
 

 
 

 دث تارییی بویراحمد در سروده های محلی عصر قاجاربررسی حوا

 هجری قمری(  0017 -0317)
 کشواد سیاهپور /  ش عبدالرسول خیراندی 

 

 

 چکیده 
های دنا سکونت دارند. درعصر قاجار، حوادث و  ترين قبیله لر است که از بهبهان تا کوهپايهحمد، از اقوام قديمی ايران و بزرگ بويرا

است. از اواخر زنديه  شدههای محلی ضبط  که تنها اندکی از آنها در سروده اجتماعی اين قوم رخ داده، -ی در حیات سیاسیاتفاقات زياد

 ندخان، حاکمیت منطقه را برعهده داشت خان و شاهین هادی دمانن ،تا پايان پادشاهی ناصرالدين شاه چند تن از اشخاص مشهور بويراحمد

است.  شان سروده شده و بر سنگ مزار آنان حك گرديده، انعکاس يافته هايی که در سوگ ان در مرثیهکه بخشی از حوادث سیاسی آن

 ،چون فرهاد میرزا معتمد الدوله و فرزندش سلطان اويس میرزا احتشام الدوله   ،خان بويراحمدی که با حاکمان معروف فارس خداکرم

است. شاعران    ه در اشعارخويش انعکاس داد از رخدادهای بويراحمد رامحلی بود که بخشی  دوستی نزديك داشت، خود شاعر شهیر

، که معدودی از  اند   اشعار بسیار سروده -های خداکرم خان و فرزندانش  خاصه جنگ -گمنام ديگر نیز در توصیف وقايع آن روزگار 

آيد که وقايع مهم و  برمی و منقوالت محلی بر جای ماندهبات است. از آنچه که تا امروز در مکتو  و سینه به سینه انتقال يافته ضبطآنها 

اشعار و سروده های موجود، هم به زبان  های مؤثر در ذهن و زبان عامه و شاعران اين قوم محفوظ و بازتاب داشته است. شخصیت

تحلیلی،  به  -توصیفی و شیوه روش تحقیق تاريخی بر مبنای  ،مقاله فارسی است و هم به گويش محلی )= لری بويراحمدی(. اين

تر  هايی که در اين مقاله بررسی شده، پیش بازتاب حوادث تاريخی بويراحمد در فاصله زمانی مورد نظر پرداخته است. بخشی از سروده

که تدوين شده است. مفروض مقاله اين است  کشف و گان در برخی منابع محلی آمده و بخشی ديگر در نتیجه تحقیقات میدانی نگارنده

های بزرگ و مشهور خود به سرايش اشعار پرداخته و  ها در باب رخدادهای مهم سیاسی، اجتماعی، نظامی و نیز شخصت بويراحمدی

حوادث تاريخی و سرنوشت ساز و افراد  ابدرب را ای هها ادب عامیانه ويژ بايد دانست که بويراحمدی ،. در نتیجهاند  کردهحماسه سرايی 

 شود. ، که خود جزئی از فرهنگ و سنن عامیانه محسوب میاند سانیدهموثر و بارز به ظهور ر
 

 بويراحمد، قاجار، هادی خان، شاهین خان، خداکرم خان. :کلید واژه
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 مقدمه 

ای بود از طوايف متعدد  بوير احمد، اتحاديه بیلهق

که از عهد قاجار تاکنون ترکیب آن ثابت مانده 

لیه تشکیل است. به احتمال زياد، هسته اصلی و او

 پیشها  نظام اجتماعی بويراحمد از قرن ةدهند

شکل گرفته و در گذر زمان بر آن افزوده شده 

کنون  است. در هر حال، آنچه از دوره قاجار تا

شود، از فرهنگ و  به عنوان بويراحمد شناخته می

 ادب و عادات يکسان و همگن برخوردار است.

ردهای در فرهنگ و ادب عامیانه اين قوم، دستاو

بدين  ،و حفظ شدهاشعار  سرودنمهم تاريخی با 

های تاريخی بويراحمد بخشی از رخداد ،ترتیب

 است. سروده ها و اشعار ماندگار شدهدر قالب 

مورد بررسی، مربوط به سال  ةنخستین سرود    

ای است در سوگ هادی  و مرثیه هجری 1024

خان بويراحمدی، ضابط بويراحمد و چند ايل 

برادر  ،چهار سال بعد زنديه. تقريباً ةدوردر  ديگر

 شدهکه جانشین او  –شاهین خان  -هادی خان 

 ای ديگر سرودند او مرثیه ةبود کشته شد و در بار

در مدح و منقبت  .کردندو بر سنگ مزارش حك 

کسان ديگری چون عبدالخلیل و خداکرم خان 

 داشتدر فارس  بسیارکه شهرت  –بويراحمدی 

ان شهیر بويراحمد به شمار و خود از شاعر

 های ديگر در دست است. سروده –رود  می

های خداکرم خانی، مشهور و  ابیات و سروده    

هاست و بخشی از آن مضبوط و  تاکنون ورد زبان

اشعاری که در توصیف   بیشتراست.  شدهمکتوب 

اشخاص و رخدادهای بويراحمد از اواخر زنديه 

بر جای مانده، به  تا پايان سلطنت ناصرالدين شاه

هايی  سروده ،در عین حال ،زبان فارسی است. اما

نیز به گويش محلی که همان لری بويراحمدی 

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

 است.  ماندگار شده

 

 پیشینه تارییی بویراحمد

بويراحمد، يك اسم قديمی است که دقیقاً معلوم 

است.  و معمول شده نیست از چه زمانی مرسوم

ترين سند مکتوب ،  در حال حاضر، قديمی

است، که يکی از  هجری 458مربوط به سال 

است  سنگی نقر کرده بزرگان قوم، نام خود را بر

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

يك سند معتبر محلی  مربوط به  عـهد شاه 

از  رياض الفردوسکتاب  ،نیز ،عباس دوم  و

دورة شاه سلیمان، نام بويراحمد مضبوط است 

حسینی منشی،  ؛848-0/045: 1841، همو)

1845 :88.) 

