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دریافت مقاله58/4/8 :
پذیرش مقاله58/5/15 :

چکیده
بويراحمد ،از اقوام قديمی ايران و بزرگ ترين قبیله لر است که از بهبهان تا کوهپايههای دنا سکونت دارند .درعصر قاجار ،حوادث و
اتفاقات زيادی در حیات سیاسی -اجتماعی اين قوم رخ داده ،که تنها اندکی از آنها در سرودههای محلی ضبط شده است .از اواخر زنديه
تا پايان پادشاهی ناصرالدين شاه چند تن از اشخاص مشهور بويراحمد ،مانند هادیخان و شاهینخان ،حاکمیت منطقه را برعهده داشتند
که بخشی از حوادث سیاسی آنان در مرثیههايی که در سوگشان سروده شده و بر سنگ مزار آنان حك گرديده ،انعکاس يافتهاست.
خداکرمخان بويراحمدی که با حاکمان معروف فارس ،چون فرهاد میرزا معتمد الدوله و فرزندش سلطان اويس میرزا احتشام الدوله،
دوستی نزديك داشت ،خود شاعر شهیر محلی بود که بخشی از رخدادهای بويراحمد را در اشعارخويش انعکاس داده است .شاعران
گمنام ديگر نیز در توصیف وقايع آن روزگار  -خاصه جنگهای خداکرم خان و فرزندانش  -اشعار بسیار سروده اند  ،که معدودی از
آنها ضبط و سینه به سینه انتقال يافته است .از آنچه که تا امروز در مکتوبات و منقوالت محلی بر جای مانده برمیآيد که وقايع مهم و
شخصیتهای مؤثر در ذهن و زبان عامه و شاعران اين قوم محفوظ و بازتاب داشته است .اشعار و سروده های موجود ،هم به زبان
فارسی است و هم به گويش محلی (= لری بويراحمدی) .اين مقاله ،بر مبنای روش تحقیق تاريخی و شیوه توصیفی  -تحلیلی ،به
بازتاب حوادث تاريخی بويراحمد در فاصله زمانی مورد نظر پرداخته است .بخشی از سرودههايی که در اين مقاله بررسی شده ،پیش تر
در برخی منابع محلی آمده و بخشی ديگر در نتیجه تحقیقات میدانی نگارندهگان کشف و تدوين شده است .مفروض مقاله اين است که
بويراحمدیها در باب رخدادهای مهم سیاسی ،اجتماعی ،نظامی و نیز شخصتهای بزرگ و مشهور خود به سرايش اشعار پرداخته و
حماسه سرايی کرده اند .در نتیجه ،بايد دانست که بويراحمدیها ادب عامیانه ويژهای را درباب حوادث تاريخی و سرنوشت ساز و افراد
موثر و بارز به ظهور رسانیدهاند ،که خود جزئی از فرهنگ و سنن عامیانه محسوب میشود.
کلید واژه :بويراحمد ،قاجار ،هادی خان ،شاهین خان ،خداکرم خان.

 استاد بخش تاريخ دانشگاه شیراز .پست الکترونیكab_kheirandish@yahoo.com :


عضو هیات علمی دانشگاه ياسوج (دانشجوی دکتری تاريخ دانشگاه شیراز)(نويسنده مسئول) پست الکترونیكksiahpour@yahoo.com :
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مقدمه

تا پايان سلطنت ناصرالدين شاه بر جای مانده ،به

قبیله بوير احمد ،اتحاديهای بود از طوايف متعدد

زبان فارسی است .اما ،در عین حال ،سرودههايی

که از عهد قاجار تاکنون ترکیب آن ثابت مانده

نیز به گويش محلی که همان لری بويراحمدی

است .به احتمال زياد ،هسته اصلی و اولیه تشکیل

است ،سینه به سینه ،انتقال يافته و در اذهان عموم

دهندة نظام اجتماعی بويراحمد از قرنها پیش

ماندگار شدهاست.

شکل گرفته و در گذر زمان بر آن افزوده شده
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است .در هر حال ،آنچه از دوره قاجار تا کنون

پیشینه تارییی بویراحمد

به عنوان بويراحمد شناخته میشود ،از فرهنگ و

بويراحمد ،يك اسم قديمی است که دقیقاً معلوم

ادب و عادات يکسان و همگن برخوردار است.

نیست از چه زمانی مرسوم و معمول شدهاست.

در فرهنگ و ادب عامیانه اين قوم ،دستاوردهای

در حال حاضر ،قديمیترين سند مکتوب ،

مهم تاريخی با سرودن اشعار حفظ شده و ،بدين

مربوط به سال  458هجری است ،که يکی از

ترتیب ،بخشی از رخدادهای تاريخی بويراحمد

بزرگان قوم ،نام خود را بر سنگی نقر کردهاست

در قالب سروده ها و اشعار ماندگار شدهاست.

