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 چکیده 
. شود انجام می شرع اسالم    مطابقاسالمی اغلب بر این فرض استوار است که تقسیم ارث    ههای جامعتحلیل

که فرزندان   ،اسالمی  ه، تخطی از قاعدبختیاری  خوانین برجستهیکی از    ،نامه از سردار اسعدبررسی دو وصیت

نامه بخش سردار اسعد در این دو وصیتدهد.  را نشان می   ،برندذکور به طور مساوی از دارایی پدرشان ارث می 

او به عنوان یک رهبر  تا    کندمیخویش منتقل    هپسران مورد عالق  ای از دارایی و امالک خود را به یکی ازعمده 

 نامه پایه و اساسبه عالوه، این دو وصیت  کار خود ادامه دهد.  بختیاری و هم در ایران به  هدر جامعهم  قدرتمند 

های غیرمنقول شهری، درآمدهای حاصل از عوارض پل، و ، دارایی زمیندهد که شامل  ثروت وی را نشان می 

 را   برای چند نسل اده خاصدر یک خانو   ماندگاری ثروت و قدرت نامهاین دو وصیت  باشد.سهام شرکت نفت می 

 تبیین شود.  اشقوانین عرفی اسالم و  پذیریسازش  کند تاکمک می  در این خصوص ، به عالوهدهدشرح می 

 . ارث نامه،سردار اسعد، وصیت واژگان کلیدی:
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علیقلی اسعد)دوم(حاج  سردار  انقالب    ،خان  قهرمانان  از  یکی  و  بختیاری  برجسته  رهبر 

توانست  ها هرگز نمی فردی ثروتمند و قدرتمند بود. وی بدون حمایت بختیاری  ،مشروطه ایران 

هیج یک از دو منصب    ،1م ۱۹۰۶جز زمانی کوتاه در سال    ،که اونقش ملی ایفا کند و هم این

ر اختیار نداشت. این امر تا حدودی به خاطر ای یعنی »ایلخانی« و «ایل بیگی« را دمهم قبیله

در نهایت  که    ،بینایی او بود  فزاینده  ضعف  دلیلای به  طور تا اندازهو همین  فرزند ارشد نبودن 

مرگش از  قبل  سال  انجامید.م ۱۹۱۷اکتبر    ۲۶در    ،سه  کاملش  نابینایی  به  ضعف    ،  وجود  با 

  بینایی
ً
  بخشی از عالقه و  ، سردار اسعدبیگیدر نتیجه عدم احراز مقام ایلخانی یا ایل  و احتماال

نخبگان حاکم بختیاری، یعنی   بیشتر انرژی خود را صرف زبان، ادبیات، تاریخ و مسافرت کرد.

عموزادگانش  و  را  ،برادران  بهو    خاندان روشنفکر    او  غیر  آگاه  می  دنیای    دانستند. بختیاری 

آن،  قر   متعاقب  در  ، اردادیهیچ  لینچ  برادران  با  بختیاری  جاده  مورد  در  ویژه    سال   به 

با خوانین در دهه نخست قرن بیستم بدون تأیید  ت  م و قراردادهای مختلف نف۱۸۹۸/ق۱۳۱۴

   .شد منعقد نمیاو 

  ، نخست   هناموصیت  حائز اهمیت است.بسیار  وی  از    2نامهدو وصیت  ،با توجه به این پیشینه

با تنظیم    هرگز اجرا نشد  ،رسمی بود  که غیر  توسط یک روحانی شیعه و   دیگری  هناموصیتو 

شد  قبلی  جایگزین  مجتهد  یک  توسط  آن  وصیت  .تأیید  دو  این  آن انحرافات  از  چه  نامه 

را    اشقوانین عرفیکند بار دیگر سازگاری اسالم و  میاسالمی تلقی    هگرای غربی قاعداسالم

  های ایرانی مشخصی خاندان در    ثروت و قدرت  ماندگاریکه  آن    ترمهمشاید  د و  دهنشان می

 کننده  شخصیت خود وصیت  .د دهمی  شرح   را   طی چند نسل
ً
  ه این انحرافات از قاعد  احتماال

توجیه می  مفروض  که  کند،  را  این زمینه  کسی  نوآور واهمهدر  از  این  نداشت.   یای  که  جالب 

 
 )م(. . م بود۱۹۰۵ق/ دسامبر ۱۳۲۳صدور حکم مستعجل سردار اسعد به عنوان »ایلخان« بختیاری به تاریخ ماه شوال .  1
برداری، و انتشار دهیم.  نامه را مطالعه، عکسم، که اجازه دادند این دو وصیتبسیار سپاسگزار . از سهراب اسعد در تهران 2

پروفسور  بنانی،  امین  پروفسور  از  می   لمبتن  آن  همچنین  تشکر  نقدهایشان  و  تفسیرها  خاطر  به  ضیائی  حسین  کنم.  و 

