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های بختیاری از جایگاه پس از فتح تهران، برای نخستین بار خان

ترین مراتب قدرتِ اجرایی و دولتی دست رهبران ایل، به عالی

های پس از های بختیاری به قدرت در دولتیافتند. رسیدن خان

مشروطۀ دوم با فراز و فرودهایی همراه بود که تأثیرات و پیامدهایی 

در ایالت فارس داشت. در این پژوهش بر  ژهیوبهدر سراسر کشور 

 وآن هستیم که با تکیه بر منابع و اسناد و با روش توصیفی، تحلیلی 

های نوسان قدرت خان: که میده پاسخ پرسش نیا به ،یاسناد

رویدادهای ایالت فارس طی  و تحوالت بختیاری چه تأثیری بر روند

ن پژوهش این ق داشت؟ فرضیۀ اصلی در ای7227تا  7231های سال

های مشروطۀ دوم های بختیاری در دولتاست که موقعیت خان

عنوان متغیری مؤثر، بر معادالت قدرت و شرایط سیاسی و به

دهد که های پژوهش نشان میاجتماعی فارس تأثیر گذاشت. یافته

تأثیر شدت تحتق به7227تا  7231های رویدادهای فارس طی سال

ثباتی و درگیری میان ود که سبب بیهای بختیاری بدخالت خان

نیروهای سیاسی و در نتیجۀ آن ورود نیروهای انگلیس به ایالت 

های بختیاری در دولت، فارس شد. سرانجام با افول قدرت خان

 آرامش نسبی و توازن قدرت به ایالت فارس بازگشت.

 

السلطنه، بختیاری، سردار اسعد، صمصام ها:کلیدواژه

 الملک.فارس، قشقایی، قوامالدوله، صولت

 

After the conquest of Tehran, Bakhtiari Khans 

have achieved the highest levels of state and 

executive power from the position of tribal leaders 

for the first time. Achieving Bakhtiari Khans to 

power in second constitutional governments was 

accompanied by ups and downs that had effects 

across the country, especially in the Fars province. 

What effect did Bakhtiari Khans’s power 

fluctuation have on the developments and events in 

Fars during the years 1909 lunar until 1913 lunar? 

This is a question that is described and explained 

based on new sources and documents and with 

descriptive and analytical method in this research. 

An examination of this issue reveals that the 

position and conditions of Bakhtiari Khans in the 

second constitutional governments directly 

influenced the equations of power and political and 

social conditions of the Fars province. Their one-

sided interference and positioning caused 

instability, increased tensions and clashes between 

the political forces and, as a result, it was the grund 

for intervention and presence of British forces in 

Fars. Finally, with the power decline of Bakhtiari 

khans in the government, it was returned the 

relative calm and balance of power among the 

political forces to Fars. 
 

Keywords: Bakhtiari, Sardar Asad, Samsam al-

Saltanah, Solat al-Dawlah, Fars, Qashqai, Qavam 

al-Molk. 
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 مقدمه. 1

عنوان بخش در دورۀ قاجار ایالت فارس به

ای از نواحی جنوبی کشور، موقعیت حساس گسترده

 معموالً اهمّیت، لیدلبهداشت و  سیاسی و اقتصادی

شد. همچنین به دست شاهزادگان شاخص اداره می

ترین ی دریایی و مهمهابه راهدسترسی  لیدلبه

های قدرت توجه موردخطوط تجاری، همواره 

داشت. رویکرد  ها قرارویژه انگلیسیخارجی به

های عنوان کنشگرانی فعال در بخشها  بهانگلیسی

تغییر و چرخش م دچار 7091جنوبی، پس از قرارداد 

اساسی شد. آنان درصدد بودند تا حضور و نفوذ 

سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را در منطقۀ 

های آن کرانهویژه خلیج فارس و پسطرف، بهبی

 تقویت کنند.

های تنباکو و از سوی دیگر، در جریان جنبش

مشروطیت نیروهای سیاسی فارس از جمله علما، 

ات شهری به عنوان تجار، بازاریان و دیگر طبق

آفرینی کردند. کنشگرانی فعال به صحنه آمده و نقش

-ترین ایالت عشایرعنوان بزرگایالت فارس نیز به

های قومی، نشین کشور حائز اهمّیت بود. گروه

عنوان به خمسه،دو اتحادیۀ ایلی قشقایی و  ژهیوبه

کنشگرانی فعال همواره در بیشتر تحوالت و 

 .لت نقش داشتندرویدادهای این ایا

های ایلی کشور ترین گروهایل بختیاری از بزرگ 

هایی از است که در نواحی زاگرس مرکزی و بخش

خوزستان پراکنده شده و در مرزهای جنوبی با ایالت 

است. بروز اختالفات  مرز و همسایهقشقایی هم

های ایلی، همواره در هنگام ییالق ایل ملکی و رقابت

رفت و زمینۀ درگیری میان دو گقشقایی اوج می

آورد که اتحادیۀ ایلی قشقایی و بختیاری را پدید می

طوالنی میان طرفین  یخوردها و زدموجب بروز 

های بختیاری در قدرت رسیدن خانبا به شد.می

ها پس از فتح تهران، فرصت برای باالترین جایگاه

ها تضعیف رقیب سنتی ایل بختیاری، یعنی قشقایی

های بختیاری در فراهم شد. افزایش دخالت خان

معادالت و مناسبات فارس طی مشروطۀ دوم 

بسیاری از حوادث  سازنهیزممتغیری مؤثر،  عنوانبه

طور دقیق تاکنون به شد. این موضوع باوجود اهمّیت،

بررسی نشده است. در پژوهش حاضر درصدد 

 هستیم که با روش توصیفی، تحلیلی و اسنادی به

های بختیاری موقعیت و جایگاه سیاسی خان پرسش:

طی مشروطۀ دوم چه تأثیری بر تحوالت سیاسی و 

 نیهمچن. میده اسخپ داشت؟ فارساجتماعی ایالت 

 ماًیمستق ،یاریبخت هایخان قدرت نوسان: ۀیفرض

 فارس یو اجتماع یاسیس طیمعادالت قدرت و شرا

 .میکن یابیارز و لیتحلرا  داد،قرار  ریتأث تحترا 

 

 . پیشینة تحقیق2

دهد که ها نشان میدربارۀ پیشینۀ تحقیق، بررسی

در این زمینه آثاری به شکل کتاب و مقاله نگاشته 

نشینان قشقایی کوچشده است. پیر ابرلینگ در کتاب 

ای با عنوان ، منصور نصیری طیبی در مقالهفارس

و « الدوله )دوران مشروطیت(زندگی سیاسی صولت»

و  های خارجیایالت فارس و قدرتتاب نیز ک

فارس از مشروطیت تا محمدعلی رنجبر در کتاب 

)مجموعۀ اسناد( هرکدام به  جنگ جهانی اول

اند. به این ترتیب هایی از موضوع پرداختهجنبه

تاکنون پژوهشی مستقل و منسجم در خصوص تأثیر 

فراز و فرود و نوسان قدرت رهبران بختیاری در 

انجام نگرفته است. پژوهش حاضر تحوالت فارس 

در صدد است با استناد به منابع متنوع از جمله اسناد، 

طور های خطی، بهخاطرات، مطبوعات و  نسخه
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جانبه تأثیر و پیامد مستقیم نوسان قدرت همه

های بختیاری بر رویدادهای فارس را بررسی خان

کند که از این حیث بر آثار پیشین برتری دارد. 

ر تأثیر تغییرات سیاسی در ساختار دولت در تمرکز ب

روند تحوالت فارس و تبیین واکنش نیروهای 

های نوآورانۀ پژوهش سیاسی این ایالت نیز از جنبه

 حاضر است.

 

های بختیاری و تأثیر . نخستین مرحلة قدرت خان3

 آن در فارس

ها و نیروهای بختیاری پس از فتح تهران، خان 

زگشت مشروطه داشتند، به پاس نقشی که در بابه

ای دست یافتند. های ویژهمناصب و موقعیت

خان قلیها، علیترین چهرۀ بختیاریشاخص

ماه به مقام وزارت مدت دهسرداراسعد بود که ابتدا به

مدت چهارماه وزارت جنگ داخله رسید و سپس به

اسعد پس از آن به نمایندگی را برعهده گرفت. سردار

ساختار حاکمیت، نفوذ و اقتدار  مجلس رسید و در

های بختیاری نیز به ای یافت. دیگر خانویژه

ها و شهرهای بزرگ از جمله حکومت برخی ایالت

اصفهان دست یافتند. نیروهای بختیاری که در 

عنوان نیروی نظامی تصرف تهران نقش داشتند، به

 دولت در این شهر ماندند و موقعیت ممتازی یافتند.

های بختیاری بختیاری و دیگر خان اسعدسردار

در موقعیت جدید، مالحظات ایلی و خانوادگی را 

دادند و همین رویکرد بر منافع ملی ترجیح می

های شد که نیروهای سیاسی و ایلی در بخش موجب

مرکزی و جنوبی کشور در برابر آنان واکنش نشان 

 دهند.

های های بختیاری بر بخشترتیب خاناینبه 

ای از مناطق مرکزی و جنوبی کشور حکومت عمده

ای داشتند. العادهکردند و بر این مناطق نفوذ فوقمی

ترین مناصب های بختیاری در عالیحضور خان

رویدادهای فارس تأثیر  طور محسوسی برقدرت، به

 گذاشت و موجب تغییر در روند تحوالت آن گردید.
 

نی کفایت و افزایش ناام. گماردن حکام بی3-1

 در فارس

های بختیاری پس از رسیدن خانقدرتبه

مشروطۀ دوم از سوی نیروهای سیاسی فارس، با 

خان رو شد. اسماعیلهای متفاوتی روبهواکنش

عنوان رقیب دیرینۀ الدوله، ایلخان قشقایی، بهصولت

خواه همراه دیگر نیروهای مشروطهها بهبختیاری

حسین الری، از عبدالاهلل سیدفارس، از جمله آیت

ها به شرایط جدید نگران و ناراضی بودند اما قوامی

در ایالت فارس راضی  هاریعنوان یگانه متحد بختیا

 و خشنود بودند.

