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■ چهارمحال و بختياري در عصر زنديه (1209- 
1163هـ .ق)

■ مؤلف: قاسم فتاحي
■ ناشر: سدرة المنتهي، شهركرد، چاپ اول، 1387 ، 

232صفحه

مقدمه
ــله ى مقتدر و طوالني مدت صفويه در سال 1135  با سقوط سلس
ــري قمري، تا روي كار آمدن حكومت قاجاريه، با تاج گذاري  هج
ــوان پايتخت اين  ــان قاجار در تهران- به عن ــمي آقامحمد خ رس
ــري قمري، مردم ايران  ــال 1210 هج حكومت نوظهور - در س
ــوب و فترت و نااستواري را گذرانده بودند؛  ــخت و پرآش دوران س
ــاله، كه شكل گيري آن با شورش افغان ها  دوراني هفتاد و پنج س
ــاله ى آنان ـ از سال 1135 تا 1142 هـ .ق ـ  و حكومت هفت س
ــرايط سخت و دشواري براي مردم  ــده بود و در پي آن ش آغاز ش

ــو و از سوي ديگر كشمكش و  ايران پديد آورد، اين امر از يك س
ــالت مختلِف ايران، ناامنى فراوانى را در  جنگ و درگيري بين اي
ــور ايجاد كرده  بود. در آن زمان، ايالت قسمت اعظم جمعيت  كش
ــيدن  ــكيل مي دادند و نقش مهمي در به قدرت رس ــران را تش اي
حكومت ها و تأمين نيروي نظامي آنان داشتند.  تهاجم قدرت هاي 
بيگانه نيز مزيد بر علت شده بود. در اين دوران پرفترت، به ترتيب 
ــاريه و زنديه روي كار آمدند و به جز  دو حكومت كوتاه مدت افش
ــبي دوراِن محدوِد سرسلسله ى اين حكومت ها، يعني  آرامش نس
نادرشاه افشار و كريم خان زند، مردم كمتر روي آرامش، آسايش و 
امنيت به چشم خود ديده اند. در اين دوران توصيف شده، منطقه ي 
ــال و بختياري نيز ـ بنا بر داليلي كه ذكر آن خواهد آمد  چهارمح
ــور، موردتوجه و كشمكش قدرت طلبان  ــاير نقاط كش ـ همانند س
ــي و اجتماعي بوده و  ــن جريان تاريخ ــت و متأثر از اي ــرار گرف ق
ــت. اين  ــته اس ــده داش تأثيراتى نيز بر روند تحوالت دوران يادش
منطقه به داليل «شرايط جغرافيايي و طبيعي خاص، برخورداري 
ــاني پرتحرك، شكل گيري  از منابع بالقوه ى اقتصادي، نيروي انس
ــران و نيز هم جواري  ــالت و طوايف بختياري و قدرت گيري س اي
ــير راه هاي ارتباطي  ــهر بزرگ اصفهان و قرار گرفتن در مس با ش
اصفهانـ  شيراز، بيش از پيش اهميت يافت و در جريانات سياسي 
ــاه افشار،  قرن دوازدهم و به ويژه در تحوالت پس از مرگ نادرش
ــدند  ــينان نادر موفق نش ــش مهمي ايفا نمود. زماني كه جانش نق
ــكيل دهند؛ فرصتي مناسب براي  حكومت پابرجايي در ايران تش
ــران قبايل و ايالت فراهم شد تا براي كسب قدرت با يكديگر  س
ــركردگان و خوانين  ــتيز بپردازند و در اين ميان س ــه جنگ و س ب
بختياري در منازعه براي دست يابي به قدرت در ايران نقش مهم 
ــي از تاريخ اين منطقه در آن زمان را رقم  ــته و بخش و فعالي داش
ــال بختياري در  ــا با عنوان نقش «چهارمح ــد»1 كه در اين ج زدن

