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ترین رویدادهای تاریخ ایران دوران معاصر، غائلة یکی از مهم

ساالرالدوله بود که مشتمل بر چند بار لشکرکشی او به تهران 

خان امرایی از علیه حکومت نوپای مشروطه است. نظرعلی

کنار  ین غائله درجمله خوانین غرب ایران است که در ا

ساالرالدوله قرار داشت. این نوشتار در نظر دارد که با روش 

تحلیلی به بررسی چرایی و چگونگی حضور  ـ توصیفی

خان امرایی در غائله ساالرالدوله بپردازد و به این نظرعلی

گیری پاسخ دهد که علل، عوامل و چگونگی موضع پرسش

خان امرایی در قبال غائله ساالرالدوله چه بوده است؟ نظرعلی

خان نظرعلیدهد که ضعف موقعیت های تحقیق نشان مییافته

در میان خوانین رقیب، او را  ناچار ساخت تا برای تحکیم 

 موقعیت خویش، به همکاری و خویشاوندی با شاهزاده

رالدوله بپردازد. سپس در زمان حمله ساالرالدوله به ساال

طلبی شخصی، منافع ایلی، خان به واسطة جاهپایتخت، نظرعلی

پیوند خویشاوندی با ساالرالدوله و امیدواری به پیروزی قطعی 

مندی از بخشش مالیاتی به همکاری او و امید به بهره

مواضع  جانبه با وی پرداخت اما بعد از شکست ساوه از همه

خود عدول کرد و به محض اینکه دولت مشروطه حاکمیت او 

 ساالرالدوله جدا شد.از بر طرهان را به رسمیت شناخت، 
 

خان امرایی، ساالرالدوله، لرستان نظرعلی ها:کلیدواژه

 پیشکوه، طرهان.

Salar al-Dowleh’s riot was one of the events that 

greatly affected the political-social situation of Iran 

following the constitutional revolution. Salar al-

Dowleh, son of Mozaffar al-Din Shah, who for 

many years governed the western provinces of the 

country, campaigned several times for various 

pretexts against the newly constitutional 

government. He was supported by the Khans and 

tribes of the west of the country in these 

campaigns, among which, Nazar Ali Khani, the 

ruler of Ṫ arhā n, played a major role in 

comparison with other the Khans of the Pishkuh 

Lorestan. Accompanying the Khans of the western 

provinces of the country, including Nazar Ali 

Khan, with the Salar al-Dowleh to oppose the 

constitution, is one of the controversial issues of 

constitutional history. By a descriptive-analytical 

method, this paper intends to use the available 

resources, memories and documents from these 

events, to examine the role of Nazar Ali Khan in in 

the riot of Salar al-Dowleh and to answer these 

questions: Which aims and motives of Nazar Ali 

Khan in collaboration with Salar al-Dowleh have 

been? Why, in spite of the weakness of the central 

government and the plurality and power of the 

nomadic forces, the riots finally failed? Why did 

Nazar Ali Khan withdraw from Salar al-Dowleh 

and not accompany him in the third attack? 
 
 

Keywords: Nazar Ali Khan Amrayi, Salar al-

Dowleh, the Pishkuh Lorestan, Ṫarhān. 
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 مقدمه  . 1

ترین رویدادهای تاریخ ایران در دورة یکی از مهم

معاصر انقالب مشروطیت و استقرار حکومت 

مشروطه است. این انقالب با موانع مختلفی مواجه 

شد که یکی از آنها غائلة ساالرالدوله بود. ابوالفتح 

ق( که در چند 8731-8921رالدوله  میرزا ساال

شاه قاجار  حک: سال پایان حکومت مظفرالدین

ق(، حکومت نواحی غربی ایران را 8781-8791

بر عهده داشت، بعد از انقالب مشروطه، چندبار 

کوشید تا با نیروی نظامی تهران را تصرف کند و 

خود به سلطنت برسد. در این راه، ساالرالدوله 

روی نظامی ایالت و عشایر غرب کوشید تا از نی

برداری کند. این ایالت و عشایر نیز ایران بهره

کدام با توجه به منافع و اهداف خاص خود با  هر

ساالرالدوله همراهی کردند. یکی از مقتدرترینِ این 

-8911خان امرایی  حدود خوانین، نظرعلی

ق( بود که در این زمان، بخش اعظم منطقه 8711

، 8ه، مشتمل بر نواحی طرهانلرستان پیشکو

آباد را نیز در اختیار گرفته و خرم 7، دلفان9سلسله

                                                                    
طرهان در غرب و جنوب غربی لرستان واقع شده است.  منطقة. 8

این منطقه از جانب شمال و غرب به رود صیمره از شرق به 

 . از محال اینشودیمچگنی و از جنوب به رود کشکان محدود 

، رومشکان، کوهدشت، همیان و هلیالن را سر طرحانمنطقه، 

عمومی طرهان  نام بانام برد. در دوران قاجاریه این مناطق  توانیم

، عالوه بر مواقع شتریباست و حاکم طرهان در  شدهیمشناخته 

طرهان بر مناطق سلسله، دلفان و چگنی نیز حکومت  منطقة

صفویه تا روی کار آمدن  است. حکومت طرهان از دوران کردهیم

نهادهای حکومتی جدید در اختیار خاندان  سیتأسرضاشاه و 

غضنفری بود. امروزه طرهان قسمتی از شهرستان کوهدشت 

 رود.شمار میبه

ی استان لرستان که در شمال استان قرار گرفته هاشهرستان. از 9

 است. مرکز این شهرستان شهر الشتر است.

بود. این گسترش قدرت خان امرایی، بیش از هر 

الجیشی بودن منطقة طرهان بود چیز مرهون سوق

ـ قشالق( بسیاری  که در مسیر تردد فصلی  ییالق

رو لرستان قرار داشت. از طوایف و عشایر کوچ

با استفاده از این موقعیت، به جلب خان نظرعلی

نظر خوانین و رؤسای این عشایر  پرداخت و در 

نتیجه، خود را قدرتمند ساخت. بنابراین، شاهزاده 

ساالرالدوله، از طریق ایجاد رابطه خویشاوندی با 

خان قصد داشت تا از نفوذ او در لرستان نظرعلی

ویژه پیشکوه برای رسیدن به مقاصد آتی خود، به

خان صاحب سلطنت ایران، استفاده کند. نظرعلیت

واسطه برخی علل و عوامل به همراهی با نیز به

ساالرالدوله برخاسته، با نیروی ایلیاتی تحت فرمان 

های او به تهران نقش قابل توجهی خود در یورش

ایفاء کرد. در نوشتار حاضر نیز ضمن توصیف و 

رالدوله، خان امرایی با ساالتبیین مناسبات نظرعلی

شود تا پاسخی روشن برای این پرسش کوشش می

گیری ارائه کند که علل، عوامل و چگونگی موضع

خان امرایی در قبال غائله ساالرالدوله چه نظرعلی

 بوده است؟

  

 . پیشینة پژوهش2

در محدوده موضوع مقاله حاضر، آثار متعددی 

توان آنها را در سه محور کلی نوشته شده که می

بندی کرد: نخست آثاری که به پژوهش و دسته

بررسی پیرامون شورش ساالرالدوله و اقدامات 

اند؛ دستة دیگر، آثاری ـ نظامی وی پرداخته سیاسی

هستند که به پژوهش دربارة افراد، کارگزاران، 

                                                                    
استان  شمال غرب گوشةدر  استان لرستان کهی هاشهرستان. از 7

 لرستان قرار گرفته است. مرکز این شهرستان، شهر نور آباد است.
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عناصر و قبایل ساکن در مناطق غربی ایران در 

اند؛ و دستة سوم غائله ساالرالدوله تخصیص یافته

ـ  نحوی با توصیف شرایط اجتماعی ثاری که بهآ

اقتصادی نواحی غرب ایران در دوران شورش 

 ساالرالدوله مرتبط هستند.