(صفی نژاد .)018-010 :1884 ،عالوه بر اين ،در

نخستین سرودة مورد بررسی ،مربوط به سال

يك سند معتبر محلی مربوط به عـهد شاه

 1024هجری و مرثیهای است در سوگ هادی

عباس دوم و ،نیز ،کتاب رياض الفردوس از

خان بويراحمدی ،ضابط بويراحمد و چند ايل

دورة شاه سلیمان ،نام بويراحمد مضبوط است

ديگر در دورة زنديه .تقريباً چهار سال بعد ،برادر

(همو848-045/0 :1841 ،؛ حسینی منشی،

هادی خان  -شاهین خان – که جانشین او شده

.)88 :1845

بود کشته شد و در بارة او مرثیهای ديگر سرودند

آنچه از ظاهر روايات شفاهی بويراحمدیها

و بر سنگ مزارش حك کردند .در مدح و منقبت

برمیآيد اين است که آنان اتحاديهای از طوايف

کسان ديگری چون عبدالخلیل و خداکرم خان

و تیرههای مختلف بودهاند .درست نمیدانیم که

بويراحمدی – که شهرت بسیار در فارس داشت

طوايف و تیرههای تشکیل دهندة بويراحمد ،از

و خود از شاعران شهیر بويراحمد به شمار

ابتدا ،کدام بوده است .بنا به نوشته يك

میرود – سرودههای ديگر در دست است.

مردمشناس خارجی ،احتماالً «در نخستین

ابیات و سرودههای خداکرم خانی ،مشهور و

مرحله ،اين ائتالف و اتحاديه شامل بخشهای

تاکنون ورد زبانهاست و بخشی از آن مضبوط و

اصلی [طوايف] قايدگیوی ،گودرزی ،جلیلی،

مکتوب شده است .بیشتر اشعاری که در توصیف

تاس احمدی و تامرادی بود» ,1989:322

اشخاص و رخدادهای بويراحمد از اواخر زنديه

.)Lofller
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بويراحمد ،يکی از بازماندههای قوم جاکی
است که ،در ناحیه بهبهان و کهگیلويه سکونت

7

عبدالخلیل داشت که هرسه مدتی حاکمیت
بويراحمد را در دست داشتند.

گزيده بودند (فسايی.)1085/0 :1884 ،جاکی از
( 852-822هجری) بدو پیوست و در دورههای

قايد ملك (يا کی ملك) پدر هادی خان ،دو

بعد شهرت خاصی يافت (مستوفی502 :1841 ،؛

فرزند ديگر به نام شاهین و عبدالخلیل داشت ،که

اسکندر بیگ منشی002/1 :1888 ،؛ وحید

ابتدا هادی به مقام خانی اتحاديه بويراحمد رسید

قزوينی .)182 :1848 ،به گفتة فسايی ،جاکی به

(کیاوند88:1884 ،؛ باور .)48:1800 ،هر چند

دو گروه چهار بنیچه و لیراوی تقسیم شده بود

سال تولد و مدت حاکمیّت هادی خان معلوم

که بويراحمد ،نويی ،دشمن زياری و چرامی

نیست ،او مدتی حاکم کهگیلويه بود و لقب والی

چهار بنیچه محسوب میشدند و بهمئی ،طیبی،

را کسب کرد .بنا به نوشته فسايی (:1884

شیرعلی و يوسفی لیراوی به شمار میرفتند

« .)1040/0در زمان سالطین زند  ،هادیخان

(فسايی1085/0 :1884 ،؛ دومورينی.)08 :1885 ،

بويراحمدی به کالنتری اين ناحیه [بويراحمد] و

حوادثی که در دورة قاجار در بويراحمد اتفاق

چندی به ضابطی طوايف چهار بنیچه [بويراحمد،

افتاده فراوان است؛ اما تنها بخشی از آن در منابع

چرام  ،دشمن زياری و نويی] برقرار بود»

عصر يا روايات شفاهی عامه ضبط شده است.

درويژه نامه هنر و فرهنگ ايل بويراحمدی،

چنانکه مالحظه میشود ،حضور برجسته و نقش

به نقل از راويان شفاهی ،القاب والی و عالی را،

تعیین کنندة شخصیتهای منطقه سبب ماندگاری

به ترتیب ،مخصوص هادی خان و برادرش

وقايع و ثبت آنان در منابع کتبی و شفاهی شده

شاهین خان دانستهاند که در دورة فتحعلیشاه

است .در واقع ،بررسی و پیگیری رخدادهای مهم

قاجار به آنها تعلق گرفتهاست (نامه نور،

بويراحمد ،با نام و عملکرد اشخاص مؤثر ممزوج

 .)128:1855به احتمال قريب به يقین ،اين نکته

شده و در سلسله خوانین آن ادامه يافته است .بر

نادرست است؛ زيرا سال وفات هر دو تن ،پیش

مبنای اطالعاتی که محمود باور در آغاز دهه

از پادشاهی فتحعلیشاه بود.

 1802ارائه میدهد ،محمدرحیم نامی جد بزرگ

باری ،بر مبنای سنگ نوشته مزار هادی خـان،

خوانین بويراحمد است که فرزندش عبدالرحیم و

سال وفات او  1024هجری است و از فحوای آن

نوهاش قايد ملك بود (باور :1800 ،ضمیمه.)50 ،

برمی آيد که مرگ وی طبیعی بودهاست .بـه رغـم

قايد ملك سه فرزند به نام هادی ،شاهین و

اين استنباط ،محققی امروزی – بدون ذکر منبع –
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اقوامی بود که در عهد اتابك هزار اسپ لُر

هادی خان بویراحمدی
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مینويسد« :هادی خان در جنگـی بـا ايـل طیبـی