عصر زنديه» مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

 معرفي كتاب
ــاب «چهارمحال بختياري در عصر زنديه» از جمله كتاب هاي  كت

كشاكش قدرت
● على حسين پور
كارشناس ارشد ايران شناسى
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ــمندى است كه با تالش و كوشش چندين  تاريخي جديد و ارزش
ــارات  ــده و انتش ــاله ى محقق ارجمند، قاسـم فتاحي تأليف ش س
ــانده است. اين  ــهركرد آن را اخيراً به چاپ رس ــدرة المنتهي ش س
ــاريه»،  ــاب پس از كتاب «چهارمحال و بختياري در عهد افش كت
ــش منطقه ى  ــناخت نق ــم فتاحي در زمينه ى ش ــن اثر قاس دومي
ــقوط  ــاري در تحوالت تاريخ ايران پس از س ــال و بختي چهارمح
حكومت صفوي است، كه در آن نويسنده سعي كرده است اوضاع 
ــي، اقتصادي و فرهنگي منطقه ى چهارمحال و بختياري را  سياس
در فاصله ى زماني سقوط افشاريه (1163هـ .ق) تا افول حكومت 
ــد. اين كتاب 232  ــي قرار ده ــه (1209هـ .ق) مورد بررس زندي
ــع و مآخذ و  ــراه با ذكر مناب ــامل دوازده فصل، هم ــه و ش صفح
ــل، نكات مفيد و  ــت. فتاحي در پايان هر فص ــت اعالم اس فهرس
ــمندي را براي آگاهي بيشتر خواننده از ساير منابع مرتبط با  ارزش
ــت آورده است  موضوع و توضيح مطالب كتاب، به صورت يادداش
ــد. از ويژگى هاى مثبت و نقاط قوت  ــه بر ارزش كار او مي افزاي ك
اين كتاب اين است كه نويسنده از منابع معتبر و ارزشمند تاريخى 
ــتفاده كرده است و در حين استفاده از  مربوط به دوره زنديه ى اس
مطالب اين منابع، از آثار تحقيقى ديگر نيز بهره گرفته و با ديدى 
علمى و تطبيقى به توصيف و تحليل وقايع مربوط به چهارمحال 
ــناخت  ــت. از آن جاكه تاكنون درباره ى ش و بختيارى پرداخته اس
ــال و بختياري در  ــي، اجتماعي و فرهنگي چهارمح وقايع تاريخ

عصر زنديه، منبعى علمى و موثق و جامع تأليف نشده است، اين 
ــمند عالوه بر جبران اين امر، به روشن شدن زواياى  كتاب ارزش
تاريكى از تاريخ مردم اين ديار از كشورمان اشاره دارد و بنابراين 

از منابع معتبر و مفيد در اين زمينه محسوب مي شود.
ــت كه  ــر قدرت، فصلى اس فصل اول با عنوان جنگ قبايل بر س
ــي  ــي ايران را پس از فروپاش ــوالت تاريخ ــنده در آن، تح نويس
ــه رقابت هاي  ــت؛ دوراني ك ــى كرده اس ــاريه بررس حكومت افش
ــارز و تعيين كننده در  ــي ب ــه اي و ايالت مختلف ايران نقش طايف
ــكل گيري قدرت جديد در تاريخ ايران داشته است.  تحوالت و ش
ــدى بر فصل هاي بعدي  ــن فصل ـ كه به عنوان پيش درآم در اي
ــور و وضعيت ايالت و  ــت ـ اوضاع داخلي كش و اصلى كتاب اس
ــاه در سال 1160هجري قمري  طوايف ايران پس از مرگ نادرش
ــب قدرت و در دست   ــينان نادر و تالش براي كس و رقابت جانش
ــور و ناتواني و ناكامي  آن ها در اين زمينه و  گرفتن حاكميت كش
ــان در دوران نادرشاه به موطن  ــت قبايل كوچنده به خراس بازگش
خود و هرج و مرج و آشوبي كه در آن زمان همه جا فرا گير شده 
بود و زمينه را براي قدرت يابي سران طوايف مدعى قدرت فراهم 
آورده بود، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. فتاحى درباره ى 
ــان هيچ حكومت  ــت: «در اين زم ــته اس ــن دوران چنين نوش اي
مركزى نيرومندى در كشور وجود نداشت، احمدخان ابدالى نواحى 
ــت. شـاهرخ افشـار در خراسان  ــتان را در تصرف خود داش افغانس