ها  آنچه از ظاهر روايات شفاهی بويراحمدی    

ای از طوايف  آيد اين است که آنان اتحاديه برمی

دانیم که  اند. درست نمی های مختلف بوده و تیره

د، از های تشکیل دهندة  بويراحم طوايف و تیره

کدام بوده است. بنا به نوشته يك  ،ابتدا

در نخستین »شناس خارجی، احتماالً  مردم

های  مرحله، اين ائتالف و اتحاديه شامل بخش

لیلی، اصلی ]طوايف[ قايدگیوی، گودرزی، ج

 1989:322,« تاس احمدی و تامرادی بود

Lofller.) 
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های قوم جاکی بويراحمد، يکی از بازمانده    

در ناحیه بهبهان و کهگیلويه سکونت است که، 

(.جاکی از 0/1085: 1884گزيده بودند )فسايی، 

اقوامی بود که در عهد اتابك هزار اسپ لُر 

های در دوره وهجری( بدو پیوست  822-852)

 ؛502: 1841)مستوفی،  يافتبعد شهرت خاصی 

 ؛ وحید1/002: 1888اسکندر بیگ منشی، 

ايی، جاکی به فس(. به گفتة 182: 1848نی، قزوي

بود  شدهدو گروه چهار بنیچه و لیراوی تقسیم 

که بويراحمد، نويی، دشمن زياری و چرامی 

شدند و بهمئی، طیبی،  چهار بنیچه محسوب می

رفتند  شیرعلی و يوسفی لیراوی به شمار می

 (.08: 1885دومورينی،  ؛0/1085: 1884)فسايی، 

اتفاق  قاجار در بويراحمد ةحوادثی که در دور    

تنها بخشی از آن در منابع  اما ؛افتاده فراوان است

است.  شدهعصر يا روايات شفاهی عامه ضبط 

حضور برجسته و نقش  شود، که مالحظه می چنان

ماندگاری  سبب های منطقه شخصیت ةتعیین کنند

 شدهوقايع و ثبت آنان در منابع کتبی و شفاهی 

مهم بررسی و پیگیری رخدادهای  ،است. در واقع

بويراحمد، با نام و عملکرد اشخاص مؤثر ممزوج 

و در سلسله خوانین آن ادامه يافته است. بر  شده

  مبنای اطالعاتی که محمود باور در آغاز دهه 

دهد، محمدرحیم نامی جد بزرگ  می ارائه 1802

خوانین بويراحمد است که فرزندش عبدالرحیم و 

(. 50 ،: ضمیمه1800اش قايد ملك بود )باور،  نوه

قايد ملك سه فرزند به نام هادی، شاهین و 

عبدالخلیل داشت که هرسه مدتی حاکمیت 

 بويراحمد را در دست داشتند.

  

 هادی خان بویراحمدی

قايد ملك )يا کی ملك( پدر هادی خان، دو 

فرزند ديگر به نام شاهین و عبدالخلیل داشت، که 

د ابتدا هادی به مقام خانی اتحاديه بويراحمد رسی

هر چند  (.48:1800باور،  ؛88:1884)کیاوند، 

ت هادی خان معلوم سال تولد و مدت حاکمیّ

او مدتی حاکم کهگیلويه بود و لقب والی  ،نیست

: 1884) را کسب کرد. بنا به نوشته فسايی

خان  در زمان سالطین زند ، هادی»(. 0/1040

بويراحمدی به کالنتری اين ناحیه ]بويراحمد[ و 

بطی طوايف چهار بنیچه ]بويراحمد، چندی به ضا

 « چرام ، دشمن زياری و نويی[ برقرار بود

، درويژه نامه هنر و فرهنگ ايل بويراحمدی    

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

مخصوص هادی خان و برادرش  ،به ترتیب

شاه  فتحعلی ةکه در دور اند شاهین خان دانسته

، نامه نوراست ) گرفتهقاجار به آنها تعلق 

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

نادرست است؛ زيرا سال وفات هر دو تن، پیش 

 شاه بود.  از پادشاهی فتحعلی

بر مبنای سنگ نوشته مزار هادی خـان،   ،باری    

است و از فحوای آن  هجری 1024سال وفات او 

غـم  . بـه ر است بودهآيد که مرگ وی طبیعی  برمی

 –بدون ذکر منبع  –اين استنباط، محققی امروزی 
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هادی خان در جنگـی بـا ايـل طیبـی     »نويسد:  می

