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كننده جنگ تروا بود؛ چراكه اگر قشــون دولـتي موفـق بـه  خواھان طھران تداعي نبرد شورجه يا شوريجه براي مشروطه
شورجه . شدند درحقیقت كارآمدترين بخش قشون ساالرالدوله را درھم كوبیده بودند تصرف قلعه شورجه مي اما نـبرد 

يك روي آن شكست نیروھاي زبده و شورشي غرب ايران و روي : خواھان به يك سكه دورو تبديل گرديد براي مشروطه
شروطه بـود خان ارمني به شدن يفرم ديگرش كشته ھرچنـد غائلـه سـاالرالدوله در ! عنوان مجاھد مقتدر و جنگجـوي م

نشـدني  شــد امـا طمــع فروكش غــرب ايــران مـورد حمايــت روسـیه بــود و ردپــاي دخالتھــاي آنھـا آشـكارا مشــاھده مي
السلطنه براي تصاحب مجدد تـاج و تخـت  میرزا پادشاه مخلوع مشروطیت و دو برادرش ساالرالدوله و شعاع محمدعلي

اين سه برادر قرآن را میان خود گذاشـته و بـراي . و بازگرداندن استبداد قاجاري موجب اين غائله زيانبار و وحشیانه بود
. اي به خود گرفت اعاده سلطنت بر سر آن سوگند خورده بودند كه به يكديگر وفادار بمانند و اين جريان صورتي افسانه

مقاله زير ماجراھاي مربوط به غائله غرب ايـران توسـط سـاالرالدوله و جنـگ شـورجه را مـورد بـازگويي و بازكـاوي قـرار 
ھمـراه اسـت، ) ش.1291در سـال(خـان ارمـني  شـدن يفرم ماه بـا روز كشته ونھم ارديبھشت ازآنجاكه بیست. دھد مي

 كند ماھنامه زمانه مقاله حاضر را در اين شماره تقديم خوانندگان مي

كرد، ظھـور خـود را مـديون زمینه سـازي  انقالب مشروطیت كه كشور را از جھات مختلف دچار تحـوالت و تغیـیرات اساسـي 
یت مبارزات كسـاني چـون سـیدجمال جع، تجـار و مـردم علیـه قـرارداد رژي  الدين اسـدآبادي و اعـتراض موفق آمیز علمـا، مرا

ازآن، فعالیت روشنفكران و آزاديخواھان ايران در قالب انجمنھـاي سـري در تھـران و تبريـز كـه خواھـان  ، بود؛ گذشته)تنباكو(
 . برقراري قانون بودند نیز به پیروزي اين نھضت سرعت بخشید

شد كـه پـاره تالف بینـش در میـان طرفـداران  اما مشروطه، پس از پـیروزي بـا مشـكالتي مواجـه  شكالت از اخ اي از ايـن م
مل بـراي اداره كشــور از سـوي انقالبیـون و نـیز بي تجربگـي روشـنفكران و  مشروطیت و عدم ارائـه يـك طـرح منســجم و كا

ويژه از جانـب  اي ديگر از اين مشكالت نیز از ناحیـه خانـدان قاجــار و بـه شد و پاره نمايندگان مجلس شوراي ملي ناشي مي
مخالفان مشروطه و خاندان قاجار از ھر فرصــتي بـراي . گرفت كه حاضر به پايبندي به قانون نبود شاه نشأت مي محمدعلي

ودوم  شــاه قاجــار در بیســت تــوان بــه كودتــاي محمدعلي كردنــد كــه ازجملــه مي برچیــدن بســاط مشــروطیت اســتفاده مي
شـاه و برادرانـش  ق علیه مشروطیت، تعطیلي مجلس شوراي ملـي و نـیز شورشـھاي محمدعلي.1326االول سال جمادي

كه مجاھـدان بختیـاري و . وتخت اشـاره كـرد پس از عزل از سلطنت به امید كسب مجدد تاج بـه دنبـال ھمیـن حـوادث بـود 
ومـرج  آنان ــ قاجارھا ــ با شورشھاي خود باعث شدند كه عالوه بر ھدررفتن منـابع مـالي، ھرج. گیالني تھران را فتح كردند

بر اثر چنین وقايعي بود كه بسیاري از مـردان فـداكار و بـزرگ پشـتیبان مشـروطیت از دسـت . نقاط مختلف كشور را فراگیرد
رفته، شماري نیز توسط گروھھاي داخلي و خـارجي تـرور شـدند و عـده كثـیري از مجاھــدان نـیز در میـدان جنـگ جــان بـه 

 . آفرين تسلیم كردند جان
ـــ1331آفرين قاجارھا، تحريكـات و اقـدامات ابـوالفتح مـیرزا سـاالرالدوله در ســالھاي مرج و از جمله شورشھاي ويرانگر و ھرج

ھا . شاه، خواھـان اعـاده تـاج و تخـت گرديـد ق در غرب كشور بود كه در ھماھنگي با محمدعلي.1329 در يكـي از ايـن نبرد
اين مقاله بر آن است كه اين شورش را مورد بررسي و بازخواني قرار دھد و بـه ايـن . خان ارمني كشته شد سرانجام يفرم

پرسشھا پاسخ دھد كه چرا ساالرالدوله براي عملیات خود غرب كشــور را انتخـاب نمـود؟ پاسـخ ايـالت و عشــاير در مقابـل 
چه نقشــي  خواھي وي چه بود؟ حاكمان منطقه در قبال او چه رويه كمك اي را در پیش گرفتند؟ و دول غربي در ايـن مـاجرا 

 داشتند؟ 
   

 شورش ساالرالدوله در غرب كشور 
سال)ق.1378ــ1298(ابوالفتح میرزا ساالرالدوله  شین .1298، پسر سـوم مظفرالـدين شـاه قاجـار، در  ق در شـھر ولیعھدن

و در ھمان شھر به تحصیل پرداخت و سپس به سلك سپاھیان پیوست و بـا رتبـه سـپھداري بـه تمريـن ] i[تبريز متولد شد
به ) ق.1306(شاه  وي در سفر سوم ناصرالدين. نظامي مشغول شد جان، از سـوي شـاه  به فرنگ، ھنگام عبور او از آذرباي

ق به حكمراني كرمانشاه منصوب گرديد و ســپس فرمانفرمـايي و .1315ابوالفتح میرزا در سال] ii.[ساالرالدوله ملقب گرديد
  [iii.[رياست قشون خوزستان، لرستان، بروجرد و بختیاري نیز به او واگذار شد

جو و فاقد ھرگونه ثبات اخالقي، روانـي و رفتـاري بـود تـا جـايي كــه  طلب، حادثه ساالرالدوله از ھمان ايام جواني فردي جاه
سر جـورج بـاركلي، سـفیر بريتانیـا، دربـاره او مي مي] iv[»ديوانه گريزپا«كسروي او را  سـاالرالدوله «: گويـد نامد؛ ھمچنین 

ھمیـن ] v[».مـالش شـناختتـوان او را چنــدان مسـئول اع المزاجي است و به عقیده بسیاري نمي شخص غیرعادي متلون
مظفرالدين شاه ــ پدر . اندازيھا و تعديات فراوان او به مردم، باعث عزل او از حكومت كرمانشاه گرديد رفتار غیرعادي و دست

تصـور مكـن كـه مـن «: اي به ولیعھد محمدعلي میرزا نوشت آمیز او، در نامه وي ــ با اشاره به اين نحوه كردار و اعمال جنون
اندازي بــه  ساالرالدوله را مالحظه كردي كه در كرمانشاھان خواست حركت خالفي بكند و قـدري دسـت. پسر شاه ھستم

  [vi[».الدوله را به كرمانشاه فرستادم امالك مردم كرد، فوري او را عزل كردم و اقبال
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ديگر، ساالرالدوله از ھمان آغاز كه محمدعلي میرزا به ولیعھدي انتخاب شد، خود را براي احـراز مقـام واليتعھـدي و  ازسوي
قاط عشـايري و ايل تر از او مي سلطنت شايسته نشـین حكمرانـي  دانست و شـايد بـه ھمیـن دلیـل بـود كـه ھمیشـه در ن