(صفی نژاد.)824 : 1884 ،

کشته شده» (کیاوند .)88 :1884 ،البتـه ،وی هـی
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اطالع ديگری در باب قتل هادی خان و جنگ بـا

شاهین خان بویراحمدی

طیبیها ارايه نمیکند .منابع ديگر نیز در اين رمینه

پس از مرگ هادی خان برادرش ،شاهین ،به مقام

خـــاموشانـــد .در میـــان عشـــاير کهگیلويـــه و

خانی رسید .دوران حاکمیت وی کوتاه بود .زيرا

بويراحمد ،سرودن اشعار در رثای مرده – خاصـه

چهار سال بعد به دست برادرش ،عبدالخلیل،

اشخاص بزرگ و معروف – معمول بـود و غالبـاً

کشته شد .بنا به نقل راويان شفاهی ،در سال

بر سنگ قبر آنان حك مـیشـد .اشـعار زيـر کـه

 1010هجری شبی شاهین خان با برادرش

شاعر آن گمنام مانده ،بر سنگ مـزار هـادی خـان

عبدالخلیل ،در قلعه دهدشت مشغول صرف شام

نقر شده است.

بوده است که به ناگاه عبدالخلیل با شمشیر گردن

آه و فريــــاد از جفــــا و جــــور چــــرخ

او را قطع و با جدا نمودن سرش به حیات او

داد و بیــــــــداد از قضــــــــای آســــــــمان

خاتمه می دهد (کیاوند .)88 :1884 ،نويسنده،

خـــــان عـــــالی قـــــدر هـــــادی خـــــان

گزارشی از علل و انگیزة قتل شاهین خان به

ســـــرور و ســـــردار و ســـــرخیل جهـــــان

دست نمیدهد .اشعاری که شاعری گمنام در

در شـــــــجاعت رســـــــتم و اســـــــفنديار

رثای شاهین خان سروده و بر سنگ قبرش منقور

در عـــــــدالت ســـــــنجر و نوشـــــــیروان

گشته به شرح زير است:

در زمـــــــــان امتـــــــــداد دولـــــــــتش

«فغــــان از ايــــن جهــــان [ظلمــــت ] آور

جملـــــه انـــــدر ســـــايه امـــــن و امـــــان

دريــــــر از گــــــردش چــــــرخ مــــــدور

ناگهــــــان از بخــــــت نافرجــــــام مــــــا

بلنـــد اقبـــال شـــاهین خـــان کـــه بـــودی

از کـــــج اقبـــــالی اهـــــل ايـــــن مکـــــان

بـــه حســـن و رای چـــون خورشـــید انـــور

گلـــــــبن اقبـــــــالش از پـــــــا اوفتـــــــاد

بـــــه هنگـــــام ســـــخاوت حـــــاتم طـــــی

شــــد بهــــار گلشــــن عمــــرش خــــزان

بــــه درگــــاهش يکــــی ديرينــــه چــــاکر

در شــــــب آدينــــــه هنگــــــام عشــــــا

شـــــب آدينـــــه ناگـــــه کشـــــته گرديـــــد

گشــــت مــــر روحــــش از قالــــب روان

ز کــــــج رفتــــــاری چــــــرخ ســــــتمگر

خوانــــد تــــاريخ وفــــاتش میــــر عقــــل

نبـــــــــود از دوســـــــــتان دلنـــــــــوازش

ســـال و مـــاهش را کـــه تـــا ســـازد عیـــان

بــــه پهلــــو غیــــر زخــــم تیــــر و خنجــــر

هـــاتف غیـــب ايـــن نـــدا در داد و گفـــت

تقاضــــــای فلــــــك بــــــودی و گرنــــــه

ســـــال تـــــاريخ وفـــــاتش جـــــاودان »

بـــــرادر کـــــی کنـــــد قصـــــد بـــــرادر
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چـــو زمـــزم خـــواهرش از اشـــك ريـــزان

است که دربارة دومی اشعاری موجود است.

ســـیه پـــوش از غمـــش چـــون کعبـــه مـــادر

نخست اينکه ،در سال  1018يا  1014هجری به

شـــــــفیع او شـــــــهید کـــــــربال بـــــــاد

دست صادق خان آقای قاجار حاکم ايالت

ز الطــــــــاف الهــــــــی روز محشــــــــر

کهگیلويه و بهبهان کور شد.

بگفتــــا معــــذرت زيــــن قصــــه بگــــذر

صادق خان آقا ،بی اذن اولیای دولت قاهره در

غريــــب آمــــد حــــروف ســــال فــــوتش

دهدشت کهگیلويه افرادی چون میرزا سلطان

چـــــو شـــــد مقتـــــول از تیـــــر بـــــرادر

محمد خان ،والی کهگیلويه وبهبهان ،میرزا

(صفی نژاد.)812 – 825 :1884 ،

اسمعیل خان ،برادر والی ،محمد طاهر خان
بويراحمدی ،کالنتر بويراحمد ،و شريف خان،

عبدالیلیل و سرانجام او

کالنتر باوی ،را میل کشید و نابینا کرد .هنگامی

عبدالخلیل که گويا فردی خشن و بیرحم بوده،

که اين خبر به اطالع فتحعلی شاه رسید ،او را «از

اندکی پس از قتل برادر کشتهشده است.

ايالت کوه گیلويه معزول فرمود و مواجب و

محمدطاهر فرزند هادی خان و پسر برادر

رسوم او را قطع نمود.