رغم  به  ،کار   این:  شدنگاشته مینامه  دو وصیت  ی بر وضع نهایییاداشت  بایستمی)  .خواهد بوداشتباهات تنها متوجه من  

 .(اجرا و ثبت شد م[۱۹۳۱مارس  ۱۳۰۹/۲۹فروردین  ۹]در  کنندهمطابق شروط وصیت ،آمیزیک چالش تهدید
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در تقسیم    بینی شده، یک فرایند سنتی پیشصلح  روشسردار اسعد مبتکر این امر نبود، بلکه از  

 1. استفاده نمود ،ارث

کنند  ها مشخص میکند، زیرا این شیوههای تقسیم ارث به تبیین جامعه کمک میشیوه

منتقل می دیگر  نسل  به  نسل  از یک  ثروت  چگونه  پایه  بشود.  که  اصلر  به مسائل   آنها  ،این 

تصریح   ،قوانین اسالمی، از جمله شیعه  ،به طور خالصه  .کنندازدواج و منزلت اشاره میقدرت،  

، اما دختران نصف سهم  برندسهم میه طور مساوی  به فرزندان ذکور از میراث پدری  کند کمی

ول همسر خود را به  هشتم از دارایی منقیک ،شیعهقانون طبق   ،. زوجهگیرندیک برادر ارث می

می اما  نبر ارث  منقول  ازد،  غیر  زمین  ،اموال  نمی  ،مثل  دریافت  همچنین د.  نکنسهمی 

 2.دوصیت کندارایی خود را آزادانه اموال و سوم از کننده حق دارد یکوصیت

بر   مختلف را در   ه پنج مسئل  ، وصیت نخست، ۱۹۰۶سردار اسعد در سال    هوصیت اجرانشد

   به رسمیت شناختن خسروخان ساالر ارفع.  ۱گرفت:  می
ً
  ، اشبرادر تنیتنها    ،سردار ظفر(  )بعدا

.  ۳؛  از سهم مشترکشان خسروخان  میان سردار اسعد و  میراث پدری    تقسیم.  ۲به عنوان قیم؛  

روستای   سه  جوان   مشخصاختصاص  پسر  دو  به  بیشتر  نه  امالک .  ۴؛  و  و  دارایی  تقسیم 

اختصاص    ،خانجعفرقلی  ،مانده به دو قسمت، که یک قسمت به فرزند ارشد و محبوبباقی

.  ۵و    ؛کردمیواگذار  خان  خان و محمدقلیدیگر را به دو فرزند دیگر محمدتقی  نیمو    یافتمی

 زنان خانواده.اعطای کمک معیشت ساالنه به  

د برادر  پنج  اسعد  تنی   اما  3اشت سردار  برادر   تنها پسران  این دوبود.  وی    تنها خسروخان 

ایلخانی حسینقلی بختیاریخان  ثروتمندترین  و  قدرتمندترین  نوزدهم،   ،  قرن  بی  در  بی  از 

م متولد شد  ۱۸۵۶سردار اسعد در سال    .، بودندخان زراسوند دختر الیاس  ،جان حاجیه مهری

خسروخان پنجمین   .بزرگسالی رسیدند هبه مرحلبود که  پسریو چهارمین فرزند از میان شش 

چهار پسر دیگر از سه زن دیگر  تر بود.  فرزند و حدود پنج تا هفت سال از سردار اسعد کوچک

 
1. Ann K. S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia (London: Oxford University Press, 1953), 

200. 
2. N. J. Coulson, Succession in the Muslim Family (Cambridge: The University Press, 1971), 113-

114. 
حسینقلی3 فرزندان  نجفقلی.  اسفندیارخان،  از:  بودند  عبارت  سنی  ترتیب  به  امیرقلیخان  علیقلی خان،  خان، خان، 

 )م(.   خان.خسروخان، و یوسف
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کشته  در اصفهان  السلطان  م توسط ظل۱۸۸۲ایلخانی در سال  بودند.  ایلخانی  خان  حسینقلی

 
ً
تالش برای حل و فصل میراث ایلخانی میان    ای از خود به جا نگذاشت.نامهوصیت  شد و ظاهرا

   ،شش فرزند و دو برادرش 
ً
بر سر امالک حاصلخیز میزدج واقع در چهارمحال و غرب   خصوصا

   اختالفات شدید و طوالنی به وجود آورد. ،اصفهان 

 1. ددست یافتن  ای به توافقگونهرسد به  میم به نظر  ۱۸۹۴دوازده سال بعد، یعنی در سال  

سهمی بدست آوردند که به   (سردار ظفر)  ساالر ارفعخسروخان  سردار اسعد و    ،توافقاز این  

. در آن سال، تحت مالکیت داشتندآن را به طور مشترک  م۱۹۰۵- ۱۹۰۴ تاتنی عنوان برادران 