خان امیر اشرف، داودخــان كلھــر و غـیره  كرد و با شخصیتھاي مھم و مقتدر غرب كشور، از قبیل والي پشتكوه، نظرعلي مي
 . كوشید تا زمینه دستیابي به آرزوھايش را فراھم سازد وسیله  و بدين] vii[وصلتھايي انجام داد و از ھريك دختري گرفت

كرد آوردن سـلطنت و تـاج و تخـت پنج دست ساالرالدوله براي به ق بـود كـه علیـه .1325بار در سـال نخسـتین. مرتبـه تـالش 
بحث مـا نیـز . ق ادامه يافت.1331ق تا.1329در مرحله دوم شورش او بین سال. شاه قیام نمود و سركوب گرديد محمدعلي

آواز  شاه مخلوع نـیز بـا او ھـم بار محمدعلي كه اين آن به اين تالش دوم مربوط است كه علیه مشروطیت صورت گرفت؛ ضمن
 . بود

جانبه خود، قرآن مجید را شاھد قرار  السلطنه، براي تحكیم اتحاد سه شاه، ساالرالدوله و شعاع سه برادر، يعني محمدعلي
فداكاري  دادند و سوگند ياد كردند كه از صمیم قلب براي اعادة سلطنت برادر بزرگــتر ـــ محمــدعلي مـیرزا ـــ از جان بـازي و 

از . بدرفتاري ننمايد) السلطنه و ساالرالدوله شعاع(مضايقه نكنند و در مقابل، محمدعلي میرزا نیز ھیچ وقت با دو برادر خود 
ھا و پیغامھاي برخي از رجال ايران بود كه علیرغم تمايـل قبلـي  جمله علل اين تصمیم محمدعلي میرزا و برادرانش، نوشته

خاطر گشته و متحد شده بودند تا آخرين نفس براي  خود به رژيم مشروطه، از خیانتھا و سودجويیھاي ھمكارانشان افسرده
قرار شـد پس ازسوي. شاه به ايران كوشش نمايند بازگرداندن محمدعلي ساط  ازآن ديگر، در اتحاد مابین برادران قاجار،  كـه ب

یه زد، سـاالرالدوله و شعاع الســلطنه نــیز ھريــك بــر  مشـروطه واژگــون گشــت و محمـدعلي بـر تخـت سـلطنت موروثــي تك
  [viii.[قسمتي از مملكت ايران فرمانروايي كنند

ق، .1329السـلطنه در اوايـل سـال شـاه و شعاع پس از مالقات اين سه برادر در ويـن و توافقـات بـه عمـل آمـده، محمدعلي
خود از راه روسـیه وارد گمش در . تپـه شــدند مقادير زيـادي اســلحه و مھمــات از دولـت روسـیه خريـداري كردنـد و بــا قـواي 

طورناشـناس،  االول ھمان سال، ساالرالدوله براي اجراي عملیات از طريق عثماني وارد ايران شد و بـا لبـاس كـردي، به ربیع
در آن زمـان ھیـچ يـك از مـردم . الدين، پیشواي مذھبي كردسـتان و سـاير اھـل تسـنن، رسـانید خود را به نزد شیخ حسام

شیخ را جلـب كــرد و از او خواسـت كــه . كردند الدين رفتار نمي كردستان خالف امر شیخ حسام ساالرالدوله، موافقت كامل 
هللا شیخ محمـد مـردوخ، بنويسـد و او را بـه نـزد خـود فراخوانـد؛ ھمچنیـن بـه خوانیـن  اي به امام جمعه كردستان، آيت نامه

هللا محمــد مـردوخ نیـز  آيــت. ترتیب زمزمــه شــورش سـاالرالدوله بـاال گرفـت بـدين] ix.[ھاي الزم را بكنــد كرسـتان نـیز توصـیه
يان نقشــه الدين مراجعت نمود، میرزا عبدهللا كه از نزد حسام ازآن پس ھاي  خان ــ امیر نظام حاكم وقت كردسـتان ـــ را در جر

السلطنه ــ وزير داخله وقت ــ موضوع  ساالرالدوله قرار داد و او نیز موضوع را به تھران منعكس نمود، اما میرزا احمدخان قوام
  [x[».زند لیزه پاريس قدم مي اين شايعات اصلي ندارد و حال ساالرالدوله در خیابان شانزه«را انكار كرده و اعالم داشت كه 

اش بـر ايـن خطـه  واسطه حكمرانـي نظر به سوابق آشنايي خود با مردم كردستان، به 1329الثاني سال ساالرالدوله در ربیع
ق، روســاي ايــالت و عشــاير كلھــر، گورانــي و ســاير بزرگــان منطقــه را بــه دور خــود جمـع نمــود و بــا ارسـال .1323در ســال

شاير و اكــراد كردسـتان،  خان فتح لشكر، ولي ھايي به نظرعلي نامه زادگان كردستان، داودخــان كلھـر و عــده بسـیاري از ع
خـان  كرمانشاه، لرستان، مالكین و سرشناسان بخش اسدآباد، چھاردولي، كلیائي و سنقر، از آنان ياري خواسـت و عباس

  [xi.[ھزار نفري تشكیل داد چناري را با تشويق، تطمیع و تھديد به كمك طلبید و يك سپاه بیست
عـازم كردسـتان ھسـتم كـه دمـار از «:  اي خطـاب بـه مـردم كردسـتان نوشـت آوري سـپاه در نامـه ساالرالدوله پس از جمع

شايخ و اھـل اسـالم را اعــاده و تجديـد نمـايم مشروطه و مشروطه مـاموريني كـه از . طلب ايران دربیاورم و احترام علما و م
شروطه: رسم و به عموم ابالغ نمايید طرف مشروطه در آنجا ھستند، ھمه را گرفته توقیف نمايید تا من مي خواه  ھركس م

  [xii[».است به سزاي عقیده فاسد خود خواھد رسید و در اين حال نه بر مرده، كه بر زنده بايد گريست
در ھمین زمان كه ساالرالدوله مشغول تھديد و ارعاب علیه نیروھاي مشروطه بود، مجلس شوراي ملي قانوني به تصويب 

السلطنه و ساالرالدوله را دستگیر و يـا اعــدام نماينــد، بـراي  به كساني كه محمدعلي میرزا، شعاع«كه  رساند مبني بر اين
ھزار تومـان پـاداش داده خواھـد  وپنج السطنه ھركدام بیست ساالرالدوله و شعاع] و براي[محمدعلي میرزا يكصدھزار تومان 

  [xiii[».شد
سپاه خـود را تسـويه كنـد كــه ايـن امـر  اين اقدام دولت باعث شد تا ساالرالدوله بر جان خود بیمناك شده و افراد مشكوك 

خبر مـذكور، بـه فتح دربنـد و محمودخــان مريوانـي  السـلطنه میان سبب تضعیف نیروھاي او گشت؛ چنانكـه پـس از دريافـت 
 . سالح نمايند الملك را دستگیر و تمام سواران او را خلع دستور داد حشمت

شرح ذيـل بـه مجلـس ارســال نمـود ابوالفتح : میرزا ساالرالدوله در واكنش به اين اقدام مجلس شوراي ملـي، تلگرافـي بـه 
كـه تلگـراف مزبـور را درك نمـوده و  عـوض اين. مجلس محترم، من از كردستان به شما تلگراف نمـودم، جوابـي نفرسـتاديد«

. دھیـد اوضاع مملكت را تحت مالحظه آوريد و به عالج امراض آن بپردازيد، نقشه قتل مرا كشیده و براي قتل مـن انعـام مي
سي شـما ايـن  آيا از قتل من امراض مملكت معالجه مي... ام شدن در اين مملكت آمده من براي كشته شود؟ وظیفة خداتر

چاره آن بريزيـد اگـر ... است كه منازعات و جلب منافع شخصي خود را كنار گذارده و نقشه بـراي نفــع مملكـت و رعايـاي بی
بدانید كه مـن باعــث ... حال بسته به اختیار شماست. امروز صبح از طرف شما جوابي نرسد، فردا صبح حركت خواھم كرد

 ] xiv[».ام و شما سبب آن بوديد خونريزي نشده
ساالرالدوله در آن چند روز از كردسـتان چنـدين تلگـراف بـراي خـوانین، روسـاي ايـالت و طوايــف، متنفـذين و مالكـان عمـده 