(. البتـه، وی هـی    88: 1884، )کیاوند« کشته شده

و جنگ بـا   اطالع ديگری در باب قتل هادی خان

ع ديگر نیز در اين رمینه . منابکند ها ارايه نمی طیبی

و  کهگیلويـــه. در میـــان عشـــاير نـــدا خـــاموش

خاصـه   –، سرودن اشعار در رثای مرده بويراحمد

معمول بـود و غالبـاً    –اشخاص بزرگ و معروف 

. اشـعار زيـر کـه    شـد  بر سنگ قبر آنان حك مـی 

نگ مـزار هـادی خـان    ، بر سشاعر آن گمنام مانده

 .  است شدهنقر 

ــرخ  آه و فر ــور چــ ــا و جــ ــاد از جفــ  يــ

 داد و بیــــــــداد از قضــــــــای آســــــــمان

ــال  ــان عـــ ــان خـــ ــادی خـــ ــدر هـــ  ی قـــ

ــان  ــرخیل جهـــ ــردار و ســـ ــرور و ســـ  ســـ

ــفنديار  ــتم و اســـــ ــجاعت رســـــ  در شـــــ

ــیروان   ــنجر و نوشـــــ ــدالت ســـــ  در عـــــ

ــتش   ــداد دولـــــــ ــان امتـــــــ  در زمـــــــ

ــان  ــن و امـــ ــايه امـــ ــدر ســـ ــه انـــ  جملـــ

ــا   ــام مــــ ــت نافرجــــ ــان از بخــــ  ناگهــــ

ــان  ــن مکـــ ــل ايـــ ــالی اهـــ ــج اقبـــ  از کـــ

 گلـــــــبن اقبـــــــالش از پـــــــا اوفتـــــــاد

 شــــد بهــــار گلشــــن عمــــرش خــــزان    

ــب  ــا  در  شــــ ــام عشــــ ــه هنگــــ  آدينــــ

 حــــش از قالــــب روان گشــــت مــــر  رو 

 يخ وفــــاتش میــــر عقــــل  خوانــــد تــــار 

ــان     ــازد عیـ ــا سـ ــه تـ ــاهش را کـ ــال و مـ  سـ

 ب ايـــن نـــدا در داد و گفـــت  هـــاتف غیـــ 

ــاودان    ــاتش جـــ ــاريخ  وفـــ ــال  تـــ  «ســـ

 (.824:  1884 ،)صفی نژاد  

 

 شاهین خان بویراحمدی 

به مقام  ،شاهین ،پس از مرگ هادی خان برادرش

زيرا  .کوتاه بود خانی رسید. دوران حاکمیت وی

 ،عبدالخلیل ،به دست برادرش  چهار سال بعد

در سال  ،. بنا به نقل راويان شفاهیکشته شد

ی شاهین خان با برادرش شب  هجری 1010

، در قلعه دهدشت مشغول صرف شام عبدالخلیل

که به ناگاه عبدالخلیل با شمشیر گردن  است بوده

با جدا نمودن سرش به حیات او  او را قطع و

. نويسنده، (88: 1884هد )کیاوند، د خاتمه می

قتل شاهین خان به  ةگزارشی از علل و انگیز

. اشعاری که شاعری گمنام در دهد دست نمی

قبرش منقور  رثای شاهین خان سروده و بر سنگ

 : گشته به شرح زير است

 از ايــــن جهــــان ]ظلمــــت [ آورفغــــان »

ــدور   ــرخ مــــ ــردش چــــ ــر از گــــ  دريــــ

 بـــال شـــاهین خـــان کـــه بـــودی    بلنـــد اق

ــ ــور    بـ ــید انـ ــون خورشـ ــن و رای چـ  ه حسـ

 بـــــه هنگـــــام ســـــخاوت حـــــاتم طـــــی

ــاکر     ــه چــ ــی ديرينــ ــاهش يکــ ــه درگــ  بــ

 شـــــب آدينـــــه ناگـــــه کشـــــته گرديـــــد

ــتمگر  ــرخ ســــ ــاری چــــ ــج رفتــــ  ز کــــ

 نبـــــــــود از دوســـــــــتان دلنـــــــــوازش

 بــــه پهلــــو غیــــر زخــــم تیــــر و خنجــــر 

ــه  ــودی و گرنــــ ــك بــــ ــای فلــــ  تقاضــــ

ــرادر     ــد بـــ ــد قصـــ ــی کنـــ ــرادر کـــ  بـــ
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 چـــو زمـــزم خـــواهرش از اشـــك ريـــزان    

ــ ــیه پـ ــادر سـ ــه مـ ــون کعبـ  وش از غمـــش چـ

ــاد   شـــــــفیع او شـــــــهید کـــــــربال بـــــ

ــاف الهــــــــی روز محشــــــــر    ز الطــــــ

ــاريخ    ــال و تــ ــتم ســ ــل جســ ــر عقــ  ز میــ

 بگفتــــا معــــذرت زيــــن قصــــه بگــــذر    

ــوتش    ــال فــ ــروف ســ ــد حــ ــب آمــ  غريــ

ــرادر   ــر بـــ ــول از تیـــ ــد مقتـــ                            چـــــو شـــ

 (.812 – 825: 1884 )صفی نژاد،

 

 عبدالیلیل و سرانجام او

، رحم بوده یل که گويا فردی خشن و بیعبدالخل

. است  شده اندکی پس از قتل برادر کشته

هادی خان و پسر برادر  محمدطاهر فرزند

به جنگ او  ، بعد از سفاکی عبدالخلیلعبدالخلیل

 . رفت و به قتلش رسانید

در توصیف عبدالخلیل بیت مبالغه آمیز زير از     

مبین وده شده، که ظاهراً سر  شاعری ناشناس

 :شخصیت اوست

ــل     ــای نیـ ــو دريـ ــن چـ ــوه آهـ ــود کـ  شـ

 اگــــــر بشـــــــنود نـــــــام عبـــــــدالخلیل 

 (1884:88)کیانوند، 

 

 محمد طاهر خان و وقایع عهد او

آنچه از دوران حاکمیت محمدطاهرخان بر 

 ،بويراحمد ضبط شده و بر اساس منابع مکتوب

، سه رخداد مهم و روايات شفاهی ،فارسنامه مانند

شعاری موجود است. دومی ا ةاست که دربار

به  هجری 1014يا  1018در سال  ،نخست اينکه

يالت ادست صادق خان آقای قاجار حاکم 

 کهگیلويه و بهبهان کور شد.

 ،(0/1088: 1884)بر مبنای سخن فسايی    

صادق خان آقا، بی اذن اولیای دولت قاهره در 

دهدشت کهگیلويه افرادی چون میرزا سلطان 

ويه وبهبهان، میرزا والی کهگیل ،محمد خان

برادر والی، محمد طاهر خان  ،اسمعیل خان

 ،و شريف خان ،کالنتر بويراحمد ،بويراحمدی

را میل کشید و نابینا کرد. هنگامی  ،کالنتر باوی

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

ايالت کوه گیلويه معزول فرمود و مواجب و 

 .رسوم او را قطع نمود

محمدطاهر  ةدثه مؤثر ديگری که در دورحا    

ها  بويراحمدی رخ داد، جنگ بويراحمدی خان

با ايل مقتدر نويی و شکست دادن آنها بود. به 

پس از اين پیروزی، اتحاديه  که رسد نظر می

بويراحمد جان تازه گرفت و برتری خود را در 

 منطقه نمايان ساخت.