رهبری    و نقش  کرده بودندازدواج    دیگرکه    پسرانیاعطا کردند    پسرانشانآن را تقسیم و به    آنها

   .گرفتند میرا در بختیاری و سیاست ملی بر عهده  
ً
طی یک فرایند مشابه    ،هر دو خان   احتماال

پیشارث زندگ  ،بینی شدهبری  طول  پدرشان،در  کردهجداگانه  اموال  انی  دریافت  .  بودند  ای 

حدود    صورت نگرفت تا  شان دریتقسیم نهایی بین سردار اسعد و ساالر ارفع از میراث مشترک پ

شان یک سال قبل  تقسیم داراییقرعه انداختند.    بود  مانده  باقیچه  برای آن   کهم  ۱۹۱۱سال  

وصیت نوشتن  شده  هناماز  شروع  وصیتبود  اول  نگارش  هم  هنام.  عزیمت اول  با  زمان 

  2. چشم و دیدار با برادران لینچ در لندن بود  همعالج  با هدفالوقوع سردار اسعد به اروپا  قریب

غیبت طوالنی سردار اسعد، وی احساس کرد که الزم است کسی را برای سرپرستی بر   بخاطر

   ،بود  فرزند ارشد وی که به تازگی ازدواج کرده  ،خان اش تعیین کند. جعفرقلیخانواده
ً
 احتماال

مسئولیت این  بی  برای  و  جوان  بود.خیلی  ارشدش   شاید  تجربه  برادر  یا  و  اسعد  سردار    ، پدر 

اسعد   سردار  می  (،اول)اسفندیارخان  حساب  به  منطقی  بودند.  آمدندافراد  مرده  دو  هر   اما 

جایگاه او نزد ایلخانی  اما شأن و  نبود،  دوم  برادر تنی سردار اسعد  سردار اسعد اول  اسفندیارخان  

بود.  دوم  اسعد  این   همچون سردار  بر  عنوان    ، اسفندیارخان   ،عالوه  به  خود  تصدی  در مدت 

  ه . مسئلاز حسن شهرت باالیی در توانایی، عدالت، و صداقت برخوردار بود  ،ایلخان بختیاری

 
1. Ḥājj Khusrau Khān Sardār Ẓafar, "Tārīkh-i Bakhtiyārī", 1329/1911-1333/1914. 

 . ۸۵-۸۴(، صص ۱۹۳۵تا زمان مرگش در سال  یهایهمچنین شامل مدخل)
سفر دوم وی به  زمان   یا خیلی نزدیک بهزمان همو    صورت گرفتم  ۱۹۰۵ق/ ۱۳۲۲اول در اواخر سال    هنامنگارش وصیت.  2

 اسعد  کند که سردار  ، با این حال نویسنده القا میق اتفاق افتاد۱۳۲۴اروپا نبود، زیرا این سفر در سال  
ً
 با در نظر  ،احتماال

 )م(. . دبرآمد اموال خود را وصیت کندرصدد  ،به اروپا دور  گرفتن سفر نه چندان
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بودند از    چون رقیبکه دیگر برادران ناتنی  و این  1م ۱۹۰۶سردار اسعد در سال  خود  ایلخانی  

  ، ساالر ارفع   خسروخان   ،اشاین امر مستثنی شدند، بنابراین تنها فرد مورد اعتماد وی برادر تنی

ماند. و    باقی  خسروخان  میان  نزدیکی  پیوندهای  این،  بر  بین  عالوه  بخصوص  اسعد،  سردار 

وجود داشت. این صمیمت میان عمو و   ،خانسردار اسعد، جعفرقلیبزرگ  پسر  خسروخان و  

  2است. غیرمعمول برادرزاده در بختیاری 

اختی  هنامین، وصیتبنابرا اعطای  با  ارفعنخست  ساالر  به خسروخان  مکرر    ار  دستورات  و 

بر تقسیم  َنَسبی  برابر  مبنی  ذکر    خان قلی)مهدی  شود میشروع    ارث مشترکشان بین پسران 

ا امالک کوچان،  ی  ی مشخص. سه روستا(استارشد خسروخان    پسر  نامهشده در این وصیت

  که ،سالهده  ب به محمداستاآباد، و ر عیسی
ً
کودک   ،باباو خان   ،اعظم ملقب گشت به ساالر بعدا

  ، بی آغا بیگمبیسردار اسعد، یعنی    تراهمیتو کماعطا شد. این دو پسر از زن دوم    ،خردسال

سهم بیانگر  جایگاه و مقام مادر، نه سن وی،    بودند.  ،دختر آقا طالب از طایفه کاهکش یا کهیش 

  .است کمتر

   جعفرقلی، یعنی  دیگر  سه پسر
ً
نخست به سردار بهادر ملقب شد و پس    سالههجده  حدودا

سالاز   در  اسعد  سردار  یافت  م۱۹۱۷  ق/۱۳۳۶  مرگ  لقب  سوم  اسعد  محمدتقی  و    ،سردار 