رساندن بـه خـود و  مخابره كرد و ھمه را بر ضد مشروطه و در راستاي ياري... كرمانشاه، ھمدان، قزوين، لرستان، بروجرد و
ستان .1329نجات ملت ايران از دست عمال اين جريان برانگیخت و در سوم شعبان ق توسط يك كشیش كالني كـه در كرد

  [xv.[ فرستاد و از آنان طلب حمايت كرد و ھمدان رئیس ارامنه بود، براي ماموران خارجي مستقر در ھمدان پیغام محبت
خان چناري را مامور فتــح ھمـدان نمـود و خـود نـیز شــب  وي پس از تمھیدات الزم عازم كرمانشاه شد و در كامیاران، عباس
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در اين ھنگـام، سـاالرالدوله ســعي . ششم شعبان وارد كرمانشاه گرديد و روز بعد سپاھیان او در كرمانشاه مستقر شدند
كرد با توقیف درآمد گمرك كرمانشاه، نیاز مالي خود را برطرف نمايد و لذا المبرت مولیتور، مسئول گمرك، را تحت فشار قـرار 

مك  مولیتور، از مرنارد ــ خزانه. داد تا خواسته او را برآورده كند دار كل ــ براي ايستادگي در برابر ايـن مطالبـات درخواسـت ك
اي از او بـه مـن  ام درآمد گمرك را به نمايندگان شاھزاده نپردازم، ولي ديروز يكي از آنھـا نامـه از اول اكتبر موفق شده«: كرد

عوارض را وصـول كنـد داد كه دستور مي . داد يا عوارض گمرك را به او بسپارم يا جاي خود را به يكي از افراد او بـدھم تـا او 
شايد موفق شوم از پرداختن اين مبلغ به سـاالرالدوله چنـدروزي طفـره بـروم، ولـي واضـح اسـت كـه اگـر قـواي دولـتي بـه 
شاھزاده  كرمانشاه نیايد، باالخره مجبور خواھم شد يكي از اين دو راه را انتخاب كنم، يا بايد درآمد گمـرك را بـه نماينـدگان 

جازه . بپردازم و يا به خانة خود رفته، كارمندانم را مرخص نمايم به نظرم بھتر است كه اين پول را به آرامي بپردازم تا اينكه ا
من تقاضــا كرده... ھايي به عمل آورند استفاده ندھم آنھا سوء انـد كــه درآمــد گمـرك را  از سوي ديگر نماينده بزرگان محل از 

  [xvi[».براي تشكیل يك ارتش ملي در برقراري امنیت به آنھا بپردازم
سوي  پس از استقرار ساالرالدوله در كرمانشاه، محمدعلي شاه تلگرافي به شرح ذيـل مخـابره و از او تقاضـا نمـود كـه بـه 

سـوي تھـران آمـدم، شــما ھــم  ھزار سـوار بلیـاس و تركمـان به برادر عزيزم، ساالرالدوله، من با شـش«: تھران حركت نمايد
ھزار نفـر بختیـاري و غــیره  باھم سـه ھمه. ابدا به اردوي تیاتر تھران اعتنا نكنید. خیلي زود خودت را به دروازة تھران برسانید

] xvii[» .توانـد سـكته بزرگـي بـه نقشـه اردوي مـا برســاند كـه ديررسـیدن مي ھرچــه زودتــر خـودت را برسـان، چون. اســت
كه بـا بیسـت ھزار نفــر عشـاير جـاف، كردسـتان، كلھـر، سـنجابي و گـروس در  وپنج ساالرالدوله در جواب او اعــالم داشـت 

زودي عــازم تھـران  كشد و ھمدان را ھم تصرف كـرده و بـه خان و قواي لرستان را مي كرمانشاه توقف كرده و انتظار نظرعلي
فري او و ] xviii.[خان چناري را مامور فتح ھمدان نمـود كه گفته شد، ساالرالدوله عباس چنان. خواھد شد قـواي ھشتصـد ن

علـت سـقوط آسـان ] xix.[اكبرخان، معاون لشكر، پس از زدوخورد مختصري با امیر افخم، بدون خونريزي وارد ھمدان شدند
اي از مـردم  عالوه عــده راي بودنـد؛ بـه ھمدان اين بود كه خوانین قراگوزلوي ھمدان با ساالرالدوله مكاتبه داشتند و با او ھــم

اما درخصوص نقش امیر افخم نیز در تلگرافي از سرجورج بارلكي بـه سـرادوارد . كردند ھمدان نیز از ساالرالدوله حمايت مي
فت بـا سـاالرالدوله را دارد يـا نـه مشـكوك  ولي مسـاله اين«: گري چنین نوشته شده است خم قصـد مخال كـه آيـا امـیر اف

مدان كـه ھمدسـتان وي آنجـا را قبضـه نمـوده  وقتي كه ساالرالدوله از كرمانشاه حركت نمود، تصور مي... است شد بـه ھ
  [xx[».بودند، خواھد رفت

  
 تصرف ھمدان 

امـیر افخــم قراگوزلـو . ھاي ورود سپاھیان او را به شھر فراھم آوردنـد در ھمدان گروھي از ساالرالدوله حمايت كرده و زمینه
قبل از نبرد با سپاھیان ساالرالدوله، با شیخ محمد مردوخ كردستاني ــ كه در واقع نماينده ساالرالدوله بود ــ در باغي واقع 

وقـتي امـیر افخـم . ھنگام مالقات كرد و شیخ او را به ھمراھي و ھمگامي با ساالرالدوله متقاعد نمود در بیرون شھر، شب
ساالرالدوله را واداشـت كـه  سابقه دشمني خود با ساالرالدوله را مطـرح نمـود، مــردوخ بـه او قـول مسـاعدت كامــل داد و 

جناب مستطاب اجل امجـد اكـرم امـیر افخـم، وقتـي «: اي به شرح ذيل براي اطمینان خاطر به امیر افخم بنويسد نامه تامین
عازم خاك ايران شدم، اول در تحت قبه حضرت شاه واليت ارواحنا، به شھادت جمعي از روساي ملـت بـا خـداي خـود عھــد 

فا بـه ديـن  ام كه تمام مقاصد شخصي را كنار گذارده، بي كرده غرضانه در راه نجات ملت ايران كار كنم و جان خود را بـراي و
شاه و ھمـه  مبین اسالم و حفظ استقالل دولت ششھزارساله ايران نثار نمايم و خدا را شكر مي كنم كـه تـا ورود بـه كرمان

ً بر تايیدات و موفقیت من مي جا، نصرت ھم ً فآنا كرده اين. افزايد عنان اردوي ما بوده، آنا ام،  كه تاكنون بـه جنابعـالي تلگـراف ن
اكنون كه عريضه شما توسط حضرت مستطاب شريعتمداري آقاي امام . ايد دانستم كه جنابعالي ھم تغییر مسلك داده نمي

ام كه ھوي و ھــوس برانـم  من به ايران نیامده. وقتي من افزود جمعه كردستان ــ سلمه هللا تعالي ــ رسید، بر مراتب خوش
من يـك . كنم راني نمي ام با اين ھمه تايیدات فايقه با كسي غرض و يا برخالف آن عھد كه با خداي خود بسته كال  حاشا و 

مخلـوق . شـده را زنـده كنــم كه دولت مرده و ملــت ھالك نفر ضعیف خادم و دوست ملت ھستم ھیچ مقصودي ندارم جزاين
شاھد مدعي ھم تلگرافي است كه به مجلس دارالشوراي . خدا را نگذارم بیش از اين از روي جھالت ھمديگر را تمام كنند

من ھم كه امروز موقتا راعي اين گوسـفندانم، منتظـرم كـه ببینـم جنابعـالي تـا چـه درجـه و چـه ... اين است. ام ملي كرده
ین نمــايم ناب را مع منتظـرم در اردو جنابعـالي را . قسم حاضر خدمت ھستید، تا از آن قرار دسـتورالعمل داده، تكلیــف آن ج

  [xxi[».مالقات نمايم
دھد بلكه بـه بھانـه زيـارت عتبـات  تنھا مقاومتي از خود نشان نمي ترتیب، امیر افخم در مقابل سپاھیان ساالرالدوله نه بدين

