا شراه 0882خران در سرال اسرت. امیرتاجمیر عباس بزرگ، فرمانروایی مستقل و خودمختار بروده شاه
و حکمرانی وی بر منطقه مرورد تاییرد  رسند و به درگاه شاه صفوی رهسپار شدهعباس به صل  و سازک می

هرای دولتری، زنردانی و ترا سرال خاطر سررپیچی از فرمانوباره بهق د0889گیرد تا اینکه در سال قرار می
نرام اسرت و در ایرن مردت یکری دیگرر از سرران آسرترکی بره ق به مدت سره سرال در زنردان بروده0808

ق از زنردان آزاد و دوبراره بره 0808خران در سرال تاجمیرگرردد. امیرخان حراکم منطقره میحسینامیرشاه
اسرت. ق گزارک شده 0809واپسین آگاهی درباره امیرتاجمیرخان در سال  حکومت بختیاری گماشته شد.

میر و میرعزیز فرمانبردار و خواستار مقام خود شدند. بنابراین برای یزدی گزارک داده است که میرتاجمنجم
بزرگ م لرامیرخان آسترکی پیشوایی قوپس از امیرتاج 3ها دادند.ها احکام نوشتند و ریاست آن قوم را به آنآن

 2خان بختیاری که یکی از سران طایفه آسترکی بود واگذار شد.که به بختیاری نامدار هستند، به میرجهانگیر
 5رسد.به روایت سردار ظفر نسبت جهانگیرخان از سوی مادر به دودمان پادشاهان صفویه می

 
 خا  و امیر هاخگیرخا  بختیاری سسترکو حهیف  نگ قدرت میا  امیرشاه

حسین به همراه تنری چنرد از بزرگران بختیراری یراغی ق میرسلطان0809یزدی داده است که در سال نجمم
خران زنگنره و نقیخان، دسرتور داد ترا علیوردیکردنرد. اللرهگردید و از پرداخت مالیرات خرودداری می
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شوند. با رسیدن  ها به یاری امیرجهانگیر بختیاری، گسیل محمدسلطان بیات برای سرکوبی و دستگیری آن
ها رسراندند حسین شکست خورد و با نیروهای یاغی فرار کردند و خود را به کوهها، امیرسلطانزمان آنهم

خان بره منطقره خرود بازگشرتند و میرجهرانگیر در امرارت نقلیها رفتند. محمدسلطان و علیو به پناهگاه
هرا را ها را یافته و بسیاری از آنجایگاه آن حسین و یارانش پرداخت ومستقل شد و به جستجوی میرسلطان

حسین از پرداخت مالیرات امیرسلطان»دو نکته مهم در سخن منجم یزدی وجود دارد؛ یکی اینکه  0کشت.
امیرجهرانگیر در حکومرت مسرتقل »حسین، و دیگری پس از متواری شدن امیرسلطان« کردخودداری می

ق امیرجهانگیرخان فرزنرد امیرتاجمیرخران 0809که در سال شود از فحوای کالم چنین دریافت می«. شد
حسرین است. اما امیرشاه بختیاری گماشته شده« خان و سلطان»عنوان حسین بهپس از مرگ پدر و امیرشاه

تافت و افرزودن واژه سرلطان نمیدانست، سر به شورک نهاد و جایگاه دوم را بر چون خانی را حق خود می
 اشاره دارد. « سلطان»وی نیز به جایگاه لقب  به جای شاه بر نام

( تذکرۀ امامزاده شاپور در ایذه به افرادی چون امیرحسین پسر امیرعلی از قبیله امرای 0در سند شمارۀ )
  4است. حسین نام برده شده یزدی امیرعلی برادر امیرشاهاست، اما در گزارک منجمآسترکی اشاره شده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 سند شمارۀ
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هجرری قمرری خبرر رسرید کره  0805االول سرال در سروم ربیر »منجم یزدی گزارک داده است کره 
را نیز تصررف « اندخود»های گرجستان، اراده کردند که جهانگیرخان و یارمحمد میرزا پس از تصرف قلعه

 0«.هرا سرپردندآنها پیشواز نمودند و قلعه را به نمایند و چون به نزدیکی چیچکتو رسیدند، اهل قلعه از آن
ق دلیرانه 0845جهانگیرخان بختیاری با دویست تن از سوارانش در برابر سپاه رومیه )= عثمانی(، در سال 

میرجهانگیرخان بختیاری آسترکی مردی شجاع، رشید و سلحشور  4پیکار کردند و به پیروزی دست یافتند.
کره طروریران و سران و امرا سپاه زبانزد شد، برهبود. او پس از این ستیز و رشادت زیاد در میان لشکریان ای

در سرال »بره گرزارک ترکمران  3مورد توجه شاه قرار گرفت و به خلعت نایل آمد و بر دیگران برتری یافرت.
بسرتن آب کوهرنرگ فرمرود ترا برا کنردن عباس یکم میرجهانگیرخان بختیاری، را سرکار بندق شاه 0849

همچنین میرجهانگیرخان ماموریت یافت کره مالیرات  2«.ود پیوست نمایدکانالی آب کارون را به زاینده ر
یرازده  5خوزستان و شهرهای دزفول و شوشتر را که پیشتر به عهدۀ شیوخ عرب منطقه بود را وصرول نمایرد.

هنوز برای وی محفوظ بود، چون نخستین « سلطان»ق( لقب 0839سال پس از مرگ امیرجهانگیرخان )د. 
ختیاری به این لقب نامیده شد. در سنگ آرامگاه دختر وی در محوطرۀ امرامزاده خراتون، کسی بود که در ب
خانم بنت جهانگیر سرلطان بختیراری پناه پریخان است: وفات علیاجناب حضرت عفتچنین نوشته شده 

 قمری . 0820الحرام سنه حجهذی در تاریخ شهر
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 نم دختر امیرجهانگیرخان بختیاری آسترکیآرامگاه بی بی پریخان خا
 بیگ بختیاری آسترکینظرخان و نجفقلیخان، حقخان بزرگ، محمدخان، شاه منصورخلیل

عنروان حراکم خان پسر جهانگیرخران برهترکمان در فهرستی که از فرمانروایان ارائه داده است از خلیل
خان و امارت تمام سرزمین بختیاری را به خلیلعباس حکومت ق شاه 0839در سال  0برد.بختیاری نام می

خران از مرردان برزرگ و امررای مشرهور دوران پسر امیرجهانگیرخان بختیاری آسترکی واگذار نمرود. خلیل
خران را بره صرفی خلیل ق شراه0830در سرال  4صفویه بود که به لقب خانی و رتبه ایالت و امارت رسید.