 ها، اسب ها و بويراحمدی در نبرد نويی    

معروف محمدشفیع خان نويی از جمله غنايمی 

ها شد و خان  بود که نصیب بويراحمدی

به عمد آن را برای  ،خان محمدطاهر ،بويراحمد

بیت مشهوری در  بابسواری برگزيد. در اين 

يادها مانده که شاعر ناشناس آن چنین ابراز عقیده 

 نموده است:
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ــت و ــه بنگريـ ــار شْاو خُیانَـ ــوش  و کـ  ا خُـ

ــهْ  ــب س  ــوارش   اس ــوری س  ــان، ک ــفی خ  مَحْشَ

 

بنگريد به کار و تقدير خداوندی که يعنی 

چگونه نابینايی بر اسب سیاه محمدشفیع خان 

 سوار شده است.

منظور شاعر از کور محمدطاهر خان     

بويراحمدی است، که به دست حاکم قاجاری 

در عین حال، هدايت و رهبری  ،نابینا شده بود و

جنگ بر عهده داشت و پس بويراحمدی ها را در 

 شدهاز پیروزی اسب محمد شفیع خان را سوار 

بود. به زعم شاعر، اين نکته از بدايع کار خداوند 

بود، که قوم قدرتمندی نظیر نويی در مصاف 

 بويراحمد هزيمت يافت.

سومین واقعه زمان محمـدطاهر خـان، تقسـیم        

» مناطق بويراحمد میان فرزندان خويش بـود. وی  

ه را از بالد شاپور ]دهدشت و پیرامون آن[ در آنچ

تـر   مد خان پسر بزرگتصاحب داشت به علی مح

هــای  بــه ايــن انــدازه از تیــره ود واگذاشــت وخــ

ــود  ــد ضــمیمه نم ــايی، « .بويراحم / 0: 1884)فس

1040.) 

محمدطاهر خان به فرزندان نصیحت و شـرط      

کدام از آنهـا، در ملـك ديگـری      بود که هی  کرده

بـواب جمعـی علـی    ااز آن به بعد،  نکنند.له مداخ

گرمسیر بـود، بويراحمـد    ةمحمد خان که در حوز

ومتصـرفی عبـداخ خـان و     گرمسیری خوانده شد

خداکرم خان را بويراحمد سرحدی يا سردسیری، 

 .)همان(خطاب کردند

 

 خداکرم خان بویراحمدی و حوادث زمان او

ز خداکرم خان بويراحمدی پسر محمدطاهرخان، ا

مشهورترين حاکمان محلی فارس در عهد قاجار 

 1082بود. دوران طوالنی حاکمیت وی که از 

 1824شروع و تا زمان قتلش در محرم  هجری

تداوم يافت، پر از حادثه و بحران بود. در  هجری

، وقايعی رخ داده که برخی از آنها در اين نیم قرن

منابع اصلی عصر قاجار و اشعار محلی بويراحمد 

ترين رخدادهايی که او در آن  است. مهم دهآم

 عبارت است از: نقش و تاثیر برجسته داشت،

به دست  ،عبداخ خان ،کشته شدن برادرش -

نیروهای مشترك دولتی و محلی و تالش برای 

 از قاتالن وی.  انتقام

های بويراحمد که  گرد کردن طوايف و تیره -

شده   خان پراکنده و متواریپس از قتل عبداخ

 بودند.

ه انتقام قتل برادرش کشتن خوانین باوی ب -

 .عبداخ خان

منطقه  آوری نیرويی عظیم و حمله به جمع -

 ها. بختیاری و هزيمت و غارت بخشی از بختیاری

ای از  های قومی و طايفه ها و کشمکش رقابت -

 . ها جمله با دشمن زياری

اصه ، خهای خانوادگی اختالفات و درگیری -

 . رزندان و قتل عام يکديگربا ف

روابط مناسب و مطمئن با برخی حاکمان  -

ژه معتمدالدوله فرهاد میرزا و پسرش  فارس، به وي

 احتشام الدوله.  
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 ،حاکم کنگان ،شیخ مذکورخان کردنتسلیم  -

زبانی و سخن وری و کمك به  دار با چرب و گله

حکومت فارس در سرکوب شورش وی )تقوی 

 .(155-108:  1888مقدم : 

اجتمـاعی وی   –داستان طويل حیات سیاسـی      

هايی که  گنجد و تنها به بخش در اين مختصر نمی

شود. خداکرم  اشاره می است در اشعار محلی آمده

خان شخصیتی چند وجهی بود. وی عالوه بر شم 

سیاســی و شــیوه ســخنوری و نفــوذ در نــزد     

، جنگجـويی شـجاع و   رکز نشینمداران م سیاست

و شـــاعری شـــهیر و طنزگـــو بـــود  بـــاك بـــی

 ؛105: 1882گرمــرودی، ؛0/1040: 1884)فســايی،

ــدم، ــوی مقـ ــعار وی180-158: 1888تقـ ، (. اشـ

ــوام     ــد و اق ــات بويراحم ــی از ادبی ــمت مهم قس

تـاثیر کـرده    ممسـنی و  وبختیاری  مانند ،جوار هم

در ادبیـات آن  و  اسـت  ،ايـالت کهگیلويـه   است.