 
ً
   که  ،الهسنه  حدودا

ً
همان در    نیزساله  و محمدقلی هفت یا هشت  به امیر جنگ ملقب شد،  بعدا

بهادر  ۱۹۱۷  سال یعنی سردار  از  .را دریافت کرد  ،لقب جعفرقلی،  فرزند  و  مهم  این سه  ترین 

بدالوند  ع  هخان از طایفدختر خواجه خلیل  ،مبی صنسردار اسعد، یعنی بی  ترین زن محبوب

از این    ،منوچهر   ،پسر دیگر وی  ،برد)در مدتی که سردار اسعد در اروپا به سر می  بودند  اریبختی

 زن به دنیا آمد(. 

  او با تأکید گفته  ؛دیک اصل »غیراسالمی« را تصریح کر   ،نخست  هنامدر وصیت  ، سردار اسعد

دارم سهم    چهام که نصف آن )جعفرقلی، محمدتقی، و محمدقلی( گفته  من به این برادران: »بود

در ارتباط   )اول(  نامهقسمت آخر وصیتگیرد«.  جعفرقلی است و نصف دیگر به سایرین تعلق می

بی دختر بی  ،جان بی خانم شد تا حق بی  دستور داده  با دختران سردار اسعد است. به جعفرقلی

 
 )م(.  پیشتر تصحیح گردید.. 1
2 

ً
 )م(. . است این موضوع را مطرح کرده ،ای و خانوادگیهای قبیلهبا در نظر گرفتن اختالفات و رقابت ،. نویسنده احتماال
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خواهر تنی دویست تومان در سال دریافت کند و به سه خواهر  را پرداخت کند، یعنی یک    ،صنم

هر کدام صد تومان در سال   ،بی آغا بیگمدختران بی  ، بیگم، معصومه، و لیالیعنی ماه  ،اشناتنی

  خواهران تنی خود هر کدام از  هر سال بایستی به  نیز  . محمدتقی و محمدقلی  پرداخت شود

، تاجی، طوبا، و کفایت بود( صد  1جانشان خانمنامه نیامده، اما اسامیشان در وصیت)که نام

این مبالغ اگر   شد. شان پرداخت میبه پسران   ،در صورت فوت   ، تومان پرداخت کنند. این مبالغ

  چه  
ً
یعنی نصف سهم   ،توانست سهم شرعی دختران میسخاوتنمدانه بود، اما به سختی  احتماال

 .  باشد   ،یک برادر
ً
.  ازدواج خوبی خواهند داشت ها  که آن   فرض کرده بود سردار اسعد    احتماال

، محمدجواد  ش جان با پسر عموی مهم و ثروتمندبی خانمازدواج خوبی بین بی  ، پیش از این

اقبال)  الدولهمنتظم اول  اسفندیارخان ارشد  پسر    ،(بعدی  سردار  اسعد    صورت گرفته   ،سردار 

شده در قانون شیعه لزومی ندارد. در  پرداخت سهم به فرزند ذکور هر یک از دختران فوت  .بود

که  جالب آن   .2شدند ها از سهم محروم میاین قانون، اگر پسران و دختران دیگری بودند، نوه

سهم بیشتری   ،بی صنم نی بیوی، یع   ترین زنمهمدختر ارشد سردار اسعد از    ، جان بی خانمبی

کرده دریافت  خواهرانش  مکان  هناموصیت  است.  از  نام  ذکر  با  زمان  3اول  اینکه    و  4و  گواهی 

  . یابدخاتمه میرسیده است،    ،فردی که ناشناخته مانده   ،5السلطاناداعتض  محتوایش به اطالع

این    امضا کند و یا شهود باشد.که کسی  قلی« است، بدون اینهر »علیدر پایان نیز مزّین به مُ 

 ه است. دست خود سردار اسعد نوشته شدنامه به وصیت

نوشته نشدخود س  توسطدوم    هناموصیت اسعد  اسلوبه استردار  و    .  آن    فارسِی نگارش 

به یک مصدر و خاستگاه مذهبی    -و بعضی حروف اضافه فارسی هستند  تنها افعال-  شدهعربی

   ،اصفهانی  یمجتهد  ،نصرالله تقوی  ،)نخستین شاهد.  اشاره دارد
ً
نامه را نوشته وصیت  احتماال

وصیتب.  (است عالوه،  قاعد  نامهه  یک  از  پس  است.  فهم  قابل  و  به   ،اساسی  همختصر  که 

 
ویست تومان پرداخت  د جان همان دختر ارشد سردار اسعد است، که جعفرقلی نیز موظف بود هر سال به او  . این خانم 1

 )م(. . کند
2. Coulson, Succession in the Muslim Family, 111. 
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 که تقسیمات تابع شریعت است،و این  دهدکننده گواهی میسالمتی و وضعیت روحی وصیت