عبدالخلیل ،بعد از سفاکی عبدالخلیل به جنگ او
رفت و به قتلش رسانید.

حادثه مؤثر ديگری که در دورة محمدطاهر
خان بويراحمدی رخ داد ،جنگ بويراحمدیها

در توصیف عبدالخلیل بیت مبالغه آمیز زير از

با ايل مقتدر نويی و شکست دادن آنها بود .به

شاعری ناشناس سروده شده ،که ظاهراً مبین

نظر میرسد که پس از اين پیروزی ،اتحاديه

شخصیت اوست:

بويراحمد جان تازه گرفت و برتری خود را در

شـــود کـــوه آهـــن چـــو دريـــای نیـــل
اگــــــر بشـــــــنود نـــــــام عبـــــــدالخلیل
(کیانوند)1884:88 ،

منطقه نمايان ساخت.
در نبرد نويیها و بويراحمدیها ،اسب
معروف محمدشفیع خان نويی از جمله غنايمی
بود که نصیب بويراحمدیها شد و خان

محمد طاهر خان و وقایع عهد او

بويراحمد ،محمدطاهر خان ،به عمد آن را برای

آنچه از دوران حاکمیت محمدطاهرخان بر

سواری برگزيد .در اين باب بیت مشهوری در

بويراحمد ضبط شده و بر اساس منابع مکتوب،

يادها مانده که شاعر ناشناس آن چنین ابراز عقیده

مانند فارسنامه ،و روايات شفاهی ،سه رخداد مهم

نموده است:

بررسی حوادث تارییی بویراحمد در سرودههای محلی عصر قاجار( 0017-0317هجری قمری)

ز میــــر عقــــل جســــتم ســــال و تــــاريخ

بر مبنای سخن فسايی(،)1088/0 :1884
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او خُیانَـــه بنگريـــت وا خُـــوش و کـــارشْ
اســب ســهْ مَحْشَــفی خــان ،کــوری ســوارش
يعنی بنگريد به کار و تقدير خداوندی که
چگونه نابینايی بر اسب سیاه محمدشفیع خان
سوار شده است.
منظور شاعر از کور محمدطاهر خان
بويراحمدی است ،که به دست حاکم قاجاری
نابینا شده بود و ،در عین حال ،هدايت و رهبری
بويراحمدی ها را در جنگ بر عهده داشت و پس
عبدالرسول خیراندیش /کشواد سیاهپور

از پیروزی اسب محمد شفیع خان را سوار شده
بود .به زعم شاعر ،اين نکته از بدايع کار خداوند
بود ،که قوم قدرتمندی نظیر نويی در مصاف
بويراحمد هزيمت يافت.
سومین واقعه زمان محمـدطاهر خـان ،تقسـیم
مناطق بويراحمد میان فرزندان خويش بـود .وی «
آنچه را از بالد شاپور [دهدشت و پیرامون آن] در
تصاحب داشت به علی محمد خان پسر بزرگتـر
خـود واگذاشــت و بــه ايــن انــدازه از تیــرههــای
بويراحمــد ضــمیمه نمــود( ».فســايی/0 :1884 ،
.)1040
محمدطاهر خان به فرزندان نصیحت و شـرط
کرده بود که هی کدام از آنهـا ،در ملـك ديگـری
مداخله نکنند .از آن به بعد ،ابـواب جمعـی علـی
محمد خان که در حوزة گرمسیر بـود ،بويراحمـد
گرمسیری خوانده شد ومتصـرفی عبـداخ خـان و
خداکرم خان را بويراحمد سرحدی يا سردسیری،
خطاب کردند(.همان)

خداکرم خان بویراحمدی و حوادث زمان او
خداکرم خان بويراحمدی پسر محمدطاهرخان ،از
مشهورترين حاکمان محلی فارس در عهد قاجار
بود .دوران طوالنی حاکمیت وی که از 1082
هجری شروع و تا زمان قتلش در محرم 1824
هجری تداوم يافت ،پر از حادثه و بحران بود .در
اين نیم قرن ،وقايعی رخ داده که برخی از آنها در
منابع اصلی عصر قاجار و اشعار محلی بويراحمد
آمدهاست .مهمترين رخدادهايی که او در آن
نقش و تاثیر برجسته داشت ،عبارت است از:
 کشته شدن برادرش ،عبداخ خان ،به دستنیروهای مشترك دولتی و محلی و تالش برای
انتقام از قاتالن وی.
 گرد کردن طوايف و تیرههای بويراحمد کهپس از قتل عبداخ خان پراکنده و متواری شده
بودند.
 کشتن خوانین باوی به انتقام قتل برادرشعبداخ خان.
 جمعآوری نیرويی عظیم و حمله به منطقهبختیاری و هزيمت و غارت بخشی از بختیاریها.
 رقابتها و کشمکشهای قومی و طايفهای ازجمله با دشمن زياریها.
 اختالفات و درگیریهای خانوادگی ،خاصهبا فرزندان و قتل عام يکديگر.
 روابط مناسب و مطمئن با برخی حاکمانفارس ،به ويژه معتمدالدوله فرهاد میرزا و پسرش
احتشام الدوله.
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 -تسلیم کردن شیخ مذکورخان ،حاکم کنگان،