خان بختیاری با ق سپاهیان عثمانی به همدان تاختند، خلیل0839 در سال 3فرمانروایی بختیاری گماشت.
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صرفی در شراه  0نیروهای بختیاری به سپاهیان ایران پیوستند و نقش مهمی در شکست دشمن ایفا نمودنرد.
هرای بنابه گزارک 4خان برادر ]پسر[ جهانگیرخان داد.ق فرمانروایی ایالت بختیاری را به خلیل0839سال 

ق به درگراه 0853صفی و در سال  به دربار شاه 2ق،0854 3ق،0858خان بختیاری در سال تاریخی خلیل
 5عباس دوم رفت. شاه

است، از سوی  برجای مانده ( که در پیوند با خوانین بختیاری آسترکی4ترین فرمانی )سند شمارۀ کهن
 یراری صرادر گردیردهخران بختق به نام خلیل0822ق( است که در سال 0854-0830صفی )حک: شاه 

  2است.ق( توشیحی بر آن نگاشته 0899-0854عباس دوم )حک:  است و شاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4سند شمارۀ 

                                                 
 .40-61، السیرصهخالاصفهانی، . 0
 .226–227، آرای عباسیتاریخ تهانوحید قزوینی، . 4
 .104، ه.ق.( 1701–1701عباس دوم )صفی و شاهایران در زمان شاهواله قزوینی اصفهانی، . 3
 .242، آرای عباسیتاریخ تهانوحید قزوینی، . 2
 .27، تاریخ مالکمالکمال، ؛ مال221، الخاقانیقصصشاملو، . 5
 .317–314، وار من ایل منبنهبختیاری، . 2
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خران حراکم و فرمرانروای عربسرتان ]خوزسرتان[ و عالیجاه عزت و سعادت همرراه خلیل»متن سند: 
یك طغررا فررامین )کرذا( از سرالطین  دارد. ... بااربعه ]چهارمحال[ و فریدن را اعالم میبختیاری و محال

باشند ... سنه اربر  و القلم میجنت مکین به نظر رسید که سادات مذکور از خراج سلطانی معاف و مرفوع
  0«.0822اربعون من بعد االلف 

پرس از ایرن رویرداد  4خران، شرورک کردنرد.ق گروهی از مردم بختیراری علیره خلیل0852در سال 
خران بختیراری آسرترکی دارای خلیل 3تیاری بر کنار و به خاصه شریفه گماشته شد.خان از ایالت بخخلیل

آمرد منصب و جایگاه مهمی بود. او طوایف بختیاری را با هم متحد و یکپارچه کرد و یک نیروی رزمی کار
  2دهی کرد.سازمان

ارک بره گرز 5ق احمدخان ]محمدخان[ را به حکومرت بختیراری گماشرت.0824صفی در سال شاه 
ق از سوی دولت صفوی به احمدخان ]محمدخان[ بختیاری دسرتور داده شرد 0892محمد میرک در سال 

ق بره خاصره 0852خان در سال با توجه به اینکه خلیل 2تا نیروهای خود را نزد نواب عالی حاضر گرداند.
ب شرد و در عنوان سلطان )حاکم درجۀ دوم( منصروق به0824شریفه گماشته شد، پس احمدخان از سال 

خران، خان، محمردخان پسرر خلیلق جانشرین خلیرل خران بختیراری شرد. احتمرااًل احمرد0852سال 
زاده به اشرتباه نرام وی را احمردخان است که میرک و صفیفرمانروای دوم یا سلطان و جانشین پدرک بوده 

فرزنردان  خاناند. چرون در سرند امرالک کیرارس )در غررب اللری( محمردخان و محمردرفی ثبت کرده
 9انرد.خران حراکم وقرت بختیراری فروختهق امالک کیارس را به یحیی0009خان بختیاری در سال خلیل

  0آباد کشته شد.دست فرستادۀ نادرشاه در خلیلق به0025محمدخان در سال 
( نیررز مررا شرراهد دو گررزارک از دو خرران حکررومتگر یررا 0085 – 0899در دورۀ شرراه سررلیمان )حررک: 

خان( هستیم. اما کدام یک حاکم نخست و کدام یک حراکم دوم  –سلطان )خان  –نفره خان  فرمانروایی دو
                                                 

 .317–314، وار من ایل منبنهبختیاری، . 0
؛ میررک، 407، ه.ق.( 1701–1701عباس دوم )صدفی و شداهایدران در زمدان شاه؛ والره قزوینری اصرفهانی، 142، آرای عباسدیتاریخ تهدان. وحید قزوینی، 4

 .227، الخاقانیقصص؛ شاملو، 411–412، الفردوس خانیریاض
 .403، آرای عباسیتاریخ تهانوحید قزوینی، . 3
 .76 – 77، ترجمۀ مهراب امیریبختیاری در آیینه تاریخ  گارثویت، . 2
 .747، تاریخ کرد و کردستانزاده، . صفی 5
 .443–440، خانیالفردوسریاضمیرک، . 2
 ، آماده چاپ.تاریخ تحوالت سیاسی بختیاریهرامسری بختیاری، ب. 9
 .134-137، زندگی پرماترای نادرشاه افشارنژاد، میمندی. 0
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ق صادر 0892حکمی از سوی شاه سلیمان در سال  المکیه رحلهاست، بر ما آشکار نیست. در کتاب  بوده
ز بره نظرخان ]فرزند امیرجهانگیرخان[ حاکم بختیاری را مکلف کرده است که در صورت نیاو حق گردیده

 0یاری و حمایت سیدعبدالله والی هویزه بپردازد.
-ق( به پادشاهی رسید، به ]بروداق سرلطان[ تفنرگ0085ر0899سلیمان یکم )حک: که شاه هنگامی

دارباشی دستور داد تا برای هر یك از نژادگان قلمرو فرمانرواییش یرك خلعرت شراهانه بفرسرتد، امرا امیرر 
خان حاکم بختیاری داشت از ارسال خلعت برای او خودداری کررد منصور نامبرده به دلیل اختالفاتی که با

خان بختیاری که به شایستگی خود ایمان و ناگزیر پس از شش ماه خلعت پادشاه را برای او فرستاد. منصور
 شراه» 4داشت، فرصت را مغتنم شمرد تا با امیر تسویه حساب نماید. بنابراین خلعت شاهانه را پاره نمرود.