البتـه ] xxii.[شـود الملك، عازم عراق و سـپس اسـتانبول مي الدوله و غالمعلي حسام به اتفاق پسرانش، غالمرضا احتشام
ھي  قبل از ترك ھمدان به رعاياي خود در بیست وشش قريه واقع بین ھمدان و قزوين حكم نمود كه ھركــدام مقـادير معتناب

جز بـراي لشكركشـي   بي] xxiii.[آرد تھیه و در يكـي از قـراء بـزرگ سـردرود جمـع و انبـار نماينـد قدار آرد  شـك تھیـه ايـن م
 . كه ساالرالدوله قصد داشت از ھمین مسیر عازم فتح تھران شود آن تواند توجیه ديگري داشته باشد؛ ضمن نمي

غذپراني داشـت و پـیرو توافقـات في خان، امیر نظام فوج عبدهللا مـابین، در عصـر   ديگر قراگوزلـو، محرمانـه بـا سـاالرالدوله كا
ق اردوي خود را از مصال خارج نموده و بیرون شھر چادر زد و سـپس تمـام سـواران خـود را بیـن .1329ھفدھم شعبان سال

او با ساالرالدوله از در مسالمت درآمد و به استقبال وي ] xxiv.[دھات تقسیم نمود و مخارج آنان را بر دوش رعیت بینوا نھاد
رفت و با تمام وسايلي كه در اختیار داشت، آماده ياري وي گرديد؛ چنانكه حتي چنـد عـراده از توپھــاي دولـتي را نـیز بـه او 

 . تقديم كرد
در كرمانشــاھان، ھمـدان، گــروس و «: اشـاره كــرد 1329رجـب  27توان به راپرت بھادرالسلطنه در  در تائید مطالب فوق مي

پسـر مشـیر (الواليه  الملك، معتمد ناظم شريعتمدار، وكیل: كنند كار مي] ساالرالدوله[دسته دارند براي او  غیره، ھمه دسته
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مداني)ديوان شوراندن و اغــواي ھ بعـد از . ، اعتضاد ديوان كارگزار را مامور ھمدان نمود، براي اعاده مھاجرين كردسـتاني و 
ساالرالدوله نمـوده، او را  ورود آنھا اھالي و رجاله ھمداني ھم تا حاال دومرتبه به تلگرافخانـه ھمـدان ريختنـد و تلگـراف بـه 

ابـر و بـاد و مـه و ... گوينـد خواھان را در كوچــه بازارھــا مي دعوت به آمدن نمودند و زنده باد ساالرالدوله و مرده باد مشروطه
فواج و سـوار . كرد تا آوردند ھمدان خورشید و فلك كردستان براي او كار مي ھم اھالي شھر كــه حاضــرند، امــرا و روسـاي ا

قـدرھا گفتـه شـده  قوا و اردوي دولتي ھم اين. كنم مايل نباشند شھر ھم به غیر از آقاي ضیاءالملك و بھاءالملك گمان نمي
چاكر عـرض  حقیقـت مسـاله ھمین. آيد و نیامده اسباب تمسخر شده، وجود پیدا نكرده اسـت است كه مي ھـا اسـت كــه 

 [xxv[».كردم، تلگرافخانه كردستان و قروه و ھمدان وگروس را فدايي ساالرالدوله بداند، كارگزار خودشان را كارپرداز او بداند
سفارت خـود در تھـران اعـالم داشــت في بـه  : وكیل شھبندر عثماني در ھمدان، درباره گزارش بھادرالسـلطنه، طـي تلگرا

شد« جان او را مي. عصر چھارم كاغذي از ساالرالدوله رسید، در مسجد جامع خوانده  امـروز . خواھنـد اھـالي در كمــال ھی
عه ]. است[نظمي  بازار بسته، شھر در نھايت بي وي در تلگرافـي ديگـر، ] xxvi[».امنیـت نـداريم] عثمـاني[خود فـدوي و تب

جروح، . بازار و دكاكین بسته، بلوا و ھنگامه غريبي است«: خارجه نوشت خطاب به وزارت چندين دكان غارت و چندين نفر م
  [xxvii[»].است[، عالج فوري الزم ]اند[كلیه اتباع خارجه در خطر

شنگ و پـول بـراي او بـه ھمـدان مي حتي گروھـي از  از شھرھاي اطراف نـیز حامیـان سـاالرالدوله تفنـگ و ف فرسـتادند و 
كه زخمـي شـده و در ھمـدان در مريضـخانه امريكايیھـا  ھوادارانش بر سر پسـر بھادرالســلطنه ـــ از مخالفــان سـاالرالدوله 

ق طي تلگرافي به ساالرالدوله از او .1329شنبه شعبان مردم ھمدان روز سه. بستري بود ــ ريخته و قصد قتل او را داشتند
میرزا عبــدالوھاب، آقـا رضـا، آقــا محمـد قاضـي و  اعالم اطاعت و حمايت كردند و سپس روز جمعه شانزدھم شعبان جنــاب 
حاجي ابوالحسن از طرف خوانین و اھالي ھمدان رھسپار كرمانشاه شدند تا ضمن مالقات با ساالرالدوله، حضـورا حمايـت 

  [xxviii.[خود را به وي اعالم نمايند
شروطه طلبیھـاي او  خواھان ايـن شـھر در مقابـل جاه گرچه برخي طبقات و اقشار ھمدان از ســاالرالدوله حمايـت كردنـد، م

ھايي را از طريـق تلگـراف بـه  بخشیدن به سلطنت خـود، دعوتنامـه ساالرالدوله براي رسمیت. ايستادگي و مقاومت نمودند
اتفاقـا . روحانیون، علما و مراجع نقاط مختلف كشور و از جمله به شیخ محمدباقر بھاري مجتھد مقتـدر ھمـدان ارسـال كــرد

اين تلگراف زماني به دست شیخ محمدباقر رسید كه جمعي از طبقات و علماي شھر در منزل او اجتماع كرده بودند تـا يـك 
ساالرالدوله در . نیروي مسلح محلي را پیش از رسیدن نیروي كافي از تھران، براي مقابله با سپاه ساالرالدوله ترتیب دھند

مل آمـده  دست اين تلگراف به شیخ محمدباقر خاطرنشان ساخته بود كه از طرف ما براي به گرفتن امور سلطنت اقدام به ع
دانیم، انتظار داريم كه در تحكیم مبـاني قــدرت مـا نھايـت كوشـش را مبـذول  است و از آنجاكه شما را پدر روحاني خود مي

شیخ محمـدباقر پـس از دريافـت . داريد؛ البته براي پیشرفت اسالم آنچه الزم باشد از طرف ما مجاھدت به عمل خواھد آمد
تلگراف و آگاھي از مضمون آن، از اين طرز تفكر ساالرالدوله درباره خود تعجب نمود و آن را بـه حضـار نشـان داد و پیشــنھاد 
كرد كه پاسخ تندي براي ساالرالدوله فرستاده شود؛ اما اغلب حاضران كه از اقدامات مسلحانه ساالرالدوله مرعـوب شـده 

كردند و ناگزير خود شیخ، تلگراف تندي مبني بر مخالفت بـا شـورش سـاالرالدوله  بودند از پذيرش اين خواسته شانه خالي 
  [xxix:[شد براي او ارسال كرد كه با اين بیت شعر آغاز مي

 داري  بري و زحمت ما مي عٍرض خود مي      اي مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه تست
كه وقتي دستجات مسلح خـود را از  نحوي محمدباقر تاثیر عمیقي بر روحیه ساالرالدوله گذاشت، به هللا شیخ تلگراف تند آيت

ستقیما وارد شـھر ھمـدان شـود مي كرمانشاه به عزم ھمدان پیش  بـراين، شـیخ مــردم را نـیز از  عالوه. راند، جرات نكـرد م
مددرساني به او منع نمود اما علیرغم اين تدابیر و مخالفت او، سرانجام ســپاھیان سـاالرالدوله پـس از زدوخـورد مختصـري 

  [xxx.[راحتي شھر ھمدان را متصرف شدند به
ھدم كـرده و بـه آتـش كشـیدند یه و ديگـر دوايـر دولـتي را من من واليـتي، نظم ] xxxi.[سپاھیان مذكور شھر را غـارت و انج