و زخمديده کوشیدهاست .با همت عالی او بود که

و گلهدار با چربزبانی و سخن وری و کمك به

خیلی زود «يکصد و پنجاه خـانوار [بويراحمـدی

حکومت فارس در سرکوب شورش وی (تقوی

را] از میان قشقايی و ممسنی [گرد] آورده ،روانـه

مقدم .)155-108 : 1888 :

ساخت» (گرمرودی.)105:1882 ،

در اين مختصر نمیگنجد و تنها به بخشهايی که

مجروح و مقتول شدن عبداخ خان برادر خـداکرم

در اشعار محلی آمده است اشاره میشود .خداکرم

خان بود ،که در آن زمان خان مقتدری محسـوب

خان شخصیتی چند وجهی بود .وی عالوه بر شم

میشد .حاکم وقت کهگیلويه و بهبهـان ،شـکراخ

سیاســی و شــیوه ســخنوری و نفــوذ در نــزد

خان نوری ،با نیروی نظامی دولت و چريكهـای

سیاستمداران مرکز نشین ،جنگجـويی شـجاع و

محلــی از ايــل بــاوی (= بــابويی) ،بــه جنــگ

بـــیبـــاك و شـــاعری شـــهیر و طنزگـــو بـــود

عبــداخخــان رفتنــد و ســبب مــرگ او شــدند.

(فســايی1040/0 :1884،؛ گرمــرودی105 :1882،؛

گرمرودی داستان درگیـری را ايـنگونـه روايـت

تقـــوی مقـــدم .)180-158 :1888،اشـــعار وی،

میکند که« :عبداخ خـان  ...از راه خیرگـی چنـد

قســمت مهمــی از ادبیــات بويراحمــد و اقــوام

وقتی از اطاعـت مرحـوم شـکراخ خـان [نـوری]

همجوار ،مانند بختیاری و ممسـنی و تـاثیر کـرده

بیرون رفته ،در تقديم خـدمت کوتـاهی و غفلـت

است .ايـالت کهگیلويـه ،اسـت و در ادبیـات آن

می نمايد »[ .شکراخ خان نیز] جمعیـت بسـیاری

منطقه تاثیر کـردهاسـت .اشـعار ياريـار يـا ابیـات

از سرباز و غالم و توپچی و توپخانه فرسـتاده دو

خــداکرم خـــانی ،از پرنفــوذترين و مـــؤثرترين

دفعه با او جنگ کرده ،طايفه او را به کلی غـارت

سرودههای عامهپسند و دلنشین لر بـزرگ اسـت.

نمــوده » [و] « در دفعــه آخــر ،عبــداخ خــان را

بخشی از حوادث زندگی خداکرم خان و فرزندان

زخمدار دستگیر و گرفتار کرده بـه بهبهـان آورده

در اشعار او انعکاس يافته و در اذهان عموم بـاقی

اند و  ...به همان زخم فوت شدهاست » (همان ).

مانده است.

احتماالً قاتل يا محـرك قتـل عبـداخ خـان از

باری ،خداکرم خان کـه بـه گفتـه يـك حـاکم

باویها بود ،که خداکرم خـان در صـدد انتقـام از

قاجاری جوان قابل و زبان فهمـی بـود ،در سـال

آنها برآمد .سرانجام با ترفند و نیرنگ ،با خـوانین

 1082هجـری از مـامور حکومــت قاجـار ،میــرزا

بــاوی تعهدنامــه ظــاهری و زبــانی بســت و در

فتاح گرمـرودی« ،کاغـذ و آدم گرفتـه بـه جهـت

فرصت مناسب آنان را کشت .اين واقعه در سـال

جمعآوری و استمالت» بويراحمدیهـای پراکنـده

 1088هجری ،يعنی حدود  18سال پـس از قتـل

بررسی حوادث تارییی بویراحمد در سرودههای محلی عصر قاجار( 0017-0317هجری قمری)

داستان طويل حیات سیاسـی – اجتمـاعی وی

هزيمت و پراکندگی بويراحمـدیهـا ،پـس از
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برادر خداکرم خان رخ داد .يك نويسندة همعصر

يعنی آتش بگیرد رود خیرآباد ،چقدر بد

حادثه معتقد است که «خداکرم خان بويراحمـدی

گدار است .کی ديدهايد که در تابستان تگرگ

 ...به اجازة ديوانیان حیلتی برانگیخت و به ظـاهر

ببارد.