توان از رضا آذری نام برد که در دستة اول می

، ضمن انتشار در تکاپوی تاج و تختدر کتاب 

های برجای مانده دربارة زندگی، اسناد و نامه

لدوله سخن گفته است اقدامات و رفتارهای ساالرا

(، 8711(. همچنین یحیی دیوساالر  8732 آذری، 

(، امیر مسعود معتمدی 8739علی اصغر وزیری  

(، منصوره 8713(، علی اکبر جلیلوند  8713 

( و شقایق 8711(، زهره کریمان  8733اتحادیه  

( نیز در مقاالت خود با انتشار  8721زاده  فتحعلی

ط با ساالرالدوله؛ و نیز حسن و استناد به اسناد مرتب

( با 8712ایاغ  ( و حسینقلی قزل8711عنایت  

های خود تاریخ شفاهی و نقل مشاهدات و شنیده

های شخصیتی، زندگی و به تشریح ویژگی

اند. فاطمه ـ نظامی وی پرداخته های سیاسیفعالیت

(، هم گزارش جامعی راجع به 8713معزی  

تدوین نموده  سرگذشت و زندگی ساالرالدوله

است. اما تمرکز این پژوهشگران بر زندگی و 

های ساالرالدوله است و درباره نقش فعالیت

اند خان امرایی در  غائلة ساالرالدوله ساکتنظرعلی

 اند. و یا به اختصار سخن گفته

نادر پروین یاد کرد توان از در دسته دوم نیز می

ر در خود به بررسی  نقش ایل کله در مقالهکه 

شورش ساالرالدوله پرداخته است و در آن اشارات 

خان در این بسیار مختصری به نقش نظرعلی

(.  همچنین 8713رویداد نیز شده است  پروین، 

(، جایگاه و نقش ساالرالدوله 8733الیور باست  

در  روابط سیاسی و دیپلماسی ایران در جنگ 

جهانی اول را بررسی کرده و سعید حصاری 

های سیاسی و فعالیت، ضمن تشریح (8728 

ها را یبا انگلیس ویمناسبات ساالرالدوله، نظامی 

مورد مطالعه نموده است. این هر دو مورد اخیر نیز  

 اند.  درباره نظر علی خان به طور کامل ساکت

توان به مقاله فاطمه از آثار دسته سوم نیز می

(  اشاره کرد که ضمن انتشار برخی 8712هاشمی  

اسناد مرتبط با شورش ساالرالدوله، پیامدهای این 

رویداد را در والیات ثالث مورد بحث و مطالعه 

( 8711قرار داده است. همچنین محسن روستایی  

ضمن انتشار برخی اسناد مرتبط با حکومت 

السلطنه مافی بر لرستان، اشارات بسیار نظام

ـ نظامی نظر  مختصری دربارة نفوذ و اقتدار سیاسی

 علی خان بر لرستان پیشکوه دارد. 

 

خان . حکومت خاندان غضنفری و نظرعلی3

 امرایی در طرهان

خان امرایی ملقب به فتح لشگر، سردار نظرعلی

اکرم و امیر اشرف، فرزند برخوردارخان سرتیپ از 

های کهن لرستان خاندان غضنفری، یکی از خاندان

و  پیشکوه بود که پیشینة حکومت آنان بر طرهان

 رسیدمی هایی از لرستان به دوران صفویهقسمت

(. نخستین امیر این خاندان 139: 8773ترکمان،  

میرقیصربیگ بود و بعد از وی تا برخوردارخان، 

خان، هفت تن از این خاندان پدر نظرعلی

اندرپشت بر طرهان و مناطق پیرامون آن، پشت

/ 8: 8727امرایی، غضنفری   اندحکومت داشته

(. این امر، حاکی از تداوم اطاعت و 988-938
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های مرکزی در همکاری این خاندان با حکومت

 صفویه تا پایان قاجار است.  دورانطول 

خان، حاکم طرهان در سال اهللپس از مرگ فتح

ق، دربار قاجار ضمن اعطاء درجه سرتیپی به 8928

خان، حکومت طرهان برخوردارخان، پدر نظرعلی

 امرایی را به وی واگذار کرد و فرماندهی فوج

(. او 28-11/ 9ق: 8928، سالنامه دولت علیه ایران 

نیز تا پایان عمر به عنوان فرمانده فوج امرایی، در 

حراست از مرزهای خوزستان در زمان 

شاه از خود لیاقت و توانایی قابل ناصرالدین

آیین »که به قول سپهر توجهی بروز داد؛ چنان

نگذاشت و به فروسیت و  مجاهدت را از دست

(. 771/ 7: 8773سپهر،  « شجاعت نامبردار گشت

ق در پی 8921 برخوردارخان سرتیپ در سال

در منطقة سلسله  الشتر( کشته شد و به  ایدسیسه

واسطه خردسالی فرزندانش، حکومت طرهان به 

خان اهللخان، فرزندان فتحباقرخان و سپس قاسم

(. در 717-737/ 8: 8727امرایی، غضنفری   رسید

تحت سرپرستی  خان خردسال،این ایام نظرعلی

پسرعموهای پدرش قرار گرفت. رفتار باقرخان با 

خان، او توأم با احترام و مهربانی بود؛ اما قاسم

ضمن تصاحب همة امتیازهای دیوانی او، وی را به 

معجزی،   والیزاده ستینگریمعنوان یک نوکر 

نظرعلی خان به رغم فقدان (. بنابراین، 132: 8711

علیه  ق8781در سال  مالی، شتوانةلشکر و پ

قیام کرد و منازعه با وی را تا سال  خانقاسم

/ 8: 8727امرایی، غضنفری  ق ادامه داد 8782

(. این نزاع که مناطق غرب لرستان را به 717-173

ق 8781آشوب کشیده بود، باعث شد تا در سال 

را  خانلرستان، نظرعلیالدوله حاکم وقت حشمت

شد و  سختی بیمارزندانی کند. او در زندان به

کشیدند، از زندان که انتظار مرگش را میدرحالی

گریخت و بالفاصله بر طرهان مسلط شد، ولی 

توانست دلیل وجود و نفوذ قاسم خان، نمیبه

آوری کند و به مالیات همه ایالت منطقه را جمع

(. لذا 189–188/ 8همان:   حکومت بپردازد

عنوان حاکم جدید ق به8781الدوله که در سال عین

به لرستان آمده بود، بر او خشم گرفت و او را 

همراه با چند تن دیگر از سران و بزرگان مناطق 

طرهان و دلفان به بروجرد احضار و زندانی نمود. 

تازگی از فرنگ شاه که بهدر این هنگام مظفرالدین

الدوله را به حکومت تهران برگشته بود، عین

جای وی ساالرالدوله را به حکومت گماشت و به

: 8711معجزی، والیزاده   لرستان منصوب کرد

799.) 

خان الدوله، در هنگام ترک لرستان، نظرعلیعین

را در حبس داشت، به ساالرالدوله توصیه کرد که 

نه تنها خان  مراقب اعمال وی باشد، اما ساالرالدوله

ایی را آزاد ساخت، بلکه او را به حکومت امر

امرایی، غضنفری   طرهان و دلفان نیز منصوب کرد

(. او 791: 8711معجزی، ؛ والیزاده 193/ 8: 8727

خان، سرانجام در پس از چند نبرد مختصر با قاسم

خان را در هم شکست. لشکر قاسم 8رومشکان

 ساالرالدوله از این قضیه بیمناک شد و به حمایت

از قاسم خان برخاست و برای این امر، تعدادی 

ی والی هایتفنگچ نیرو از مناطق مختلف لرستان و

ناگهانی  طوربهخان پشتکوه را فراخواند؛ اما قاسم

ق بیمار شد و اندکی بعد 8782در اوایل سال 

-191/ 8: 8727امرایی، غضنفری درگذشت  

                                                                    
ی استان لرستان که در جنوب غرب لرستان واقع هاشهرستان. از 8

 .استاین شهرستان شهر چغابل  مرکز شده است.
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زود خان، خیلی (. از این زمان به بعد، نظرعلی171

به توسعة قدرت خود در سایر مناطق لرستان 

بامداد،   لرستان گردید« الرقابمالک»پرداخت و 

(. او در دو مرحله شورش 917-913/ 1: 8731

های ترین تراژدیساالرالدوله که یکی از دهشتناک

آبادیان،   رودشمار میبعد از انقالب مشروطه به

( شرکت فعال داشت. پس از شکست 11: 8713

ساالرالدوله نیز به دلیل ضعف حکومت مشروطه، 

عنوان مرد شماره یک همچنان بر مسند پدرانش به

آفرینی پرداخت و در جنگ لرستان پیشکوه به نقش

جهانی اول، منشأ خدماتی برای کشور گردید 

 (.  732/ 7: 8738آبادی،  دولت

خدمات خان امرایی در طول جنگ جهانی 

الدوله( قوام  صدریخان باعث شد که شکراهلل

حاکم وقت لرستان، برای او لقب امیر اشرف را از 

پاس این مجلس درخواست کند و مجلس نیز به

شورش لرستان،   خدمات با دادن لقب موافقت کرد

(. ویلسون، مأمور سیاسی انگلستان در 31: 8711

بار با خان امرایی  ها چنداین سال ایران، که مقارن

دارای افکار »را به عنوان مردی  دیدار کرده بود، او

: 8721 ویلسون، توصیف کرده است  «روشن

خان امیر اشرف پس از یک زندگی (. نظرعلی111

در  8711شهریور  3پرفراز و نشیب در تاریخ 

و در  حدود شصت سالگی در کوهدشت درگذشت

امرایی، غضنفری   به خاک سپرده شد نجف اشرف

8727 :9 /8871 ،8833.) 