سركردگي ابوطالــب و فتحعلـي توپچـي، بـا  ھان توپـدار را بــه  نیروھاي ساالرالدوله جھت مقابله با شیخ محمدباقر يـك گرو
عت كـرده و  توپ ھدف به بستن خانه شیخ، باالي تپه مصال مستقر كردند اما مردم شھر بر آنھـا شــوريدند و از ايـن كـار ممان

  [xxxii.[نیروھاي مذكور را به باد كتك گرفتند
شد؛ يعني اين امر درواقع  اي از ترس و مشكالت مالي و جاني ناشي مي اعالم حمايت مردم ھمدان از ساالرالدوله تااندازه

از غم نان و بیم جان صورت گرفت؛ زيرا اين شورش خونبار و ويرانگـر عـالوه بـر خسـارات سـنگین جـاني و مـالي گســترده، 
شي دسـت  باعث شد ياغیان و اشرار در سايه حمايت از سـاالرالدوله و در سـلك سـپاھیان او بـه ھرگونـه چپـاول و گردنك

شروطه اگـر شـھري در اعـالم . خواھان بـود بزنند كه البته در اين گیرودار بیشترين ضربه و خسارات مالي و جاني متوجـه م
كتـاب «چنانكـه در : شـدند عـام مي گشـت و اھـالي آن قتل كرد، با خـاك يكسـان مي حمايت و ھمبستگي قدري تاخیر مي

آباد براي حرمت خودشان مكتوبي به ساالرالدوله نوشته و جوابي كه بـه آنھــا  كه اھالي سلطان  ازآن پس«: است آمده» آبي
آباد  ودو عراده توپ به طرف سـلطان ھزار قشون و بیست رسیده اين بود كه اگر عريضه آنھا در ھمان روز نرسیده بود با سي

  [xxxiii[».دو روز بعد از آن چھارصد نفر فرستاد كه شھر را تصرف كنند. كلي خراب و ويران كند كرد كه آنجا را به حركت مي
شد؛ بلكه حكـامي كـه وي منصـوب  مصیبت دامنگیر مردم تنھا به ايام تصرف شھر توسط سپاھیان ساالرالدوله محدود نمي

جويي و منفعـت مـالي خـود  زدند؛ زيرا بیشتر آنھا در جھـت انتقــام ومرج و اغتشاش دامن مي ازھرچیز به ھرج كرد، بیش مي
مر چنیـن آمـده العلماء ماليري راجع در نامه دادخواھي ناظم. كردند عمل مي الدوله بـا بنـده در نھايـت  حـاج سـیف«: به اين ا
خود  و طمع به عالقجات بنده داشته و موفق به اجراي مقصود خود نمي] است[خصومت  شود، واقعه ساالرالدوله را بـراي 

سیف الدوله واگـذار مي ساالرالدوله قبل از حركت از نھاوند حكومت مالير را به حاجي سیف. وسیله قرار داده الدوله  نمايـد، 
مر  خان چناري را مامور غارت خانه و امالك بنـده مي كند، عباس اول حكمي را كه در حكومت خود مي نمايـد، چھارآبـادي مع

برند و بعد عـده كثـیري را  ھزار تومان دارايي رعايا را به غارت مي بنده را كه اھالي آنھا معروف به تمولند غارت و قريب سي
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  [xxxiv[».كشند مي
  

 جنگ نوبران و شورجه 
مدان بـه محمدعلي ھزار سـوار عشـاير منطقــه  وپنج شـاه تلگـراف نمـود كــه بـه ھمـراه بیسـت ساالرالدوله پس از تصرف ھ

ھران خواھــد شـد، محمدعلي محض رســیدن نظرعلي بـه شـاه نــیز متقـابال از او خواسـت كــه  خـان و قـواي لرسـتان عـازم ت
كلي اوضـاع او  زودتر به سوي تھران حركت نمايد، چراكه قواي مركز يك قشون نمايشي است و چنانچه دير برسد، به ھرچه

يك قسمت را بـه دروازه : و قشونش خراب خواھد شد و ھمچنین از او خواست كه اردوي خود را به دو قسمت تقسیم كند
  [xxxv.[تر تھران را متصرف شوند سريع ھمدان و قسمت ديگر را به دروازه شاه عبدالعظیم برساند تا ھرچه

در نزديكــي . ساالرالدوله با چندھزار سوار عشاير و شانزده عراده توپ از مسیر اراك و ماليـر بـه سـوي تھـران حركــت نمـود
خم شكســت خـورده و متـواري شـد آبـاد  ھمچنیـن در خرم. مالير میان ساالرالدوله و امیر مفخم جنگ در گرفت كه امـیر مف

خــان در اثــر عارضـه بیمــاري شــديد مجبــور شــد از نیمـه راه مراجعــت كنــد كــه ســاالرالدوله او را بــه ســمت  لرســتان عباس
  [xxxvi.[الحكومه اسدآباد منصوب كرد نايب

با انتشار خبر ورود ساالرالدوله به مالير، ھزاران نفر از اكراد و الوار با خوانین و سركردگان خود به ساالرالدوله ملحق شـدند 
شد زماني قشون ساالرالدوله ظاھرا به سي و در اندك سوي تھــران .1329او در بیسـتم رمضـان سـال. ھزار نفر بالغ  ق بــه 

لي كــه از نظــر سوق یت مناســبي  حركت نموده و در آخرين روز ماه رمضان به نزديكي ساوه رسید و در مح الجیشـي موقع
تعدادي از نیروھاي او دھات اطراف ساوه را اشغال كردند و جماعتي نیز بـه زرنـد رفتـه و بـا بیرحمـي . داشت، سنگر گرفت

  [xxxvii.[تمام آن قصبه بزرگ و آباد را غارت كردند
خـان ارمـني و  كشي ساالرالدوله، دولت دوھـزار سـوار بختیـاري، مجاھـد و ژانـدارم را بـه رياسـت يفرم در مقابل اين قشون

در سوم شوال میان قشون دولتـي . ق براي مقابله با آنان به ساوه اعزام نمود.1329سردار محتشم در روز اول شوال سال
ست خـورده و بـا  و سپاه ساالرالدوله درگــیري سـختي در نوبـران رخ داد كـه سـواران عشـايري سـاالرالدوله به شـدت شك

گر  و خود ســاالرالدوله فــورا بــه سـوي كرمانشـاه عقب] xxxviii[گذاشتن پانصد كشته متواري شدند جاي بر نشـیني كـرد و ا
شد و كار به  بسا سرنوشت ساالرالدوله در ھمین نبرد مشخص مي كردند، چه قشون دولتي و مجاھدان، آنھا را تعقیب مي

 چپـاول و   واقع در مسیر خود را بیرحمانـه سپاه عشايري ساالرالدوله در مسیر بازگشت، مردم و دھات. كشید شورجه نمي
شاه  با شكست سپاه ساالرالدوله از قشون دولتي در نوبران، سپاه فراري آنھا ظرف سه شبانه. كردند غارت مي روز از باغ 

خورده  دفاع اسدآباد به ناگھان متوجه شدند كه سواران شكســت مردم بي. درنگ وارد اسدآباد شدند به ھمدان و از آنجا بي
يكـي از شـاھدان ايـن واقعـه دلخـراش .  اند و مھارگسسته و تشنه و گرسنه كلھر مانند سیل خروشان وارد اسـدآباد شـده

ند،  بلعیدند، بردني را مي يافتند مي زدند، خوردني ھرجا مي شكستند و اھالي را كتك مي درھا را مي«آنان : نويسد مي برد
تش شـعله گـرم و خـام و نپختـه بـا اســتخوان و پوســت و پـر  ور انداختـه و نیم مرغ و بـره و گوسـفند را زنـده بـه روي تـوده آ

ھر در . آيـد آن شب بلوا و غوغا و آشوب عجیبي برپا نمودند كه به شرح و بیان نمي. خوردند مي سـر كـرده ايـل داودخـان كل
منزل میرزا شريف مستوفي، عموي نگارنده، وارد شده بود، پذيرايي مفصـل از او و ھمراھـان شـد و مبلـغ ھشتصـد تومـان 

عدھا دولـت قبـول كـرد جه را ب سـواران كلھــر مــال و . سكه نقره به موجب رسید از وي، كه امین دارايي بود، گرفت و اين و
ً چپاول و به يغما بردند نگارنده را نیز در بیـن راه از تنـم بـیرون ) نوعي لباس(سرداري . اموال بسیاري از اھالي اسدآباد عنفا