 اهللتیآبالفاصله پس از فتح تهران، 

و رهبران  الدولهسیدعبدالحسین الری، صولت

خواه شیراز، نخستین زورآزمایی را در برابر مشروطه

سران بختیاری در ایالت فارس نشان دادند. قدرت 

را به  عالءالدولهاسعد بختیاری، وزیر داخله، سردار

 عالءالدولهحکمرانی فارس معرفی کرد. انتخاب 

با واکنش و مخالفت  ها،نزدیکی به قوامی سبببه

خواه فارس مشروطه الدوله و رهبرانشدید صولت

 (.352/ 2: 7233، کتاب آبیرو شد )روبه

سیدعبدالحسین  اهللتیآالدوله با همراهی ولتص

،  عالءالدولهاعالم مخالفت با حکمرانی  منظوربهالری 

 ی شیراز گسیل کرد.سوبههزار نفر تفنگچی را ده

ها و نگرانی دولت از سقوط شیراز، هشدار انگلیسی

سرانجام دولت مرکزی را ناچار کرد از اعزام 
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الدوله ، صولتبیرتتنیابهمنصرف شود؛  عالءالدوله

در نخستین رویارویی با سرداراسعد بختیاری به 

 (.792-793: 7202پیروزی رسید )ابرلینگ، 

و  عالءالدولهسرداراسعد پس از ناکامی در اعزام  

الدوله را به با گذشت دوماه از فتح تهران، سهام

الدوله به حکمرانی فارس منصوب کرد. انتخاب سهام

ربه و سابقۀ چندانی در حکمرانی فارس، که تج

های کالن اداری نداشت، موجب پذیرش مسئولیت

نظران شد. حتی شگفتی و اعتراض برخی از صاحب

الدوله و واگذاری برخی امور برخی انتخاب سهام

اوج وقاحت و »الملک را کالن ایالت به پسران قوام

، 434/ 3: 7233دانستند )شریف کاشانی، « خیانت

الدوله این ها از انتخاب سهامی(. هدف بختیار593

ها، موقعیت و پایگاه خود را بود که با تقویت قوامی

 در ایالت فارس گسترش دهند.

الدوله در نخستین گام تالش کرد تا ضمن سهام 

های فارس، برای برقراری نظم و دهی ادارهسامان

تندروی و خشونت او موجب  امنیت اقدام کند؛ اما

ترس و وحشت عمومی شد و افزایش نارضایتی و 

ای جز افزایش ناامنی و ماهۀ او نتیجهحکومت پنج

زودی (. به19-10: 7211ثباتی نداشت )استخر، بی

الدوله اعتبار خود را در افکار عمومی از دست سهام

داد و عملکردش موجب تمسخرکردن وی از سوی 

 (.711، معین دفتر هاییادداشتمردم شد )

الدوله ابتدا با انتخاب سهام الدوله که ازصولت 

های جوییاعتنایی و بهانهدلیل بیموافق نبود، به

الدوله انگیزۀ کافی برای برقراری امنیت در راه سهام

دلیل افزایش  همینبوشهر نداشت؛  به -تجاری شیراز

های تجاری را مرور کاروان و ناامنی در این راه، عبور

ارضایتی تجار و رو کرد و موجب نبا کندی روبه

بازرگانان شد. نارضایتی گستردۀ مردم شیراز نسبت 

الدوله، با حمایت نمایندگان فارس به عملکرد سهام

 عملکرددر مجلس، همراه شد. آنان در اعتراض به 

طرفی خواستار نکردن بی الدوله و رعایتسهام

مذاکرات برکناری، محاکمه و مجازات او شدند )
 ق(.7231محرم  72، 42، جلسۀ مجلس دوم

سرانجام در پی افزایش نارضایتی عمومی و  

هجوم ناگهانی معترضان به ارگ حکومتی، 

الدوله شبانه از شیراز فرار کرد و پس از چند سهام

 (.03: 7211روز برکنار و روانۀ تهران شد )استخر، 

ظفرالسلطنه،  از آن، با پافشاری سرداراسعد،پس 

ومت کرمان بود، به ای بدنام در حککه شاهزاده

حکمرانی فارس منصوب شد. ظفرالسلطنه در آغاز با 

ها وارد شکوه و تشریفات ویژۀ قوامیاستقبال با

شیراز شد. او بالفاصله پس از ورود با انتخاب 

الملک سوم، به ریاست قشون نصرالدوله، فرزند قوام

ها نشان داد فارس آشکارا وابستگی خود را به قوامی

 (.01/ 7: 7210؛ حکمت، 713 ،الوطنحب تاریخ)

برخالف انتظار عمومی، ظفرالسلطنه رفتاری 

خواهان شیراز برخورد مستبدانه داشت. او با مشروطه

 مناسبی نداشت و طی دو ماه حکمرانی، خشونت و

ای را از خود نشان داد. ظفرالسلطنه سابقهاستبداد بی

ا اقتدار، تعدادی از اشرار ر دادننشان منظوربه

سختی مجازات کرد دستگیر و در انظار عمومی به

، 7231الثانی جمادی 33، 3کلکته: ش  المتینحبل)

(. او در ادامه با تحریک سرداراسعد، زمینۀ اختالف 3

ها و کالنتران ایل و دودستگی را در میان خان

قشقایی به وجود آورد. سرداراسعد برخالف پیمان 

الدوله بسته ا صولتصلحی که در آستانۀ فتح تهران ب

بود، پس از تثبیت قدرت، در پی آن بود که 

الدوله را از مقام ایلخانی برکنار و برادر صولت

احتشام، را به ایلخانی قشقایی اش، سردارناتنی
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دنبال شکست سخت منصوب کند؛ اما به

الدوله، نقشۀ احتشام در رویارویی با صولتسردار

؛  13-17: 7202گ، سرداراسعد ناکام ماند )ابرلین

 (.301-301: 7212گارثویت، 

کفایتی و خشونت ظفرالسلطنه در ادارۀ امور، بی 

موجب گسترش اعتراض و نارضایتی عمومی شد. او 

که در کنترل اوضاع ناتوان بود، ناچار شد از 

گیری کند. دو ماه حکمرانی ضعیف حکومت کناره

ها و ای جز گسترش ناامنی در راهنتیجه ظفرالسلطنه

 های اجتماعی نداشت. بحران بروز

های ترتیب ایالت فارس در نخستین ماهاینبه 

اسعد های سرداردلیل دخالتپس از فتح تهران، به

های دیگر در ثباتی و ناامنی شد.  گزارشدچار بی

این زمان بیانگر وخامت اوضاع اجتماعی فارس 

است. بازتاب اوضاع نابسامان فارس موجب اعتراض 

و واکنش صریح نمایندگان فارس در مجلس دوم 

های سرشناس آقای شیرازی، از چهرهشد. حاجی

جریان اعتدالیون مجلس، در سخنانی رفتار و 

عملکرد ظفرالسلطنه را مشابه رفتارهای دورۀ چنگیز 

پرده تمام مشکالت فارس را ناشی از دانست. او بی

سرداراسعد،  ژهیوبههای بختیاری، دخالت خان

دانست و مصرّانه از وی خواست تا در امور فارس 

 72، 744، جلسۀ مذاکرات مجلس دومنکند )دخالت 

ق(. برخالف درخواست نمایندگان و 7231رمضان 

افکار عمومی فارس مبنی بر اعزام حکمران جدید و 

طرف، پس از چندماه تأخیر با دخالت مستقیم بی

چهارم که  الملکخان قواماهللسرداراسعد، میرزاحبیب

تازگی از حکومت کرمان برکنار شده بود، به نیابت به

 (.395، الوطنحب تاریخحکومت فارس تعیین شد )
 

 

طلبی . تغییر راه شاهی به جره، نماد قدرت3-2

 الدولهصولت

در دورۀ قاجار دو راه، بندر بوشهر را به شیراز و  

کرد. مسیر به نواحی داخلی کشور مرتبط می آنجااز 

عنوان راه شاهی شهرت لی بوشهر به شیراز بهاص

شد، با گذر از داشت. این راه که از بوشهر آغاز می

گذر کوهستانی به شیراز مسیر دشت و مناطق سخت

ترین گذرگاه ورود عنوان مهمراه شاهی به رسید.می

رفت و شمار میکاالهای انگلیسی به داخل ایران به

امنیت این راه برای همین دلیل حفظ و تأمین به

های تجاری داخلی و خارجی اهمّیت ویژه کاروان

داشت. از سوی دیگر، عبور خطوط اصلی تلگراف 

های محور اصلی عبور کاروان در مسیر راه شاهی،

سراهای بین راه، بر اهمّیت پستی و نیز وجود کاروان

سبب این راه همواره همینافزود و بهاین جاده می

 ای خارجی بود.های بیمهشرکت تحت پوشش

دومین مسیر میان بوشهر و شیراز، راه فرعی بود  

که به نام جره، راه فیروزآباد و یا راه ترکی معروف 

شد. این جاده با گذر از تنگستان، فراشبند و بلوک 

رسید. راه جره هموارتر، اما جره به شیراز می

تر بود و از مناطق گرمسیر ایل مسیرش طوالنی

حوزۀ اصلی تسلط  درواقعکرد که عبور می قشقایی

استفادۀ  دلیل عدمایلخان قشقایی بود. این راه به

سرا، راهی مانند کارواندائمی مسافران، امکانات بین

آن امنیت کافی نداشت و به  تبعبهخطوط تلگراف و 

گرفت دالیل تحت پوشش بیمه قرار نمیهمین 

 (.43: 7205)رسولی، 

مین امنیت در مسیر راه شاهی برقراری و تض

طور سنتی برعهدۀ ایلخان قشقایی بود. پس از فتح به

دلیل کینۀ قدیمی و تهران، سرداراسعد بختیاری به
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الدوله دنبال حذف و انزوای صولترقابت ایلی، به

ها، الدوله در واکنش به موضع بختیاریبود. صولت

و  مسیر تجاری راه شاهی را به راه جره تغییر داد

امنیت آن را تضمین کرد. پیامد فوری این اقدام، 

 وآمدرفتدر راه شاهی و کاهش  افزایش ناامنی

زودی تعداد های تجاری در این مسیر بود. بهکاروان

ها راه شاهی را رها کردند و در زیادی از قاطرچی

های یزد و رشت مشغول به کار شدند. نتیجۀ راه

ونقل کاال بود، حمل طبیعی این شرایط، افزایش کرایۀ

تقریباً هیچ کاروان  7231که در رمضان طوریبه

بزرگی از شیراز به بوشهر نیامد و فقط از راه جره 

کردند. در این مقطع زمانی، افزایش وآمد میرفت

ونقل نیز بازرگانان را با مشکل جدی هزینۀ حمل

 (.353/ 2: 7233، کتاب آبیرو کرد )روبه

هی به دست ایلخان قشقایی، با بسته شدن راه شا

های تجاری ناچار شدند در مسیر جره کاروان

ها با دیگر قشقایی از سوی مرور کنند. و عبور

های تلگراف، موجب قطع اندازی به سیمدست

طوالنی خطوط تلگراف شدند. تشدید ناامنی در راه 

کرد که راه جره های تجاری را ناگزیر شاهی، کاروان

، کتاب آبی؛ 394: 7213)زنگنه،  را انتخاب کنند

7233 :4 /151.) 