ر يـا ابیـات   . اشـعار ياريـا  اسـت  منطقه تاثیر کـرده 

خــداکرم خـــانی، از پرنفــوذترين و مـــؤثرترين   

. پسند و دلنشین لر بـزرگ اسـت   های عامه سروده

بخشی از حوادث زندگی خداکرم خان و فرزندان 

و در اذهان عموم بـاقی   در اشعار او انعکاس يافته

 .  مانده است

خداکرم خان کـه بـه گفتـه يـك حـاکم       باری،    

، در سـال  مـی بـود  اجاری جوان قابل و زبان فهق

میــرزا  ،حکومــت قاجـار  مـامور از  هجـری  1082

کاغـذ و آدم گرفتـه بـه جهـت     » ،فتاح گرمـرودی 

هـای پراکنـده    بويراحمدی« آوری و استمالت جمع

است. با همت عالی او بود که  کوشیده  ديده و زخم

يکصد و پنجاه خـانوار ]بويراحمـدی   »خیلی زود 

رده، روانـه  را[ از میان قشقايی و ممسنی ]گرد[ آو

 .(105:1882)گرمرودی، « ساخت

هـا، پـس از    هزيمت و پراکندگی بويراحمـدی     

بداخ خان برادر خـداکرم  مجروح و مقتول شدن ع

که در آن زمان خان مقتدری محسـوب   ،خان بود

شـکراخ  ، شد. حاکم وقت کهگیلويه و بهبهـان  می

هـای   با نیروی نظامی دولت و چريك، خان نوری

ــ  ــی از اي ــگ   محل ــه جن ــابويی(، ب ــاوی )= ب ل ب

ــداخ ــد و   عب ــان رفتن ــببخ ــدند.   س ــرگ او ش م

گونـه روايـت    گرمرودی داستان درگیـری را ايـن  

عبداخ خـان ... از راه خیرگـی چنـد    : »کند که می

م شـکراخ خـان ]نـوری[    وقتی از اطاعـت مرحـو  

تـاهی و غفلـت   ، در تقديم خـدمت کو بیرون رفته

جمعیـت بسـیاری    [شکراخ خان نیز]. «می نمايد 

فرسـتاده دو   از سرباز و غالم و توپچی و توپخانه

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

ــوده  ــر»  [و]« نم ــه آخ ــان را  ،در دفع ــداخ خ عب

دار دستگیر و گرفتار کرده بـه بهبهـان آورده    زخم

 )همان (.« است  اند و ... به همان زخم فوت شده

محـرك قتـل عبـداخ خـان از      احتماالً قاتل يا    

خـان در صـدد انتقـام از    ها بود، که خداکرم  باوی

، با خـوانین  آنها برآمد. سرانجام با ترفند و نیرنگ

ــانی   ــاهری و زب ــه ظ ــاوی تعهدنام ــت و در ب بس

. اين واقعه در سـال  فرصت مناسب آنان را کشت

از قتـل   سال پـس  18يعنی حدود  هجری، 1088
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عصر  هم ة. يك نويسندبرادر خداکرم خان رخ داد

خداکرم خان بويراحمـدی  » که حادثه معتقد است

ديوانیان حیلتی برانگیخت و به ظـاهر   ة... به اجاز

با اخ کرم خان باوی، طرح دوستی بريخـت و در  

ها بسته داشتند، باز نمودنـد و   آمدوشد را که سال

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

تند و اخ کـرم خـان بـی خبـر بـود،      سواره می رف

چهار نفر از طايفه بويراحمد از پشت سـر آمـده،   

اخ کـرم خــان و محمــدعلی خــان پســر او را بــه  

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

هـا تـا حـدودی     روايت شـفاهی بويراحمـدی      

متفاوت است. ظاهراً خداکرم خان برای مقابله بـا  

انعت از وصول مالیات به دسـت  مها و م بختیاری

، خوانین باوی و کهگیلويـه را بـه وحـدت و    آنها

خواند. واسطه میـان او و خـوانین    مشورت فرا می

باوی کدخدای میرزاها به نام میـرزا محمدحسـین   

بود که با قید قسم طـرفین را بـر دوسـتی و کنـار     

. بـا ايـن   نمايـد  های قبلی متعهد مـی  گذاشتن کینه

و همـراه   شـود  مـی  هـا جلـب   وی، اعتمـاد بـا  کار

گردند )کیاونـد،   يکديگر به سمت بهبهان عازم می

ــاران (82-80: 1884 ــاد گچســ   05، . در خیرآبــ

ــومتری بهبهــان ــه ،کیل ــق برنام ــزی پیشــین،  طب ري

ــی  ــد و  خــداکرم خــان شــعر معهــودی را م خوان

خـان بـاوی و پسـرش آغـاز مـی شـود. او        کشتار

 گويد:   می

ــش ب گ ــ  ــای چــ تَ ــر ه رو خ یرآب ــاره یه بَ  گی

 کــــی ديی ــــی وَ تاو س ــــون ت گ ــــرس ب ــــوار ه  

 

آتش بگیرد رود خیرآباد، چقدر بد  يعنی 

ايد که در تابستان تگرگ  کی ديده .گدار است

 ببارد.

اين بیت به چنـد صـورت ديگـر نیـز نقـل و          

ــده ــبط ش ــت)کیاوند، ض ــاری،  ؛81 :1884 اس غف

البتـه مضـمون همـه يکـی اسـت و       (.105:1884

رنامه و توطئـه قبلـی و تحريـك عوامـل     بیانگر ب

موظف و مامور قتل خوانین بـاوی اسـت. بنـابر    

ــت   ــري  بی ــه از تع مشــهور، نخســتین کــس ک

خــان بـاوی را دريافــت و   خـداکرم خــان کشـتن  

شلیك کرد، علی کاظم نـامی از طايفـه تـامرادی    

بــود کــه اطــالع قبلــی نداشــت و در شــور      

عر (. شـ 105:1884ها نبود )غفـاری ،   بويراحمدی

ديگری که در همین رابطه سروده شده، تعهـد و  

گــری میــرزا  قســم خــداکرم خــان و نیــز واســطه

اعتبـاری و   برد و بی محمدحسین را زير سوال می

 .شود چنین اموری را متذکر می بودنبی اهمیت 

 ه نُون ج و ، چ ه بَخت  میرزاچ ه قَسَم، چ 

 کی ديی  قَصاب ب ک ش ه يه جا دو ورزا 

 