كشاكش قدرت
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ــمال غرب ايران  ــرد، آزادخاِن افغـان در نواحى ش ــت مى ك حكوم
ــب قدرت بود، مهرعلى خان تكلو حكومت همدان را در اختيار  صاح
داشت. واليت فارس پس از مرگ نادر، ابتدا در دست فتح على خان 
ــال 1163 هـ .ق/ 1749م. به دست صالح خان بيات  افشـار و از س
ــترآباد، محمدحسـن خان قاجار مدعى  افتاده بود. در مازندران و اس
ــلطنت بود، ابوالفتح خان بختيارى در اصفهان حكومت مى كرد،  س
على مردان خان بختيارى نواحى چهارمحال و بختيارى را به تصرف 
ــرانجام كريم خان زنـد نيز در نواحى مالير  ــود در آورده بود و س خ
ــب قدرت بود»2. در بين اين مدعيان قدرت، پس  در تكاپوى كس
از ناتوانى جانشينان نادر براى حفظ حكومت افشاريه، سركردگى 
ــت رقبا را از صحنه ى  طايفه ى زند با كريم خان زند بود كه توانس
ــت زنديه را در  ــازد و حكوم ــدرت خارج كند و آنها را مطيع س ق
ــكيل دهد. در قسمت پايانى فصل اول، شرحى در  تاريخ ايران تش
ــناخت كلى از طايفه ى زند و چگونگى قدرت يابى  اين درباره و ش

كريم خان زند در مواجهه با رقيبانش، ذكر شده است.
فصل دوم: رقابت خوانين بختيارى و زند براى تسلط بر اصفهان. 
ــن بختيارى ها به رهبرى  ــرح چگونگى رقابت بي در اين فصل ش
ــارى» و  ــان بختي ــارى» و «ابوالفتح خ ــان بختي «على مردان خ
ــيدن به قدرت  طايفه ى زند به رهبرى «كريم خان زند» براى رس
ــلط بر اصفهان ـ كه در  ــديد آنان براى تس و جنگ ها و رقابت ش
ــيار حائز اهميت و  ــهر، بس ــتن حاكميت آن ش واقع در اختيار داش

ــده است.  تعيين كننده براى تقويت قدرت جديد بود ـ پرداخته ش
ــت: جنگ َكَمره  ــدرج در اين فصل، با اين عناوين اس مطالب من
ــه خورت» و  ــان؛ جنگ«مورچ ــان و كريم خ ــان علي مردان خ مي
ــت علي مردان خان از ابوالفتح خان؛ اتحاد على مردان خان و  شكس
ــقوط اصفهان و غارت آن  ــت ابوالفتح خان؛ س كريم خان و شكس
ــقوط اصفهان و غارت  ــپاه مهاجم. نويسنده درباره ى س توسط س
ــاع از اقدامات على مردان خان بختيارى  آن بدون آن كه قصد دف
ــته باشد، با ديدى  و قواى مهاجم در اصفهان و يا تبرئه آنان داش
ــت اول و  ــه ى منابع دس ــى و نقادانه و با مقايس ــى و تحقيق علم
ــه بر گوياتر  ــت ك ــات قابل توجهى ذكر كرده اس ــر، توضيح معتب
ــاِن قدرت به اين  ــان در زمان تهاجِم مدعي ــدن وضعيت اصفه ش
ــايانى مى كند و بر اهميت كار او مى افزايد. او در  ــهر، كمك ش ش
ــت: «... در دو منبع اصلى و قابل اعتماد  ــاره چنين آورده اس اين ب
در تاريخ دوره ى زنديه (گيتى گشا و ُمجمل التواريخ) هيچ اشاره اى 
به غارت اصفهان توسط بختيارى ها نشده، مؤلف تاريخ گيتى گشا 
ــى در مورد  ــكوت كرده و هيچ گزارش به طور كلى در اين مورد س
ــر طوايف ضبط نكرده  ــط بختيارى ها و ديگ غارت اصفهان توس
است... بر اساس نوشته ى گلستانه، نهب و غارت اصفهان توسط 
كليه ى افراد سپاه مهاجم صورت گرفت و نه فقط بختيارى ها و يا 
ــپاهيان على مردان خان. اگر چه بر اساس گزارش منابع ايرانى  س
ــط  ــت كه تجاوزات و غارتگرى هايى توس و اروپايى ترديدى نيس