  [xxxix[».به پاداش پذيرايي كه از آنھا شد، صبح موقع حركت به غارت بردند] را[اسب ممتاز عمويم ] و[آورده، بردند 
شاير  وسوم ذيحجه به كرمانشاه رسید و مجددا شروع به جمـع ساالرالدوله پس از فرار از نوبران، در بیست آوري ايـالت و ع

در اين ] xl.[نمود و به ھريك از آنان وعده و وعیدھايي داد؛ چنانكه حسن پاشاخان كلیايي را به حكومت ھمدان منصوب كرد
صرالملك،  به توصـیه احمدشـاه و نا غرب كشــور،  ھنگام دولت براي دفع كامل فتنه ساالرالدوله و ايجاد امنیـت در صـفحات 
ظامي كــه از پانصـد نفـر بختیـاري و  عبدالحسین میرزا فرمانفرما را به سمت والي غرب تعیین كرد و بـه ھمـراه يـك اردوي ن

عزام نمـود دويست قزاق تشكیل مي عبدالحسـین مـیرزا فرمانفرمـا پـس از ورود بـه ھمـدان، راھـي ] xli.[شد، به منطقـه ا
خان چنـاري و  السلطان، عباس قراوالن سپاه ساالرالدوله به فرماندھي مجلل كردستان شد اما در روستاي شورجه به پیش

شت عبدالباقي. خان سرتیپ چھاردولي برخورد نمود عبدالباقي مـن «: خان سعي كرد او را از جنگ منصرف كند و بـه وي نو
ید نمك شاه را خورده كه عبـدالباقي] xlii[».ام به جنـگ مـن نیاي ست  خان قراســوراني پیـش از ايـن حـوادث،  الزم بـه ذكـر ا

  [xliii. [ داشت و به درجه سرتیپي مفتخر شده بود رياست منطقه چھاردولي اسدآباد ھمدان را برعھده
الســلطان  در برابــر اردوي فرمانفرمــا، مجلل. خان توجــه نكــرد و بــا آنــان وارد جنــگ شــد ھاي عبــدالباقي فرمانفرمــا بــه گفتــه

خان چنـاري  خان و عباس سوارھاي خزل، جمھور و كلیايي را جمع كرده و به اتفاق عبدالباقي) شاه پیشخدمت محمدعلي(
را براي استقرار خود برگزيدند و درگیري سختي در گرفت كـه بـه شكســت فرمانفرمـا انجامیـد و » ھمه كسي«گردنه قريه 
خـان و  در اين نبرد، توپھاي شنیدر سپاه دولتي توسط سـواران عباس. شد نیز به بدن او اصابت كرد و مجروح  اي  حتي گلوله
مـن «: خان بـه فرمانفرمـا نوشــت پـس از شكسـت اردوي دولـتي، عبـدالباقي] xliv.[شـد خان به غنیمـت گرفتـه  عبدالباقي

فرمانفرمـا ] xlv[».خوراگي اين كار را ھـم نكـردم توانستم شما را تعاقب كرده و دستگیركنم، باز محض پاس حقوق نمك مي
فه سـنجابي بـه مـا ) شورجه(در جنگ شوريجه «: گويد در مورد علت شكست خود مي آن شكست به واسطه جـديت طاي

  [xlvi[» .رسید
ست كمـك كــرد به دنبال اين شكست، فرمانفرما به ھمدان عقب لت بـراي تقويـت اردوي . نشیني نمود و از تھران درخوا دو

كرد فرمانفرما، مجاھدان ارمني و ايراني را تحت فرماندھي يفرم خـان  يفرم. خان ارمني، رئیس نظمیه تھران، روانـه ھمـدان 
شاھي، حسـینقلي مدخان كرمان خان، سـاالر  خان، مسـیب ده سركرده بـه نامھـاي گـريش، كیگـو و آشــوت ارمـني، يارمح

در اختیار داشـت كـه ھركـدام از ] xlvii[قزويني، مشھدي حسین آذربايجاني، سید كاظم تھراني و احمد آقا مجاھد تھراني
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به سوي ھمدان حركت ) 1330شعبان(عالوه بر مجاھدان، اردوي بختیاري از زنجان . آنھا بر يكصد نفر مجاھد فرمان داشتند
خوانین بختیاري پس از شش روز توقف در ھمـدان و تھیـه مقـدمات كـار، بـه قريـه . كرد و به سپاھیان فرمانفرما ملحق شد

خان ضیاءالسـلطان،  فرسـخي ھمـدان رفتنـد و مقـارن غــروب روز دوم در آنجـا كمیسـیوني بـا حضـور محمـدتقي حصار در يك
] xlviii[پس از چھار ساعت مذاكره و تبادل نظر،. خان تشكیل شد السلطنه از خوانین بختیاري و يفرم خان شھاب سلطانعلي

خان ارمني پیشـاپیش و بقیـه  السلطنه با دويست سوار به اتفاق يفرم بنا بر آن گذاشته شد كه صبح روز بعد حاجي شھاب
] xlix.[خان به ھنگام حمله آنان را مطلع سازد نیز به ھمراه اردوي فرمانفرما، پشت سر آنان حركت كنند و قرار شد كه يفرم

الدوله  ضـیغم. آنكه به بختیاريھا اطالع دھد، سحرگاھان به سوي سنگرھاي سپاه ساالرالدوله حركت نمـود خان بي اما يفرم
  [l.[خان میل نداشت در اين كار بختیاريھا با او سھیم شوند گويد يفرم مي

خان كه از حضور مجاھدان و نیروھاي دولتي در ھمدان باخبر بود، براي مقابله با آنھا به ھمراه سـوارانش مجــددا  عبدالباقي
اي يفــرم كــه ســنگرھا را ھــدف قــرار داده بــود، او را وادار بــه  ســنگر گرفــت؛ امــا حمــالت توپخانــه» كســي ھمه«در گردنــه 

امـا بـه روايتـي . در حالـت دفـاعي موضـع گرفــت) روسـتاي ملكـي خـودش(نشیني نمود و او ناچــار در قلعـه شـورجه  عقب
عبدالباقي كه از پیروزي بر فرمانفرما مغرور شده بود، تنھا دوازده نفر در سه سنگر به عنوان جلودار و محافظ گذاشته بـود «

ست خــود را بـه شـوريجه  فرم درھـم كوبیـده شــدند و از دوازده نفـر تنھـا يـك نفـر توان كه اين سنگرھا به وسیله توپخانـه ي
  [li[».برساند و ماوقع را گزارش كند) شورجه(

ــز عبــدالباقي ــاردولي  در ايــن زمــان ج ــراد  خــان، پســر عباس  و محمود) چــرادوري(خان چھ ــان چنــاري، و تعــدادي از اف خ
بود، بیـن  عبدالباقي سیم غنـايمي كــه از فرمانفرمـا گرفتـه شـده  خان كسي باقي نمانده بود؛ زيرا چند روز قبل بـر سـر تق

شدند . پسران شیرخان سنجابي و عبدالباقي اختالف پیدا شد و آنھا شورجه را ترك كردند و به سوي كرمانشــاه رھسـپار 
كرد  خان منتظر رسیدن قواي كمكي از طرف ساالرالدوله بود، اما فشار نیروھاي يفرم ديگر عبدالباقي ازسوي خان او را وادار 

علت او با سیصد نفر به دفاع از قلعه پرداخت و حتي پیشنھاد محمودخان چناري  ھمین نشیني كند و به به داخل قلعه عقب
وي براي مجبوركردن افراد قلعه به مقابلـه و دفـاع تـا ] lii.[شدن از قلعه و كشاندن جنگ به دشتھا را نپذيرفت مبني بر خارج

ساز كه به جنگ شــورجه  اين جنگ سرنوشت. آخرين لحظه، دستور داد تمام اسبھا را بكشند تا كسي از قلعه خارج نشود
شروي بـه ) سولچه( معروف شد، براي ساالرالدوله از اھمیت بسیاري برخوردار بود؛ چون در صورت موفقیت، راه او بـراي پی