عبدالرسول خیراندیش /کشواد سیاهپور

با اخ کرم خان باوی ،طرح دوستی بريخـت و در

اين بیت به چنـد صـورت ديگـر نیـز نقـل و

آمدوشد را که سالها بسته داشتند ،باز نمودنـد و

ضــبط شــدهاســت(کیاوند81 :1884 ،؛ غفــاری،

 ...به عزم بهبهان حرکت نمودند و در میانه راه که

 .)105:1884البتـه مضـمون همـه يکـی اسـت و

سواره می رفتند و اخ کـرم خـان بـی خبـر بـود،

بیانگر برنامه و توطئـه قبلـی و تحريـك عوامـل

چهار نفر از طايفه بويراحمد از پشت سـر آمـده،

موظف و مامور قتل خوانین بـاوی اسـت .بنـابر

اخ کـرم خــان و محمــدعلی خــان پســر او را بــه

مشــهور ،نخســتین کــس کــه از تعــري

بیــت

گلوله تفنگ بکشتند (»...فسايی.)1042/0 :1884 ،

خـداکرم خــان کشـتنخــان بـاوی را دريافــت و

روايت شـفاهی بويراحمـدیهـا تـا حـدودی

شلیك کرد ،علی کاظم نـامی از طايفـه تـامرادی

متفاوت است .ظاهراً خداکرم خان برای مقابله بـا

بــود کــه اطــالع قبلــی نداشــت و در شــور

بختیاریها و ممانعت از وصول مالیات به دسـت

بويراحمدیها نبود (غفـاری  .)105:1884 ،شـعر

آنها ،خوانین باوی و کهگیلويـه را بـه وحـدت و

ديگری که در همین رابطه سروده شده ،تعهـد و

مشورت فرا میخواند .واسطه میـان او و خـوانین

قســم خــداکرم خــان و نیــز واســطهگــری میــرزا

باوی کدخدای میرزاها به نام میـرزا محمدحسـین

محمدحسین را زير سوال میبرد و بیاعتبـاری و

بود که با قید قسم طـرفین را بـر دوسـتی و کنـار

بی اهمیت بودن چنین اموری را متذکر میشود.

گذاشتن کینههای قبلی متعهد مـینمايـد .بـا ايـن

چه قَسَم ،چه نُون جو  ،چه بَخت میرزا

کار ،اعتمـاد بـاویهـا جلـب مـیشـود و همـراه

کی ديی قَصاب بکشه يه جا دو ورزا

يکديگر به سمت بهبهان عازم میگردند (کیاونـد،
 .)80-82 :1884در خیرآبــــاد گچســــاران05 ،
کیلــومتری بهبهــان ،طبــق برنامــهريــزی پیشــین،
خــداکرم خــان شــعر معهــودی را مــیخوانــد و
کشتارخـان بـاوی و پسـرش آغـاز مـی شـود .او
میگويد:
تَــش بگــره رو خیرآبــای چــه بَــی گیــاره
کــــی ديیــــی وَ تاوســــون تگــــرس بــــواره

يعنی قسم خوردن و تعهد میرزا ،به بیارزشی
نان جوست .کی ديدهايد قصابی دو گاو نر را
يکجا بکشد؟

آن گونه که منابع معتبری چون فارسنامه
ناصری( )1048/0 : 1884و وقايع اتفاقیه (:1888
 )128-120 ،122 ،50 ،88-88گزارش میدهند،
از  1045تا  1824هجری ،که سرانجام خداکرم
خان به دست دو تن از فرزندانش کشته شد –
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بازی قدرت و سیاست میان آنان دوام داشت .در

کم سه تن جان خود را بر سر اين کشمکش

اين قمار قدرت ،تعداد زيادی قربانی شدند و

باختند .کی محمدباقر در جنگی بین طرفداران

خسارات فراوانی متحمل گرديدند .از جمله ،چند

خداکرم خان و حامیان محمدحسین خان کشته

تن از فرزندان خداکرم خان کشته شد و خودش

شد .سرش را بريدند و جسدش را آتش زدند.

نیز آوارة مناطق بختیاری و فارس گرديد .در

اندکی بعد سر او را در نوگك ممسنی به گ

درگیری وکشمکش طرفین ،نقش عوامل مخرب

گرفتند و در معرض عموم گذاشتند (طاهری،

محلی و ملی ،بارز و برجسته بود .برخی ابیات

.)028-020 : 1844

خداکرم خان ،خود ،به قريحه شاعری ،در

 1058هجری که ظاهراً میان آنها صلح صـوری و

بیتی که سالها مانده و منتقل شدهاست ،به چند

موقتی رخ داده بود ،در منطقه خشـت بـه توطئـه

تن از عوامل محرك محلی اشاره دارد .وی

حاکمـــان فـــارس ،خاصـــه احتشـــام الدولـــه و

میگويد:

معتمدالدوله – کشته شد.

يــه مَحبــاقر  ،ســه مَحمَســین  ،يــه رهسَــم

کــی محمدحســین ،کدخــدای طايفــه تــاس

فَســــای کــــردن َ ،بــــزممَ زيــــین َبــــرَهم»

احمدی ها ،نیز به دستور احتشـام الدولـه ،حـاکم

(تقوی مقدم.)185 : 1888 ،

کهگیلويه و بهبهان ،دستگیر و بـا شـکنجه از بـین

يعنی يك محمدباقر ،سه محمدحسین و يك
رستم فساد کردند و بزمم را بر هم زدند.

رفت .کیاوند ( )85 :1884مینويسد « :در دهانش
آب جوش میريزند [و] پشت گردنش میزنند تا

کی محمدباقر ،برادر زن خداکرم خان و دايـی

دندانهايش بريزد .آنگـاه گـردنش را مـیزننـد و

محمدحسین خان پسر او بود .سـه محمدحسـین

جســدش را بــه درختــی مــی بندنــد و دم تــوپ

عبارت بودند از محمدحسین خان ،پسـرخداکرم؛

میدهند».

خان ،کی محمدحسین طاس احمـدی ،کدخـدای

عالوه بر مردان ،زنان نیز از عوامل عمق دهنده

طايفـــه طـــاس احمـــدی بويراحمـــد؛ و میـــرزا

و تشديد کنندة اخـتالف فـريقین بـود .خـداکرم

محمدحسین کدخدای طايفه میرزا.

