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 سردار بي بي مریم بختیاري، زن مبارز عصر مشروطھ
 
 

 نیلوفر کسري 
  

سردار اسـعد و ھمسـر ضرغام خان  بارز عصـر  ا بي بي مريم بختیاري دختر حسینقلي خان ايلخاني، خواھر علیقلـي  لسـلطنه بختیــاري از زنــان م
وي بــه . او از زنان تحصیلکرده و روشنفکر عصر بود که به طرفداري از آزاديخواھان برخاست و در اين راه از ھیچ چــیز دريـغ نورزيــد. مشروطیت است

مثابه زندگي ايلیاتي در فنون تیراندازي و سوارکاري ماھر بود و چون ھمسر و جانشین خان بود عده اي سوار در اختیار داشت و در مواقـع ضـروري 
سردار بي بي مريم بختیاري، يکي از مشوقین اصلي سـردار اسـعد بختیـاري جھــت فتــح تھــران محسـوب . خواھان مي پرداخت به ياري مشروطه

اســتبداد (ھاي مھیج و گیرا، افراد ايل را جھت مبـارزه بــا اسـتبداد صـغیر  ھاي مختلف بین سران ايل و سخنراني ھا و تلگراف وي طي نامه. شد مي
 . ھاي ضداستعماري و استبدادي عصر قاجار مطرح بوده است کرد و به عنوان يکي از شخصیت آماده مي) محمدعلي شاھي

 
اي سردار  اي سوار وارد تھران شده و در خانه پدري حسین ثقفي منزل کرد و به مجرد حمله سردار مريم بختیاري قبل از فتح تھران مخفیانه با عده

ھا مشـغول  اسعد به تھران، پشت بام خانه را که مشرف به میدان بھارستان بود سنگربندي نمود و با عده اي سوار بختیاري، از پشت سر با قزاق
نقش او در فتح تھران، میزان محبوبیتش را در ايل افـزايش داد و طرفـداران . او حتي خود شخصا تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگید. جنگ شد

 1. بسیاري يافت به طوري که به لقب سرداري مفتخر شد
 

ھـا پرداخـت و بـا عــده اي از  کرد به مخالفت با انگلیس ھا حمايت مي سردار مريم بختیاري در جنگ جھاني اول با وجود آنکه ايل بختیاري از انگلیس
یاري چــون خـوانین پشـتکوه را بـا خـود يـار ســاخت و در يورش او پاره. تفنگچیان و سرداران خود جانب متحدين را گرفت ھـاي  اي از خوانین جزء بخت

او از سـربازان و افســران . ھا صدماتي وارد ساخت به طوري که پلیس جنــوب مبـارزات دائمـي و پیگـیري را بـا او شـروع کـرد مداوم خود به انگلیس
 2. آلماني و سرکوب و قلع و قمع راھزنان کھگیلويه و کنترل خوانین کوچک استفاده نمود

 
ھا به ھنگام فتح اصفھان خصمانه به منزل او تاختند و اثاثیه او را بـه يغمـا بردنـد و کلیـه امـوال و  قدرت سردار مريم در منطقه به حدي بود که روس

 3. امالک او را در اصفھان مصادره کردند
 

رشــادت و دالوري ايــن زن بختیــاري بــه حــدي بــود کــه آوازه شــھرت و آزادگیــش در سرتاســر میھــن پیچیــد و مـنزل او مـأمن و پناھگــاه بســیاري از 
؛ فن کاردف، شارژ دافر سابق آلمان به خانه )در جنگ جھاني اول(ھا  آزاديخواھان عصر مشروطه شد به طوري که ھنگام فتح اصفھان توسط روس

ھي  58ھــا از روســھا و کشـته شـدن  سردار مريم بختیاري پناه برد و مدت سه ماه و نیم در پنـاه او بـود تـا اينکـه پـس از شکسـت بختیاري نفـر را
ماس  به پاس حمايت. کرمانشاه شد و از آنجا به برلن رفت ھاي سرسختانه بي بي مريم از فن کاردف، امپراطور آلمان، کمان تمثـال میناکـاري و ال

ين  فت ا نشان و ھمچنین صلیب آھنین خود را که مھمترين نشان دولت آلمان بود، براي او فرستاد و او تنھا زني بـود کـه در دنیـا توانسـت بـه دريا
 4. نشان نائل آيد

 
ھمچنان ادامه يافت به طوري که دکتر محمد مصـدق حاکـم  1299و کودتاي  1919ھا در طي قرارداد  جريان مبارزات سردار مريم بختیاري با انگلیس

 . پس از مخالفت و عزل از اصفھان راھي بختیاري شد و مدتھا مھمان سردار مريم بود 1299فارس در زمان کودتاي 
 

خان در اصـفھان بـه دسـتور رضاشـاه، زنــدگي را بـدرود  ش سه سال پس از شھادت فرزنــدش علي. ھـ1316سردار مريم بختیاري در سال  مـردان 
 5. گفت
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