ارزشی  به بی وردن و تعهد میرزا،قسم خ يعنی

ايد قصابی  دو گاو نر را  کی ديده .نان جوست

 يکجا بکشد؟ 

 فارسنامهآن گونه که منابع معتبری چون     

: 1888) وقايع اتفاقیهو  (0/1048:  1884)ناصری

، دهند می  گزارش (120-128، 122، 50، 88-88

که سرانجام خداکرم  هجری، 1824تا  1045از 

 –ه دست دو تن از فرزندانش کشته شد خان ب
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بازی قدرت و سیاست میان آنان دوام داشت. در 

اين قمار قدرت، تعداد زيادی قربانی شدند و 

خسارات فراوانی متحمل گرديدند. از جمله، چند 

خودش  تن از فرزندان خداکرم خان کشته شد  و

مناطق بختیاری و فارس گرديد. در  ةنیز آوار

نقش عوامل مخرب  طرفین،درگیری وکشمکش 

برخی ابیات  محلی و ملی، بارز و برجسته بود.

 مبین ومويد اين موضوع است. بازمانده،

در  ،به قريحه شاعری ،خداکرم خان، خود    

، به چند است شدهها مانده و منتقل  بیتی که سال

تن از عوامل محرك محلی اشاره دارد. وی 

 گويد:  می

ــه  ــه مَح ي ــاقر ، س ــمَمَحب ــیس  ــه ر ن ، ي   مهسَ

ــفَ ــای ک ــ ــز ن ، َرد ســ ــز  ممَبــ ــرَین  َي ــ  «همبــ

 (.185:  1888 مقدم، )تقوی 

يك محمدباقر، سه محمدحسین  و يك يعنی  

 رستم فساد کردند و بزمم را بر هم زدند.

کی محمدباقر، برادر زن خداکرم خان و دايـی      

محمدحسین خان پسر او بود. سـه محمدحسـین   

 ؛پسـرخداکرم  ،حسین خانعبارت بودند از  محمد

کدخـدای  ، کی محمدحسین طاس احمـدی  خان،

   میـــرزا و؛ طايفـــه طـــاس احمـــدی بويراحمـــد

 محمدحسین کدخدای طايفه میرزا.

 منظور از رستم، رستم خان دشمن زياری بود    

که هر چند دختر خداکرم خان را به زنی گرفته 

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

دهند، از میان پنج تن مذکور، دست  ارش میگز

کم سه تن جان خود را بر سر اين کشمکش 

اران د باختند. کی محمدباقر در جنگی بین طرف

خداکرم خان و حامیان محمدحسین خان کشته 

سرش را بريدند و جسدش را آتش زدند.  .شد

اندکی بعد سر او را در نوگك ممسنی به گ  

اشتند )طاهری، گرفتند و در معرض عموم گذ

1844   :020-028.) 

فرزنـد خـداکرم، در سـال     ،محمدحسین خـان     

که ظاهراً میان آنها صلح صـوری و   هجری 1058

موقتی رخ داده بود، در منطقه خشـت بـه توطئـه    

خاصـــه احتشـــام الدولـــه و  ،حاکمـــان فـــارس

 کشته شد.   –معتمدالدوله 

ــین      ــی محمدحس ــاس   ،ک ــه ت ــدای طايف کدخ

حـاکم  ، یز به دستور احتشـام الدولـه  ن ،احمدی ها

دستگیر و بـا شـکنجه از بـین     ،کهگیلويه و بهبهان

در دهانش : » نويسد می (85: 1884) رفت. کیاوند

زنند تا  ريزند ]و[ پشت گردنش می آب جوش می

زننـد و   هايش بريزد. آنگـاه گـردنش را مـی    دندان

جســدش را بــه درختــی مــی بندنــد و دم تــوپ  

  «.دهند می

وه بر مردان، زنان نیز از عوامل عمق دهنده عال    

اخـتالف فـريقین بـود.  خـداکرم      ةو تشديد کنند

خــان چهــار زن رســمی داشــت کــه از هرکــدام  

فرزندانی متولد شده بود. در میـان آنـان، بـی بـی     

 او شـد سوگلی  ،دختر خانعلی خان رستم ،شاهی

يکی از پسـران خـود را جانشـین پـدر      کوشیدو 

 (.  184-188: 1888م، نمايد )تقوی مقد
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ــزرگ     ــدان ب ــان   فرزن ــداکرم خ ــر خ خاصــه  ،ت

طايفه تامرادی بود و  از زنی از، محمدحسین خان

با تکیه بر قدرت آنها سعی داشت بر مسـند پـدر   

بـی شـاهی بـه هـی  روی بـرای فـرو        بنشیند. بی

 آمــد. وی نشــاندن آتــش تفرقــه کوتــاه نمــی    

، يا زيـر گلـو  ، محمدحسین خان را که در صورت

برص( داشت، بـا تحقیـر و اسـتهزا    )پیسی  نوعی

خوانـد و ايـن بیـت را در منظـر عمـوم       الزی می

 کرد: قرائت می

ــی م وَ الزی  نُـــونی ک ـــه ا يخُـــمْ ب ـ

ــازی    ــش و تـــــــ  ا ی ي م ـــــــ

 