الدوله از تغییر راه، اعالم انگیزۀ اصلی صولت

ها بود. او بختیاری آشکار مخالفت با نفوذ و اقتدار

ها به رخ سعی داشت اقتدار خود را در برابر بختیاری

ها کشیده و با مانور قدرت، در برابر مداخلۀ بختیاری

های دهد. سرانجام در ماهدر جنوب واکنش نشان 

دنبال کاهش قدرت و نفوذ ق، به7231پایانی سال 

الدوله پذیرفت که ها در بدنۀ دولت، صولتبختیاری

راه شاهی را به وضعیت قبلی بازگرداند؛ بنابراین 

محور اصلی تجارت جنوب  عنوانبهدوباره این مسیر 

الدوله امنیت آن را تضمین و شد و صولتفعال 

 (.010-011/ 5 :7233، کتاب آبیکرد )تأمین 
 

. تشکیل اتحادیة سرداران جنوب واکنشی 3-3

 هادر برابر بختیاری
ترین سطوح های بختیاری به عالیرسیدن خان 

قدرت پس از فتح تهران، رهبران ایالت جنوب را 

ناخشنود کرد و به واکنش واداشت. احساس خطر و 

بار نخستینها، نگرانی از قدرت نوظهور بختیاری

ترین رقیب آنان را، به میدان الدوله، سرسختصولت

ای با هدف دیدار و آورد. او ابتدا با فرستادن نماینده

خزعل، مقدمات کار را برای ایجاد مذاکره با شیخ

ها فراهم کرد. در این ای بر ضد بختیاریاتحادیه

های شرایط اختالف میان شیخ خزعل و خان

زمان با این رسیده بود. هم بختیاری به اوج خود

های دشتی و دشتستان اعالم کردند که ابتکار، خان

های بختیاری تمایل دارند در برابر قدرت خان

ائتالفی تشکیل دهند و در این راه درصدد جلب 

-337: 7213الدوله بودند )زنگنه، همکاری صولت

 (.791: 7202؛ ابرلینگ، 333

عدد میان رؤسای دنبال مذاکرات و مکاتبات متبه 

الثانی قبایل و سرداران جنوب، سرانجام در ربیع

ای موجودیت اتحاد سرداران با انتشار اعالمیه 7231

جنوب اعالم شد. متن اعالمیۀ سرداران جنوب با 

خزعل و سردار ارفع  الدوله، شیخامضای صولت

الدوله که )پشت کوه لرستان( رسمیت یافت. صولت

ری این اتحادیه داشت، گینقش اساسی در شکل

را در برابر  مصمم بود تا به این وسیله جبهۀ واحدی

های بختیاری و احیاناً پیشرفت قدرت خان

اندازی آنان به مناطق جنوبی پدید آورد دست

 (.5، 7230محرم  37، 30کلکته: ش  المتینحبل)
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ۀ جینت درها های جنوب از اینکه بختیاریخان

برانداختن قاجاریه خود  مشروطه قدرتمند شده و با

جانشین آنان شوند، بسیار اندیشناک بودند. آنان 

کردند پیوسته به نمایندگان خود در تهران سفارش می

ها از که مراقبت کامل به عمل آورند که مبادا بختیاری

وتخت ضعف سالطین قاجار سوءاستفاده و تاج

 (.714-715: 7279کیانی را تصاحب کنند )ویلسن، 

ظاهر هدف از تشکیل اتحادیۀ جنوب، به هرچند 

 درواقعحفاظت از مجلس شورای ملی اعالم شد؛ اما 

ها بود. هدف اصلی آن کنترل و مهار قدرت بختیاری

مدت، گیری اتحاد سرداران جنوب در کوتاهشکل

موجب ناکامی سردار اسعد در رسیدن به مقام نیابت 

کابینه  پی در تشکیلدرهای پیسلطنت و ایجاد بحران

: 7231، کتاب نارنجی؛ 310: 7212شد )گارثویت، 

گانه بیم و دیگر، تشکیل اتحاد سه(. ازسوی793/ 4

خطرافتادن موقعیت ها را از بهنگرانی بختیاری

جدیدشان در پی داشت. آنان در واکنش به 

گیری این اتحادیه، چارۀ کار را در پشتیبانی از شکل

نها متحد و نمایندۀ خود عنوان تالملک بهخاندان قوام

 در جنوب دیدند.

مستقیم منافع  طوربهاتحاد سرداران جنوب 

ها از زیرا تبدیل قشقایی کرد؛ها را تهدید میانگلیسی

یک قدرت محلی محدود به یک قدرت فرامحلی و 

 بهای، تهدیدی جدی برای منافع دولت بریتانیا منطقه

ایجاب ها آمد. همچنین سیاست انگلیسیمی حساب

های نفتی، از کرد که برای پاسداری از میدانمی

خزعل ها و شیخافزایش دشمنی میان بختیاری

-(. انگلیسی27: 7214جلوگیری کنند )نصیری طیبی، 

گانه به سرعت ها پس از آگاهی از پیمان اتحاد سه

-واکنش نشان دادند. آنان با هشدار سخت به شیخ

ین پیمان بازداشتند. خزعل او را از ادامۀ همکاری با ا

الدوله موجب سرانجام عدم پایبندی عملی صولت

فروپاشی این پیمان شد.   نکتۀ جالب آنکه با شروع 

ها در گانه، دوباره کوکب بختیاریضعف اتحاد سه

: 7202صحنۀ قدرت سیاسی اوج گرفت )ابرلینگ، 

الثانی جمادی 0، 33کلکته: ش  المتینحبل؛ 799

7229 ،0.) 
 

ها به قدرت با حمایت بازگشت قوامی. 3-4

 هابختیاری

یکی از آشکارترین پیامدها و تأثیرات حضور 

های مشروطۀ دوم، تالش آنان ها در دولتبختیاری

ها در ایالت فارس بود. قوامی درجهت تقویت

الملک سوم و پسرانش، در خان قواممحمدرضا

با  جریان انقالب مشروطیت فارس در جبهۀ مخالفت

عنوان کانون استبداد خواهان قرار داشتند و بهوطهمشر

الملک سوم پس از دو شدند. قواممحلی شناخته 

خواه نوبت تبعید، سرانجام به دست جوانی مشروطه

ترور شد و پسرانش به اروپا تبعید شدند. در دوران 

 ،الملک و برادرش، نصرالدولهقوام خاناهللحبیب تبعید،

آشنا شدند و از آن پس  عددر پاریس با سرداراس

های بختیاری ها و  خانزمینۀ دوستی و اتحاد قوامی

 (.05: 7211فراهم شد )استخر، 

خواهان پس از فتح تهران، حداقل انتظار مشروطه

الملک فارس از دولت این بود که فرزندان قوام

و  آمران شهادت رهبران مشروطۀ فارس عنوانبه

شهر الر، محاکمه و عام و غارت مسببان اصلی قتل

مجازات شوند؛ اما در عین شگفتی بالفاصله پس از 

رسیدن سرداراسعد به وزارت داخله، ابتدا 

الملک چهارم به حکومت کرمان و خان قواماهللحبیب

سپس برادرش، نصرالدوله، به ریاست قشون فارس 

دنبال تشکیل اتحاد برگزیده شد. کمی بعد، به
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در واکنش به این اتحاد  سرداران جنوب، سرداراسعد

الملک چهارم را به نیابت ، قوام7231در اول شعبان 

شدت با اعتراض حکومت فارس تعیین کرد که به

رو شد. خواه فارس روبهرهبران مشروطه

در واکنش به این انتخاب اعالم کرد که  الدولهصولت

وزیر داخله قبول  عنوانبهپس سرداراسعد را از این 

، روزنامۀ مجلس؛ 753-759: 7210بر، ندارد )رنج

 (.2، 7231رمضان  79، 79ش 

الملک، با خشم و اعالم نیابت حکومت قوام

ها و زودی سیل پیاماعتراض عمومی روبرو شد. به

خواه های مشروطهآمیز گروههای اعتراضتلگراف

آقا شیرازی، فارس به تهران سرازیر شد. حاجی

به دخالت  صریح فارس، نیز ضمن اعتراض نمایندۀ

های بختیاری در مسائل فارس، سرداراسعد را خان

های داخلی فارس معرفی عنوان عامل اصلی بحرانبه

مذاکرات مجلس کرد و او را به باد انتقاد گرفت )

 (.7231رمضان  72، 744، جلسۀ دوم

الملک چهارم و برادرش در برقراری ناتوانی قوام

اصلی تجاری  هاینظم و امنیت موجب شد که راه

دچار اغتشاش و ناامنی و خطوط تلگراف آن  جنوب

 (.044-047/ 4: 7233، کتاب آبیبارها قطع شود )
ها که پس از اشغال نواحی شمالی به دست انگلیسی

دنبال بهانه بودند، با افزایش ناامنی در ها بهروس

های جنوب، با صدور اولتیماتومی دولت ایران را راه

، 7وزیرمختار انگلیس، سر جرج بارکلی تهدید کردند.

گستاخانه با  7231شوال  79/ 7079اکتبر  74در 

تسلیم یادداشتی به دولت ایران هشدار داد که اگر 

های فارس امنیت برقرار طی سه ماه آینده در جاده

های نشود، دولت انگلیس برای برقراری امنیت در راه

                                                                      
1. Sir George Barclay 

کند جنوب، اقدام به گسیل نیروی نظامی می

: 7233، کتاب آبی؛ 7، پروندۀ 31)استادوخ، کارتن 

4 /041.) 