 

 والفتح میرزا ساالرالدوله. اب4

 در سالشاه ابوالفتح میرزا پسر سوم مظفرالدین

/ 8: 8731بامداد، آمد  به دنیا  زیدر تبرق 8921

عنوان  شخصیتی، برخی منابع از او با نظر از(. 11

: 8731 کسروی،  مغزسبکو  سرسبک شاهزادة

 کنندیم( یاد 7: 8732حتی دیوانه  آذری،  ( و383

با اروپاییان رفتاری دوستانه داشته  حالنیدرعکه 

 گراذهناست. برخی نیز او را یک تئوریسین 

ی برخوردار نبوده دهسازمان از قدرتاند که دانسته

که چگونه باید هدفش را دنبال  دانستهینماست و 

(. ابوالفتح میرزا در سال 21: 8712گروته، کند  

ه را ، لقب ساالرالدولشاهنیناصرالدق از 8711

( و در سال 21: 8733الملک، افضلکرد  دریافت 

ق به حکمرانی کرمانشاه و سرحد داری 8783

عراق تعیین شد. او فقط پس از شش ماه از 

حکومت کرمانشاه معزول گردید؛ ولی در سال 

انتخاب شد که این بار  به حکومت خمسه ق8781

 ایبر رعاماه به دلیل ظلم و ستم  از چندنیز پس 

شد سال از کار حکمرانی کنار گذاشته مدت دو 

 مجدداًق 8781(. در سال 87/ 8: 8739عاقلی،  

و بختیاری  بروجرد حکومت بر خوزستان، لرستان،

و ریاست ایالت و همچنین ریاست تمام قشون 

این مناطق به ابوالفتح میرزا ساالرالدوله واگذار 

 (. 13/ 8همان:   دیگرد

له به تهران ق، ساالرالدو8799در اوایل سال 

احضار و توسط شخص شاه تنبیه شد  و تا محرم 

ق به صورت معزول در تهران باقی ماند 8797

ق 8797(، اما در ابتدای سال 12-13: 8711 سپهر، 

موفق شد فرمان حکومت بر کردستان را از شاه 

بگیرد ولی بردفتاری وی موجب گردید که در 

 ق در پی اعتراض اهالی، او را از8797شوال 

حکومت کردستان عزل و به تهران احضار کردند 

(. تقارن حضور ساالرالدوله 979: 8737مردوخ،  

خواهان در این در تهران با تشدید فعالیت مشروطه

خواهان برای انشقاق در زمان، و تالش مشروطه
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میان مستبدان خاندان سلطنتی، به مراوده 

خواهان با ساالرالدوله منجر شد مشروطه

برای  خود رااز آغاز جوانی  که دولهساالرال

جانشینی پدر سزاوارتر از برادر ولیعهدش 

/ 9: 8717زاده، پنداشت  ملکمحمدعلی میرزا می

با استفاده از این موقعیت، به  (،933

عالوه بر آنکه خود و  خواهان نزدیک شدمشروطه

کرد، خواهان تظاهر میمشروطه ی ازهوادار به

بستگان خود را نیز به بسیاری از دوستان و 

بارها نیز کرد و همراهی با مشروطه تحریک می

 فرستادمیکمک مالی خواهان هبرای مشروط

. (78/ 9: 8719آبادی، ؛ دولت31: 8792 براون، 

 نظر برخی پژوهشگران، این اقداماگرچه به

ارتباط با حمایت سفارت انگلیس بی ،ساالرالدوله

 حصاری،  است هخواهان نبوداز حرکت مشروطه

(. در نتیجه این اقدامات، عین الدوله 393: 8728

خواهان، در برای ایجاد فاصله بین وی و مشروطه

دوباره ساالرالدوله را به حکومت  8797القعده ذی

، السلطنههای مغیثنامهلرستان منصوب کرد  

8719 :882 .) 

مرگ مظفرالدین شاه و اختالف  با

د یعنی محمدعلی شاه خواهان با شاه جدیمشروطه

ق( در اوایل سلطنت او 8793-8791 حک: 

(، ساالرالدوله به فکر 991-821: 8731کسروی، ← 

خواهان و مشروطه  پشتوانةبه  وتختتاجتصاحب 

ایالت و خوانین غرب کشور افتاد. بنابراین در 

، با همراهی عشایر غرب کشور، 8793االول ربیع

ولی با التیام تصمیم به حمله به تهران گرفت. 

روابط مجلس و محمدعلی شاه، ساالرالدوله در 

شکسته خورد و به کنسولگری  8793ربیع الثانی 

انگلیس پناهنده شد.  بعد از فتح تهران و 

، او نیز 8خواهان به ساالرالدولهتوجهی مشروطهبی

خواهان رویگردان و با محمدعلی شاه از مشروطه

االولی ادیمخلوع متحد شد و بار دیگر در جم

آوری نیرو از  به غرب ایران آمد و با جمع 8792

عشایر غرب کشور، به سوی تهران رهسپار شد. اما 

در نزدیکی ساوه شکست خورد و  8792در شوال 

به کرمانشاه عقب نشست و تا یک سال بعد در 

-879: 8713کرمانشاه خود را شاه خواند  معزی، 

ی شد به (. زمانی که مغلوب نیروهای دولت871

ترکمن صحرا و مازندران رفت، اما موفقیتی به 

دست نیاورد و سرانجام دولت ایران، با وساطت 

هزار کنسول روس پذیرفت که ساالنه مبلغ دوازده

تومان به او بدهد به شرطی که برای همیشه ایران 

(. اگرچه او 9112/ 1: 8717بشیری، کند  را ترک 

شورش  در طول جنگ جهانی اول و در جریان

شیخ خزعل کوشید تا دوباره به وطن باز گردد اما 

ق به مصر رفت و به 8777توفیق نیافت و در سال 

لژ فراماسونی آن منطقه پیوست و تا بیش از سی 

ق در اسکندریه مصر بود و در 8731سال بعد سال 

 (.737-738/ 9: 8733جا درگذشت  رائین، همان

 

 هخان و ساالرالدولنظرعلی . روابط5

که اشاره شد، نخستین ارتباط شاهزاده چنان

خان امرایی، مربوط به زمان ساالرالدوله با نظرعلی

نخستین انتصاب ساالرالدوله به حکومت لرستان 

برد. در آن خان در زندان به سر میبود که نظرعلی

خان را به شرط پرداختِ زمان ساالرالدوله، نظرعلی

                                                                    
او انتظار داشت  بعد از خلع محمدعلی شاه به سلطنت انتخاب  .8

توجهی فاتحان به او و انتخاب احمدمیرزا به سلطنت، ود ولی بیش

 وی را نومید و خشمگین ساخت. 
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مت طرهان منصوب به موقعِ مالیات، آزاد و به حکو

ی قدرتمند رقیب باوجودخان کرد ولی نظرعلی

خان و طرفدارانش، نتوانست به وعده قاسم چون

وفا کند. لذا ساالرالدوله بر او خشم گرفت و او را 

به حضور طلبید؛ اما خان امرایی از رفتن به حضور 

: 8711معجزی،  والیزاده  شاهزاده خودداری کرد

به بروز یک سلسله ( که این امر، 713-712

بین آن دو منجر شد. شاهزاده  هادرگیری

ساالرالدوله سعی کرد به هر طریق ممکن 

خان را از بین ببرد و حکومت طرهان را در نظرعلی

میرپنج،  خانی او، قاسمپسرعمواختیار رقیب و 

خان در بگذارد؛ اما این تصمیم با مرگ طبیعی قاسم

ایی بر مسند ناکام ماند و خان امر ق8782سال 

: 8727امرایی،  غضنفری  قدرت طرهان باقی ماند

8 /171.) 