 شود، میمنتقل  به وراث    سردار اسعدیک بخش خاص از دارایی    ، عمل نشودحتی اگر چنین  

  جونقانکل  از جمله    ، یک قسمت از امالکبر این اساس،  .  است  ُمهر »علیقلی« آمده  سپس

کامل( مالکیت  دانگ،  از)شش  یکی  و  بزرگ  ،  چهارمحال  پربارترینترین  در  به   ،روستاها 

، که جعفرقلی باید نیمی  نشده  قید به طور اخص    ،نامهدر این وصیت  .واگذار شد  خانجعفرقلی

 دهد که در عمل چنین بوده از امالک پدر خود را دریافت کند، با این حال برآوردها نشان می

آخر وصیتاست.   بند  استهمچنین  این موضوع  بیانگر  نیز  چندنامه  هر  شکل   ،  به  توجه  با 

  توان آن را بیان نمود. که یک مجتهد آن را تنظیم نموده؛ به صراحت نمیوصیت، قانون، و این

که شامل مالکیت   سهیم شدندبخش دیگری از دارایی را    1خانسه برادر تنی دیگر جعفرقلی

دو    ،اول  هناموصیتهمچون    ،نامه نیزدر این وصیتهای دیگر است.  ه و بخشکامل چندین دِ 

 به طور مشترک سهم کمتری دریافت کردند.    ،بی آغا بیگم، یعنی بیتراهمیتزن دوم و کمپسر  

بهقابل توجه    تغییریک   این است که یک    هناموصیت  نسبت    ، روستاسهم، یعنی یک  اول 

 است.   اش در نظر گرفته شدهدر طول زندگی  ،بی صنم سلطان زن محبوب، بی  هبرای استفاد

 آن از زن دوم  ذکری ،مود هنامدر وصیتهمچنین 
ً
،  به میان نیامده موقع مرده بود، ، که احتماال

   .است   گونه کمک معیشتی برای دختران سردار اسعد لحاظ نشدهکه هیچبه عالوه این
ً
 احتماال

 .بود داده  عطایایی به آنان اول سپری شده، سردار اسعد  هنامطی این هفت سالی که از وصیت

هایی دارایی  ان شدر طول زندگی  نیز  پسر سردار اسعد  از شش  همچنین ممکن است که برخی

کرده  پدراز   آن   .باشند  دریافت  از  جالب  شده  که  واگذار  روستای  وصیتسه  به اول    هنامدر 

ب« ذکر  استاتنها اعطای روستای »ر   ،دوم  هنامفرزندان زن دوم، در وصیت  ،بابامحمدخان و خان 

ال ؤ بنابراین، س  است.  به میان نیامده  آباد« ذکریشده و از دو روستای دیگر »کوچان« و »عیسی

 
ً
هرو« است که  مشابه آن روستای »گ بود؟ به آنها واگذار شده اینجا است که آیا این امالک موقتا

به   ،دوم هناماول به یکی از پسران خسروخان ساالر ارفع واگذار شد اما در وصیت هنامدر وصیت

 
 )م(.. خان، و منوچهرخانخان، محمدقلی. محمدتقی1
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محمدتقی یعنی  اسعد،  سردار  پسران  از  تن  محمدقلیخان سه  منوچهرخان  ،  و  انتقال خان، 

 .یافت

وارض  ع  تهران،   ی درهایامالک بهبهان، عمارتشامل  ،  یبند   تخصیصبا    دوم   هناموصیت

  به عنوان  ، برداریت نفت بختیاری و اولین شرکت بهرهشرک  نفت در  بختیاری و سهام  هپل جاد

جعفر  مشترک  محمدتقیقلیسهم  و  می  ، خان خان  شد  ).  یابدخاتمه  خان  محمدتقیقرار 

مادرش روستای  صنمبی  ،همچنین  دریافت    ،بی  مرگش  از  بعد  توافق(کندرا  از  پس    نامه . 

درآمدهای حاصل از جاده بختیاری، سهام شرکت نفت بختیاری و نخستین    ،م۱۸۹۴ق/  ۱۳۱۲

سهم هر خانواده که    ،ایلخانی تقسیم شدیایلخانی و حاججناح  برداری بین دو  شرکت بهره

 1.بود  جناح ایلخانیدر  سهم سردار اسعد یک قسمت از آن شش قسمت  شش قسمت شد و  

   .خان رسیدخان و محمدتقیجعقرقلیبه  ،نامه دوم در وصیت ،نیزاین سهم 

نشان  بند  طریق این  از  تجارت  افزایش  نتیجه  در  سیاسی  و  اقتصادی  تحوالت  دهنده 

شرکت    پس از  ،شان رانقش ملی  همچنین افزایش  است و  آنان بختیاری و کشف نفت در قلمرو  

وز  در  حضورشان  و  مشروطه  انقالب  والیاتخانهتاردر  حکمرانی  و  می  ،ها    کند. منعکس 