سرعت در انتشار خبر اولتیماتوم انگلیس، به

داخل و خارج بازتاب پیدا کرد. علما و مراجع نجف 

هماهنگ نسبت به اولتیماتوم اعتراض کردند.  طوربه

در واکنش به اولتیماتوم، دولت سپهدار پس از مدتی 

تعلل، با هدف برقراری نظم و آرامش در فارس،  

السلطنه را به حکمرانی فارس خان نظامرضاقلی

برگزید و درصدد تشکیل نیروی ژاندارمری برآمد 

 (.331، الوطنحب تاریخ)

اولتیماتوم انگلیس و گسترش  زمان با بحرانهم

ثباتی در سراسر فارس، رویداد حمله به محلۀ بی

ایالت فارس را  7231شوال  33یهودیان شیراز در 

ای کرد. شایعۀ ساختگی دوباره گرفتار بحران تازه

ای شدن دختری مسلمان به دست یهودیان، بهانهکشته

سبب آن گروهی به محلۀ یهودیان تاختند. شد که به

ای به این محله موجب کشتار، رش ناگهانی عدهیو

سرعت در ای شد که بهسابقهغارت و خسارت کم

 شدتبهمطبوعات داخلی و خارجی بازتاب یافت و 

ها سعی کردند تفنگچیان محکوم شد. هرچند قوامی

قشقایی را عامل این حادثه معرفی کنند؛ اما بررسی 

ازان و دهد که سربهای موجود نشان میدقیق داده

عوامل نصرالدوله، رئیس قشون فارس، عامل اصلی 

این رویداد بودند. تلگراف شدیداللحن وزیر داخله 

ها در روشنی بر نقش قوامیالملک، بهخطاب به قوام

؛ 723-727: 7210این بحران تأکید دارد )رنجبر، 

 (.791: 7213وثوقی، 

توان این فرض را مدنظر داشت که البته می

نقشۀ حمله به محلۀ یهودیان شیراز را  هاانگلیسی

الملک آن را اجرا کردند تا به طراحی و عوامل قوام
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بهانۀ فقدان امنیت در ایالت فارس، اقدام به ورود 

 نیروهای نظامی خود به این ایالت کنند.
 

های بختیاری و پیامد . کاهش مقطعی قدرت خان4

 آن در فارس

، 7231پس از استعفای سپهدار در نیمۀ رجب 

های بختیاری در کابینه پایان چهارده ماه حضور خان

الممالک ماهۀ مستوفییافت؛ اما در حکومت پنج

همچنان نفوذ آنان در ارکان قدرت ادامه داشت.  

عنوان سرداراسعد پس از پایان وزارت، چندماه به

الممالک نماینده وارد مجلس شد و در دولت مستوفی

الممالک که مستوفیهم نفوذ کامل داشت. دولت 

ها داشت، برای خلع سالح رابطۀ نزدیکی با بختیاری

مجاهدین از نیروهای بختیاری استفاده کرد. در ورای 

نفوذ سرداراسعد برای حذف جناح این اقدام، اعمال 

شد. عملیات خلع سالح مقابل )اعتدالیون( دیده می

مجاهدین در پارک اتابک، موجب خشم و تنفر 

سرداراسعد شد  ژهیوبهها و یارینسبت به بخت

؛ ناصرالملک، 792-793/ 2: 7233آّبادی، )دولت

7219 :42.) 

بر این، رفتار استبدادی فرمانروایان بختیاری عالوه

در بیشتر شهرها و ایاالت با نارضایتی عمومی 

رو شد و مردم خواستار حاکمی غیربختیاری روبه

( مرگ 7231بودند. در این شرایط )نیمۀ رمضان 

عضدالملک و انتخاب ناصرالملک از حزب 

اعتدالیون، موقعیت سرداراسعد را تضعیف و 

گیری کرد. پس از الممالک را ناچار به کنارهمستوفی

او، سپهدار برای دومین بار مأمور تشکیل کابینه شد 

ترتیب با تغییر شرایط این(. به349: 7243)صفایی، 

ها رو به افول نهاد. سیاسی، ستارۀ اقبال بختیاری

ها( از صحنۀ اینک جناح حزبی سرداراسعد )دمکرات

قویت مخالفان آنها سیاسی حذف و زمینه برای ت

ها در دولت نیز فراهم شد. تضعیف موقعیت بختیاری

 بر شرایط سیاسی و اجتماعی فارس تأثیر گذاشت.
 

 الدوله به قدرت . بازگشت دوبارة صولت4-1

ها، دولت سپهدار با تضعیف موقعیت بختیاری

های تجاری جنوب و برای برقراری امنیت در راه

الدوله به دامن صولت ها، دسترفع بهانۀ انگلیسی

الدوله دوباره مسئولیت برقراری امنیت در شد. صولت

پذیرفت )استادوخ،  ها و گشایش راه شاهی راجاده

/ 71951؛ ساکما، سند شناسۀ 7، پروندۀ 31کارتن 

349.) 

همگام با دولت، مراجع نجف و علمای بوشهر 

الدوله خواستند تا برای رفع طی مکاتباتی از صولت

های جنوب را تضمین ها، امنیت راهانگلیسیبهانۀ 

کند. او ضمن گشایش راه شاهی، برای برقراری نظم 

: ش روزنامه مجلسها تالش کرد )و امنیت در راه

 (.4، 7231قعده ذی 71، 27

مرور  و با برقراری امنیت در راه شاهی، عبور

های های تجاری آغاز شد و دوباره جادهکاروان

 دولت نیز در جهت تقویتتجاری رونق گرفت. 

سوار و مقداری تجهیزات  الدوله، دویستصولت

برای او فرستاد و وزارت مالیه در حمایت از او 

های او، بدون پرداخت اجازه داد تفنگ و فشنگ

عوارض گمرکی، از بندر بوشهر ترخیص شود 

، 42: ش ایران نو؛ 349/ 71951)ساکما، سند شناسۀ 

 (.3، 7231حجه ذی 1

الدوله و حمایت دولت، دوباره ش صولتبا تال

امنیت نسبی به جنوب بازگشت. وزارت داخله ضمن 

اعالم رسمی بازگشایی جادۀ شیرازـ بوشهر، تأیید 

الدوله مسئولیت برقراری از آنکه صولت کرد که پس
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ها در کمال امنیت در راه شاهی را پذیرفت، کاروان

کنند. یوآمد مها رفتامنیت و آرامش در این راه

ها، موقتاً تهدید ترتیب، با رفع بهانۀ انگلیسیاینبه

؛ 013/ 4: 7233، کتاب آبیاشغال جنوب رفع شد )

 (.31، پروندۀ 31استادوخ، کارتن 

تأثیر تضعیف جایگاه رهبران بختیاری و کاهش 

نفوذ آنان در دولت، بر وضع سیاسی ایالت فارس به 

درت میان شود. بازگشت توازن قروشنی دیده می

نیروهای سیاسی فارس و  برقراری امنیت و آرامش 

 نسبی نتیجۀ این تغییر بود. 
 

 السلطنه به حکمرانی فارس. انتخاب نظام4-2

ها، تقویت پیامد دیگر تضعیف موقعیت بختیاری

جایگاه مخالفان آنان در ارکان دولت بود. دولت 

-الممالک در اواخر عمر دولت خود، رضاقلیمستوفی

السلطنه را، که در حکمرانی کرمانشاه نظام خان

کفایت خود را نشان داده بود، برای ادارۀ فارس 

السلطنه به حکومت فارس، مأمور کرد. انتخاب نظام

ها در دولت ضعیف نشان داد که موضع بختیاری

السلطنه، شده است. پشتیبانی دولت سپهدار از نظام

و موجب ناخشنودی سرداراسعد نسبت به دولت 

 (.41: 7219ناصرالملک شد )ناصرالملک،

السلطنه در مأموریت جدید، به همکاری و نظام

پشتیبانی سرداران جنوب امید داشت. وی در مسیر 

خزعل، حرکت خود مورد استقبال شایان شیخ 

الدوله قرار گرفت )زنگنه، ارفع و صولت سردار

(. او پس از ورود به بوشهر، اقدامات 352: 7213

ای را برای برقراری نظم و امنیت در نواحی گسترده

ماه توانست  جنوبی شروع کرد و در مدت سه

 آرامش و امنیت را به این مناطق بازگرداند.

همراه خود حدود هزار نفر از السلطنه بهنظام

نیروهای خشتی و دالکی را برای برقراری امنیت به 

بالفاصله پس از ورود به شیراز  شیراز آورد. وی

تثبیت موقعیت خود پرداخت و برای کنترل امنیت  به

در اطراف شیراز و تعقیب راهزنان محلی، 

ی را به فرماندهی دویست نفر تعیین منصبصاحب

السلطنه، امنیت را ترتیب اقدامات اولیۀ نظامکرد. بدین

 71، 71: شیادگار جنوببه شیراز بازگرداند )

از، های مختلف شیر(. گروه4، 7230الثانی ربیع

ویژه علما، انجمن اسالمی و انجمن ایالتی، از به

السلطنه حمایت و پشتیبانی و با ارسال نظام

های متعدد به دولت و مجلس، از اقدامات تلگراف

وی در برقراری امنیت تمجید کردند )نصیری طیبی، 

7210 :0-77.) 

السلطنه الدوله که از آغاز با نظامبرخالف صولت

دلیل نارضایتی از ملک و برادرش بهالهمراه شد، قوام

السلطنه تمایلی به همکاری با وی انتصاب نظام

 السلطنهنظام با هایقوام یدشمن ۀشیر البتهنداشتند؛ 

 خانیقلنیحس با سوم الملکقوام یهایریدرگ به

 ت،یمشروط انیجر در فارس حکمران السلطنه،نظام

السلطنه با نظام ظاهربهالملک چهارم شت. قوامگیبازم

پنهانی با سرداراسعد  طوربهاعالم همکاری کرد؛ اما 

ها ارتباط داشت و منتظر فرصت مناسب و بختیاری

 تاریخالسلطنه بود )زدن به نظامبرای ضربه

 (.57: 7203؛ میرزاابوالقاسمی، 313، الوطنحب

السلطنه در به فاصلۀ سه روز پس از ورود نظام

هی از سارقان به قافلۀ تنگ سعدی شیراز، گرو

بزرگی دستبرد زدند و آن را غارت کردند. قرائن 

ها بودند. داد که محرک این حادثه قوامینشان می

خواستند نفوذ و اقتدار خود را نشان داده و آنان می

السلطنه بدون تکیه به آنان تلویحاً اعالم کنند که نظام

رزا تواند امنیت را در ایالت برقرار کند )مینمی
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 (.41: 7203ابوالقاسمی، 

السلطنه نصرالدوله در پی حادثۀ تنگ سعدی، نظام

را مأمور تعقیب سارقان کرد؛ اما او عمداً در انجام 

: 7233، کتاب آبیمأموریت تعلل و کوتاهی نمود )

شده (. سرانجام بازگرداندن اموال سرقت7911/ 5

بدون دستگیری سارقان، این واقعیت را برای 

سلطنه روشن کرد که ادامۀ حکومت وی در النظام

ها ممکن فارس با کارشکنی و ناسازگاری قوامی

بنابراین ؛ (57: 7203ابوالقاسمی، نیست )میرزا

الملک چهارم و قوام السلطنه بدون تأخیرنظام

گیرانه در برادرش، نصرالدوله، را در اقدامی غافل

دن ارگ حکومتی بازداشت و زندانی کرد. او با فرستا

تلگرافی به دولت، دلیل اقدام خود را جلوگیری از 

سازی کارشکنی و نقش آنان در ایجاد ناامنی و بحران

الثانی ربیع 71، 71: ش یادگار جنوباعالم کرد )

7230 ،1.) 