شاه قاجار و با انتشار خبر بیماری مظفرالدین

ها در تهران، سیاست ساالرالدوله با بروز ناامنی

 دانستیمی خوببهخان تغییر کرد. او که نظرعلی

قاجارها  جمله ی حکومتگر ایران ازهاسلسلهاکثر 

، به فکر اندهایلی به پادشاهی ایران رسید قدرت با

افتاد تا با جلب حمایت ایالت غرب ایران، به 

سلطنت برسد. لذا با شناختی که از نفوذ، توانمندی 

و پشتکار خان امرایی داشت، پس از مرگ 

آباد سفر کرد و در منطقة شاه به خرممظفرالدین

 خان دیدار کرد و یکآباد، با نظرعلیچنگایی خرم

را به « سردار اکرم»قبضه شمشیر مکلل و لقب 

( او همچنین 139/ 8همان:   خان اهدا نمودنظرعلی

خان را بر تمام لرستان پیشکوه به حکومت نظرعلی

و همة رؤسا و خوانین لرستان را  رسمیت شناخت

 به دوستی و اتحاد با یکدیگر دعوت کرد

؛ 133-131/ 8: 8727امرایی، غضنفری  

(. همچنین ساالرالدوله در 71: 8719مینورسکی، 

خان را به همسری برگزید این سفر، دختر نظرعلی

و مقداری سکة طال نیز بین خوانین لرستان پیشکوه 

 (. 132/ 8: 8727امرایی، غضنفری  تقسیم کرد 

طلبان تظاهر ساالرالدوله که به حمایت از مشروطه

حمله  کرد و در این  زمان به آماده کردن قوا برایمی

به تهران و تصاحب تاج و تخت با حمایت 

خان امیدواری خواهان مشغول بود، به نظرعلیمشروطه

های جدیدی از سیاست کشور زودی با برگداد که به

رو خواهد شد که شاهزاده در آن نقش اصلی را روبه

/ 8: 8727امرایی، عهده خواهد داشت  غضنفری  بر

واسطة اخذ حکم ز که بهخان نی(. بنابراین، نظرعلی111

ی لرستان و وصلت با ساالرالدوله، بر میزان گریوال

و طوایف  ریعشا خوانین، انیدر محرمت و اقتدارش 

لرستان پیشکوه بسیار افزوده شده بود، جهت تداوم این 

اقتدار و سلطه، تصمیم به همراهی با ساالرالدوله و 

ن خواهی گرفت.  این نیاز متقابل بیجریان مشروطه

خان و ساالرالدوله هر دو را در یک مسیر قرار نظرعلی

داد که در نتیجه آن، مدتی را با مشروطیت همسو 

شدند و مدتی را نیز در تقابل با مشروطیت قرار 

 گرفتند.
 

 خان و شورش اول ساالرالدوله. نظرعلی5

بعد از جلوس محمدعلی شاه و با توجه به 

رالدوله خواهان، ساالاختالفات وی با مشروطه

خواهی و مشروطه به ظاهرتصمیم گرفت تا با ت

از مشروطه تاج و تخت را  تصاحب کند  تیحما

-713: 8731؛ کسروی، 111/ 7: 8717زاده، ملک 

آوری نیروهای لرستان را (. برای این کار، جمع711

خان، واگذاشت و خود به پدر زن خود، نظرعلی

ن لشکر شخصا به کرمانشاه رفت و بعد از گردآورد
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االول از ایالت و طوایف آن منطقه، در اوایل ربیع

خان و قصد تهران حرکت کرد. نظرعلی، به8793

 نیروهای لرستانی نیز در نهاوند به او پیوستند

(. تعدد، مهارت و 117/ 8: 8727امرایی، غضنفری  

تجربه این نیروها، ساالرالدوله را نسبت به اخذ 

محیط  نتیجه پیروزی در نبرد، بسیار امیدوار کرد 

(. در اسناد برجای مانده، 718/ 8: 8717مافی، 

 هزارالی بیست خان پانزدهتعداد نیروهای نظرعلی

ی از نیروهای خفرسکی فاصلة باسوار ذکر شده که 

 ساالرالدوله در نزدیکی نهاوند اردو زده بودند

 دیآیبرماز این گزارش (. 11-17: 8717مشیری،  

که فرماندهی این لشکر، دو قطبی بوده و 

خان، نه مطیع بلکه همپایه با ساالرالدوله نظرعلی

خان در این بوده و این، مبیّن جایگاه ویژه نظرعلی

  رویداد است.

شی باعث هراس مجلس شورای این لشکرک

طلبان شد؛ لذا ضمن سازش با مشروطه ملی و

محمدعلی شاه، به مخالفت با ساالرالدوله پرداختند 

(. 711: 8731؛ کسروی، 111/ 7: 8717زاده،  ملک

آنان همچنین به سران سپاه ساالرالدوله چون 

خان و داودخان کلهر نامه نوشتند و با نظرعلی

شاه، از آنها خواستند محمدعلی گذاریاشاره به تاج

غضنفری  که شاهزاده را از این تصمیم بازدارند 

(. این قضیه فرماندهان 113-111/ 8: 8727امرایی، 

ساالرالدوله و نیروهای تحت امرشان را مردّد 

( که این تردید، 111/ 7: 8717زاده، ملک  ساخت

سو، به توقف ساالرالدوله در منطقة همدان از یک

شد و از سوی دیگر، دست سواران عشایر را  منجر

برای غارت اموال ساکنان نواحی پیرامونِ لشگرگاه، 

؛ زیرا عالوه بر نیاز مبرم به آذوقه و گذاشت باز

علیق، فهمیده بودند که دستشان از غارت پایتخت 

کوتاه شده است. مقدار اغنام، احشام، مادیان و مواد 

ین یورش از غذایی را که سواران لرستانی در ا

در به غارت بردند  سرکانیتومردم نهاوند، مالیر و 

شصت الی هفتادهزار تومان برآورد شده  حدود

(. ساالرالدوله نیز 981-911 :8713معتمدی،   است

ضمن اذعان به این امر، مدعی است که سواران 

شخص او این  اجازةلرستانی بدون اطالع و 

همچنین برای  اند؛ شاهزادهرفتارها را انجام داده

دلجویی و جلب رضایت و حمایت خوانین و مردم 

باختگان را تقبل منطقه، پرداخت خسارت به مال

 (.999کرده بود  همان: 

نهایت  در شرایطی که حکومت مرکزی در

برد و نتوانست اقدام عملی مؤثری سر می ضعف به

ظهیرالدوله  سپاه ساالرالدوله انجام دهد، برای دفع

دهی مردم مناطق توانستند با سازمانو امیرافخم 

مالیر، نهاوند، تویسرکان( که از ثالث  همدان و 

رفتار نیروهای شاهزاده ناراضی بودند، راه را بر 

(. 112/ 8: 8727امرایی، آنان سد کنند  غضنفری 

سپس، تحریک والی پشتکوه برای حمله به لرستان، 

های که او نیروخان را بیمناک  کرد؛ چناننظرعلی

تحت فرمان، برای دفاع از قلمرو خود به سرعت 

(. در اهمّیت و جایگاه 13: 8712بازگشتند  گروته، 

خان در این رویداد، همین بس که به نظرعلی

خان، دیگر ساالرالدوله را محض بازگشت نظرعلی

یارای مقاومت نبود و پس از رویارویی اندکی،  به 

کرمانشاه سرعت خود را به کنسولگری انگلیس در 

: 8731کسروی،  رساند و در آنجا پناهنده شد 

711- 712)8 . 

                                                                    
در شرح یورش اول ساالرالدوله، زد و خورد بین نیروهای  .8

 که برخی منابع، بروزطرفین به اختالف ذکر شده است؛ درحالی
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 خان و دولت مرکزی. نظرعلی6

پس از یورش اول ساالرالدوله و شکست و 

خلع او از حکومت مناطق غربی کشور، 

خان سردار اکرم همانند گذشته به ادارة نظرعلی

امور در طرهان پرداخت. چند ماه قبل از به توپ 

 از شاه، تعدادیمجلس از سوی محمدعلیبستن 

در شورش اول  خوانین لرستانی که برخی از آنها

ساالرالدوله نیز شرکت کرده بودند به تشویق 

 خان به حمایت از دولت مشروطهنظرعلی

های ایالتی و برخاستند. آنان در تشکیل انجمن

، ش 9روزنامه مجلس، س   قدم شدندوالیتی پیش

 یک 8791ه در ماه صفر سال . این گرو(1: ص 87

عنوان اطاعت و به مفصلی نامة همراه با را نامهقسم

 مجلس جانبه از حکومت مشروطه بهحمایت همه

 آمده چنین نامه این در. فرستادند ملی شورای

  است:
 در را لرستان عموم حالیه و سلف حکام چون

 بلکه اندداده جلوه...  ملت و دولت اولیای انظار

 برای لرستانی فدویان این شمرده خائن را تمام

 حضور در و خودمان صداقت بروز و اشتباه رفع

شورای  مجلس محترم وکالی مبارک ظهور مراحم

                                                                    
 نظر از کم و کیف آن( را گزارش جنگ بین طرفین  صرف

: 8712؛ گروته، 872: 8792؛ براون، 711: 8731روی، کس  اندکرده

که در این لشکرکشی، میان نیروهای  (، منابع محلی معتقدند12

ساالرالدوله و نیروهای حکومت مرکزی جنگی درنگرفت؛ بلکه 

؛ 713: 8717ساکی،   موضوع با کدخدا منشی فیصله یافته است

ی رسمی اهگزارش(. اسناد و 122/ 8: 8727امرایی، غضنفری 

(، نظر 991-918: 8713معتمدی،   از این رویداد ماندهیبرجا

کند. همچنین، در گزارشی که از محققان محلی را تائید می

خان به تهران مخابره نشینی نیروهای ساالرالدوله و نظرعلیعقب

ای به جنگ و زدوخورد میان طرفین نشده شده است، هیچ اشاره

 (.983همان:   است

 منزلةبه که را نامهقسم ورقة این ارکانه شیداهلل ملی

 روزنامه « داریم...می تقدیم است تجدید عهد

: 8721؛ قاسمی، 9ص  :31 ، ش9 مجلس، س

833.) 