جعفرقلی وضوح  به  بند  این  در  شده  ذکر  نقدی  درآمدهای  و  اندازهمستغالت  تا  و  ای  خان 

را محمدتقی محبوب    ،خان  فرزندان  عنوان  اسعدبه  بدینمجزا    ، سردار  و  موقعیت  نمود  سان 

زیرا که تقسیم   رسمیت بخشید.برترشان را در برابر ایل و سپس در سطح ملی و دنیای سیاست 

به این معنا بود که هیچ کدام توان الزم را برای نگهداری  وت میان فرزندان به طور مساوی  ثر 

به    ،خان نیروها و مواضع فرماندهی نخواهند داشت. همچنین الزم به ذکر است که از جعفرقلی

که نیازهای برادران و خواهران کوچکترش را مورد  رفت  انتظار می  ، خانوادهعنوان فرزند ارشد  

 توجه قرار دهد.  

   نامهای به وصیتضمیمه
ً
، که یک دانگ  با همان خط و در همان زمان اضافه شده   ظاهرا

ها  جان و سردار اقبال که پیشتر از آن بی خانمفرزند بی ،شه« میزدج را به جهانگیرروستای »گو

 . این تغییر  کنداعطا می  یادشد،
ً
خان به حقوق خواهرش  م احترام جعفرقلیوگر تدابیان   احتماال

 
 )م(. . نیز سهیم بود  ،خسروخان ،ششم برادرش . در سهم یک1



 پژوهش در تاریخ، سال دهم، شماره  ۲۹، پاییز و زمستان   ۱۳۹۹/ ۱۱۱

 

 
 

  ، عالءالدولهد.  کر ایجاب میکند، که این حق را  را یادآوری مینامه اول  است و آن بخش از وصیت

  ، نامه بودند. این سنداسعد نیز شاهد این وصیتسردار  ناشناخته است. سه برادر    ،شاهد سوم

و در   کردتأیید    نیز  ،شیخ نورالله  ،یک مجتهد برجسته اصفهان  را  ،شهودشبا امضاها و مهرهای  

 اجرا شد.   ،چهار سال بعد از مرگ سردار اسعد  ،م ۱۹۲۱ق/۱۳۳۹سال 

اینؤ س به  که در وصیت، چنان کهتوان مشخص کرد  آیا میجاست که  ال  این امر  اول  نامه 

 جعفرقلی  اما در دومی چندان محرز نیست،  صراحت آمده
ً
نصف میراث پدرش و یا    خان واقعا

نامه مطابق که وصیت  ، با فرض اینریاضی تقریبییک محاسبه    ؟حتی بیشتر را به ارث برده

به لحاظ   توانستچه که میاین دارایی از آن   دهد که نیمی ازموازین اسالمی است، نشان می

سوم را  کننده ممکن است یکصیتو  ندارد.  چندانی  ، فاصلهمنتقل شوداسالمی به یک وارث  

اراده خویش   بازمانده اختصاص دادهو یک  1باشد   وصیت کردهبه  بیوه  به   باشد، که   هشتم را 

درصدیک نه  یا  باقی   یازدهم  پسر  شش  هر  یک.  ماندمی  برای  آن  یکاگر  به  یازدهم  سوم 

 کرد. دریافت میدرصد از کل را  ۴۲، وی در حدود  باشد  خان اضافه شدهجعفرقلی

درصد کل دارایی را  ۷۰خان در واقع حدود سهم جعفرقلی که با این حال، یک مطلع گفته 

ا  ب  نامه دوم آمدهکه در وصیت  روستاهاییدر نظر گرفته شده برای    نسبیارزش  دهد.  نشان می

مواردی از این دست  شش دانگ و    ،جونقان   ،به عنوان مثال،  تملک سردار اسعد   بخش تحت

شده داده  مرتبط  ،شوربختانه  .است  نشان  منبع  محاسبه،  ، دو  با    عصرهمکدام  هیچ  برای 

برای امالک  کی حکم)فرمان( سلطنتی  ی  ؛نامه دوم نیستند وصیت با مالیات زمین  ارتباط  در 

است شعبان  شاه  ناصرالدین  که  ،میزدج  تاریخ  دسامبر  ۱۲۸۴به  نوامبرـ    برایم  ۱۸۶۷ق/ 

کردخان  حسینقلی صادر  در    ایلخانی  دومی  ایران و  جغرافیای  جلدفرهنگ  استان  ،  دهم   ، 

شده  م۱۹۵۴ش/ ۱۳۳۲سال    اصفهان  کامالً است.    ذکر  اسناد  این  از  استفاده  به    ، مجزا  در 

  که رابطه میان روستای معروف و . عالوه بر این، ممکن است  باید احتیاط کرد  ،محرز   یدالیل