الملک و السلطنه در دستگیری قوامقاطعیت نظام

های برادرش، با استقبال علمای شیراز و گروه

ها ضمن و شد. برخی گروهرروبه خواهمشروطه

ها و اجتماعاتی خواستار محاکمۀ سریع و تلگراف

(. 313: 7210مجازات قاطع آنان شدند )اتحادیه، 

ابراهیم مدرس، نمایندۀ فارس در مجلس، ضمن  سید

ها خواستار مجازات و حمایت از بازداشت قوامی

شدۀ اهالی الر شد و در این بازگرداندن اموال غارت

مذاکرات الوزرا را بازخواست کرد )یسارتباط رئ
 (.7230الثانی ربیع 33، 321، جلسۀ مجلس دوم

ترین حامی سرداراسعد به عنوان سرسخت 

الملک، در واکنش به بازداشت آنان، سفر خاندان قوام

خود را به اروپا لغو کرد و ضمن درخواست عزل 

تهدید کرد که اگر آنها آزاد نشوند با  السلطنه،نظام

شود. وستن به مخالفان موجب سقوط دولت میپی

ها، از مجازات دولت نیز از ترس واکنش بختیاری

نظر کرد و در موضعی الملک صرفپسران قوام

ها را به اروپا تبعید کند انفعالی تصمیم گرفت قوامی

خواهان که مشروطه(. درحالی295: 7232)هدایت، 

ها پای شیراز مصرّانه بر محاکمه و مجازات قوامی

فشردند، وزارت داخله با ارسال پیامی نظر دولت می

-ها را رسماً اعالم کرد )میرزامبنی بر تبعید قوامی

 (.795: 7203ابوالقاسمی، 

السلطنه با اکراه ناچار به تبعیت از حکم نظام 

، 7230االول جمادی 1دولت بود. سرانجام در 

بوشهر سوی همراه تعدادی تفنگچی بهها بهقوامی

زنیان، با حملۀ فرستاده شدند. آنان در نزدیکی خانه

رو شدند و نصرالدوله به چند تفنگچی قشقایی روبه

الملک که از معرکه خان قواماهللقتل رسید. حبیب

خود را به شیراز رساند و با هماهنگی  نجات یافت

لقاءالدوله، همسرش، به کنسولگری انگلیس پناهنده 

 (.40: 7201؛ مرادی خلج، 793 ،7211، استخرشد )

الملک در شدن نصرالدوله و پناهندگی قوامکشته 

کنسولگری انگلیس، زمینۀ شروع بحران بزرگی بود 

ماهۀ شیراز از جمله پیامدهای آن که درگیری پنج

خانه، الملک در کنسولبود. با پناهندگی قوام

رویارویی دو جبهۀ رقیب در فارس شدت گرفت و 

بار این شهر شدن شیراز، برای نخستینبا دوقطبی

صحنۀ جنگی خونین و پرخسارت شد. هرچند در 

صورت پراکنده و مقطعی های ایلی بهگذشته درگیری

داد؛ اما اینک شهر در نواحی دور از شیراز رخ می

وگریز دو جبهۀ رقیب شده بود. در شیراز میدان جنگ

های بختیاری با هدف این شرایط بحرانی، خان

السلطنه، در اقدامی تاکتیکی از ضعیف موقعیت نظامت

الدوله برآمدند که در دوستی و سازش با صولت

الدوله، ای به صولتالسلطنه طی نامهبالفاصله نظام
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ها هشدار داد نسبت به عواقب اتحاد با بختیاری

 (                                      303/  1773)ساکما، سند شناسۀ 

گ خانگی شیراز لقاءالدوله، همسر در جن 

خان، رهبری الملک، و پسرش، میرزا ابراهیمقوام

السلطنه برعهده ها را در برابر نظامجبهۀ قوامی

گرفتند. در نخستین گام، لقاءالدوله با فرستادن 

تلگرافی به سرداراسعد از او استمداد طلبید )نصیری 

نه السلط(.  سرداراسعد و صمصام31: 7210طیبی، 

آشکارا با حمایت از جبهۀ قوامی، آنان را به برپایی 

السلطنه در حرم سیدعالءالدین اجتماع علیه نظام

این دو رهبر شاخص حسین ترغیب کردند. بنابر

های شیراز بندیطور مستقیم در دستهبختیاری، به

ها کنترل و نفع قوامیوارد و روند تحوالت را به

همزمان رهبران  مدیریت کردند.دخالت و تآثیر

ها به عنوان دو متغیر بیرونی در بختیاری و انگلیسی

گیری مناقشات داخلی فارس، موجب شکل

 شدیدترین درگیری و بحران شهری در شیراز شد.

در بحران جدید، شیراز حالت جنگی پیدا کرد.  

های شرق شیراز به مرکزیت حرم سید عالءالدین بام

های غربی الملک و بخشحسین سنگر هواداران قوام

شهر به مرکزیت حرم شاهچراغ، سنگر تفنگچیان 

حکومتی و قشقایی بود. دو جبهۀ مخالف، شب و 

روز یکدیگر را آماج آتش گلوله و تیراندازی قرار 

زمان، سرازیرشدن سیل (. هم742: 7217دادند )نیر، 

ها از سوی هواداران دو طرف موجب تلگراف

 سردرگمی دولت شد.

ها، های بختیاری از جبهۀ قوامیانی خانپشتیب

السلطنه شد. اثرشدن اقدامات نظامبی سبب

میرزاابراهیم محالتی  اهللتیآهای دیگر، تالشازسوی

 تاریخنتیجه ماند )گری میان طرفین بیبرای میانجی

(. در شرایطی که با تقویت و 234، الوطنحب

وازن استقرار تفنگچیان، در دو جبهۀ درگیر نوعی ت

قوا به وجود آمده بود. دراین زمان بروز تغییرات در 

های بختیاری به دولت و بازگشت دوبارۀ  خان

قدرت، موازنۀ قوا در شیراز را به نفع جبهۀ قوامی 

 تغییر داد.

 

ها به قدرت و پیامد آن . بازگشت دوبارة بختیاری5

 در فارس

میرزا و برادرانش به خاک ایران ورود  محمدعلی

 شدت ناصرالملکتخت، به و هدف رسیدن به تاجبا 

ای ندید جز السلطنه( را نگران کرد. او چاره)نایب

ها را دوباره به صحنه آورد و از نیروی آنکه بختیاری

میرزا استفاده کند. آنها برای دفع خطر محمدعلی

 ،7230رجب  30ترتیب ناصرالملک در اینبه

ریاست وزرا و السلطنه را به خان صمصامقلینجف

سردار محتشم بختیاری را به وزارت جنگ تعیین 

کرد و طی پیامی از سرداراسعد دلجویی و او را برای 

: 7233آبادی، بازگشت به ایران دعوت کرد )دولت

2 /372-374.) 

میرزا ضرورت برخورد با تهدید محمدعلی 

های بختیاری را دوباره از فراهم کرد که خان فرصتی

سی به سپهر قدرت بازگرداند. پیامد فوری انزوای سیا

این شرایط در ایالت فارس، چرخش اوضاع به نفع 

السلطنه و متحد اصلی او، ها و به ضرر نظامقوامی

الدوله، بود. هرچند در آغاز، بیشتر توجه صولت

ها معطوف به رویارویی با  کابینۀ بختیاری

فارس  زمان به مسائلآنان هم میرزا بود؛ امامحمدعلی

توجه کردند و با دخالت در جریان حوادث، به آتش 

 جنگ خانگی در شیراز دامن زدند.
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های بختیاری در حوادث . دخالت خان5-1

 فارس و تشدید بحران

ها انگیزه و با تشکیل دولت بختیاری، قوامی

السلطنه بیشتر شد. امیدشان به ادامۀ درگیری با نظام

هایی خطاب به کالنتران ایل لقاءالدوله با فرستادن نامه

خمسه از آنان خواست که تفنگچیان خود را به شیراز 

گسیل دارند. او پیشاپیش با فرستادن پول و تجهیزات، 

های یادداشت) آنان را آمادۀ ورود به کارزار شیراز کرد

 (.395/ 7: 7210؛ حکمت، 750، معین دفتر

الوزرا، پس از شکست  السلطنه، رئیسصمصام 

میرزا و برادرانش موقعیت برتری پیدا کرد. علیمحمد

داری آشکار از کردن طرفین، با جانبجای آراماو به

ها بر وخامت اوضاع شیراز افزود. قوامی

السلطنه از طریق سیم تلگراف انگلیس، صمصام

روزانه لقاءالدوله را تشجیع و به ادامۀ درگیری علیه 

زودی د که بهکرد و وعده داالسلطنه تشویق مینظام

، 30شود )استادوخ، کارتن السلطنه برکنار مینظام

 (.01: 7210؛ اتحادیه، 45پروندۀ 

ها، طرفۀ رهبران بختیاری از قوامیبا پشتیبانی یک

خورد  و شد. زدتر میروز پیچیدهبحران شیراز روزبه

میان دو جبهۀ درگیر شیراز در شعبان و رمضان 

ها و ، با افزایش آتش توپخانۀ دولتی بر خانه7230

هزار زمان ورود پنجها شدت گرفت. همجبهۀ قوامی

نفر از تفنگچیان ایل خمسه، موجب تقویت جبهۀ 

ها شد و آتش جنگ شهری را در دو سوی قوامی

زاابوالقاسمی، ور کرد )میرشرقی و غربی شیراز شعله

(. در حین نبرد پرتلفات شیراز، 324-325: 7203

السلطنه با فرستادن تلگراف محرمانه به صمصام

رئیس قشون فارس از وی خواست که از دخالت 

نیروهای دولتی در این جنگ ممانعت کند. از سوی 

الملک به او اطمینان دیگر، وی در تلگراف به قوام

و پشتیبانی از وی دریغ داد که از هیچ نوع مساعدت 

 (.7417/ 3: 7233، کتاب آبیکند )نمی

الدوله در پایان تأخیر و ورود دیرهنگام صولت

السلطنه، و پیوستن به جبهۀ نظام 7230رمضان 

معادالت نظامی موجود را تغییر دهد.  نتوانست

نشینی سرانجام با پیشروی نیروهای قوامی و عقب

سلطنه و قشقایی، جنگ الخانۀ نیروهای نظامبهخانه

ها السلطنه و پیروزی قوامیشیراز با شکست نظام

(. سرانجام 7332-7337/ 5پایان گرفت )همان: 