خان امرایی و سایر خوانین حمایت نظرعلی

لرستانی از حکومت مشروطه در این زمان دالیلی 

داشت. یکی از این دالیل، اقتداری بود که حکومت 

مشروطه در اول کار از خود نشان داد. آنان 

قدرت و  خواستند با حمایت خود از مشروطه،می

طلب موقعیت خویش را در مقابل افراد مشروطه

دی حفظ کنند. دلیل دیگر، جبران اشتباه آباخرم

خواستند خود در همکاری با ساالرالدوله بود که می

اعتماد حکومت مرکزی را جلب نمایند؛ اما با به 

از آن قیام آزادیخواهان توپ بستن مجلس و پس 

شاه، این خوانین هیچ علیه استبداد محمدعلی

حرکت مثبتی در حمایت از مشروطه نکردند و 

امة خود را به فراموشی سپردند. پس از نقسم

 پیروزی آزادیخواهان در انقالب بزرگ مشروطه

خان دوباره ( نظرعلی8793الثانی جمادی 93 

شروع به همکاری با حکومت مشروطه نمود. این 

الملک ق ذکاء8791همکاری باعث شد تا در سال 

ملی در  فروغی ریاست وقت مجلس شورای

یی یادآور شود که مراقب حفظ ای  به خان امرانامه

نظم مناطق تحت امر خود باشد و مالیاتش را 

موقع پرداخت کند؛ البته او را به مواعید دولت در به

: 8727امرایی، غضنفری   آینده نیز امیدوار ساخت

(. بدین ترتیب معلوم است که نظر علی 331/ 8

ق حکمران و مأمور 8791تا  8793خان، در فاصله 

 مالیات لرستان بوده است.آوری جمع
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خان و یورش دوم ساالرالدوله به . نظرعلی7

 تهران

پس از غلبه مشروطه خواهان بر تهران، محمد  

علی شاه تبعید شد و در اروپا، با  همفکران خود 

ریزی متحد شده و برای بازگشت به تهران برنامه

کردند. یکی از افرادی که در این مرحله به او 

ش ساالرالدوله بود. طبق قرار، محمد پیوست، برادر

علی شاه و شعاع السلطنه از شمال شرق و 

ساالرالدوله از غرب به ایران حمله کردند و 

هدفشان اعاده سلطنت محمد علی شاه بود. 

ساالرالدوله به پشتوانه آسنایی با سران ایالت کرد 

الثانی و لر، راه غرب را پذیرفت و در جمادی

نی وارد کردستان شد و با از طریق عثما 8792

سران و رؤسای ایل کلهر و سنجابی که منتظر او 

و ایالت پشتکوه و لرستان  بودند، مالقات کرد

پیشکوه را به یاری طلبید. اکثریت خوانین غرب 

 کشور با سپاه عشایری خود به ساالرالدوله پیوستند

(. در این مرحله 8717/ 3: 8717زاده، ملک 

هدف از اقدامات خود را صراحت شاهزاده به

طلبان اعالم براندازی مشروطه و کشتن مشروطه

کرد و دستور داد تمام مسئولین و افراد 

 طلب مناطق غرب کشور را دستگیر کنندمشروطه

(. سردار رشید 931/ 9: 8737مردوخ کردستانی،  

خان(، داودخان کلهر و والی عباس  کردستانی

د و پشتکوه مأمور تصرف کرمانشاه شدن

(. 911همان:   طلبان را تار و مار کردندمشروطه

خان شاهزاده وقتی به کرمانشاه رسید به نظرعلی

ای نوشت و از او خواست تا سردار اکرم نامه

 رؤسای ایالت و طوایف لرستان را برای حمایت از

(. 332/ 8: 8727امرایی، غضنفری  او دعوت کند 

هان، خان امرایی نیز تمام رؤسای طوایف طر

آباد را به منطقة سلسله و دلفان و سران شهر خرم

گُل گُل  از محال کوهدشت( دعوت کرد و با آنان 

(. پس از همراه 311/ 8به مذاکره پرداخت  همان: 

کردن آنان، خوانین ایل بیرانوند، سگوند، سلسله، 

دلفان، کاکاوند، ایتیوند، نورعلی و خوانین بروجرد 

به او پیوستند و  8خاوه و نهاوند در قلعة کفراج

/ 8هزارنفری را تشکیل دادند  همان: سپاهی پنج

دانستند که خوبی می(. این خوانین به311-313

هدف از این لشکرکشی جدید، براندازی حکومت 

مشروطه و حمایت از استبداد پادشاهی است. 

مسلماً آنچه باعث شرکت خوانین و رؤسای 

کشی شد، طوایف مختلف لرستان در این لشکر

عالوه بر عدم درک درست آنان از مسائل سیاسی 

های مالیاتی، به هایی مبنی بر بخششکشور، وعده

ها و مناصب دولتی، همانند دست آوردن پست

ها در حکومت مشروطه و کسب غنائم در بختیاری

ترین دلیل و انگیزة مردم بود. مهم هاجنگاین 

ی خود بر نیز پیروی کردن از خوانین و رؤسا عادی

 اساس قوانین ایل و همچنین کسب غنائم بود.

شاه که از تحرکات در این زمان محمدعلی

برادرش ساالرالدوله آگاه شده بود، طی تلگرافی از 

او خواست به سمت تهران حرکت کند و از 

 نیروهای مستقر در تهران هراسی نداشته باشد

(. ساالرالدوله 917/ 9: 8737مردوخ کردستانی،  

در تلگرافی که از کرمانشاه فرستاد آمادگی خود  نیز

  چنین اعالم کرد:را این

وپنج هزار عشایر جاف، کردستان، بنده با بیست

کلهر، سنجابی، پشتکوه والی و افواج کردستان، 

کرمانشاهان و گروس در کرمانشاه هستم، انتظار 

                                                                    
 ل دلفان بر سر راه نورآباد به نهاوند.. از محا8
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 جا(.خان و قوای لرستان را دارم  هماننظرعلی

از کرمانشاه حرکت کرد و  ساالرالدوله

نزدیکی خان با سپاه لرستان از راه سلسله بهنظرعلی

/ 8: 8727امرایی، غضنفری  نهاوند به او ملحق شد 

خان امرایی، (. در این زمان، نظرعلی313-312

رشید کردستانی به عنوان  داودخان کلهر و سردار

سه رکن عمده و اصلی لشکر ساالرالدوله بودند اما 

ر محفل میگساری و در حضور برخی خوانین او د

  :اظهار کرد
پیروزی من قطعی است و شما باید بدانید که 

محض استقرار در مسند پادشاهی نخستین به

اقدامی که به عمل خواهم آورد اعدام سه تن از 

کسانی است که میل ندارم یک ساعت پس از 

: 8727اخذ نتیجه زنده بمانند  غضنفری امرایی، 

8 /338-339) . 

زمانی که اسامی این سه تن را از او پرسیدند، 

خان، داود خان و سردار رشید نام نظرعلی

: 8727امرایی،  غضنفری  کردستانی را بر زبان آورد

(. این موضوع خیلی زود به گوش 338-339/ 8

این سه تن رسید و فهمیدند که ساالرالدوله برای 

کوشد؛ میشاه به سلطنت نبرگرداندن محمدعلی

خواهد خود بر تخت سلطنت جلوس کند بلکه می

خان پس از و سپس آنان را نیز از بین ببرد. نظرعلی

شنیدن این موضوع سران و خوانین لرستان را 

چادر خود دعوت کرد و موضوع را با آنان در  به

ای از میان نهاد؛ اما خوانین لرستان این کار را توطئه

ند و حکم سوی چند نفر یادشده دانست

شان دادند. این کار به دستور دستگیریبه

خان برای جلوگیری از اثرات منفی آن نظرعلی

خان سرعت انجام شد. در این میان حسنبه

کیکدانی با نیروهای خود از اردوی شاهزاده فرار 

صف مخالفان پیوست. به همین آسانی کرد و به

شکاف عمیقی در سپاهیان ساالرالدوله افتاد. 