ارگ كريم خانى - شيراز
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فاتحين در اصفهان صورت گرفته است»3.
ــكيل  ــه گانه خوانين بختيارى و زند و تش فصـل سـوم: اتحاد س
ــنده درباره ى  ــل، نويس ــران؛ در اين فص ــد در اي ــت جدي حكوم
ــكل گيرى اتحاد سه جانبه ى على مردان خان بختيارى  چگونگى ش
ــيدن به يك  ــارى و كريم خان زند براى رس ــان بختي و ابوالفتح خ
ــكيل حكومتى جديد در ايران و يافتن راهى  توافق كلى براى تش
ــب مشروعيت حكومت خويش و نوع مناصبى كه آن ها  براى كس
ــت.  ــب جالب توجهى را آورده اس ــوند، مطال ــد عهده دار آن ش باي
ــكنى  ــه گانه با پيمان ش ــرح ناپايدارى اين اتحاد س در ادامه، به ش
ــل ابوالفتح خان و  ــتگيرى و قت ــارى و دس ــان بختي على مردان خ

لشكركشى او به فارس پرداخته است.
ــكنى  ــد در برابر پيمان ش ــش كريم خان زن فصـل چهـارم: واكن
على مردان خان؛ اين فصل، كه درواقع ادامه ى مطالب فصل پيشين 
ــكنى  ــت، به اقدامات و واكنش  كريم خان زند در برابر پيمان ش اس
ــارى اختصاص  ــا خان بختي ــارى و نبرد ب ــان بختي على مردان خ
ــاس موافقت نامه ى  ــد بر اس ــان زن ــان، كريم خ ــن زم دارد. در اي
ــكرى مأمور فتح  ــئول امور لش ــه گانه» به عنوان مس ــاد س «اتح
ــتان از اين  ــاهان بود، در كردس نواحى همدان، قزوين و كرمانش
پيمان شكنى آگاه شد و پس از مطيع كردن سران طوايف مختلف 
ــان به طرف اصفهان  ــركوبى على مردان خ آن نواحى، به قصد س
ــال 1165 هـ .ق با لشكرى بسيار بزرگ  حركت كرد و در بهار س
از طريق خاك «چهارمحال» به سمت كوه هاى «زردكوه» محل 
ــختى كه  ــپاهيان بختيارى حركت كرد و در جنگ س ــتقرار س اس
ــت داد. كريم خان با  درگرفت، على مردان خان بختيارى را شكس
ــب قدرت نهايى تالش مى كرد تا حكومت  اين پيروزى براى كس
جديدى را با نام زنديه تشكيل دهد. شرح چگونگى پيروزى خان 

زند در اين فصل ذكر شده است.

 فصـل پنجم:كريم خان وكيل الدوله ايران؛ با اين كه كريم خان زند 
ــك معنا، فرمانرواى  ــده بود و به ي در جنِگ چهارمحال پيروز ش
ــه  ــى ايران بود، ولى هنوز مدعيان قدرتمند ديگرى در گوش واقع
ــق نهايى اهداف او  ــتند كه مانع از تحق ــور وجود داش و كنار كش
ــكيل حكومت بدون رقيب مى شدند. شرح چگونگى اين  براى تش
ــم و هفتم تا تحكيم واقعى  رقابت در اين فصل و فصل هاى شش
ــوان «وكيل الدوله ى  ــط كريم خان زند به عن حكومت زنديه توس
ايران» ذكر شده است. در اين فصل، نويسنده به شرح تالش هاى 
ــب قدرت در مبارزه با  ــدد على مردان خان بختيارى براى كس مج
ــت  كريم خان زند و هم چنين ماجراجويى محمدخان زند و شكس
ــرانجام جنگ نهاوند كه منجر به شكست  وى از على مردان و س