خــان چهــار زن رســمی داشــت کــه از هرکــدام

منظور از رستم ،رستم خان دشمن زياری بود

فرزندانی متولد شده بود .در میـان آنـان ،بـی بـی

که هر چند دختر خداکرم خان را به زنی گرفته

شاهی ،دختر خانعلی خان رستم ،سوگلی او شـد

بود ،با او میانه خوبی نداشت .تا آنجايی که منابع

و کوشید يکی از پسـران خـود را جانشـین پـدر

گزارش میدهند ،از میان پنج تن مذکور ،دست

نمايد (تقوی مقدم.)184-188 :1888 ،
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بازمانده ،مبین ومويد اين موضوع است.

محمدحسین خـان ،فرزنـد خـداکرم ،در سـال
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فرزنــدان بــزرگتــر خــداکرم خــان ،خاصــه

خداکرم خان شاعر ،چون «آواره بالد و محتاج

محمدحسین خان ،از زنی از طايفه تامرادی بود و

عباد» گرديد (فسـايی )104 /0 :1884 ،بـه سـوی

با تکیه بر قدرت آنها سعی داشت بر مسـند پـدر

قشقايیها و بختیاریها شـتافت .وی در بـین راه

بنشیند .بیبـی شـاهی بـه هـی روی بـرای فـرو

به زيارت امام زاده محمـود طیـار  -در روسـتايی

نشــاندن آتــش تفرقــه کوتــاه نمــیآمــد .وی

به همین نام که در بويراحمد است و به بختیـاری

محمدحسین خان را که در صورت ،يا زيـر گلـو،

نزديــك اســت -رفــت و در آنجــا بــا آه و نالــه

نوعی پیسی (برص) داشت ،بـا تحقیـر و اسـتهزا

اشعاری سرود و در قالب گاليه و شـکوا اوضـاع

الزی میخوانـد و ايـن بیـت را در منظـر عمـوم

بحرانی و پريشان خود را با امام زاده بازگو کرد.
امــــــام زاده تــــــو محمــــــود طیــــــاری

قرائت میکرد:

1

عبدالرسول خیراندیش /کشواد سیاهپور

نُـــونی کـــه ايخُـ ـمْ بـــیم وَ الزی

پنــــــــاه مردمــــــــان خــــــــوار و زاری

ای يمـــــــــش و تـــــــــازی

روم اردل کـــــه تـــــا پیشـــــت نباشـــــم

يعنی نانی که میخواهم بدهم به الزی (پیسه
گون) ،میدهمش به تازی.
او محمدحسین خان را از تازی کمتر
میدانست و سزاوار احترام و همدلی نمیشمرد.
چون انشقاق به جای باريك کشیده شده بود،
جانمحمدخان چرامی از سر شفقت و مصالحت،
جلسهای برای رفع اختالف تشکیل داد که بیبی
شاهی شرکت نکرد و ،در عمل ،نتیجه مثبتی نداد.
در فرصت مناسب ،محمدحسین خان ،که گويا
طاقتش طاق شده بود ،قلعه پدر را تصرف کرد و
فرزندان بیبی شاهی و برادران ناتنی خود را
گروگان گرفت .بر مبنای بیت زير ،احتماالً ،اين
امر در سال  1052هجری رخ دادهاست.
«ســـــنه هـــــزار و دويســـــت و نـــــود
محمدحســــین خــــان کــــرد بنیــــاد بــــد »
(نامــــه نــــور......................... )124:1855 ،

کــــــاله برگیــــــرم و ريشــــــم تراشــــــم
پنــــاه مــــن مــــی بــــرم بــــر ايلخــــانی
نـــــه بـــــر دلخـــــواه بـــــل از نـــــاتوانی
امــــــامزاده فتــــــادم مــــــن ز عــــــزت
زعـــــزت او فتـــــادم مـــــن بـــــه ذلـــــت
کــــالهداری بــــه ملــــك خــــويش بــــودم
بنـــــزد شـــــاه و والـــــی پـــــیش بـــــودم
زکــــــین و جــــــور فرزنــــــدان نــــــادان
شـــــرافت بـــــاختم چـــــون نـــــرد ارزان
امــــــامزاده تــــــو را ملجــــــا نمــــــودم
تــــــیمن گونــــــه اشــــــعاری ســــــرودم
بــــود ايــــن شــــعر نشــــانی از غــــم دل
مـــــرا نبـــــود مکـــــان و جـــــا و منـــــزل
رهــــا بنمــــا مــــرا از ايــــن غــــم و درد
.1

بر خی منابع ديگر مصرع دوم را به گويش لری ضبط کرده
اند« :نمی دونم و خويی يا دياری» (نمی دانم به خوابی يا
بیداری)
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بــــه مــــن بــــار دگــــر اقبــــال برگــــرد