در لرسررتان ]بختیرراری[ یکری از ترروانگران و ثروتمنرردان ایررران و دارای بخشررش و « صرورخان بختیرراریمن
گذرنرد روی سرنگی به نوشتۀ سردارظفر در گردنه ُاشرمره، کره ایرالت بختیراری از آن می 3جوانمردی بود.

 خان برودهیل؛ که از فرزندان جهانگیرخان و خل«کردن نواب خانی منصورخان شماره»است: نگاشته شده 
 2است.

بیرگ نجفقلری  5بیگ، والی بود و پدرک از ایل بختیاری است.قلیبه گزارک نصرآبادی تخلص نجف
  2عباس یکم[ است. خان در دوره شاهحسینفرزند میرزا علی بیگ فرزند امیرحسین ]امیرشاه

 
 خا  بختیاری سسترکوخا  و  مح دحهیفخا   یحیوخا   قاسمیوسف
ق بررای برار 0089حسین، فرمانروایی بختیاری را در سرال سلطان ابراهیم نصیری، شاهارک محمدبنابه گز

خان فیلری برا سرپاهیان خان بختیراری و شراهوردیخان پسر خلیلیوسف 9خان واگذار کرد.دوم به یوسف
 ق0089در سرال  0خود، هنگام گذر از رودخانه کرارون در شوشرتر غررق شردند و همگری جران باختنرد.

                                                 
 .408الله جزایری، ، ترجمۀ نورالدین محمد بن نعمتالرحله المکیه )تاریخ سیاسی اتتماعی مشعشعیان(. مشعشعی، 0

2. Chardin, The travels of Sir John Chardin into Persia and the East Indias. 
 .433، التواریخرستم. آصف، 3
 .3–4، ها و خاطرات سردارظفریادداشتسردارظفر، . 2
 .14، تذکره نصرآبادیاصفهانی،  . نصرآبادی5
 .332، الخاقانیقصصشاملو، . 2
 .234، ن صفوی(حسیسلطان ه.ق. پادشاهی شاه 1117تا  1171های دستور شهریاران )سال. نصیری، 9
 .23–20، تذکره شوشترشوشتری، حسنی جزایری . 0
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ترا  0089خان از سال خان و یحییقاسم 0خان به حکومت بختیاری گماشته شد. خان به جای یوسفقاسم
 4ق حکومت بختیاری را داشتند.0032

ها اصرفهان را شرهربندان کردنرد، نزدیرک بره دوازده هرزار سروار ق[ که افغان0032م ]0944در سال 
م 0944ژویره  2دم  در سرپیده 3کت داشرتند.خان بختیراری در ایرن جنرگ شرربختیاری زیر فرمان قاسرم

آباد رسید و به نیرروی پیشرین خان[ با ده هزار سپاهی بختیاری به روستای نجفحسین ]محمدحسینمیرزا
عنروان میرشکارباشری خان[ فرمانده بختیاری بهژویه میرزاحسین ]محمدحسین 02در  2بختیاری پیوست.

اک مهرر و مروم و شد، درهای خانرهبختیاری تنزیل مقام داده  خانم قاسم0944ژویه  40در  5گماشته شد.
خان[ با یازده هزار بختیاری به سروی م میرزاحسین ]محمدحسین0944اوت  5در  2پسرک زندانی گردید.
 9اصفهان روانه شدند.

لنگ اخرتالف پدیرد آمرد و بخشری از نیروهرای پس از این تغییر و تحول، میان سران بختیاری هفت  
خان بازگشتند. سایر نیروها نیز پس از تسخیر کامل اصفهان بازگشرتند و محمرود ری زیر فرمان قاسمبختیا

برای تسخیر سرزمین بختیاری به سوی بختیاری لشکر کشید. محمود پس از گشودن اصفهان بررای اینکره 
رهسرپار گردیرد.  ایل بختیاری را به اطاعت خود در آورد، با سپاهی بسیار برای تسخیر این بخرش از ایرران

چون به سرزمین بختیاری رسید؛ ایل بختیاری با نیروهای خود آماده بودند و ناگهان با یرك یرورک سرنتی 
ایلی، بر سر محمود ریختند و از هر سو آنان را  محاصره کردنرد و پیکراری خرونین درگرفرت و بسریاری از 

گیلویه رفت تا بلکره ایرن شکسرت را کوه شدند. ناچار محمود فرار کرد و به نواحی سپاهیان محمود کشته
خان تالفی کند. یك شب برف سنگینی بارید و سپاه محمود سه ماه یارای حرکت نداشت. سررانجام قاسرم

میان  0با محمود سازک نمود و پیکی نزد وی فرستاد و او را با سپاهیانش به اصفهان راهنمایی کرد. بختیاری

                                                 
 .236، دستور شهریاراننصیری، . 0
 .341، وار من ایل منبنهبختیاری، . 4
–473، یتاریخ بختیدار؛ سپهر و سردار اسعد، 343و  311، ترجمۀ ابوالقاسم سریبرافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان )روایت شاهدان هلندی(  فلور، . 3

 .43، ترجمۀ مهراب امیریتاریخ سیاسی اتتماعی بختیاری  ؛ گارثویت، 472
 .327، ترجمۀ ابوالقاسم سریبرافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان  فلور، . 2
 .340، ترجمۀ ابوالقاسم سریبرافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان  فلور، . 5
 .344، ترجمۀ ابوالقاسم سریود افغان  برافتادن صفویان و برآمدن محمفلور، . 2
 .200، ترجمۀ ابوالقاسم سریبرافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان  فلور، . 9
؛ سپهر، 90-98، زندگی پرماترای نادرشاه افشارنژاد، ؛ میمندی99ر92، های کشیش لهستانی عصر صفوی(سفرنامه کروسینسکی )یادداشت. کروسینسکی، 0

 .224-220، تاریخ بختیاری
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توان به رسمیت شناختن صل  و سازشی شد. از مفاد این صل  می خان بختیاریمحمود قندهاری و قاسم
عنروان خان برهخان بختیراری و انتصراب قاسرمعنوان شراه سلسرله نرو در ایرران از سروی قاسرممحمود به

خان بختیراری بره باشی )= سومین مقام دولتی( را نام برد. از سوی دیگر میرزا محمدحسینآقاسیتفنگچی
دانست. به گزارک هانوی ]سه سال پس د ماند و خود را فرمانروای گماشته صفویه میدودمان صفویه پایبن

هرا بره از شورک محمود قندهاری[ پاشای موصل حمالت خود را به ایالت بختیاری آغراز کررد. بختیاری
ها پنراه گرفتنرد و سرپس برا حمرالت پری در پری و خان ]محمدحسین خان[ ابتدا در کوهفرماندهی صفی

هرا های به ستوه آورنده تلفرات سرنگینی برر آنها را ناگزیر به عقب نشینی نمودند و با تاکتیکترک ناگهانی
 0وارد کردند.