طرفی تعداد زیادی از سرداران که شاهزاده را  از

شناختند این گفتار را از او به دور درستی میبه

 جا(.همان  ندانستند و جانب احتیاط را نگاه داشتند

حرکت اردو به سوی تهران انجام شد. اولین 

برخورد میان نیروهای ساالرالدوله و نیروهای دولتی 

تنگ توره  بین  به سرکردگی امیر مفخم بختیاری در

مالیر و اراک( روی داد. در این جنگ نیروهای 

عنوان خان لرستانی و داودخان کلهر بهنظرعلی

سختی حضور داشتند که نیروهای دولتی را به شتازیپ

شکست دادند و نیروهای دولتی مستقر در اراک نیز 

(. 718: 8731؛ فرید، 821: 8731کسروی،   گریختند

اراک رسید که به 8792رمضان  91ساالرالدوله  در  

خبر شکست محمدعلی شاه و فرماندهان او را شنید 

و با قلبی ماالمال از امید به کسب شاهی، راه تهران 

/ 9: 8737مردوخ کردستانی، گرفت  را در پیش 

 (. 8173/ 3: 8717، زادهملک؛ 927

در جنگ توره پرچم نیروهای دولتی به دست  

اختالف بر سر تقسیم غنایم سواران لرستانی افتاد.  

و تصاحب پرچم، نخستین شکاف بین نظر علی 

اساس،  نیا برخان و ساالرالدوله را در پی داشت.  

نظر علی خان، دستور برچیدن اردوگاه و عقب 

نشینی را صادر کرد. ساالرالدوله سراسیمه چند نفر 

از نزدیکان خود را با یک جلد قرآن مهر کرده نزد 

خوانین لرستان فرستاد و برخی را خان و نظرعلی

واسطه ساخت تا خان امرایی را از تصمیمش 

ها از منصرف سازند. در نتیجة مذاکرات، کدورت

( 311/ 8: 8727امرایی، غضنفری   میان برخاست

خان به خاطر تهوری که در شاهزاده به نظرعلی
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جنگ توره از خود نشان داده بود، لقب ضیغم 

خوانین نیز القاب و هدایایی لشگر داد و به سایر 

(. تا این مرحله، اردوی 313/ 8همان:   اعطا کرد

که معلوم است ساالرالدوله پیروز بود و چنان

 ای در این امر داشت.خان هم نقش عمدهنظرعلی
 

 خان و نبرد ساوه. نظرعلی8

ترین بخش از شورش ساالرالدوله، نبرد او مهم

که ساوه بود. در حالیبا نیروهای دولتی در نزدیکی 

نیروهای ساالرلدوله پس از پیروزی توره، به سوی 

تهران رهسپار شده بودند، سران بختیاری که 

فرماندهی نیروهای دولتی را برعهده داشتند، سعی 

هایی به سرداران ساالرالدوله کردند با ارسال نامه

ای که آنان را از ادامة جنگ منصرف سازند. در نامه

گری خان نوشته بودند به او وعدة والیبه نظرعلی

هزار لیرة طال داده بودند؛  لرستان و پرداخت هفتاد

(. به نظر 327/ 8همان:   خان نپذیرفتاما نظرعلی

رسد یکی از دالیل مهمی که در این مرحله، می

باعث پایداری و استقامت خان امرایی شد، 

مخالفت و رقابت وی با خوانین بختیاری بوده 

و مناصب  که بر امور کشور مستولی شدهاست 

که قبل از بودند؛ چنان حکومتی را به چنگ آورده

  :محمدخان گفتنبرد ساوه به پسر ارشدش علی

ها چه کنم که چشم دیدنشان دانم با بختیارینمی

سرای این جوان را ندارم وگرنه صد دختر در حرم

لحظه در ترک او سر داشته باشم یکجلف سبک

 (.321/ 8همان:  نخواهم کرد  تأمل

اردوی ساالرالدوله از اراک به سمت ساوه 

که سپاه به نزدیک ساوه رسید، حرکت کرد. وقتی

ساالرالدوله با قسمت اعظم سواران خود در قریة 

خان با سواران لرستانی به نوبران ماند و نظرعلی

سمت ساوه حرکت کردند و در منطقة معروف به 

با نیروهای دولتی به نبرد ( اوهکاریز  قنات شهر س

(. دستة دوم 971: 8713پرداختند  بختیاری، 

کرمانشاهیان به فرماندهی داودخان کلهر و دستة 

خان گروسی و زیر نظر حاج علیرضا سوم

امرایی، غضنفری   خان افشار بودندعبدالباقی

که خان امرایی با هزار (؛ درحالی332/ 8: 8727

ی، برای تصرف شهر ساوه با نفر از سواران لرستان

نیروهای دولتی مشغول نبرد بودند  بختیاری، 

(، در سوم 8172/ 3 :8717زاده، ؛ ملک38: 8733

باره شنیدند که داودخان کلهر یکبه 8792شوال 

خورده و فرار کرده است. خان  کلی شکستبه

امرایی فکر کرد که شیوع این خبر دسیسة دشمن 

د در کنار جنگجویان است، پس به پایداری خو

تا وقتی که خبر  رضاخان گروسی ادامه دادعلی

رسید ساالرالدوله نیز فرار کرده است. این خبر 

منزلة شکست قطعی یورش بود و خان امرایی نیز به

: 8727امرایی، غضنفری   نشینی کردبه ناچار عقب

(. رشتة امور سپاه ساالرالدوله پس از 321-322/ 8

خونین از هم گسست و  چهار ساعت نبرد

های جنگجو یکی پس از دیگری راه فرار دسته

پیش گرفتند. حدود سیصد نفر از آنان به اسارت 

طرف درآمدند و ساالرالدوله با عدة معدودی به

-8173/ 3: 8717زاده، ملک  کرد غرب فرار

خورده هرکدام باعجله (. نیروهای شکست8171

صلی سپاه روی به دیار خود گذاشتند و هستة ا

متشکل از عشایر لرستان، کردستان و کرمانشاه، 

ضمن غارت نواحیِ سر راه، به محال خود 

بازگشتند. در این میان جنگجویان لرستانی در طول 

مسیر تمام قراء بین راه را غارت کردند و با خود به 

لرستان آوردند. این کار آنان بعداً به رفتاری ثابت 
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دیل شد که تا حکومت در میان برخی از طوایف تب

 (.2: 8791آرا، پهلوی اول ادامه داشت  رزم

خان با تعداد کمی از طایفة که نظرعلیهنگامی

افرادی را برای  خود به مالیر رسید، ساالرالدوله،

دلجویی نزد وی فرستاد و از او دعوت کرد برای 

بسیج نیرویی جدید، همراه خوانین مالیر و نهاوند 

همدان امیرافخم که آرزوهای  به همدان برود. در

دید، سعی کرد با یک ساالرالدوله را بر باد رفته می

غافلگیری وی را دستگیر کرده و تحویل دهد که 

 خان عقیم مانداین برنامه با هوشیاری نظرعلی

 (.181-113/ 8: 8727امرایی، غضنفری  

نیروهای دولتی که به علت بعد مسافت، 

شاه دسترسی نداشتند عشایر کردستان و کرمان به

تعقیب خوانین و عشایر لرستان پرداختند و در  به

طول مسیر همدان، نهاوند و بروجرد خوانینی را که 

مورد آزار قرار  از شاهزاده حمایت کرده بودند،

خان گودرزی را دادند. آنان در بروجرد، یعقوب

اش دستگیر و پس از محاکمه اعدام کردند و جنازه

: 8771دانشور علوی،   ر آویختندرا در میدان شه

(. رفتار ناپسند نیروهای دولتی خصوصاً 21

ها با مردم منطقة بروجرد و اشترینان، بختیاری

باعث مقاومت خوانین بروجرد شد. این امر 

آن داشت تا برای جلوگیری از  خان را برنظرعلی

نفس از طوایف  تعدّی آنان، تعدادی جنگجوی تازه

گریوه فراهم آورده و به کمک باالسلسله، دلفان و 

خوانین بروجرد بشتابد. به گفته نوراهلل دانشور 

مجاهدالسلطان( در زمان حضور اردوی   علوی

 بختیاری در اشترینان، 
خان، محترمین شهر و بازرگانان ]بروجرد[ نظرعلی

را دستگیر و از هر یک مبلغ هنگفتی مطالبه 

مورد کرد و هرکس حاضر به پرداخت وجه می

انداخت و مطالبه نبود، او را در حوض آب می

زدند و از هر طرف که ها او را کتک میفراش

خواست خارج شود با چوب و چماق او را به می

های فرستادند و این یکی از شکنجهدرون آب می

 خان و ساالرالدوله بودساده و مختصر نظرعلی

 (. 21: 8771 دانشور علوی، 

انان بروجردی به دست آزار و اذیت بازرگ

خان در صورت صحت، مسلماً به دلیل نظرعلی

بختیاری(   حمایت این گروه از نیروهای دولتی

بسا که این گروه در ورود نیروهای بوده است و چه

بختیاری به شهر بروجرد و دستگیری و اعدام 

اند وگرنه خان گودرزی نیز دست داشتهیعقوب

دم بروجرد رفته خان امرایی که برای کمک به مر

بود، دلیلی نداشت که بازرگانان بروجردی را آزار 

 و اذیت کند.