  . دهدمی  نشان را  های آشکار میان این دو منبع  باشد، که تناقض  اش تغییر کردهدهات وابسته 

 دهند. ارائه می  را تقریبی سنجشیک ، هر چند هستندئز اهمیت این اسناد حا

 
سوم اموال خویش را آزادانه در هر جا و به هر کسی وصیت کند. بنگرید  کننده مختار است یکوصیت ،. طبق قانون شیعه1

 )م(. . های پیشینبه بحث



 خان سردار اسعد نامه فارسی از حاجی علیقلی دو وصیت / ۱۱۲

 

برخوردار  این فرض را هم باید مطرح کرد که سایر امالک در هر سهم از اهمیت ناچیزی  

بودند  مهم  اگر  زیرا     ،بودند، 
ً
احتماال اسعد  را  سردار  به    ،بخشی  متعلق  مشخص    وی که  بود، 

 ،به یقین دریافت نمود و  را  ین سهم  خان بیشتربه وضوح مشخص است که جعقرقلی  کرد.می

که او نیمی از سایر   ، به ویژه هنگامیاز دارایی و امالک سردار اسعد را به ارث برد  نیمیوی  

از    احتمالی  انحراف  شیوه تقسیم ارثاین    .نموددریافت  نیز  درآمدهای ذکرشده در بند آخر را  

   ،که طی آن دهد،  را نشان می  موازین اسالمی
ً
بی آغا )بی  زن دوم  دختران و همچنین احتماال

ار  بیگم( یعنی محمدخان و خان از  این زن،  و دو پسر  سهم کمتری    نیز  ،باباث محروم شدند 

   .دریافت کردندنسبت به سایر برادران 

اطمینان میآن  با  که  فرزند این است که جعفرقلی  گفتتوان  چه  اندازه کمتری  تا  و  خان 

این   ،خانمحمدتقی  ،دوم و  نامتناسبی سهم بیشتری دریافت کردند  ه مادر که جایگا  به طور 

  کدام منابعهیچ  درآمدها  و  ،در درجه اول  ،لکاست. مِ   کننده در این خصوص بودهتعیین  یعامل

درآمدهای   یاعواید یعنی »حق پل«،  از که مالیات ساالنه قبیله ، مگر ایند ای نبودنقبیله درآمد

»حق   از اصطالح  ،این نوع مالیات  هدر ارجاع ب  ،البته در اسناد بختیاری.  را شامل شود  )ها(،پل

های بختیاری در اواخر قرن کنند. با این حال، اینها منابع اصلی ثروت خان استفاده نمی   پل«

به  همچنین    واین موضوع در سایر اسناد بختیاری نیز تأیید    نوزدهم و اوایل قرن بیستم بودند.

شکال
َ
  شود که پیشنهاد دهدمید وسوسه  )فر   .شده است شده نیز اشاره  بینیارث پیش  برخی ا

 نمودهمیخانوادگی را تشدید  های درون رقابت  یچنین تقسیم نابرابر
ً
شده  نیز چنین    ، و احتماال

و جز   تقسیم آگاهی داشتند ها از اینخیلی زودتر از این مورد،در این  ،وارثان  ،. با این حالاست

سایر برادران ثروت بیشتر برادر بزرگ و    ،بنابراین  نداشتند.پذیرش این ترتیبات انتخاب دیگری  

مسئله این نیست که این اصول    ،جادر این  .بودند(  پذیرفتهرا  او  مسئولیت بیشتر    در عین حال

کم توسط یک خان این است که این اصول دست  موضوعاسالمی یا غیراسالمی است، بلکه  

   بختیاری
ً
ص منابع اقتصادی بیشتر به یکی برای تخصی  ایبه عنوان وسیله  دیگران   و یا احتماال

   خود  ، که به نوبهاست  استعمال شدهاز فرزندان  
ً
منجر  بیشتر وی  ثروت    به قدرت بیشتر و متعاقبا

 شد. می
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 کنندهدریافت مقدار مالکیت  جغرافیا  1فرمان آن روستا و موقعیت

 ۶۸۷.  ۵ جونقان، میزدج 
 تومان

۴۹۰۶ 
 سکنه

۶ 
 دانگ

 جعفرقلی

 
 میزدج شه، گو

۱۰۲ 
 تومان

۵۴۷ 
 سکنه

۶ 
 دانگ

 ، دانگ جعفرقلی  ۵
 دانگ  ۱

 جهانگیر

 ۲۰۴ ران، میزدج کُ 
 تومان

۱۰۲۹ 
 سکنه

۲/۱  ۳ 
 دانگ

 جعفرقلی

 ۱۷۶۵ ـــ  لک، الر مَ  رغمَ 
 سکنه

۲/۱  ۱ 
 دانگ

 جعفرقلی

 ۳۳۳۱ ـــ  رو، کیار هگ
 سکنه

۶ 
 دانگ

،  محمدتقی
 و منوچهر  محمدقلی

 ۵۵۷ ـــ  آباد، گندمانحاجی
 سکنه

۶ 
 دانگ

،  محمدتقی
 و منوچهر  محمدقلی

چه
ُ
 ۴۰۲ ، میزدج ُچل

 تومان
۱۷۰۴ 
 سکنه

۶ 
 دانگ

 بابامحمد و خان 

 ۱۲۱ ب، میزدج استار 
 تومان

۴۱۳ 
 سکنه

۶ 
 دانگ

 بابامحمد و خان 

 ۱۴۱۹ ـــ  ردنجان، میزدج پُ 
 سکنه

۶ 
 دانگ

بی صنم سلطان و  بی
 محمدتقی

 