که قبال « باشیآقاسیتفنگچی»خان م. قاسم0943اوت  09از سران و بزرگان حکومت پیشین تا تاریخ 
خران داغسرتانی ( بره جرای لطفعلیق 0035م )0943ژوئن   9ها و لرها بود، زنده بود و در والی بختیاری

خان حراکم پیشرین لرهرای م(، نیرز قاسرم0949-0945جانشین محمود، اشررف )حرک:  4گماشته شد.
  3باشی به کارهای بسیار مهم دولت گماشت.آقاسی  بختیاری را با لقب تفنگچی

هرا نرامبرده شرده نکسان دیگر، از اعقاب همین خوانین بختیاری آسترکی بودند که در غائله افغان از آ 
حسرین صرفوی بروده و همچنرین سلطان  خان بختیاری که یکی از سرداران زمان شاهاست؛ ازجمله قاسم

خان یوسف 2خان که در زمان نادرشاه و کریم خان زند، حکومت اصفهان را داشت.قاسم خان پسرابوالفت 
 5ان شاه به حاکم هویزه، به آنجا فرسرتاد.بیک را برای ابالغ فرمق فرزند خود یحیی0089بختیاری در سال 

آبراد برازی در خلیلهرای میردان چوگاننبشته یکی از میلدر سنگ 2خان بختیارییوسف خان فرزندیحیی
 نوشته است: 

 خان     بنایی که با همت )؟( دوران بود به تاریخ یحیی بن یوسف
 قمری .0002یدان بود. سال بی )پی( ساز )؟( به تاریخ او عهد گفت    سر دشمن گوی م

                                                 
1. Hanway, the revolution of Persia, p.238-239. 

 .243، ترجمۀ ابوالقاسم سریبرافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان  فلور، . 4
 .1-2، ترجمۀ ابوالقاسم سریاشرف افغان بر تختگاه اصفهان )روایت شاهدان هلندی(  فلور، . 3
 .4، بختیاری تاریخ؛ درگاهی، 33، تاریخ بختیاریاوژن، . 2
 .234، دستور شهریاراننصیری، . 5
 .23–20، تذکره شوشترجزایری، . 2
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 شناسایی گردید. 0305بار توسط نگارنده در سال این کتیبه نخستین
خران فرمرانروای ق مرورد اسرتقبال یحیی0049حسین هنگام بازدید از کوهرنرگ در سرال سلطان شاه

ل میررزا محمدحسرین بختیاری قرار گرفت و حکومرت شوشرتر را نیرز بره او داد. از ایرن رو در همران سرا
بنابره  0خان[ به نیابت از وی بره شوشرتر آمرد و سره مراه فرمرانروایی کررد.]محمدحسین خان برادر یحیی

فرمرانروای بختیراری  3ق0039و سرال  4ق0035خان بختیاری در سرال های تاریخی محمدحسینگزارک
 9خرران، صررفی 2میرررزا حسررین، 5نررام میرررزا محمدحسررین،خان بررهدر منرراب  از محمدحسررین 2بررود.

                                                 
 .24، تذکره شوشترشوشتری، جزایری. 0
 .233، سفرنامه حزینالهیجی، حزین . 4
 . 12، تاریخ تهانگشای نادری. اسِترآبادی، 3
 .343 – 341، وار من ایل منبنهبختیاری، . 2
 .24، تذکره شوشتر. جزایری، 5
 .200، 340، 327، ترجمۀ ابوالقاسم سریبرافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان )روایت شاهدان هلندی(  . فلور، 2

7. Hanway, the revolution of Persia, p.238-239. 
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 است.شده  نام برده 3خانو شفی   4حسن خان، 0خان،محمدحسینعلی
و بعد... »است: ، چنین آمده ( از تواب  شهرستان اردل که بر جای مانده3در قبالۀ دشتک )سند شمارۀ 

الردالالت آنکره حاضرر گردیدنرد، عالیجراه عظمرت  البینات واضرحهغرض از تحریر این کلمات شرعیه 
خان از طایفه بلوردی قشقایی و بره اشرد رضرا و رغبرت تمرام بره خان فرزند مرحوم حسنستگاه رمضاند

فروخت به مبایعه صحیحه معتبره ملّیه اسالمیه به سرکار عالیجاه رفی  جایگاه عظمرت و جاللرت دسرتگاه 
 فرزنررد مرحرروم مغفررور« خان حرراکم بختیرراریمحمدحسررین»الخرروانین  شررهامت ولرری دسررتگاه عمررده

  2«.قمری0009شهرالشوال المکرم سنه 05و ... . و حال فی « خان بختیارییوسف»
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3سند شمارۀ 

                                                 
 .17، دو سفرنامه درباره لرستان. مینورسکی، 0
 .63، رجمۀ محسن محسنیان. تنشین ایرانی در پویۀ تاریخها: عشایر کوهبختیاریامان، . 4
 .90ترجمۀ مهراب امیری، تاریخ سیاسی اتتماعی بختیاری  . گارثویت، 3
 .343 – 341، وار من ایل منبنهبختیاری، . 2
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خا  خا  و حههیفخا   مح هدعلو خها   ابهدا صالحخا   علواح دخا   ابوالفتح
 بختیاری سسترکو

تیاری که در سفر هررات در رکراب برود را بره حکومرت خان بخق احمدخان پسر قاسم0025نادر در سال 
آبراد ]مرکرز حکومرت ییالقری بختیراری در جنروب بختیاری گماشت. احمدخان پس از حضور در خلیل