ها به هدف ها و انگلیسیموضع مشترک بختیاری

خان اهللالسلطنه برکنار و میرزاحبیبخود رسید و نظام

ماه پناهندگی در کنسولگری الملک پس از پنجقوام

 نیابت حکومت فارس تعیین شد.انگلیس به 

های شیراز روشن کاوش و بررسی دقیق رویداد

های بختیاری و کند که اقدام هماهنگ خانمی

ها و داری آشکار از قوامیها در جانبانگلیسی

الدوله، موجب السلطنه و صولترویارویی با نظام

پس،  آن ها شد. ازچرخش اوضاع فارس به نفع قوامی

ها در پاس همکاری انگلیسیهارم، بهالملک چقوام

عنوان متحدی وفادار خانه، بهدادن او در کنسولپناه

الدوله در خدمت آنان قرار گرفت و در مقابل، صولت

 ای ضدّ انگلیسی تبدیل شد. به چهره

السلطنه و در بررسی و تحلیل دالیل شکست نظام

های شیراز، چند ها در درگیریپیروزی جبهۀ قوامی

ترین عامل مؤثر، دخالت و مل مؤثر بود. مهمعا

ویژه های بختیاری در دولت، بهپشتیبانی مستقیم خان

ها بود. دستور محرمانۀ السلطنه از قوامیصمصام

الوزرا به رئیس قشون فارس، مبنی بر رئیس

نکردن در جنگ، بیشترین تأثیر را در شکست دخالت

ط و آشنایی السلطنه داشت؛ البته در برابر تسلنظام
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نیروهای جبهۀ قوامی با جنگ شهری، ناآشنایی 

 خصوص و همچنین ناآشنایی ها در اینقشقایی

توان در تفنگچیان خشتی با فضاهای شهری را می

 دانست. مؤثرالسلطنه شکست نیروهای نظام

است که  دیتأکدر تحلیل نهایی، این نکته قابل

ی جابه السلطنه در مواجهه با بحران شیراز،صمصام

داری آشکار از کردن اوضاع، با جانبتالش برای آرام

ها و تضعیف حکمران ایالتی جبهۀ قوامی

به آتش جنگ و درگیری در شیراز  (السلطنهنظام)

 دامن زد.

در بررسی دقیق آثار و پیامدهای جنگ شیراز 

باید یادآور شد که این جنگ خسارات و تلفات 

های سوء آن تا سال جا گذاشت و آثار سنگینی را به

، در یآب کتاباساس روایت  متمادی بر جای ماند. بر

نفر کشته و نزدیک به  439این جنگ خانگی حدود 

که به تعبیری بیش از دو  نفر زخمی شدند 5999

های مربوط برابر تلفاتی است که در طول درگیری

 (.7410/ 3: 7233، کتاب آبیبه فتح تهران رخ داد )

همراه تلفات گسترده، به بروز خسارات و 

ها و بروز شدن اختالفات میان افراد و گروهترعمیق

های محلی از پیامدهای کینه و دشمنی میان گروه

تنش و  حوادث شیراز بود که موجب یک سلسله

محلی در ایالت فارس شد. همچنین در  هایدرگیری

جریان جنگ، به کشتزارها و محصوالت زراعی و 

شیراز آسیب وارد شد که کاهش دامی در اطراف 

، استخرشدید مواد غذایی از پیامدهای آن بود )

7211 :771.) 

ها با پیامد دیگر بحران شیراز آن بود که انگلیسی

ادعای فقدان امنیت و تهدید منافع و جان اتباع 

انگلیسی، طرح خود را برای ورود نیروهای نظامی به 

 ایالت فارس عملی ساختند.

 

 لملک فرمانروای واقعی فارسا. قوام5-2

السلطنه و اردوی یک روز پس از خروج نظام 

الملک پیروزمندانه از قشقایی از شیراز، قوام

کنسولگری انگلیس خارج شد و ادارۀ امور فارس را 

الملک به دست گرفت. پس از مدت کوتاهی، قوام

السلطنه، مالسلطنه و قواتلگرافی از سوی صمصام

ریافت کرد که در آن مسئولیت فارس وزیر داخله، د

با اختیارات کامل بر عهدۀ او گذاشته شد. همچنین 

هزار تومان برای تقویت نیروهای ایل مبلغ پنجاه

 (.32: 7215خمسه برای او فرستاده شد )دمورینی، 

الملک، در اعتراض به حاکمیت دوبارۀ قوام 

خواه شیراز از گروهی از علما و رهبران مشروطه

قوام فرار و گروهی  تعرض و خشونت عواملترس 

جمعی شیراز را ترک کردند و برای طور دستهبه

عنوان زیارت، راهی سفر به عتبات مدت چندماه، به

، 7221خرداد  7، 7110شدند )روزنامه استخر: ش 

4.) 
 

الدوله و افزایش تنش در . برکناری صولت5-3

 فارس

الملک و فرمانروایی او در فارس، با پیروزی قوام 

الدوله آسیب دید. شدت موقعیت صولتبه

ها به فرمانروایی با پشتیبانی انگلیسی الملک کهقوام

ها و عنوان متحد اصلی بختیاریفارس رسیده بود، به

 کرد. دولت بختیارینمایندۀ آنان در فارس عمل می

زدن به موقعیت فرصت را برای ضربه که

وله مناسب دید، با صدور حکمی، وی را الدصولت

را  احتشام،از مقام ایلخانی برکنار و برادرش، سردار

: 7233، کتاب آبیبه ایلخانی قشقایی منصوب کرد )

3 /7213-7211.) 

ها با ایجاد هماهنگی میان براین، بختیاریعالوه 
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الملک و گروهی از کالنتران ایل احتشام، قوامسردار

ای متحد در برابر جبههخمسه و قشقایی، 

الدوله تشکیل دادند تا با رویارویی با  صولت

طور قطعی از صحنۀ قدرت و الدوله، او را بهصولت

 (.7330سیاست فارس حذف کنند )همان: 

الدوله در واکنش به شرایط جدید، ابتدا صولت 

به جره و سپس به فیروزآباد رفت و تالش کرد با 

ادۀ رویارویی با جبهۀ سازماندهی نیروهای خود آم

جدید شود. او با استفاده از کوچ زمستانی ایل، 

موجب آشوب و اغتشاش در سراسر منطقۀ تحت 

های ها، قطع سیمنفوذ خود شد. افزایش ناامنی در راه

های جدی به تیرهای تلگراف و واردکردن خسارت

های ارتباطی شدن راهتلگراف، سرانجام موجب بسته

 (.234: 7215ی، فارس شد )دمورین

الملک چهارم، پس از تثبیت موقعیت خود قوام 

السلطنه در تدارک در شیراز، به دستور صمصام

الدوله بود. او با فرستادن تعقیب و سرکوبی صولت

الدوله را زیر جاسوسانی عملکرد و تحرکات صولت

نظر گرفت و برای مقابله با او از وزارت داخله 

تجهیزات نظامی کرد. های مالی و درخواست کمک

اساس، وزارت داخله با ارسال مبلغ بیست  این بر

هزار تومان وجه نقد و مقداری تجهیزات و فشنگ از 

 (.393 :7210او حمایت کرد )رنجبر، 

الملک با سازماندهی و تجهیز نیروهایی از قوام 

طوایف ناراضی قشقایی و ایالت خمسه در منطقۀ 

الدوله درگیر ا صولتسیاخ، واقع در غرب شیراز، ب

الدوله که توان مقاومت نداشت، پس از شد. صولت

نشینی کرد. نیروهای آباد عقبشکست، تا فیروز

الدوله را احتشام، صولتالملک و سردارمشترک قوام

نشینی آباد و سپس قیروکارزین وادار به عقبتا فیروز

 (.729-730: 7211کردند )استخر، 

به نیروها و موقعیت نبرد سیاخ ضربۀ سختی  

الدوله وارد کرد و در این نبرد جمعی کشته و صولت

ای زخمی شدند. این جنگ موجب تشدید عده

اختالف و گسستگی میان طوایف ایل قشقایی شد. 

الملک و بالفاصله وزارت داخله، ضمن تقدیر از قوام

الدوله، دستور ادامۀ احتشام در شکست صولتسردار

الدوله را تا دستگیری وی تتعقیب و گریز صول

 (.374: 7210صادر کرد )رنجبر، 

ها و ترتیب، با همکاری مشترک بختیاریاینبه

الملک پایان ها، بحران شیراز به نفع قوامانگلیسی

الدوله از صحنۀ سیاسی السلطنه و صولتیافت و نظام

از آن در طول پانزده ماه حکمرانی  حذف شدند. پس

ایالت فارس میدان حضور و دخالت الملک، قوام

 ها گردید.ها و انگلیسیبختیاری
 

ایرانی در برابر  ترین دفاع. تحریم، بزرگ5-4 

 ورود نیروهای انگلیس

ها قرارداد      ها تحت فشار انگلیسیکابینۀ بختیاری

م را پذیرفت و به اجرای آن گردن نهاد. پس  7091

طرف را نطقۀ بیها در صدد بودند تا ماز آن انگلیسی

الملک به اشغال خود درآورند. با تثبیت موقعیت قوام

-ها بهالدوله از قدرت، انگلیسیو کنارزدن  صولت

زمان با اشغال نواحی شمالی دنبال بهانه بودند تا هم

ها، نیروهای خود را به ایالت فارس توسط روس

های بهانۀ افزایش ناامنی در راهاعزام کنند. آنان به

ب و تهدید جان و مال اتباع انگلیس،  حدود جنو

سیصد نفر از نیروهای نظامی خود را از هند به 

بوشهر و سپس شیراز وارد کردند. بالفاصله 

همراه بازاریان، در نمایندگان فارس در مجلس به

یا مرگ »ها با طرح شعار واکنش به حضور انگلیسی

صدور  محالتی خواستند که با اهللتیآاز « یا استقالل
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فتوایی هر نوع خریدوفروش و معامله با آنان را حرام 

: 7214؛ حکمت، 702: 7210اعالم کند )رنجبر، 

-(. فتوای تحریم خریدوفروش با انگلیسی235-233

سرعت با استقبال کسبه اهلل محالتی، بهها توسط آیت

و بازاریان شیراز مواجه شد و مأموران و سواران 

قرار  شدت در تنگناههندی برای تأمین آذوقه ب

دیگر بازاریان با هجوم به بانک گرفتند. از سوی 

های شاهی در شیراز، خواستار تبدیل اسکناس

انگلیسی به پول مسکوک شدند و بانک دچار بحران 

(. سفارت 7422/ 3 :7233، کتاب آبیشدیدی شد )

انگلیس که از این شرایط نگران بود، به دستور 

گلیس، هر اقدامی را برای بارکلی، وزیر مختار ان

تأمین آذوقه از سوی نیروهای انگلیس مجاز اعالم 

کرد. در پی آن، سربازان انگلیسی و هندی با حمله 

به چند مغازه در بازار وکیل، کاالهای آن را غارت 

کردند که این رفتار موجب خشم و اعتراض عمومی 

 شد.