سره  شدند و چه گشت و در صورت شكست، سپاھیان او بار ديگر از ھم پراكنده مي سوي تھران ھموار مي كار او يك بسـا 
چون در صــورت پـیروزي  ھمین سان، براي طرف مقابل ساالرالدوله نیز اين جنگ به ھمین به. گرديد مي میزان اھمیت داشت؛ 

شـد  بیشتر افزوده مي گرديد و بر اقتدار او ھرچه عنوان ناجي مشروطه معرفي مي خان به مجاھدان و يفرم در اين نبرد، يفرم
صورت، يعني درصورت شكست نیروھاي دولتي، مصـائب  يافت؛ اما درغیراين تبع آن غائله ساالرالدوله نیز پايان مي و البته به

. آمد اي پیش مي منتظره  بسا مسائل غیر شد و چه آوري مجاھدان و تدارك اردو، چندين برابر مي و مشكالت دولت براي جمع
اي از  عـده. شـدت مشــغول نـبرد شـدند خان به سواران بختیاري و فرمانفرما در اطراف قلعه شورجه بـا نیروھـاي عبـدالباقي

عه،  سواران دولتي مامور شدند كه از پیوستن نیروھـاي مجلل السـلطان ـــ كــه در آن حوالـي مسـتقر بودنـد ـــ بـه افـراد قل
كوبیدن برج و باروي قلعه بالانقطاع آنجا را به توپ بسته بـود و متقــابال افــراد  ديگر توپخانه براي درھم ازسوي. جلوگیري كنند

ضاخان  عـالوه بــر توپخانـه، مسلسـل و شصـت. دادند قلعه از باالي برجھا به حمالت پاسخ مي تیري كـه فرمانـدھي آن بـا ر
راحتي بتواننـد خـود را بـه پـاي قلعــه   تا سواران بختیــاري بـه] liii[كرد بود، يكريز برجھا را تیرباران مي) رضاشاه بعدي(میرپنج 
حمله سواران و مجاھدان دولتي براي نفوذ به داخل قلعه كارساز نبود تااينكه بر اثر اصابت يك گلوله تـوپ بـه درب . برسانند

صت را بـه سـواران و افـراد  شدن مھمات عبدالباقي ديگر، تمام قلعه، راه نفوذ آنان باز شد و ازطرف خان و افراد قلعه، ايـن فر
عه حملـه شوند فرمانفرما داد تا به سوي قل بنـا بـه روايـت محلـي، در ايـن زمـان شخصـي بـه نـام كدخـدا غالمحسـین . ور 

كرد و آنھــا بـه درون قلعـه ھجــوم بردنـد درحالي بـا ورود ] liv.[كه قرآني را باال گرفته بود، درب قلعه را به روي مجاھدان، بـاز 
جا بودنـد، جنـگ تن مجاھدان و افراد بختیاري به ھشتي قلعه كه تعداد زيادي از نیروھاي عبدالباقي تن شـروع  بـه خان در آن

كه يكـي بـه طـرف بھاربنـد و . گرديد و عده كثیري از آنان كشته و چند تن نیز دستگیر شدند شتي قلعـه دو درب بـود  در ھ
كساني كه در عمارت و داالن بودند، ھمگي دستگیر شـدند و . شد رفت و ديگري به عمارت مسكوني وارد مي اسطبل مي

بدالباقي برج بـر بھاربنـد ] lv.[كردنـد شـدت از آن دفـاع مي خان و محمودخـان به فقط يك برج باقي مانده بود كـه ع ازآنجاكـه 
كه سـواران بختیـاري . كرد وارد بھاربنـد شـود و جـان خـود را بـه خطـر بیانـدازد اشراف داشت، كسي جرات نمي ھنگـامي 

بنـا بـه روايـت محلـي، . خان ــ پزشك اردو ــ وارد شد خان به اتفاق دكتر سھراب مشغول رايزني براي تصرف برج بودند، يفرم
من بـه . خان تسلیم شو، راه فرار نداري عبدالباقي«: داد و به او گفت خان، عبدالباقي را مورد خطاب قرار  در اين ھنگام يفرم

شـما مـورد عفـو قــرار . نخواھم گذاشت شما را اعدام كنند. دھم در تھران نزد اولیاء امور از شما حمايت كنم شما قول مي
كـه  است كه پـس از آن در منابع ديگر نیز آمده. اما او تسلیم نشد] lvi[».كه ھمه شما تسلیم شويد براين گیريد، مشروط مي

خان در پاسـخ  عبـدالباقي. بھتر است تســلیم شـويد«: دكتر ھدف تیر قرار گرفت، يفرم خطاب به افراد محصور در قلعه گفت
شد  تو كه ھستي؟ چه سمتي داري كه اين پیشنھاد را مي: گفت شت پیتھــاي خـاك(كني؟ يفرم بلند  مـن : و گفــت) از پ

صابت و از زيـر گوشـش خـارج شـد و بـه قتـل ... فرمانده اين نیروھايي. يفرم ھستم كـه در ھمـان حـال تـیري بــه گونـه او ا
شـدن  به محـض كشته.  شدند خان و محمودخان كشته خان و دكتر سھراب توسط عبدالباقي ھرصورت يفرم به] lvii[».رسید

خـان ارمـني نبـود، ممكــن بـود بـراي نیروھـاي  يفرم، وحشت ھمه نیروھاي دولتي و مجاھد را فراگرفت و اگر اقـدامات كري
فرم بــه  كري] lviii. [شــد بسـا موجــب شكسـت قشـون مي مـذكور مصـیبتي عظیــم حـادث شــود و چه خـان كـه بـه جـاي ي

بـا اجابـت . ور شـوند  نیروھا جلوگیري كرد و به آنان دستور داد بـه بـرج حملـه نشیني فرماندھي منصوب شد، از فرار و عقب
. محمودخان نیز با تنھا فشنگي كه داشـت، خودكشــي كـرد. خان دستگیر شد دستور او، قلعه به تصرف درآمد و عبدالباقي

خان كه از عبدالباقي دلخور بودند، روز قبل به  خان و عبدهللا پس از تسخیر قلعه، دو پسرعموي عبدالباقي به نامھاي فیضي
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ساد عبـدالباقي و محمود قواي فرمانفرما پیوسته و به عنوان راھنما، اجساد كشته خـان  شـدگان و اسـرا را بـراي يـافتن اج
  [lix.[كردند اما آنھا را نیافتند وارسي مي

محمد ولي میرزا، پسر عبدالحسین میرزا فرمانفرما ــ كه به ھمراه پدر خود در ايـن نـبرد حضـور داشـت ـــ دربـاره ايـن نـبرد 
اي نزد فرمانفرما ايستاده و با دوربین حمالت يفرم و مجاھدان را ــ كه قلعه شورجه را محاصره كرده بودند  با عده«: گويد مي

فر بـه درب كوچـك قلعـه ھجـوم آورد. كرديم ــ نگاه مي ناگھـان .  دكتر سھراب كه پزشك و از سرسپردگان يفرم بود با چنـد ن
... يفــرم جلــو دويــد كــه او را خــالص كنــد، ولــي ھــدف تــیر مــدافعان واقــع شــد و بــر زمیــن افتــاد. تــیري او را از پــاي درآورد

ھا امیـر . دست آوردند خان را براي تحقیقات بیشتر زنده به عبدالباقي آن جوان از تـرس در خمـره آردي پنھـان شـده بـود و تن
شــدن  كــه وي را شناســايي كردنــد، مجاھــدان ارمــني كــه از كشته اين محض به. خان قراگوزلــو او را شــناخت نظــام عبــدهللا

اســت كــه پــس از  روايــت ديگــر حاكي] lx[».نھايــت متــاثر بودنــد، مجــال نــداده و او را ھــدف گلولــه قــرار دادنــد خــان بي يفرم
شي كـرد و عبـدالباقي خان و تمام رسیدن يفرم قتل به مات افــراد قلعـه، محمودخـان چنـاري خودك كـه  خان درحالي شدن مھ

.[مجروح شده بود، مخفیانه در برج قلعه پناه گرفت اما يارمحمدخان كرمانشاھي او را دستگیر نموده و به نزد فرمانفرما برد
lxi [باشند، عبث به خیال طغیان  ساالرالدوله و متمردين ديگر و كساني كه ھواخواه او مي«: فرمانفرما در برخورد با او گفت