وار ]اللی[ در گرمسیر شدند و نادر برای مجرازات کشرندگان وی، الیگودرز[ کشته شد. کشندگان راهی ُبِنه
وار بره ق از بنره0025لنرگ را در سرال ها، سه هزار خرانوار هفتت آنوار گردید. او پس از مجازاراهی بنه

خان بره مردت ابوالفت  0خان داد.خان پسر دیگر قاسم خراسان کوچ داد و حکومت بختیاری را به ابوالفت 
دهد که نرادر پرس از ورود ق( فرمانروای بختیاری بود. این گزارک نشان می0020–0025نزدیک سه سال )

خان حاکم پیشین را بر کنار کررده و محمدحسین ، احمدخان را به فرمانروایی بختیاری گماشتهبه اصفهان
است. این تغییر و تحول در بیشتر ایاالت ایران روی داد. چون با برکناری شاه پیشین بایستی نیروهای وفادار 

م نرو پرس از ورود بره شد. مسلم است که حاکبه نادر گزینش و شاه جدید به حکومت ایاالت گماشته می
خان و بستگان و هروادارانش درگیرر شرده منطقه و اعالم حاکمیت خود با حاکم پیشین یعنی محمدحسین

دست احمدخان و سپس کشرتن خان بهاست که پیامد آن ابتدا کشته شدن محمدخان عموی محمدحسین
وهری از جماعرت بختیراری عباس سوم، خبر رسید که گر است. پس از انتصاب شاه شدن احمدخان بوده

خواسرتند ایرل بختیراری نمی 4خان را کشتند.خان، احمدخان پسر قاسمصال لنگ، به تحریک علیهفت
حاکمی غیر از فرستاده شاه تهماسب ]دوم[ را بپذیرنرد. محمردخان سردسرته و محررک و همره کراره ایرن 

مدخان را به زور به دارالحکومت آوردند و نافرمانی بود. بنابراین احمدخان به فراشان خود دستور داد تا مح
درنرگ برر سرر او را به درختی بستند و چنان زدند ترا کشرته شرد. از ایرن رو بررادر و پسرر محمردخان بی

   3احمدخان ریختند و او را کشتند.
خران، لنگ و چهارلنگ بختیراری را بره سررکردگی ابوالفت ق دو هزار خانوار هفت0020نادر در سال 

-هرمروی 2خان بختیاری به خراسان کوچانید و در سرحد والیت جام نشیمن داد. صال  و علی خانقاسم

رفته پنج هزار خانوار به خراسان کوچانیده شد. پس از مرگ نادرشاه بسیاری بازگشتند اما هنروز شرماری از 
                                                 

 .214، آرای نادریعالم، مروی، 232 – 233، تاریخ تهانگشای نادری استرآبادی،. 0
 .214، آرای نادریعالممروی، . 4
 .137،  پرماترای نادرشاه افشار زندگینژاد، میمندی. 3
 .466، آرای نادریعالممروی، . 2
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یرک برا یکری از نگارنرده در سرفری بره آنجرا از نزد 0398ها در تربت جام ساکن هستند. در آغاز دهۀ آن
ها دیدار نمرود کره خرود را از بازمانردگان احمردخان بختیراری آسرترکی های فرهنگی و اهل قلم  آنچهره

 دانند.می
حکومرت بختیراری  0ابوالفت  خران بختیراری قبرل از مررگ نادرشراه بیگلربیگری مروشراهجان برود.

 خان برا فرمران نادرشراه دادهال صرخان به پسررک علیخراسان[ پس از خلیل های کوچانیده به]بختیاری
خران بختیراری آسرترکی توانسرت طوایرف بختیراری را متحرد کنرد و همرین نیرروی نظرامی خلیل 4شد.
خان را توانا ساخت تا بتواند در زمان نادرشاه یک نقش کلیردی ایفرا نمایرد. احکرام و فرامینری صال علی

 3است. عنوان حاکم بختیاری صادر گردیدهبهخان های خلیلخان نوهخان و ابدالصال خطاب به علی
خان بختیاری آسترکی حاکمران صال خان و علی(  از نادرشاه به ابوالفت 2در فرمان زیر )سند شمارۀ  

 است.  جام در خراسان اشاره گردیده
 الملک الله»

االعیان براره عمردهنهایت شاهنشاهی دراعوذبالله تعالی شأنه فرمان همایون شد. آنکه بنابر شفقت بی
ئیل حاصل یك حجرر طاحونره سفید بختیاری از ابتدا ده ماهه سال بارسباشی و ریشبیگ مینصال علی

بیگ بختیاری ضربط شرده بمردد الخوانین العظام ابوالفت دیوانی واقعه در قصبه لنگرجام که از ملك نتیجه
را بعالوه مواجب مستمری خود بازیافرت  معاک همه ساله مشارالیه شفقت فرمودیم که هر سال حاصل آن

و صرف معیشت و مدار گذار خود نموده به مواق  خدمات مقرره قیام و اقدام نماید. ضابط و عمال الکرای 
اعیران مشرارالیه و از جام به نحو مقرر معمول داشته و حاصل طاحونه مزبور را متعلق به همه سراله عمرده 

اقردس را در دفراتر ضوع دانند. مستوفیان عظام کررام دیروان اعلیحشو جم  مالیات ابواب جمعی خود مو
  2«.0059االولی سنه شهر جمادی08خود ثبت نمایند. تحریرأ فی 

 
 

                                                 
 .243، التواریخرستمآصف، . 0
ایدل ؛ آهنجیرده، 42–43، ترجمرۀ مهرراب امیرری تاریخ سیاسی اتتماعی بختیاری ؛ گارثویت، 321 - 322، شناخت سرزمین بختیاریامیرحسینی،  نیکزاد. 4

 .13، بختیاری و مشروطیت
 .76 – 77، ترجمۀ مهراب امیری، بختیاری در آیینه تاریخگارثویت،  3
 .330، وار من ایل منبنهبختیاری، . 2
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 2سند شمارۀ 
الوصفی از خود نشان های زایدخان در رکاب نادر در جنگ قندهار شرکت داشت و رشادتصال علی

ق صادر کرد. در این احکام او بره 0059االول در ماه جمادیخان صال نام علیم( بهداد. نادر سه ]دو[ )رق
فرمانده هزار سوار بختیاری و همچنرین منصرب سررداری « باشیمین»چند درجه نظامی و به اضافه لقب 