پیسه ) خواهم بدهم به الزی نانی که میيعنی 

 دهمش به تازی. گون(، می

تر  او محمدحسین خان را از تازی کم    

 شمرد. ت و سزاوار احترام و همدلی نمیدانس می

بود،  شده چون انشقاق به جای باريك کشیده    

محمدخان چرامی از سر شفقت و مصالحت،  جان

بی  که بی برای رفع اختالف تشکیل دادای  جلسه

نتیجه مثبتی نداد. ، در عمل، شاهی شرکت نکرد و

که گويا  ،در فرصت مناسب، محمدحسین خان

بود، قلعه پدر را تصرف کرد و طاقتش طاق شده 

را  برادران ناتنی خود بی شاهی و فرزندان بی

، اين گروگان گرفت. بر مبنای بیت زير، احتماالً

 است. رخ داده هجری 1052امر در سال 

ــود » ــت و نـــ ــزار و دويســـ ــنه هـــ  ســـ

ــد    ــاد بــ ــرد بنیــ ــان کــ ــین خــ  «محمدحســ

ــور،    ــه نــ  .........................(   124:1855)نامــ

آواره بالد و محتاج »خداکرم خان شاعر، چون     

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

در بـین راه   ها شـتافت.  وی  ها و بختیاری قشقايی

در روسـتايی   -به زيارت امام زاده محمـود طیـار   

به همین نام که در بويراحمد است و به بختیـاری  

ــك اســت ــه   -نزدي ــا آه و نال ــت و در آنجــا ب رف

قالب گاليه و شـکوا اوضـاع    ری سرود و دراشعا

 بحرانی و پريشان خود را با امام زاده بازگو کرد.

 امــــــام زاده تــــــو محمــــــود طیــــــاری

 1پنــــــــاه مردمــــــــان خــــــــوار و زاری

 روم اردل کـــــه تـــــا پیشـــــت نباشـــــم   

 کــــــاله برگیــــــرم و ريشــــــم تراشــــــم

ــانی    ــر ايلخــ ــرم بــ ــی بــ ــن مــ ــاه مــ  پنــ

ــاتوانی   ــل از نـــ ــواه بـــ ــر دلخـــ ــه بـــ  نـــ

ــن    ــادم مــــ ــامزاده فتــــ ــزتامــــ  ز عــــ

 زعـــــزت او فتـــــادم مـــــن بـــــه ذلـــــت 

ــاله ــودم  کــ ــويش بــ ــك خــ ــه ملــ  داری بــ

ــودم  ــیش بـــ ــی پـــ ــاه و والـــ  بنـــــزد شـــ

 زکــــــین و جــــــور فرزنــــــدان نــــــادان

ــرد ارزان   ــون نـــ ــاختم چـــ ــرافت بـــ  شـــ

ــودم   ــا نمــــ ــو را ملجــــ ــامزاده تــــ  امــــ

ــرودم  ــعاری ســــ ــه اشــــ ــیمن گونــــ  تــــ

ــم دل    ــانی از غــ ــعر نشــ ــن شــ ــود ايــ  بــ

 مـــــرا نبـــــود مکـــــان و جـــــا و منـــــزل

ــن غــــ     ــا مــــرا از ايــ ــا بنمــ  م و دردرهــ

                                                           

بر خی منابع ديگر مصرع دوم را به گويش لری ضبط کرده   .1

)نمی دانم به خوابی يا « نمی دونم و خويی يا دياری»: اند

 بیداری(

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 05    0313 انپاییز و زمست ،(5)پیاپی  ومس شماره ،دوم سال ران،یا محلی هایتاریخ پژوهشنامه فصلنامهدو 

 
 

ده
رو
 س
در
د 
حم
یرا
 بو
یی
اری
ث ت

واد
 ح
سی
رر
ب

ر)
جا
 قا
صر
 ع
لی
مح
ی 
ها

03
17

-
00
17

 
ی(
مر
ی ق
جر
ه

 

ــ ــرد   ه بــ ــال برگــ ــر اقبــ ــار دگــ ــن بــ  مــ

 کــــن ای کــــريم ای ســــبط موســــی کــــرم

ــدا    ــاتی هويــــ ــن کرامــــ ــت کــــ  کرامــــ

ــدی،  ...................(018-018: 1842)مجیـــــــ

 

تعريضی به شیرويه  وی در ابیاتی ديگر،    

رکشی او زده که اگر قصد پدرش پد ساسانی و

، اما معلوم ايران  بود ، برای ملك روم وهند وکرد

 اند. ت پسران او برای چه با پدر در جنگنیس

ــرد   ــا کــ ــانون بنــ ــن قــ ــیرويه ايــ ــر شــ  اگــ

 کـــه خســـرو خلـــف بـــر حکـــم خـــدا کـــرد 

 بـــــرای ملـــــك روم و هنـــــد و ايـــــران   

ــرد   ــا کـــ ــرو را تبـــ ــزار خســـ ــل گلـــ  گـــ

 نــه چــون محمدحســین خــان و ولــی خــان     

ــرد     ــدا کـ ــا گـ ــرف بـ ــه حـ ــد بـ ــرا در بنـ  مـ

 تفــــو بــــادا بــــه چــــرخ و گــــردش آن    

ــرد    ــدا کـــ ــاره جـــ ــل يکبـــ ــرا از ايـــ  مـــ

 از آن قــــدر و مقــــامی کــــه مــــرا بــــود    

ــرد    ــا کـ ــن چهـ ــر مـ ــین بـ ــروزی ببـ ــه نیمـ  بـ

ــان:    ..................................................(.018)همـ

اما، اين پايان کـار نبـود و فرجـام مخاصـمت         

قتـل پـدر را نیـز در محـرم      ،پسران طوالنی پدر و

ــال  ــری 1824س ــت  هج ــال داش ــه دنب ــايع ) ب وق

 (.880: 1888،اتفاقیه

 