فرهنگ و ادب اين قوم را –که اصالت و صحت

کــــرم کــــن ای کــــريم ای ســــبط موســــی

ايرانی آن تا حدود زيادی محفوظ مانده است-

کرامــــــت کــــــن کرامــــــاتی هويــــــدا

به رغم مصايب بسیار ،حفظ کرده است .البته به

(مجیـــــــــدی...................)018-018 :1842،

سبب نبود سند مکتوب و اتکا به انتقال سینه به

وی در ابیاتی ديگر ،تعريضی به شیرويه
ساسانی و پد رکشی او زده که اگر قصد پدرش
نیست پسران او برای چه با پدر در جنگاند.
اگــــر شــــیرويه ايــــن قــــانون بنــــا کــــرد
کـــه خســـرو خلـــف بـــر حکـــم خـــدا کـــرد
بـــــرای ملـــــك روم و هنـــــد و ايـــــران
گـــــل گلـــــزار خســـــرو را تبـــــا کـــــرد
نــه چــون محمدحســین خــان و ولــی خــان
مـــرا در بنـــد بـــه حـــرف بـــا گـــدا کـــرد
تفــــو بــــادا بــــه چــــرخ و گــــردش آن
مـــــرا از ايـــــل يکبـــــاره جـــــدا کـــــرد
از آن قــــدر و مقــــامی کــــه مــــرا بــــود
بـــه نیمـــروزی ببـــین بـــر مـــن چهـــا کـــرد
(همـــان...................................................)018 :
اما ،اين پايان کـار نبـود و فرجـام مخاصـمت
طوالنی پدر و پسران ،قتـل پـدر را نیـز در محـرم

ســال  1824هجــری بــه دنبــال داشــت (وقــايع
اتفاقیه.)880 :1888،

تنها اندکی از آن ماندهاست .بر مبنای بازماندههای
اين قوم و آنچه در اين مقاله ارايه شد ،میتوان
دريافت که آن بخش از اشعار و سرودههای
محلی که اهمیت و ارزش بیشتری داشتند،
محفوظ ماندند و منتقل شدند .عالوه بر انتقال
شفاهی و سینه به سینه ،کتیبههای سنگ مزار
اشخاص مشهور ،نیز ،بخشی از ادبیات محلی
بويراحمدیها را حفظ کرده است.
اشعار مربوط به درگیریهای سنگین و خونین
ملی و محلی ،خود بخش ديگری از ادبیات
بويراحمد را تخصیص و تشکیل داده و ذهن و
زبان عالمان و عامیان قوم را به خود مشغول و
معطوف داشتهاست.
يکی از خوانین بويراحمد به نام خداکرم خان
– که هم خانی مقتدر و جنگجو بود و هم اديبی
خوش قريحه و با ذوق -ادبیات ويژهای را به
خود اختصاص دادهاست .اشعار وی در باب
حوادث مهم زندگی خود و درگیریهای متعدد
با فرزندان ،از مهمترين ادبیات محفوظ مانده اين
قوم است .بعضی از سرودههای سیاسی و

بحث و نتیجهگیری

اجتماعی وی سالهاست که در بويراحمد و اقوام

اتحاديه بويراحمد از قرنها پیش شکل گرفته و

مجاور ،چون بختیاری و ممسنی ،بر سر

بررسی حوادث تارییی بویراحمد در سرودههای محلی عصر قاجار( 0017-0317هجری قمری)

کرد ،برای ملك روم وهند و ايران بود ،اما معلوم

سینه ،بسیاری از ادبیات اين قوم از بین رفته و
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زبانهاست و تاثیر فراوان و ماندگار گذاشتهاست.

در کهگیلويه و بهبهان» .تاريخ معاصر ايران .سال

در خاتمه ،اين نکته درخور ذکر است که ،آنچه

يازدهم .ش .08

در اين مقاله ارايه شده ،تنها بخشی از ادبیات
بويراحمدیهاست که بر سنگ قبرها يا به
صورت شفاهی و نسل به نسل منتقل شده است.
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غفاری ،يعقوب ( .)1884تاريخ اجتماعی کوهگیلويه
و بويراحمد .اصفهان :گلها.

ــــــــــــ(.)1880شناسنامه ايالت و عشاير
کهگیلويه و بويراحمد .تهران :روايت.

ــــــــــــ ( .)1880نمونه ای از اشعار محلی مردم
کهگیلويه و بويراحمد و شرح کوتاهی از زندگی
کی لهراس .ياسوج :چاپخانه امیر.
فسايی ،میرزا حسن (  .)1884فارسنامه ناصری ،ج 1
و  .0تصحیح رستگار فسايی .تهران :امیرکبیر.

قائم مقامی ،جهانگیر ( .)1855نهضت آزادی خواهی
مردم فارس در انقالب مشروطیت ايران .تهران:
مرکز ايرانی تحقیقات تاريخی.

کیاوند ،عزيز( .)1884حکومت ،سیاست و عشاير از
قاجاريه تا کنون .تهران :عشايری.
گرمــرودی ،میرزافتــاح( .)1882ســفرنامه ممســنی.
تهران :مستوفی.

لمعه ،منوچهر .)1858(.فرهنگ عامیانه عشاير
بويراحمدی و کهگیلويه .تهران :اشرفی.
مستوفی ،حمداخ ( .)1841تاريخ گزيده .به کوشش
عبدالحسین نوايی .تهران :امیرکبیر.

دوفصلنامه پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ،سال دوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)5پاییز و زمستان 0313

نامه نور «ويژه نامه هنر و فرهنگ ايل بويراحمدی»،
( .)1855شماره  12و .11

وحید قزوينی ،محمدطاهر ( .)1848تاريخ جهانآرای
عباســی .تصــحیح میرمحمــد صــادق ،تهــران:

07

وقايع اتفاقیه( .)1888به کوشش سعیدی سیرجانی.
تهران.
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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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