 0شد.به وی داده « سفیدریش»و « بیگ»دست یافت و غیر از این درجات نظامی نیز چند عنوان ایلی مانند 
ها بود، با گروهری از آدینه مستوفی ]بهداروند[  که نویسنده آنجماعت بختیاری مال  بنابه گزارک مروی از

ایل بختیاری داوطلب گشته و درخواست کردند که در تسخیر قلعه قندهار شرکت کنند. مال آدینه خود را بر 
شت. به دنبرال آن فراز برج رسانید و چند نفر افغان که روی دیوار آن برج بودند را به ضرب شمشیر آبدار بک

ها کشته شدند و قلعه قنردهار بره تصررف مجاهدین داوطلب باال آمده و جنگ درگرفت و بسیاری از افغان
                                                 

 .29ترجمۀ مهراب امیری، بختیاری در آیینه تاریخ  . گارثویت، 0
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   0درآمد.
ق دو نیروی بختیاری برای شرکت در جنگ قندهار آمراده شردند. یکری بره فرمانردهی 0058در سال 

بختیراری آسرترکی کره در خراسران خان صرال خان و علیخان، محمدحسینخان و پدرک قاسمابوالفت 
خاناسیوند خان )بیگ( زراسوند دورکی، صیدمراد صال بودند و دیگری از سرزمین بختیاری به رهبری علی

خان اسیوند دورکی به سپاه نادرشاه پیوستند. دو نیروی بختیاری پس از ادغام بر بنیراد منراب  دورکی و کلبی
 4در فت  قندهار حضور داشتند.اند که تن برآورد شده 2888نزدیک به 
همچنرین  3خان در جنگ نادر شاه با عبدالله پاشا کوپرولو در ایرروان نیرز شررکت داشرت.صال علی
خان برا هرزار سروار صرال [ دهلی را بره تصررف درآورد، علی0050ق ]0054که نادر شاه در سال هنگامی

بودنرد،  آسترکی که به خراسان کوچانیرده شردهدر غیاب خوانین بختیاری  2بختیاری در اردوی نادر بودند.
پرس  5بیگ پسر عبدخلیل ]زراسوند دورکی[ واگذار کرد.صال  نادرشاه وکالت سرزمین بختیاری را به علی

گیری خروانین بختیراری و دوباره شاهد قدرت 2از مرگ نادرشاه دو هزار خانوار آنان به زادگاه خود بازگشتند
بود.  خاطر مدعیان جدید آشفته شدهع بختیاری نیز مانند سایر نقاط کشور بهآسترکی هستیم، هرچند اوضا

کررد، سررزمین بختیراری میردان خان زند برای به دست آوردن پادشاهی ایرران ترالک میکه کریمهنگامی
الطوایفی داشت. در هر بخشی از سررزمین بود و صورت ملوک تاخت و تاز شماری از خوانین محلی شده

نمود. در واقر  خراک ها حکومت مییک تن خان چند طایفه را فرمانبردار خویش ساخته و بر آن بختیاری
 یک ای به ریاستهای محلی را پیدا کرده بود که هر بخش آن و یا هر چند طایفهبختیاری صورت حکومت

 9شد.یا چند خان اداره می
کره بیگلربیگری « لنرگیراری هفتخران بختابوالفت »های تراریخی جانشرین نادرشراه، بنابه گزارک

اصرفهان، قرم، کاشران، لرسرتان ]بختیراری[ و  مروشاهجان در خراسان برود را بره بیگلربیگری دارالسرطنه
خران چهارلنرگ، پرس از مردانعلی 0ایرران( گماشرت. -السلطنه دودمان افشار عنوان نایبخلجستان )به

ز مناطق بختیاری تا گلپایگان را تصرف نمود و هایی اکشته شدن نادرشاه، شورک کرد و با خودسری بخش
                                                 

 .558ر523، صآرای نادری عالم. مروی، 0
 ، آماده چاپ.تاریخ تحوالت سیاسی بختیاری. بهرامسری بختیاری، 4
 .399، ص آرای نادریمعال. مروی، 3
 ، ترجمۀ مهراب امیری.سیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی خوزستان. 2
 .300، شناخت سرزمین بختیاریامیرحسینی، نیکزاد . 5
 .42، ترجمۀ مهراب امیریتاریخ سیاسی اتتماعی بختیاری  گارثویت، . 2
 .49-40، تاریخ بختیاری. اوژن بختیاری، 9
 .22، التواریخمجمع؛ مرعشی صفوی، 243، التواریخرستم؛ آصف، 324، التواریخ پس از نادرمجملگلستانه، . 0



 101،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه / 031

لنگ بیگلربیگی اصفهان که پیشتر از سوی ابراهیم شراه و از آنجا راهی نبرد با ابوالفت  خان بختیاری هفت
خران اینک از سوی شاهرخ شاه به این امر گماشته و به سرداری عراق مرأمور برود، گردیرد. چرون ابوالفت 

گاه شد بختیاری هفت با نیروهای زیر فرمان خود از اصفهان بیرون آمده و در مکانی بره نرام مورچره لنگ آ
خان شکسرت سرختی خرورد و بره مردانخوار )= مورچه خورت( با یکدیگر به نبرد بزرگی پرداختند. علی

خان نیز پذیرفت نشینی کرد و برای رسیدن به مقصود خود با کریم خان زند سازک کرد. کریمگلپایگان پس
خان راهی گلپایگان گردید و با هم مالقات کردند و مردانهشت هزار سوار برای پیوستن به اردوی علی و با

لنگ با بیست هزار سروار و پیراده و خان هفتبا نیروهای خود برای جنگ و نبرد با سردار بختیاری ابوالفت 
خران بختیراری ابوالفت تفنگچی از بختیاری چهارلنگ و زند به سوی اصرفهان رهسرپار گردیدنرد. چرون 

خان افشرار، سرلیم خران ها آگاهی یافت با خوانین تحت فرمان خود ازجمله موسریلنگ از اراده آنهفت
خان دربندی، میرمحمدخان عرب میش مست خراسانی و سایر سرکردگان آذربایجانی قرقلو افشار، صال 