على مردان خان شد، پرداخته است.
ــان بختيارى  ــاى على مردان خ ــين تالش ه  فصل ششـم: واپس
ــال مطالب قبلى  ــدرت؛  اين فصل نيز به دنب ــيدن به ق براى رس
ــرح چگونگى آخرين  تالش هاى مهم ترين رقيب كريم خان  به ش
ــت  ــد و مدعى قدرت،  يعنى على مردان خان بختيارى و شكس زن
ــام آزادخان  ــب كريم خان، به ن ــن ديگر رقي ــى او و هم چني نهاي
ــده شامل موارد ذيل است: اقدام  افغان مى پردازد. عناوين ذكر ش
محمدحسن خان قاجار براى كمك به على مردان خان؛ درخواست 
كمك ساكنان قلعه كرمانشاه از على مردان خان؛ على مردان خان 
ــاه سلطان حسين دوم؛ جنگ كرمانشاه و پايان كار  بختيارى و ش
ــان از آزاد خان افغان و فرار او  ــت كريم خ على مردان خان؛ شكس
ــارى؛ قتل على مردان خان بختيارى. با قتل  به چهارمحال و بختي
على مردان خان بختيارى «پرونده زندگِى ديرپاترين و قديمى ترين 
ــلطنت در ايران  ــايد قدرتمندترين مدعى س رقيب كريم خان و ش
پس از مرگ نادر، براى هميشه بسته شد. على مردان خان در حالى 
ــكيل حكومت در ايران باز ماند كه از  ــيدن به قدرت و تش از رس
ــرداران ايران پس از مرگ نادر بود.  پرنفوذترين و قدرتمندترين س
ــتيبانى و حمايت ايل بزرگ و نيرومند  وى عالوه بر آن كه از پش
بختيارى برخوردار بود، پس از اتحاد با اسماعيل خان فيلى، حمايت 
ــت. ضمن  ــتان و كهگيلويه را نيز به دنبال خود داش ــاى لرس لره
ــيوخ عرب  ــنايى با ش ــوابق آش آن كه به علت ارتباط نزديك و س
ــوى آنان نيز پشتيبانى و  ــتان، در بسيارى از موارد از س در خوزس
حمايت مى شد و از سوى ديگر در بسيارى از مواقع، بنا به مصالح 
ــى، حمايت فرماندهان قلعه ى مستحكم كرمانشاه را نيز با  سياس

تالش براي كسب قدرت و در دست  گرفتن حاكميت كشور و 
ناتواني و ناكامي  آن ها در اين زمينه و هرج و مرج و آشوبي كه 
در آن زمان همه جا فرا گير شده بود، زمينه را براي قدرت يابي 

سران طوايف مدعى قدرت فراهم آورده بود

كريم خان زند براى آسوده بودن از 
خطر اتحاد طوايف بختيارى براى كيان 
حكومت زنديه، سياست نادرشاه را با 
كوچ اجبارى بختيارى ها به ساير نقاط 

كشور، در پيش گرفت

كشاكش قدرت
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ــت و مهم تر آن كه بزرگ ترين و نيرومندترين دشمنان  خود داش
ــن خان قاجار»  ــم خان يعنى«آزادخان افغان» و «محمدحس كري
نشان دادند كه حاضر به قبول اتحاد با او هستند... [ولى] اقدامات 
ــت، پيامدى جز ناكامى وى در رسيدن به  ــت هاى نادرس و سياس
ــودگى  ــت و] مرگ وى باعث آس ــى در ايران [نداش قدرت سياس
ــايش خاطر كريم خان زند براى برداشتن گام هاى بعدى به  و آس