خان سرانجام توانست با همکاری نظرعلی

با شبیخون و  خوانین بروجرد و حومة آن،

ها را های نامنظم، نیروهای دولتی و بختیاریجنگ

به ستوه آورد. درنهایت، قرارداد صلحی بین آنها 

که سران بختیاری فقط  منعقد شد بدین مضمون

شب در بروجرد بمانند و فردا شهر را ترک یک

خان کماکان بر مسند پدرانش باقی کنند. نظرعلی

بماند و از تهران برای وی لقب و مدال 

خدمتگزاری با توشیح ملوکانه پیشنهاد شود. خان 

امرایی نیز پذیرفت که از حمایت ساالرالدوله 

حکومت  دست بردارد و در بسط و اعتالی

/ 8: 8727امرایی، غضنفری   مشروطه بکوشد

(. مفاد این 31: 8733؛ قس بختیاری، 181-171

قرارداد، قدرت و نفوذ خان امرایی را در لرستان 

دهد. مسلماً اگر نیروهای دولتی زمان خود نشان می

توانستند در اعدام و یا ها میو خصوصاً بختیاری
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بسیاری از  کردند.ای درنگ نمیکشتن او لحظه

خان خوانین حامی ساالرالدوله از قبیل یعقوب

خان افشار و متعاقب آن گودرزی، عبدالباقی

داودخان کلهر و پسرانش را مبارزان مشروطه 

کشتند و ساالرالدوله نیز برای همیشه از صحنة 

سیاسی کشور خارج شد؛ اما خان امرایی از این 

شکست هیچ ضرری ندید و حکومت مشروطه نیز 

حکم حکومت او را بر لرستان پیشکوه به رسمیت 

 شناخت.

 

 خان از ساالرالدوله . جدایی نظرعلی9

خان مسیر خود از شکست ساوه، نظرعلی پس

را از ساالرالدوله جدا و همکاری با او را قطع کرد. 

ق به لرستان 8792لذا وقتی ساالرالدوله در اواخر 

عنوان  خان چهل روز او را بهآمده بود،  نظرعلی

میهمان نزد خود نگه داشت  و از وی خواست که 

ای بنویسد تا دهد و نامه دخترش آغازیبا را طالق

 بتوانند او را از تهران به کوهدشت رجعت دهند

(. این اقدام به 111/ 8: 8727امرایی، غضنفری  

تواند روی ساالرالدوله فهماند که دیگر نمی

راین به همکاری خان امرایی حساب کند؛ بناب

 کرمانشاه رفت. 

ق تصمیم به 8792ساالرالدوله، در اواخر سال 

شورشی دیگر گرفت و ضمن شاه خواندن خود، 

در کرمانشاه به  گردآوری نیرو پرداخت. او در 

ای خان دوباره سعی کرد با ارسال نامه 8771صفر 

امرایی و سران لرستان را در نبرد علیه حکومت 

امرایی، غضنفری   مرکزی با خود همراه سازد

خان امرایی در اما این بار نظرعلی (؛111/ 8: 8727

  :ای به او چنین نوشتنامه
و تخت  شاهزاده ما را تحت عنوان حراست تاج

های استعماری و استبداد ایران و برانداختن نقشه

بیگانگان وارد میدان معرکه ساختید، مدتی با 

قرار  ناپذیر زیر لوای مشروطیتتالش خستگی

خواهی همه را خشنود و گرفته و با شعار مشروطه

لکن دیری نپایید و با  امیدوار ساختید. ...

هایی که از سوی نمایندگان مجلس به تلگراف

دست ما رسید معلوم شد که در باطن وضع جور 

دیگر و نقشه چیزی ورای ظواهر امر است ... 

گیرم که هرگاه مختصر خداوند متعال را گواه می

خورد و ور امیدی در ادامة این راه به چشم مین

تر از آن رایحة غدر و خیانت از آن استشمام مهم

گردید، اول کسی که تجدید نیرو کرده و در نمی

رکاب فرزند پادشاه خود صمیمیانه با دشمنان 

سران لرستان و  اکنون ...جنگید من بودممی

آباد، بروجرد و نهاوند از بزرگان شهرهای خرم

 یمانی که در بروجرد بین اولیای امور دولت وپ

من به نمایندگی از طرف همین آقایان مستحضر و 

شخصه بدان وفادار اند و من بهآن را تائید کرده

منظور خدمت به شاه و هستم و راهی جز این به

غضنفری  دولت مشروطة سلطنتی متصور نیست 

 (.111/ 8: 8727امرایی، 

بخشیدن به همکاری با  خان امرایی برای پایان

ای که نامهساالرالدوله، وفاداری خود را به پیمان

خوانین و سران لرستان در بروجرد با حکومت 

مشروطه امضا کرده بودند، یادآور شد. پس از آن، 

گزارشی از اقدامات جدید ساالرالدوله و تحوالت 

غرب کشور را برای مرکز ارسال کرد. پس از مدت 

سردار رشید کردستانی و کوتاهی نیروهای 

داودخان کلهر، به حمایت از ساالرالدوله، کرمانشاه 

را تصرف کردند و غرب کشور را دوباره به آشوب 

کشیدند. در این زمان دولت مرکزی از پیوستن 

خان امرایی به مخالفان در هراس بود؛ بنابراین 
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وزیر وقت، فردی را برای السلطنه، نخستصمصام

خان فرستاد تا وی را نزد نظرعلی مذاکرات محرمانه

مستشارالدوله،   به مواعید دولت امیدوار سازد

(؛ لذا در هنگام پیشروی نیروهای 981: 8718

دولتی به سرکردگی عبدالحسین میرزا فرمانفرما 

-381: 8731برای سرکوب ساالرالدوله  کسروی، 

-8818، 8181-8187: 8713؛ جلیلوند، 371

ای نداشت. از مداخله خان هیچ(، نظرعلی8817

طلب طرفی یارمحمدخان، آزادیخواه و مشروطه

خان امرایی که برای نظرعلی ایکرمانشاهی در نامه

نوشت از وی خواست که فریب مخالفان دولت را 

نخورد و در این مقطع حساس مراتب خدمتگزاری 

 غضنفری  خود را به دولت مشروطه نشان دهد

(. او نیز به دولت مشروطه 312/ 8: 8727امرایی، 

وفادار ماند و از حمایت ساالرالدوله دست 

برداشت و نیروهای دولتی با تصرف کرمانشاه در 

بساط قدرت ساالرالدوله در غرب  8771شوال 

ایران را جمع کردند و او به مازندران و گیالن 

 (. دولت172-171/ 7: 8737گریخت  سلطانی، 

این وفاداری، حکومت پیشکوه  پاسمرکزی نیز به

مستشارالدوله،   لرستان را به وی واگذار کرد

(؛ اگرچه در تمام این دوران حکومت 99: 8718

خان امرایی بر لرستان پیشکوه جنبة واقعیت پیدا 

گاه نتوانست جز طرهان بر طوایف نکرد و هیچ

لرستان پیشکوه حکومت کند و از آنان مالیات 

؛ غضنفری 113: 8711معجزی، والیزاده   یردبگ

(، اما به هر صورت 312/ 8: 8727امرایی، 

 حکمرانی لرستان به صورت ظاهری به نام وی بود.

 

 

 . نتیجه11

ــی ــران   نظرعل ــوان حکم ــه عن ــی  ب ــان امرای خ

مــــــوروثی طرهــــــان، در دوران حکومــــــت 

ــان قاجــاری لرســتان   ــا حکمران مظفرالــدین شــاه ب

ــا انتصــاب ابــوالفتح  رابطــه خــوبی نداشــت؛ امــا ب

ــران    ــوان آخــرین حکم ــه عن ــرزا ســاالرالدوله ب می

مظفرالدین شـاه بـر لرسـتان، ایـن رابطـه دگرگـون       

ــاج و تخــت،    ــب ت ــرای کس ــاالرالدوله ب ــد.  س ش

جـــدّ در پـــی جلـــب حمایـــت و همکـــاری بـــه

ــه  ــران ب ــژه رؤســای ایــالت و عشــایر غــرب ای وی

خــان نیــز بــه هــدف خــان بــود. نظرعلــینظرعلــی

ای  و رچــه بیشــتر منــافع ایلــی و منطقــه کســب ه

ــک    ــه ســاالرالدوله نزدی ــلطه خــود، ب گســترش س

شـد. بـر ایــن اسـاس یـک پیونــد محکـم سیاســی      

وجـود آمـد کـه    خـان بـه  بین ساالردوله و نظرعلـی 

ــا،    ــاالرالدوله و آغازیب ــین س ــی ب ــا ازدواج سیاس ب

 خان، تحکیم یافت.دختر نظرعلی

ه، بنابراین، در جریان شورش ساالرالدول

 بیشتر خوانین و عشایر لرستان را برای خاننظرعلی

شرکت در شورش ساالرالدوله بسیج کرد و خود 

اعتماد وی در این نیز از سرداران اصلی و قابل

خان ها بود. در ابتدای کار هدف نظرعلیلشکرکشی

ی اپشتوانهبه ساالرالدوله ایجاد  از نزدیک شدن

در  محکم برای حفظ مقام و موقعیت خویش

طرهان بود. همچنین خویشاوند شدن خان امرایی 

با ساالرالدوله جایگاه و مقام خان امرایی را در میان 

و به او  بردیمخوانین لرستان پیشکوه بسیار باال 

؛ اما همراهی خان امرایی دیبخشیمی اژهیوجایگاه 

با  درافتادنبا ساالرالدوله در حمله به پایتخت و 

. امید 8دالیل دیگری بود.  دةییزا حکومت مرکزی
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به پیروزی ساالرالدوله، با توجه به آشفتگی سیاسی 