خران برا پنجراه مردانا کریم خان و علیو عراق و فارس که تحت فرمان او در اصفهان بودند، برای جنگ ب
روی هم جای گرفتند و نبردی خرونین هزار سوار از شهر اصفهان بیرون آمده و در یک منزلی اصفهان روبه

لنرگ شکسرت خرورد و بره خان بختیاری هفتها تن کشته شدند و ابوالفت آغاز شد. نبردی سنگین که ده
شهر توسط نیروهای دشمن شهربندان گردید و پس از پنج روز نشست و دروازه شهر را بستند. اصفهان پس

هرا را کشرتند و بره غرارت و چپراول شرهر پرداختنرد. برا شهربندان، به شهر یورک بردنرد و نگهبانران برج
خان آشتی کرده و پس از رایزنری برا مردانخان و علیخان با کریممیانجیگری یکی از خوانین زند، ابوالفت 

وتراب فرزند میرزا مرتضی صدرالصدور که مادرک شاهزاده بود را به پادشاهی برگماشتند و یکدیگر میرزا اب
 0او را شاه اسماعیل ]سوم[ نامیدند و بر تخت نشاندند.

خان که از سروی شراهرخ مقرام بیگلربیگری اصرفهان را خان و ابوالفت مردانرقابت سیاسی میان علی
ها از افراد برجسته بختیاری بودنرد، امرا کنترل پایتخت بود. آنداشت، بر اثر کینه شخصی و طایفگی برای 

ای گری بختیراری و برجسرتگی نرژادی ویرژهلنرگ و از نظرر ایلخرانیخان از رهبران طایفره هفتابوالفت 
الدین اردبیلی نیای برزرگ برخوردار بود، چون از سوی مادر نبیره شیخ زاهد گیالنی یعنی مرشد شیخ صفی

خان از سران طایفه چهارلنرگ برود کره در دربرار نادرشراه مردانرفت. اما علیه شمار میدودمان صفوی ب
 4بود.دست آورده شهرتی به

                                                 
؛ 93-29، های طبیب نادرشداهنامه؛ بازن، 02ر04، گشا در تاریخ زندیهتاریخ گیتی؛ موسوی نامی اصفهانی، 020ر025، التواریخ پس از نادرمجمل. گلستانه، 0

، التواریخرسدتمآصرف،  ؛93-09، از مجموعه تاریخ کمبرریج، تاریخ ایران )دوره افشار  زند و قاتار(؛ 30ر49ساکی،  محمد. ترجمۀ علی  کریم خان زندپری
 .028 -052،  های افشاریه و زندیهمختصر تاریخ ایران در دوره؛ شعبانی، 454ر425

 .20، محمد ساکی. ترجمۀ علیکریم خان زند پری،. 4
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خان سوگند یاد کردند که با هم پادشاهی شاه اسرماعیل سروم را مردانخان و علیخان و کریمابوالفت  
از بسرتن ایرن پیمران و جلروس شراه  حفظ کنند و هرکس پیمان شکست، دو تن دیگر او را براندازند. پرس

خان تکلو حاکم همدان خان از اصفهان مأمور سرکوبی محمدعلیاسماعیل سوم بر تخت پادشاهی، کریم
 0خان فرمرانروای اصرفهان را کشرت.شکنی کرده، ابوالفت خان پیمانمردانخان، علیگردید. در نبود کریم

خران خان فرزنرد ابوالفت علیخان، از محمردم زمان کریمآصف در یادکرد از والیان و بیگلربیگیان و حکا
 4است.کرده ایلخانی، حکمران صاحب اقتدار نام برده که بر همه طوایف لر ]لر بختیاری[ فرمانروایی می

ریاست کل بختیاری از آغاز پادشاهی صفویه تا پایان حکومت زند و بخشی از حکومت قاجاریره برر 
خان حکومت بختیاری به ق از سوی کریم0029در سال  3ختیاری آسترکی بود.عهده نوادگان تاجمیرخان ب

خران، از خان پسرر خلیلصرال خان داده شد. باید به این نکته اشاره کرد که علیصال خان پسرعلیابدال
خان بختیراری بره ابردال 2های کوچیده به خراسان[ را داشرت.سوی نادرشاه، حکومت بختیاری ]بختیاری

ی ایل خود رایت خودسری برداشت و از اطاعرت آقامحمردخان قاجرار خرودداری نمرود. جنگری دستیار
ها بره خان و چند تن از سران آنها شکست خوردند و ابدالها در گرفت. سرانجام بختیاریسخت میان آن

 5دستور آغامحمدخان کشته شدند.
کردنرد ویه در بختیراری فرمرانروایی میاز خوانین بختیاری که امیراالمرا بختیاری بودند و از آغاز صف

عنروان خان برهق حسرین0420در سال  2خان را نام برد.خان[ و رمضانخان ]نامور به حسامتوان حسینمی
خان نام محمدرضاخان و از محمدعلییکی از فرزندان حسین خان به 9بیگی بختیاری منصوب گردید.ایل

یکری از فرزنردان  0خان( بره یادگرار بمانرد.)مشهور به آقاسی نام اسکندرخان و حسنعلی خاندو فرزند به
خان طایفره برا مررگ حسرین 9خان، خانلرخان است که آرامگاه وی در پوده دهاقران سرمیرم اسرت.آقاسی

بختیاری آسترکی از گردونه حکومتگران بختیاری خارج و پراکنده شدند و طوایف دیگر ازجمله بهداروند و 

                                                 
 .020ر029، التواریخ پس از نادرمجمل؛گلستانه، 09ر02، گشایتیتاریخ گ. موسوی نامی اصفهانی، 0
 .354ر350، التواریخرستم. آصف، 4
 .21، تاریخ تغرافیایی خوزستان؛ امام شوشتری، 23، تاریخ بختیاریاوژن، . 3
ایدل بختیداری و ؛ آهنجیرده، 76–77، هراب امیریترجمۀ مبختیاری در آیینه تاریخ  ؛ گارثویت، 321 - 322، شناخت سرزمین بختیاریامیرحسینی، نیکزاد . 2

 .13، مشروطیت
 .344 – 346  «احسن التواریخ»تاریخ محمدی ساروی، . 5
 .1-2 خاطرات سردارظفر سردارظفر، . 2
 .64، ترجمۀ مهراب امیریبختیاری در آیینه تاریخ  گارثویت، . 9
 بهرامسری بختیاری، تاریخ سیاسی بختیاری، آماده چاپ.. 0
 .242، از خراسان تا تختگاه اصفهانجاعی برجویی، ش. 9
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 گیریختیجه
زاگرس میانی خاستگاه قبیله امرای آسترکی بختیاری است که در روزگار اتابکران فضرلویه و سرپس در 