منظور غلبه بر رقيبان ديگر و تسلط كامل بر ايران شد...»4.
ــور؛  فصل هفتم: غلبه كريم خان بر رقيبان و تحكيم قدرت در كش
در فصل هفتم شرح پيروزى هاى پى درپى كريم خان زند بر ديگر 
ــيدن وى به  ــور، براى رس رقيبان و مدعيان در نقاط مختلف كش
قدرت نهايى و تحكيم قدرت او در كشور اشاره دارد. از جمله اين 
ــت.  رقيبان فردى به نام «على مردان خان كوچك بختيارى5» اس
ــردارى بسيار شجاع و نامور  بنابر روايت منابع عصر زنديه، وى س
ــال ها در خدمت «على مردان خان» معروف (رقيب كريم)  بود و س
ــود. پس از قتل  ــان داده ب ــادت هاى زيادى از خود نش بود و رش
ــارت افراد طايفه ى  على مردان خان بختيارى، مدت كوتاهى در اس
زنديه بود و پس از آزادى، به خدمت كريم خان زند درآمد و نقش 
فعالى در  مبارزات خان زند با ديگر رقيبان داشت. وى سرانجام به 
ــاركت در شورش شيخ على خان زند مورد خشم كريم خان  علت مش
ــوال سال 1176 هـ .ق به دستور  زند قرار گرفت و در روز اول ش
ــر از رقيبان  ــه اين ترتيب، يكى ديگ ــيد و ب خان زند به قتل رس
ــد. او به دنبال برقرارى  ــته ش ــر راه برداش قدرتمند خان زند از س
آرامش در حوزه ى قدرتش و سركوبى شورش هاى احتمالى ايالت 
و طوايف كهگيلويه، ميرزا طاهـر چهارمحالى را، كه فردى باتجربه 
بود، به نيابت حكومت كهگيلويه براى كمك به «هيبت اله خان» 

و مشاركت در اداره ى آن ايالت برگزيد.
ــل، به نقش بختيارى ها در  ــنده در ادامه ى مطالب اين فص  نويس

ــاندن به زكى خان (برادِر مادرى كريم خان و پسر عموى  يارى رس
وى) كه عليه خان زند شورش كرده بود و عكس العمل كريم خان 
ــى او در چهارمحال و  ــات نظام ــورش و اقدام ــل اين ش در مقاب
ــورش و مطيع نمودن مردم اين  ــركوب اين ش بختيارى براى س
ــوده  ــت. در اين زمان كريم خان زند براى آس منطقه، پرداخته اس
ــودن از خطر اتحاد طوايف بختيارى براى كيان حكومت زنديه،  ب
سياست نادرشاه را با كوچ اجبارى بختيارى ها به ساير نقاط كشور، 
در پيش گرفت. «بنابراين دستور داد تا افراد طوايف هفت لنگ را 
ــا» و «توابع فارس» و عده اى را نيز در «سرحد اصفهان  در «فس
ــه  ــپس كريم خان حدود س ــكان دهند... س تا خوار و ورامين» اس
ــركردگانى  ــان بختيارى را كه در ميان آن ها س ــزار نفر از جوان ه
ــتند،  چون «حيدرخان» رئيس طايفه ى چهارلنگ نيز حضور داش
ــجره ى نسبى خاندان زند  ــپاه خود ملحق نمود»6. نمودار ش به س

پايان بخش اين فصل است.
ــيراز و نقش بختيارى ها در  فصل هشـتم: اقامت كريم خان در ش
تحوالت اين دوران؛ در اين فصل، نويسنده به چگونگى اقدامات 
ــاله   ــم خان زند در دوره ى دوم حكومتش و اقامت چهارده س كري
ــيراز تا پايان عمرش؛ چگونگى مقابله وى با شورش  ــهر ش در ش
ــى» و همچنين عمليات نظامى كريم خان در  «ميرمهنا بندر ريگ
ــاركت بختيارى ها  در جنگ  مرزهاى خارجى و نقش مؤثر و مش
بصره و تصرف آن بندر، پرداخته است. در پايان اين فصل نيز به 
ــرح عصيان حيدرخان بختيارى عليه حكومت زنديه و كريم خان  ش
زند و سپس مطيع شدن و وفادار ماندن او به حكومت زنديه حتى 