. ادعای شاهزاده 9و اجتماعی کشور در این زمان؛ 

مبنی بر حمایت از حکومت مشروطه در آغاز کار؛ 

مندی خان امرایی از بخشش مالیاتی، با . بهره7

 بهانةهمراهی شاهزاده و دریافت وجوه بسیار، به 

. 1ی نیروها از شاهزاده؛ دهسازمانی و رآوجمع

پیوند خویشاوندی و قانون محکم حمایت 

عشایر از  انیدر مخویشاوند از خویشاوند که 

و ی طلبجاه .3اهمّیت باالیی برخوردار است؛ 

ی خان امرایی که با توجه به شرایط بلندپرواز

به مقامات باالتری دست پیدا  توانستیم آمدهشیپ

از این داماد و شاهزاده  جانبههمهیت اما حما کند؛

ی بود. افتنیدستی پیروزی ایرؤتا زمانی بود که 

شکست ساوه به خان امرایی فهماند که نه 

با این  و نهساالرالدوله مرد روزهای سخت است 

 تصرفپایتخت را  توانیمسپاهیان نامنظم عشایر 

دولت  کهنیهمکرد؛ بنابراین پس از شکست ساوه، 

مشروطه حاکمیت او بر طرهان را به رسمیت 

او را تضمین کرد، خیلی محترمانه  ندةیآشناخت و 

کناره گرفت و به  از اوعذر شاهزاده را خواست و 

درخواست او برای شرکت در یورش بعدی جواب 

عنوان یک رئیس خان بهحال، نظرعلیرد داد. با این

لدوله ایل که شرکت فعال وی در غائله ساالرا

از موانع اساسی استقرار   صرف نظر از اهداف وی(

 و تحکیم  نظام مشروطیت  بود، باقی ماند.
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. به آرای عباسیعالم(. 8773  ترکمان، اسکندربیگ

 کوشش ایرج افشار. تهران: امیرکبیر.

گزارش فرمانفرما راجع (. »8713جلیلوند، علی اکبر  

و  88. شماره 3. سال مجله وحید«. به جنگ صحنه

-8818؛ 8181-8187(. ص 11و  32 پیاپی  89

8817. 

های سیاسی و نظامی فعالیت(. »8728حصاری، سعید  

 «.میرزا ساالرالدوله با انگلیسو مناسبات ابوالفتح

: مجموعه همایش دوم ایران و استعمار انگلیس

تهران: مؤسسه مطالعات و  .ها و مقاالتسخنرانی

 .317-393. ص جلد اول .های سیاسیپژوهش

تاریخ مشروطة ایران و (. 8771  اهللدانشور علوی، نور 
. تهران: پرستان اصفهان و بختیاریجنبش وطن

 دانش.
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 . تهران: عطار.حیات یحیی(. 8738  آبادی، یحییدولت

«. آخرین تالش ساالرالدوله(. »8711دیوساالر، یحیی  

 . 811-819. ص 7. شماره 71. دوره ارمغان

ماسونری در فراموشخانه و فرا(. 8733رائین، اسماعیل  

 . تهران: امیرکبیر. ایران

. جغرافیای نظامی ایران: لرستان(. 8791  آرا، علیرزم

 نا[.تهران: ]بی

 .87. شماره 9ق(. تهران: سال  8791روزنامه مجلس 

سندی از مجلس سوم و (. »8711روستایی، محسن  

السلطنه در لرستان خان نظامحکمرانی رضاقلی

. ص 38. شماره 8. دوره پیام بهارستان«. ق(8771 

1-81 . 

جغرافیای تاریخی و تاریخ (. 8717  محمدساکی، علی
 آباد: کتابخانه محمّدی.. خرملرستان

ق(. تهران: مطبعه  8928سالنامه دولت علیه ایران  

 دولتی.

. به اهتمام التواریخناسخ(. 8773 خان سپهر، محمّدتقی

 مقامی. تهران: امیرکبیر.جهانگیر قائم

مرآت الوقایع مظفری (. 8711خان  هر، عبدالحسینسپ

. تصحیح المورخینهای ملکو یادداشت

 عبدالحسین نوایی. تهران: زرین. 

. تاریخ مفصل کرمانشاهان(. 8737سلطانی، محمّدعلی  

 تهران: سها.

، تهران: نشر روزشمار تاریخ ایران(. 8739 عاقلی، باقر 

 گفتار.

. 81. سال یغما«. دولهساالرال(. »8711عنایت، حسن  

 .782-787(. ص 832 پیاپی  3شماره 

. به تاریخ غضنفری(. 8727  امرایی، اسفندیار غضنفری

کوشش اسعد غضنفری و سید یداهلل ستوده. 

 آباد: شاپورخواست.خرم

صورت تلگراف (. »8721زاده، شقایق  فتحعلی

پیام  «.ای از ابوالفتح میرزا  ساالرالدوله(ناخوانده

-783. ص 91.  شماره  1، سال 9. دوره رستانبها

798. 

 دیفرخاطرات (. 8731  خانیدعلمحمّفریدالملک، 
 .زوار . تهران:ق(8928-8771 

ساالرالدوله و امیر (. »8712قلی  ایاغ، حسینقزل

(. ص 911 پیاپی  1. شماره 97. سال یغما«. اعظم

733-711 . 

عصیان ساالرالدوله در (. »8711کریمان، زهره  

تاریخ «. از نگاه اسناد 8778تا  8792های سال
 .911-823. ص 81. شماره 3. سال معاصر ایران

. تهران: تاریخ مشروطه ایران(. 8731  کسروی، احمد

 سپهر.

 .هیجده ساله آذربایجان خیتار (.8731 کسروی، احمد 

 .ریرکبیام: تهران

ترجمة مجید  .سفرنامه گروته(. 8712  گروته، هوگو

 مرکز. جلیلوند. تهران:

. تهران: مقدمات مشروطیت(. 8717 محیط مافی، هاشم 

 انتشارات فردوسی.

تاریخ کرد، کردستان (. 8737  مردوخ کردستانی، محمد

. سنندج: کتابفروشی و توابع یا تاریخ مردوخ

 غریقی.

تاریخی های یادداشت(. 8718 مستشارالدوله، صادق 
. به کوشش ایرج افشار. تهران: مستشارالدوله

 امیرکبیر.

«. اسناد تاریخی جالب و مهم(. »8717مشیری، علی  

 . 13-11. ص 12. شماره 91. سال هاخواندنی

«. غائله ساالرالدوله(. »8713  مسعود ریاممعتمدی، 

. شماره 7. تهران: سال های تاریخیبررسیمجلة 

 .991-918. ص 81و 83

. ویلسونسفرنامة (. 8721  تالبوت ویلسون، آرنولد

آباد: محمّد ساکی. خرمترجمه و حواشی علی

 شاپورخواست.
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رجال مشروطه: ابوالفتح میرزا (. »8713معزی، فاطمه  

. شماره 81. سال تاریخ معاصر ایران«. ساالرالدوله

 . 819-813. ص 71

 مشروطیت انقالب تاریخ (.8717 مهدی  زاده،ملک
 سخن. . تهران:ایران

. ضمیمة لرستان و لرها(. 8719  مینورسکی، والدیمیر

. ترجمة سکندر ندو سفرنامه دربارة لرستا

 اللهی بهاروند و لیلی بختیار، تهران: بابک.امان

(. به 8719  (8771-8791السلطنه  های مغیثنامه

 کوشش معصومه مافی، تهران: نشرتاریخ ایران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ لرستان (. 8711  معجزی، محمدرضا والیزاده

 . به کوشش حمید دالوند. تهران:روزگار قاجار

 حروفیه.

مختصری از کارهای (. »8739صغر  اوزیری، علی

. خاطرات وحید«. ساالرالدوله و چند نامة تاریخی

 . 13-11. ص 97. شماره 7سال 

پیامدهای شورش ساالرالدوله (. »8712هاشمی، فاطمه  

. دورة جدید. سال پیام بهارستان«. در والت ثالث

 .171-119. ص  1. شماره 9

 