محالتی همچنان بر موضع خود  اهللتیآ  

ترین دفاع ایرانیان شت و تحریم را بزرگپافشاری دا

در برابر اشغالگری بیگانه اعالم کرد. در واکنش به 

الملک با دورویی تمام طی حکم تحریم، قوام

های رمزی به وزارت داخله، خواستار تبعید تلگراف

: 7219محالتی به عتبات شد )ترکمان،  اهللتیآ

 تأمینۀ تحریم برای جینت درها که (. انگلیسی313

مایحتاج خود در شیراز درمانده شده بودند، از طریق 

 سفیر و وزیر خارجۀ انگلیس، دولت ایران را تحت

فشار قرار دادند تا مشکل را حل کند. سرانجام دولت 

شدت با و وزارت خارجه در موضعی انفعالی به

محالتی که از چند  اهللتیآتحریم مخالفت کردند. 

فشار قرار  لت، تحتویژه از سوی دوجهت، به

گرفت، ناچار شد حکم تحریم را لغو کند )همان: 

(. با لغو تحریم، نیروهای انگلیس به حضور 233

خود ادامه دادند و خروج خود را مشروط به تشکیل 

 نیروی ژاندارمری اعالم کردند.

ویژه های بختیاری بهترتیب، خان اینبه 

مشروطه  السلطنه، بدون توجه به اصول نظامصمصام

و توجه به منافع ملی و با نگاهی صرفاً ایلی و 

های زدن به اختالفات و کشمکششخصی، با دامن

داخلی در شیراز، زمینه و دستاویز الزم را برای 

حضور و اشغالگری نیروهای انگلیسی فراهم و 

 رو کردند.جدی روبه مناطق جنوبی را با بحران

 

 آن در فارسها و پیامد . پایان قدرت بختیاری6

های شیراز، در تهران زمان با پایان درگیریهم 

مسئلۀ اولتیماتوم روسیه مطرح شد. در کشمکش 

میان دولت و مجلس بر سر پذیرش یا ایستادگی در 

السلطنه اولتیماتوم برابر اولتیماتوم، سرانجام صمصام

مجلس را منحل  7229را پذیرفت و در دوم محرم 

و تعطیلی مجلس موجب شد کرد. پذیرش اولتیماتوم 

که مردم، دولت بختیاری را خائن و همدست بیگانه 

خواندند و افکار عمومی نسبت به ناصرالملک و 

السلطنه بدبین شد. در واکنش به قبول صمصام

اولتیماتوم، برخی نمایندگان اقلیت مجلس و ناراضی 

پا خاستند و با تشکیل اجتماعات، مردم را به به

ها فراخواندند ر دولت و روسدر براب مقاومت

 (.7415-7414/ 1: 7212زاده، )ملک

پذیرش شرایط اولتیماتوم، موقعیت دولت را در  

های روس و انگلیس تضعیف و زمینه را برابر دولت

م فراهم کرد. 7091برای اجرای عملی قرارداد 

نیروهای روس به شهرهای شمالی و قشون  زمانهم

ل شدند. در واکنش به انگلیس به نواحی جنوبی گسی

های سیاسی با این شرایط مردم، علما و برخی گروه
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طرح تحریم کاالهای روس و انگلیس بر ایستادگی 

 در مقابل اشغالگران پای فشردند.

السلطنه از زمان اولتیماتوم روسیه کابینۀ صمصام 

پی دردچار بحران اساسی بود و با استعفاهای پی

ان، پس از خروج رو شد. این بحروزرا روبه

ترتیب، این ناصرالملک، همچنان ادامه داشت. به 

حال ها بهکلی فلج شد و امور وزارتخانهدولت به

تدریج در افکار (. به354: 7213رکود درآمد )یلفانی، 

ها عمومی خشم و تنفر نسبت به عملکرد بختیاری

های بختیاری حکومت افزایش یافت و هرجا که خان

ایتی و اعتراضات علیه آنان شروع شد. داشتند، نارض

ها در موضع ضعف قرار ترتیب بختیاریاین  به

 7227السلطنه در صفر گرفتند. سرانجام صمصام

از آن، در گیری کند. پس ناچار شد از قدرت کناره

حکومت عالءالسلطنه دیگر هیچ بختیاری در دولت 

هم مانند گذشته در  سرداراسعد حضور نداشت و

بنابراین  نشین شد؛کرد و خانهدخالت نمی کارها

های عنوان پایان قدرت خانتوان این زمان را بهمی

نژاد، بختیاری در ادارۀ کشور دانست )بهرامی کهیش

7215 :703.) 

دیگر، تشکیل نیروی ژاندارمری در سال  از سوی

ها ق موجب تضعیف بیشتر موقعیت بختیاری 7230

مان ژاندارمری در در دولت شد. با تقویت ساز

نظم و متجاوز سراسر کشور، دیگر به اردوی بی

ترتیب، به حضور این بختیاری نیازی نبود. به 

ها در بدنۀ تشکیالت سیاسی و نظامی کشور بختیاری

های بختیاری با پس، خانپایان داده شد. از آن 

دادن موقعیت خود، دوباره به رهبران ایلی  دست از

: 7243؛ صفایی، 221/ 7: 7210ری، تبدیل شدند )آو

341-340.) 

 طوربهها از صحنۀ سیاسی حذف بختیاری 

مستقیم بر ساختار قدرت در ایالت فارس تأثیر 

ها، زمان با شروع ضعف بختیاریگذاشت. هم

گاه و پشتیبان خود را در مرکز ترین تکیهها مهمقوامی

عنوان از دست دادند. با انتصاب مخبرالسلطنه به

شد که وی باطناً با بینی میحکمران فارس پیش

ها نیز در ای نخواهد داشت و قوامیها میانهقوامی

واکنش به خبر حکمرانی مخبرالسلطنه ناخشنودی 

 خود را اعالم کردند.

الملک السلطنه به شیراز، قوامپس از ورود مخبر 

به منزل خود رفت و در ارگ حکومتی حاضر نشد و 

؛ (331: 7244ناراضی بود )هدایت، از شرایط جدید 

اما مخبرالسلطنه در اقدامی تاکتیکی، تصمیم گرفت 

در جهت ایجاد توازن قدرت در ایالت، رهبران دو 

سازش  واتحادیۀ ایلی قشقایی و خمسه را به صلح 

دعوت کند. مخبرالسلطنه با فرستادن نمایندگانی 

الدوله سازش الملک و صولتتوانست میان قوام

 (.431، الوطنحب تاریخاد کند )ایج

احتشام نیز که ها، سردارضعف قوامی با شروع 

الدوله شکست خورده بود، در رویارویی با صولت

گیری کند. بالفاصله ناچار شد از مقام ایلخانی کناره

الدوله را به مقام ایلخانی مخبرالسلطنه، صولت

؛ 273-277: 7232قشقایی منصوب کرد )هدایت، 

، بیترتنیابه(. 3991/ 1: 7233، بیکتاب آ

الدوله دوباره به صحنۀ قدرت بازگشت و صولت

توازن قدرت میان دو اتحادیۀ ایلی خمسه و قشقایی 

به وجود آمد و در نتیجه، نظم و آرامش به فارس 

 بازگشت.

طرفۀ  دارانه و یکهای جانببا پایان دخالت

ادل و های بختیاری، پس از یک دورۀ آشوب، تعخان

پس دیگر آرامش به ایالت فارس بازگشت و از آن 

های بختیاری در مسائل امکانی برای دخالت خان
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اما این آرامش، کوتاه و زودگذر بود؛  فارس نبود؛

ها های روزافزون انگلیسیزیرا با حضور و دخالت

در آستانۀ جنگ جهانی اول، دوباره فارس و 

های تنشهای جنوبی کشور دچار بحران و بخش

 .داخلی شد

 

 . نتیجه7

ــران،    ــتح ته ــاری در ف ــای بختی ــارکت نیروه مش

بار وارد بـازی  های ایل بختیاری را برای نخستینخان

وزرا و قدرت کرد. رسیدن بـه مقـام وزارت، ریاسـت   

فرمانــداری برخــی شــهرهای مهــم، پــاداش حضــور 

ها در بازگرداندان مشروطیت بـود. موقعیـت    بختیاری

هـای مشـروطۀ   ری در سـاختار دولـت  های بختیاخان

یی داشـت و  فرودهـا  و فـراز نـیم،  وسـال دوم طی سه

 ژهیـ وبـه نوسان قدرت آنان بر روند تحوالت کشـور،  

ایالت فـارس، تـأثیر داشـت. آنـان در مسـند قـدرت       

ی توجه به مصالح ملی، با نگاه و رویکـرد ایلـی   جابه

هــا( و حــذف و در صــدد تقویــت متحــدین )قــوامی

رقبای سنتی خود )ایلخان قشقایی( در ایالت تضعیف 

کفایـت و  فارس بودند. انتخاب حکام ناکارآمد و بـی 

هـای  هـای محلـی از سـوی خـان    مداخله در رقابـت 

ثبـاتی در ایالـت   بختیاری، سبب افزایش ناامنی و بـی 

فارس شد. رویکرد پشتیبانی از یک جناح و مقابله با 

همـراه  را به هاییگروه رقیب در ایالت فارس، واکنش

ی ریـ گشـکل داشت. تغییر مسیر راه شاهی به جـره و  

هایی بود کـه در برابـر   اتحاد سرداران جنوب، واکنش

های بختیاری پدیـد  ۀ خانطرفکتحرکات و مواضع ی

سیاسـت   7091پس از قـرارداد    دیگر،آمد. از سوی 

ویژه ایالـت  های جنوبی کشور و بهدر بخش انگلیسی

و چــرخش اساســی شــد. آنــان فــارس دچــار تغییــر 

درصدد بودند تـا بـا هـر دسـتاویزی زمینـۀ حضـور       

سیاسی، اقتصادی و نظـامی خـود را افـزایش دهنـد.     