پس از مرگ كريم خان مطالب مفيدى را آورده است.
ــينان كريم خان؛  فصـل نهم: چهارمحال و بختيارى در عهد جانش
ــال  ــروع مطالب اين فصل درباره ى مرگ كريم خان زند در س ش
ــيراز و جنگ قدرت  ــالگى در ش ــتاد س ــن هش 1193هـ .ق در س
ميان افراد خاندان زند براى رسيدن به حكومت است. از آن جاكه 
ــمكش و  ــراى خود تعيين نكرده بود، كش ــينى ب كريم خان جانش
ــت و بيش از هر  ــران طايفه زنديه درگرف ــديدى در س رقابت ش
ــوب طلبى و هرج و مرج كشور را فراگرفت. نويسنده،  دوره اى آش
ــت چهارمحال و بختيارى از جنبه هاى  ــه، به نقش و اهمي در ادام
ــت كه ديدگاهى تحليلى در  گوناگون در دوره ى زنديه پرداخته اس
اين زمينه محسوب مى شود. هم چنين در اين فصل، به بختيارى ها 
و شيوه ى حمايت يا مخالفت آنان با جانشينان كريم خان پرداخته 
ــت: «... بختيارى ها چه در  ــت. او در اين باره نوشته اس ــده اس ش

از آن جاكه كريم خان جانشينى براى خود 
تعيين نكرده بود، كشمكش و رقابت 

شديدى در سران طايفه زنديه درگرفت و 
بيش از هر دوره اى آشوب طلبى و هرج و 

مرج كشور را فراگرفت

آزادى اسراى بختيارى در همدان و مشاركت در اتحاد مثلث 
كه دو ضلع آن را بختيارى ها تشكيل مى دادند، نشان دهنده ى 

تمايل خان زند به ايجاد رابطه با بختيارى ها بوده است
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ــينان وى، نشان دادند  زمان حيات كريم خان و چه در عهد جانش
كه همكارى با زنديه را به مشاركت با ديگر مدعيان قدرت ترجيح 
ــدرت ميان طوايف زند و  ــد7» به همين دليل در جنگ ق مى دهن
ــد. در پايان اين  ــه حمايت از زنديه پرداختن ــار، بختيارى ها ب قاج
ــرح چگونگى مخالفت بختيارى ها با آقامحمدخان و  فصل، به ش
ــط خاِن قاجار با شكل گيرى حكومت  ــركوبى بختيارى ها توس س

قاجاريه و مطيع شدن در برابر خان مقتدر قاجار، پرداخته است.
ــال و بختيارى در دوره زنديه و  فصـل دهم: حاكميت در چهارمح
سياست هاى كريم خان؛ در اين فصل، نويسنده به شرح كانون هاى 
قدرت در مناطق مختلف چهارمحال و بختيارى در عصر زنديه و 
ــدن به اين كانون هاى قدرت  نقش كريم خان زند براى نزديك ش
ــران آن ها پرداخته شده است. خان زند با  و حمايت از برخى از س
ــل قدرتمند بختيارى در صدد بر آمد  «...آگاهى از توانايى هاى اي
تا با برقرارى رابطه آشتى جويانه و توأم با محبت و مدارا، حمايت 
ــبت به خود جلب نمايد. آزادى اسراى بختيارى  بختيارى ها را نس
در همدان و مشاركت در اتحاد مثلث كه دو ضلع آن را بختيارى ها 
ــان دهنده ى تمايل خان زند به ايجاد رابطه  تشكيل مى دادند، نش
ــى كه در اين رابطه  ــكل اساس ــت. اما مش با بختيارى ها بوده اس
ــت، رقابت و درگيرى هاى كريم خان با على مردان خان  وجود داش
چهارلنگ بود»8 . كريم خان در سال 1164هـ . ق ابدال بيگ پسر 
ــرد و متن فرمانى را نيز  علـى صالـح را به لقب «خانى» مفتخر ك
ــت كه در اين فصل متن كامل  ــته اس براى او در اين زمينه نگاش
ــاير  فرمان هاى كريم خان زند براى ديگر سران  اين فرمان و س
ــده است. پس از پى نوشت هاى اين  چهارمحال و بختيارى ذكر ش
ــقوط صفويه تا روى كار  ــنده حكام بختيارى را از س فصل، نويس