 گیری بحث و نتیجه

ها پیش شکل گرفته و  اتحاديه بويراحمد از قرن

که اصالت و صحت –فرهنگ و ادب اين قوم را 

 -است ايرانی آن تا حدود زيادی محفوظ مانده

است. البته به  کرده، حفظ ه رغم مصايب بسیارب

به انتقال سینه به  اتکاو  نبود سند مکتوب سبب

بیات اين قوم از بین رفته و سینه، بسیاری از اد

های  است. بر مبنای بازمانده اندکی از آن مانده تنها

توان  اين قوم و آنچه در اين مقاله ارايه شد، می

های  دريافت که آن بخش از اشعار و سروده

 ،داشتندمحلی که اهمیت و ارزش بیشتری 

عالوه بر انتقال  .شدندو منتقل  ماندند محفوظ

های سنگ مزار  سینه، کتیبهشفاهی و سینه به 

بخشی از ادبیات محلی  ،اشخاص مشهور، نیز

 است. کردهها را حفظ  بويراحمدی

های سنگین و خونین  اشعار مربوط به درگیری    

ملی و محلی، خود بخش ديگری از ادبیات 

بويراحمد را تخصیص و تشکیل داده و ذهن و 

زبان عالمان و عامیان قوم را به خود مشغول و 

 است.  عطوف داشتهم

يکی از خوانین بويراحمد به نام خداکرم خان     

که هم خانی مقتدر و جنگجو بود و هم اديبی  –

ای را به  ادبیات ويژه  -خوش قريحه و با ذوق

اشعار وی در باب است.  خود اختصاص داده

های متعدد  درگیری حوادث مهم زندگی خود و

وظ مانده اين ادبیات محف ترين با فرزندان، از مهم

های سیاسی و  . بعضی از سرودهقوم است

هاست که در بويراحمد و اقوام  اجتماعی وی سال

بر سر  ،چون بختیاری و ممسنی ،مجاور
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 است. گذاشتهماندگار هاست و تاثیر فراوان و  زبان

آنچه  ذکر است که، درخوراين نکته  در خاتمه،

ت          در اين مقاله ارايه شده، تنها بخشی از ادبیا

که بر سنگ قبرها يا به  ستها بويراحمدی

  است. شدهصورت شفاهی و نسل به نسل منتقل 

 

 منابع

. ياســوج: رجــال بويراحمــد(. 1841اکبــری، حامــد)

 فاطمیه.

بويراحمد در گذرگاه (. 1882اکبری، قدرت اخ) 

 . شیراز: چاپخانه مصطفوی.تاريخ

جا:  . بینکهگیلويه و ايالت آ(. 1800محمود ) باور،

 شرکت سهامی چاپ.

دالوران کوهستان (. 1842س )وتابان سیرت، کاو

 قم: طیبین. .دلیران تنگ تامرادی

ــدم، مصــطفی)   ــوی مق ــاريخ سیاســی  (. 1888تق ت

 . تهران:موسسه مطالعات تاريخ معاصر.کهگیلويه

بخشی از شعر، موسیقی و (. 1841حسینی، ساعد )

. مدادبیات شفاهی استان کهگیلويه و بويراح

 ياسوج: فاطمیه.

الفردوس  رياض (.1845حسینی منشی، محمدمیرك )

 کوشش ايرج افشار و فرشـته صـرافان.   به .خانی

 تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

، تصحیح آل داود. نزهت االخبار(. 1842خورموجی)

مرکــز اســناد مجلــس شــورای  تهــران: کتابخانــه

 اسالمی.

 .ترجمه رفیع فر .رس(. عشاير فا1885دومورينی )

 تهران: دانشگاه تهران.

حکومت احتشام الدوله »(. 1848سیاهپور، کشواد )

سال  .تاريخ معاصر ايران .«در کهگیلويه و بهبهان

 .08ش  يازدهم.

تحلیل و تفسیر مجموعه  .(1841نژاد، جواد ) صفی

 .چاپ دوم .0ج  .اسناد روستايی و عشايری ايران

 تهران: آتیه. 

. تهران: عشاير مرکزی ايران(. 1884ـــ)ـــــــــ

 امیرکبیر.

شیراز: کمیته  .(. درخت را نکشید1858طاهری، عطا)

 ملی پیکار با بی سوادی.

 . تهران: سخن .کوچ کوچ(.1844) ــــــــــــ

گیلويه  تاريخ اجتماعی کوه (.1884غفاری، يعقوب )

 ها.  اصفهان: گل .و بويراحمد

امه ايالت و عشاير (.شناسن1880)ــــــــــــ

 تهران: روايت. .کهگیلويه و بويراحمد

(. نمونه ای از اشعار محلی مردم 1880) ــــــــــــ

کهگیلويه و بويراحمد و شرح کوتاهی از زندگی 

 . ياسوج: چاپخانه امیر.لهراسکی 

 1ج ، فارسنامه ناصری(. 1884)  فسايی، میرزا حسن

 رکبیر.تهران: امی .. تصحیح رستگار فسايی0و 

نهضت آزادی خواهی (. 1855قائم مقامی، جهانگیر )

تهران:  .مردم فارس در انقالب مشروطیت ايران

 مرکز ايرانی تحقیقات تاريخی.

(. حکومت، سیاست و عشاير از 1884)کیاوند، عزيز

 . تهران: عشايری.قاجاريه تا کنون

ــاح)  ــرودی، میرزافت ــنی 1882گرم ــفرنامه ممس . (. س

 تهران: مستوفی.

(. فرهنگ عامیانه عشاير 1858).عه، منوچهرلم

 . تهران: اشرفی.بويراحمدی و کهگیلويه

به کوشش  .تاريخ گزيده (.1841مستوفی، حمداخ )

 تهران: امیرکبیر. .عبدالحسین نوايی
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 ، «ويژه نامه هنر و فرهنگ ايل بويراحمدی»نامه نور 

 .11و  12شماره . (1855)

آرای   تاريخ جهان .(1848وحید قزوينی، محمدطاهر )

ــی ــران:    .عباس ــادق، ته ــد ص ــحیح میرمحم تص

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  

 .به کوشش سعیدی سیرجانی (.1888)وقايع اتفاقیه

  .تهران

Loeffler, Reinhold (1989). "Boir Ahmad 

I, The Tribe". Encyclopaedia Iranica 

IV. pp: 321-324. 
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