های راه ژهیوبهافزایش تنش و ناامنی در ایالت فارس 

ها با طرح اولتیماتوم بـه  تجاری سبب شد تا انگلیسی

بـه   دولت ایران، زمینۀ هجوم نیروهای نظامی خود را

جنوبی فراهم کنند. در ادامه، با کاهش قـدرت   نواحی

های بختیاری در دولـت، میـزان دخالـت    و نفوذ خان

ثبات و  جهینت درآنان در ایالت فارس کاهش یافت و 

آرامش نسـبی بـه فـارس بازگشـت. در مرحلـۀ دوم       

های بختیاری، با ابتکار دولـت و انتخـاب   قدرت خان

مؤثری برای های ، تالشالسلطنهنظامحکمران جدید، 

 امـا  برقراری نظم و امنیت در ایالت فارس انجام شد؛

السلطنه( دوبـاره  گیری کابینۀ بختیاری )صمصامشکل

فـراهم کـرد.    فـارس  مسـائل زمینۀ دخالت آنان را در 

های آنان آتش جنگ و اخـتالف  تحریکات و دخالت

ــی را در شــیراز شــعله   ــوب و  داخل ور کــرد و آش

بحران  را گرفت. سرانجاماغتشاش، سراسر ایالت را ف

امنیتی و جنگ داخلی در شیراز، دسـتاویزی شـد تـا    

ها به آن بهانه، نیروهای نظـامی خـود را بـه    انگلیسی

 ایالت فارس وارد کنند که با مقاومت مردم و علمـای 

های بختیاری رو شد. با پایان حضور خانفارس روبه

در قدرت و حذف آنـان از صـحنۀ سیاسـی، دوبـاره     

وهـای سیاسـی   نسبی و توازن قدرت میان نیرآرامش 

تـوان میـان نوسـان    ترتیب می این فارس پدید آمد. به

عنـوان  های بختیاری در مشروطۀ دوم، بـه قدرت خان
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متغیـری اثرگــذار و تحــوالت فــارس در ایــن مقطــع  

 زمانی، رابطه و نسبتی روشن پیدا کرد.

 

 منابع

. مترجم محمد رانیا معاصر خیتار(. 7210آوری، پیتر )

 . تهران: عطایی.7دی. ج آبارفیع

. ترجمۀ فارس ییقشقا نانینشکوچ(. 7202ابرلینگ، پیر )

 فرهاد طیبی پور. تهران: پردیس دانش.

 خانیرضاقل(. 7210مافی(، منصوره )اتحادیه )نظام

. ویراستار مصطفی یاسیس یزندگ السلطنهنظام

 نیا، تهران: نشر تاریخ ایران.زمانی

 خارجه امور وزارت یپلماسید خیتار و اسناد ادارۀ
، پرونده 31؛ کارتن 7، پرونده 31کارتن  )استادوخ(،

 .45، پرونده 30؛ کارتن 31، پرونده 30؛ کارتن 31

 ریضمروشن ریپ خاطرات(. 7211استخر، محمدحسین )

. به کوشش مسعود یپهلو تا مشروطه از

 سروستانی. شیراز: آوند اندیشه.شفیعی

 انقالب در هایاریبخت نقش(. »7215نژاد، بیژن )بهرامی کهیش

نامۀ کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه ، پایان«تیمشروط

 . شهید چمران اهواز، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

 و سیانگل هجوم درباره یاسناد(. 7219ترکمان، محمد )

 المللی.مطالعات سیاسی و بین. تهران: دفتر رانیا به روس

 .حکمت فاخر سردار خاطرات(. 7210حکمت، رضا )
 . تهران: نشر البرز.7اهلل وحیدنیا. ج به کوشش سیف

 حکمت، آوردره(. 7214اصغر )حکمت، علی

 به. یرازیش حکمت اصغریعل روزانه یهاادداشتی

 ی. تهران: خجسته.اقیسسیدمحمد دبیر کوشش

. مترجم فارس ریعشا(. 7215دمورینی، ژ )

 فر، تهران: دانشگاه تهران.الدین رفیعدکترجالل

، تهران: ییحی اتیح(. 7233آبادی، یحیی )دولت

 فردوس.

)نسخۀ  الوطنتاریخ حبذوالریاستین، میرزا عبدالحسین. 

خطی( موجود در مرکز اسناد و کتابخانۀ دانشگاه 

ابوالقاسمی در حال تهران که دکتر محمدصادق میرزا

 تصحیح و انتشار آن است.

 یمحل یهارقابت(. »7205رسولی، علی؛ شهوند، علی )

از راه  رازیش ـبوشهر ریمس ییجاهدر فارس و جاب

. «ق7230-7231م/ 7073-7090به راه جره  یشاه

، 71 شمارۀ. های تاریخی ایران و اسالممجلۀ پژوهش

 .34-20 ص م،ده دورۀ

 جنگ تا تیمشروط از فارس(. 7210رنجبر، محمدعلی )

 . تهران: کتابخانۀ جمهوری اسالمی ایران.اول یجهان

 ق.7231حجه ذی 1، 42. ش نو رانیا روزنامۀ

 ش.7221خرداد   7، 7110 713ش  .استخرروزنامۀ 

 ق.7230محرم  37، 30ش  .کلکته نیالمتحبل روزنامۀ

الثانی جمادی70، 33ش  .کلکته نیالمتحبل روزنامۀ

 ق.7229

الثانی جمادی 33، 3ش  .کلکته نیالمتحبل روزنامۀ

 ق.7231

 ق.7231قعده ذی 71، 27ش  .مجلس ۀروزنام

 ق.7231رمضان  79، 79ش  .مجلس روزنامۀ

 ق.7230الثانی ربیع 71، 71ش  .جنوب ادگاری روزنامۀ

 تیروا به رانیا جنوب تیمشروط(. 7213زنگنه، حسن )
م/ 7075-7095 بوشهر در ایتانیبر وزیبال رشگزا

تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ  ق.7232-7222

 شناسی بوشهر.معاصر ایران و بنیاد ایران

 )ساکما(، رانیا یمل ۀکتابخان و اسناد سازمان

 1773/303؛ 71951/349

 در هیاتفاق واقعات (.7233شریف کاشانی، محمدمهدی )
اتحادیه و سیروس . به کوشش منصوره روزگار

 سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران.

جا: . بیمشروطه هبران(. ر7243صفایی، ابراهیم ) 

 جاویدان.

 خارجه امر وزارت محرمانه یهاگزارش ،یآب کتاب

(.  به 7233) .رانیا تیمشروط انقالب ۀدربار سیانگل
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 کوشش احمد بشیری. تهران: نشر نو.

( یتزار هی)روس خارجه وزارت اسناد ،ینارنج کتاب 
(. 7231) رانیا مشروطه انقالب یدادهایرو ۀدربار

 ترجمۀ پروین منزوی. تهران: نشر پرواز.

 یاجتماع یاسیس خیتار(. 7212گارثویت، جین راف )

 امور وزارت ۀمنتشرنشدبا استفاده از اسناد  یاریبخت
 . ترجمۀ مهراب امیری، تهران: سهند.سیانگل خارجه

نمایندگی و نمایندگان (. 7201مرادی خلج، محمدمهدی )
گذاری مجلس شورای ملی در شش دورۀ قانون

، خاطرات سید ابوالحسن رضوی. قم: بوستان پهلوی

 کتاب.

محرم  72. 42مشروح مذاکرات مجلس دوم. جلسۀ 

 ق.7231

رمضان  72. 744. جلسۀ دوم مجلس مذاکرات مشروح

 ق.7231

الثانی ربیع 33، 321. جلسۀ مدو مجلس مذاکرات مشروح

 ق.7230

. رانیا تیمشروط انقالب خیتار(. 7212زاده، مهدی )ملک

 تهران: سخن.

ۀ مسافر سفرنام(. 7203میرزاابوالقاسمی، محمدصادق )

 مشروطه عیوقا در شرفه دیسحال  )شرح مجهول
 . تهران: انتشارات مجلس.(فارس

 دو. (7219)ناصرالملک، ابوالقاسم؛ آقاایروانی، محمد 

به کوشش  .رانیا تیمشروط انقالب ۀدربار رساله

کوب. کوب و روزبه زریندکتر عبدالحسین زرین

 تهران: سازمان اسناد ملی ایران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسناد فارس در دورۀ دوم (. 7210نصیری طیبی، منصور )

. تهران: کتابخانه، موزه و و سوم مجلس شورای ملی

 مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

 ایالت فارس و قدرتهای(. 7214ی طیبی، منصور )نصیر

شاه. تهران:  خارجی از مشروطیت تا سلطنت رضا

 .مرکز اسناد خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه

. تصحیح رین ۀتحف(. 7217عبدالرسول )نیر، شیخ

 شناسی.محمدیوسف نیری، شیراز: بنیاد فارس

 دیس حاج مکاتبات و اسناد(. 7213وثوقی، محمدباقر )

. تهران: مؤسسۀ تحقیقاتی و توسعۀ یالر نیعبدالحس

 علوم انسانی.

 عیوقا مجموعه فارس،جیخل(. 7279ویلسون، سرآنولد )
 تا ازمنه نیتریمیقد از ینظام گزارش و یخیتار

 . تهران: فرهومند.ستمیب قرن لیاوا

 گزارش(. 7232خان مخبرالسلطنه )قلیهدایت، مهدی

به کوشش محمدعلی  .تیمشروط و هیقاجار رانیا

 صوتی. تهران: نشر نقره.

 و خاطرات(. 7244قلی مخبرالسلطنه )هدایت، مهدی

 . تهران: زوار.خطرات

، نسخۀ خطی به قلم میرزا های معین دفتریادداشت

الدوله )نزد استاد کاوۀ نصراهلل قهرمانی، منشی صولت

 بیات(.

. ناصــرالملک یاســیس یزنــدگان(. 7213یلفــانی، رامــین )

 تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران.