آمدن قاجارها با ذكر سال حكمرانى آنان آورده است.
فصل يازدهم: اوضاع اجتماعى و اقتصادى چهارمحال و بختيارى 
در عهد زنديه؛ در فصل هاى گذشته، چهارمحال و بختيارى بيشتر 
از نظر سياسى و نقش آن در تحوالت تاريخى دوره ى زنديه بررسى 
ــت، اما در اين فصل، با وجود كمبود منابع الزم در اين  ــده اس ش
زمينه،  به چگونگى اوضاع اجتماعى و اقتصادى مردم اين منطقه 
در عصر زنديه پرداخته شده است كه در واقع وضعيت ناامن كشور 
ــوچ اجبارى برخى  ــمكش مدعيان قدرت، ك در اين دوران و كش
ــختى براى زندگى  ــرايط س ــف و خانواده هاى بختيارى، ش طواي
ــنگين، ضربه ى  مردم فراهم آورده بود و از طرفى، ماليات هاى س
ــود، در پى آرامش  ــردم زده بود. با اين وج ــديدى بر اقتصاد م ش

نسبى چهارده ساله آخر پادشاهى كريم خان، صنايع دستى به ويژه 
بافت فرش هاى نفيس در چهارمحال و بختيارى تا حدودى رونق 
ــت آورد و با توجه به عالقه ى كريم خان  گذشته ى خود را به دس
ــه ى چهارمحال و بختيارى  ــه فعاليت هاى عمرانى، در ناحي زند ب
ــط خوانين قدرتمند در قريه چالشـتُر بناهايى چون قلعه،  نيز با تس
مسجد، پل، حمام و عمارت هاى اربابى ـ اعيانى احداث كردند كه 
ــتوده» و «آزاده» ـ كه ويژگى هاى  ازجمله مى توان به منازل «س

معمارى دوره زنديه در آن به چشم مى خورد ـ اشاره كرد9.
ــات چهارمحال و بختيارى  فصـل دوازدهـم: نگاهى به وضع ادبي
ــاريه و زنديه؛ در اين فصل، كه قسمت پايانى كتاب  در عصر افش
ــنده ابتدا در چگونگى وضعيت ادبيات ايران در عصر  است، نويس
ــدى را آورده، پس از آن به معرفى  ــاريه و زنديه مطالب مفي افش
ــعار آن ها  ــارى با ذكر نمونه اى از اش ــعراى چهارمحال و بختي ش
ــعراى اين خطه  ــت. معروف ترين ش ــن دو دوره پرداخته اس در اي
ــين «كرچگانى» 1089-  ــامل افراد زير است: آخوند ُمال حس ش
ــالك» 1100 – 1200هـ  ـــ . ق؛ ُمال محمد صادق «س 1179 ه
ــن«ُمجرم» 1110- 1180هـ .ق ؛ عبداهللا «حداد»  .ق ؛ ابوالحس
ـــ .ق ؛ حاج على «بينوا» 1140 – 1200هـ .ق ؛  1130- 1178ه
ــد «ماللى» 1145- 1220 ؛ حاج محمدقلى  آخوند ُمال عبدالصم
ــى ُمال آقا بابا) «حبيب» ؛ حاج محمد كريم «كريم» (؟) ؛ و  (حج

حاج محمد كاظم «همت» (؟).
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كشاكش قدرت

زماني كه جانشينان نادر موفق نشدند حكومت پابرجايي در ايران 
تشكيل دهند؛ فرصتي مناسب براي سران قبايل و ايالت فراهم شد 

تا براي كسب قدرت با يكديگر به جنگ و ستيز بپردازند