سال در تحوالت سیاسی و نظامی  988عنوان فرمانروایان بختیاری حدود روزگار صفویه تا قاجاریه خود به
بزرگترین قبیله در منطقه بودند. یافته پرژوهش حراکی از ایرن اسرت کره قبیلره ایران، نقش بنیادی داشتند و 

گیری حکومت صفویه، امیراالمرای لر بزرگ بوده و بره قبیلره امررای آسرترکی ها پیش از شکلآسترکی سال
و در اند های ایران و دیگر قبایل پیوند و ارتبراط داشرتههای تاریخی حکومتاند. در فراز و نشیبنامور بوده

 اند.تحوالت سیاسی و نظامی منطقه زاگرس و ایران با کشورهای بیگانه تاثیرگذار بوده
عنوان فرماندهان نظامی یا صاحب منصبان کشوری به لیاقت و شایستگی آنران جایگاه این حاکمان به

د را بره جمعی خروکردند و سربازان ابواببستگی داشت. هرگاه مالیات احشام خود را بهنگام پرداخت می
ماندند. هرگاه دولت مرکزی به برخی خوانین سوء ظن کردند، در این مقام باقی میقشون دولتی معرفی می

داشت و یا خود وی را زندانی عنوان گروگان نگه میهایشان را در دربار بهداشت، یا شماری از افراد خانواده
کرد. در مواردی هرم کره حکومرت مرکرزی نمود و یکی دیگر از این خاندان را به حکومت منصوب میمی

داد تا هم از تازک مهاجمان بیگانه جلوگیری کرد، تمام ایل را به مرزهای کشور کوچ میاحساس خطر می
های خودشان آسوده گرردد. ایرن دودمران بختیراری پریش از برآمردن آفتراب دولرت نماید و هم از شورک

ختیراری بره فرمرانروایی و رتبره امرارت دسرت یافتنرد. پادشاهان صفوی به یاری بخت خود در میان ایل ب
حکومت تمام بختیاری از آغاز پادشاهی صفویه تا پایان پادشاهی زنرد و بخشری از دوره قاجرار برر عهرده 

 است. خوانین بختیاری آسترکی که امیراالمرای بختیاری بودند، بوده
ه نقش ایالت توجه زیادی داشت. های مذکور از دو جهت بدر یک نگاه کلی حکومت مرکزی در دوره

عنوان مکمل اقتصادی، حکومت مرکزی را در مواق  بحران همانند قحطی، یکی از لحاظ مادی تا بتوانند به
ایلری از توانمنردی  –ها یاری نمایند. دوم با توجه به پایگاه نظامی و محبوبیت باالی سرران جنگ و شورک

-بهره ببرند. در سیمای  درونی سران و خوانین بختیاری آسترکی بهها برای رویارویی با مهاجمان بیگانه آن

عنوان فرمانروایان بختیاری با سرپیچی از پرداخت مالیات در زمان شراه تهماسرب و شراه عبراس و اعرالم 
خان در حسرینحکومت خودمختاری از سوی امیرتاجمیرخان بختیاری آسرترکی و شرورک امیرر سرلطان 

ای بر آن وارد کردنرد. امرا در سریمای فراملری برا توجره بره تعصرب و غیررت هزمان شاه عباس یکم، ضرب
گرایی که در میان قوم بختیاری در رویارویی با تهاجم دشمنان و بیگانگان وجرود داشرت، سرران ایرل ایران
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عنوان حاکمان محلی از آغاز صفویه همراه با ارتش ایرران بره رویرارویی برا تهاجمرات نظرامی آسترکی  به
های ایران و عثمانی در آذربایجان، ایروان و همدان، در فرماندهی سپاه نگان همت گماشتند. در جنگبیگا

بختیاری نقش بنیادی در بیرون راندن دشمن ایفا نمودند. در دهۀ پایانی روزگار صفویه نیز بررای مبرارزه برا 
ی بررای جلروگیری از ورود اشورک و تهاجم محمود قندهاری به اصفهان فراخوانده شدند و تالک گسترده

محمود به اصفهان کردنرد. همچنرین در دوران پسرا محمرود، در زمران نادرشراه در فرمانردهی نیروهرای 
بختیاری در بیرون راندن بازماندگان محمود از اصفهان و  گشودن هرات و قنردهار و هنرد و بیررون رانردن 

دی داشتند. هرچند با روی کار آمدن نادرشراه و سپاه عثمانی که تا منطقه بختیاری پیش آمده بود، نقش بنیا
هرا و دیگرر اتخاذ تصمیم تازه، شکاف و اختالف در میان قبیله آسترکی پدیدار شرد کره منجرر بره کروچ آن

هرای پیشرین طوایف بختیاری به نواحی خراسان گردید. سرانجام ایل آسترکی از زمان زندیه نسبت بره دوره
عنوان قدرت اول در منطقره بختیراری قرد ری توانستند در دورۀ قاجار بهتر شد و ایالت جدید بختیاضعیف

ق قبیلره آسرترکی از گردونره حکرومتگران 0428علم کنند. با مرگ حسین خان بختیاری آسرترکی در دهرۀ 
 بختیاری کنار گذاشته شد و پراکنده شدند.

عمران و آبادانی و تمدن در  دهد که روحآثار و عمارات فرمانروایان دودمان بختیاری آسترکی نشان می
های هایی از میردانها وجود داشته؛ زیرا در گوشه و کنار حوزۀ فرمانروایی آنان، عمارات و آثرار و نشرانهآن

بر ساختن سدها ها افزوندست آمده است. آنها و ... بهها و حمامها، قلعهسواری، کاخبازی، اسبچوگان
وار های با شکوه و با عظمت در برخی از نقاط بختیاری ماننرد سردشرت، بنرهها، بناراهها در مسیر ایلو پل

مسجد سلیمان داشتند و عمارتی دیگر در دیمه  –صلواتی در اللی  خان، قلعهخان، دلی محمدحسینخلیل
 آباد و چغاگرگ الیگودرز بنا نمودند. کوهرنگ و دیگری در خلیل
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