خاطره انداخته سواالت او اظھـار  و عبـدالباقي] lxii[»انـد افتاده و جان خـود را بـه م مـن يـپرم را «داشـت كـه  خان در مقابـل 
ام، ولي قاتل نیستم، اگر خانه و خانواده شما را بمباران كنند و بعد در مقام دفاع برآيیـد و مھـاجم را بكشـید قاتلیــد؟  كشته

االيام حفظ امنیـت منطقــه  اند، ما چه گناھي كرديم؟ از قديم اگر قواي ساالرالدوله پیش از اين در اين روستا با شما جنگیده
سـپس فرمانفرمــا ] lxiii[».پـذيريم چھاردولي با ما بوده است و حال حاضرم كه مرا به تھران بفرستید و ھرچه حكم شد مي

شاره  خان مي كه عبـدالباقي اين محض ؛ اما به»تو را بخشیدم«: گويد  به او مي خواھـد بـه عقـب برگـردد و حركــت كنـد، بـه ا
  [lxiv.[سپارد دھد و او نیز درجا جان مي فرمانفرما يكي از مجاھدان ارمني او را ھدف گلوله قرار مي

را بـه خــاطر دارنـد و از او بـه عنـوان يـك ) خان عبـدالباقي(سـاله  24مردم منطقه چھاردولي ھمدان ھنوز ھم ياد اين جـوان 
 . كنند و اشعاري كه به زبان كردي توسط مادرش در عزاي او سروده شده، ھنوز ورد زبان مردم است قھرمان ياد مي

خبري نبــود خان چنـاري و مجلل از ديگر سران لشكر ساالرالدوله، از قبیل عباس  كه آن جالب البتـه . السـلطان در ايـن جنـگ 
پـس از ] lxv.[خان توسـط سـواران بختیـاري محاصـره شـد امـا توانســت از ايـن خطــر بـه سـالمت رھـايي يابـد بعدھا عباس

سواران شـیخ اسـمعیل، شـبانه بـه سـوي  خان به ھمراه پسرش محسـن شكست كامل ساالر، عباس فر از  خان و چنـد ن
  [lxvi.[كرمانشاه رفته و از فرمانفرما تقاضاي عفو كرد كه مورد قبول واقع شد

در جريان اين نبرد از اردوي دولتي و مجاھدان، شش يا ھفت نفر كشته و ھفت نفر زخمي و از بختیاريھــا يـك تـن مقتـول و 
خان  تلفات سپاھیان ساالرالدوله و عبـدالباقي. از مجاھدان نیز ھمین تعداد مجروح و مقتول گرديدند. سه نفر زخمي شدند

خـان بودنــد و  خان، اســكندرخان كمكــي و امین بــالغ بــر دويسـت نفــر بــود كـه از جملــه آنــان جھانگیرخــان، بــرادر عبــدالباقي
  [lxvii.[ نفر نیز اسیر شدند ونه يكصدوبیست

شھر تعقیب كردند و پس از چند زدوخــورد،  پس از اين جنگ، يارمحمدخان و فرمانفرما سپاه عشايري ساالرالدوله را شھربه
سابق، بـه  خت و بـا وسـاطت روسـھا، براسـاس قــرار  فرمانفرما كرمانشاه را متصرف شد و ساالر به سـوي كردسـتان گري

  [lxviii.[روسیه رفت و دولت براي او مقرري تعیین نمود
شورش خونبار و ويرانگر ساالرالدوله، عالوه بر خسارات سنگین مالي و جاني گسترده در نواحي غربي ايران باعث شـد تـا 

ھـركس ـــ بـا ھــر . ياغیان و اشرار در سايه حمايت وي و در جمع سپاھیان او دست به ھرگونـه چپـاول و گردنكشـي بزننـد
شرط آن، توانـايي در خونريـزي و  قـانون او مي عقیده و موقعیت اجتماعي ـــ در اردوي بي توانسـت مشـاركت نمايـد و تنھــا 

 . غارتگري بود
   

 نتیجه 
خواھي خود به اين سبب منطقه غرب كشور را انتخاب نمود كه اوال نسبت بـه منطقـه  ساالرالدوله در بزرگترين شورش تاج

دلیـل  ھمین ھا وصلت كرده و دخـتر بـه زنـي گرفتــه بـود و به و اقوام و طوايف آشنايي داشت و حتي با بعضي از اين خانواده
قه بـود، ثانیـا براسـاس روابـط طايفـه به شاير منط اي و قبیلگـي، رعايـاي طايفـه  راحتي قادر به بسیج نیروھاي خـوانین و ع

نسبت به ايلخان اطاعت محض داشتند، و لذا فقط كافي بود كه رئیس ايل حمايت خود را اعالم كند؛ يعني درواقع كـل ايـل 
سب . گرفت در خدمت طرف مورد حمايت قرار مي البته عامل حسادت و رقابت بین خـوانین و عشـاير و تـالش آنھــا بـراي ك

جاري كشـور  بـرآن، ايـن عشـاير و خـوانین بـه عالوه. تاثیر نبود قدرت و ثروت نیز در اين اعالم حمايتھا بي طوركلي از حـوادث 
ــد و  اطالع بودنــد و حــتي از اھــداف و مبنــاي مشــروطیت آگــاھي نداشــتند و فقــط شــاه و سلســله قاجــار را مي بــي ديدن
 . شناختند مي

شكار از به اينھا، دول خارجي نیز در اين شورشھا بي ازھمه گذشته رسـیدن  قدرت  تاثیر نبودند؛ چنانكه دولت روسیه پنھان و آ
شـاه و نــیز اجــازه عبـور دادن بـه او از خـاك  تحويـل اسـلحه و مھمــات بـه محمدعلي. كـرد شاه حمايت مي مجدد محمدعلي

ستان ملـزم شـده بودنـد كــه از خــانواده . خوبي گواه اين مـدعا اسـت روسیه براي ورود به ايران، به روسـھا در عھدنامـه گل
كه  راحتي منقاد كرده و عنان او را در اختیار گرفته بودند؛ درحالي سلطنتي قاجار حمايت كنند و با اين ترفند شاه قاجار را به

ويژه  البته انگلیسیھا نیز به تضعیف مجلس شوراي ملي به. ويژه نمايندگان راديكال آن داشتند سعي در تضعیف مجلس و به
دادند با مجلس و شاھي پايبند به قانون اساسي سروكار داشـته باشـند تـا  میل نبودند؛ اما ترجیح مي اعضاي تندرو آن بي

 . شاھي كه تحت نفوذ روسھاست
ين جنـگ، رئیـس  خان ارمني ھرچند براي مشروطه مرگ يفرم خواھان سنگین بـود امـا نبايـد فرامـوش كـرد كـه او پیـش از ا

عده كه بـراي  ست بـه تغییراتـي زد  اي ناخوشـايند بـود و در جريـان پـارك اتابـك، میـان او و  نظمیه تھران بـود و در نظمیـه د
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وي ھمچنیـن . شـدن سـتارخان انجامیـد ستارخان اختالف سختي درگرفت كه در نھايت به خلـع سـالح مجاھـدان و زخمي
خان در جنگ شورجه  شايد اگر يفرم. شش تن از مجاھدان را تبعید كرد، مجلس را بست و با حزب داشناكسیون درگیر شد

آورد و كشــور را بـه يـك چالـش  وجود مـي گشت و مســائل و مشـكالت خاصـي را بـه شد، استبداد او افزون مي كشته نمي
فرم از ايـن نـبرد،  كشاند كه جز به استبداد و اختالف منتھي نمي اساسي مي گرديد؛ چون پـس از بازگشـت پیروزمندانـه ي

ھرچند با شكست ساالرالدوله ــ آخرين مدعي سلطنت ــ و خـروج او از كشـور، امنیـت .  شد مسلما بر اقتدار او افزوده مي
ظام پارلمـاني در كشـور اسـتقرار  داخلي تااندازه ظر سیاســي ن اي تامین شد و درواقع انقالب مشروطه تثبیت گرديـد و از ن

ظر اقتصـادي  يافت و تغییراتي در مسائل فرھنگي نیز حادث شد، اما ساختار طبقات اجتماعي چندان تغییري نیافت و از من
 . كاره شدند ھا ھمه ھا و سلطنته نیز دگرگوني خاصي حاصل نشد و بازھم ھمان سردارھا، دوله
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