 
نشان  م میزان مالیات را ۱۸۶۷ق/ ۱۲۸۴خان در سال  شاه به حسینقلیرسد طبق فرمان سلطنتی ناصرالدین. به نظر می1

 . )م(. دهدمی
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 نامه نخست سردار اسعد وصیت متن . ۱ضمیمه  

 

 ده و متعال نایبنام خداوند بخش

ر  اختیار اوالدم با حاج خسروخان ساال نویسم از این پس  نامه میاین مختصر را برای وصیت»

می می  باشدارفع  وصیت  را  اوالدم  همان و  خدمت  کنم  ارفع  ساالر  به  من  حیات  در  که  طور 

م میان اوالد  یچه ملک دارباید آن کردند پس از این نیز هم خدمت به او بکنند. ساالر ارفع  می

، و دو دانگ  کهرو و بلداجی و امالک بهبهان و سورشجان  که امسالخودمان قسمت کند. چون 

ایم، باید معادل قرار داده)فرزندان خسروخان(    مهدیقلی و چهار برادرشقسمت  کاوانک را میان  

  ماند چه باقی میو آن   1از امالک میزدج و غیره به اوالد من رو کند این امالک حاج خسروخان  

ارفع باید به که در مقابل امالک مهدیقلی و برادرهایش، ساالر    ،قسمت بکند از این امالکدو  

بابا بدهید و این سه برادر غیر  ب را به محمد و خان استاآباد و ر عیسی  . کوجان،اوالد من رو کند

چه در مقابل امالک مهدیقلی و بردارهایش قسمت  . باقی امالک آن از این سه قریه حقی ندارند

و    بنام جعفرقلی  رسد)یک قسمت( به من می  چه باقیمانده دو قسمت شودو آن   اوالد من شود

باشد، به این طور که نصف مال جعفرقلی و نصف مال محمدتقی و  محمدتقی و محمدقلی می

ام هر چه من دارم نصف از جعفرقلی است و  . مکرر در حیات خودم به برادرها گفته محمدقلی

)یعنی خواهرانشان( را در سال یکصد تومان نقد برادرها   تران نصف از سایر اوالد من است. دخ

جان  را جعفرقلی باید بدهد. خانم  2بیگم و معصومه و لیلی جان و ماهکه خانم، به این طوربدهند

بدهد تومان  یکصد  سال  در  را  نفر  سه  آن  و  تومان  دویست  سال  در  دیگر  را  دختر  چهار   و 

را محمدتقی و محمدقلی در سال    (3کفایت به عنوان خواهران تنی تاجی، طوبا و  جان،  )خانم

باید به را    د، اگر اوالد دارند این مبلغو هر کدام از این دخترها بمیر   نفری یکصد تومان بدهند

 
 )م(.. . برگرداند یا واگذار کند1
 )م(. . شدندخان محسوب می. سه دختر اخیر از زن دوم سردار اسعد بودند و خواهران ناتنی جعفرقلی2
جان  رسد خانماست. به نظر می   نامه قید نشده و گارثوایت در ترجمه انگلیسی به آن اضافه کرده. این اسامی در متن وصیت 3

   عالوه بر دویست تومان ساالنهو تنی  به عنوان دختر ارشد  
ً
صد تومان نیز از محمدتقی و محمدقلی  ساالنه    جعفرقلی، مشترکا

 )م(. . بود دریافت کرده
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،  امآباد اصفهان به اطالع اعتضادالسلطان نوشتهشود در شمساوالد او برسانند. این وصیت می

 . «قلی علی»مهر   .« م۱۹۰۵فوریه   ۱۳) ق۱۳۲۲ الحرام  الحجهبه تاریخ هشتم ذی

 

 نامه دوم سردار اسعد . وصیت ۲ضمیمه  

 

 1ق ۱۳۳۱القعده حرام  شهر ذی ۱۴»بعد حمد و صلوات، به تاریخ 

خان سردار اسعد دامت شوکته  حضرت مستطاب اجل اشرف اعظم بندگان آقای حاج علیقلی

اجبار اموال و امالک خود را از منقول و غیر منقول علی  در حالت صحت و اختیار بدون اکراه و 

یک را به موجب مصالحه صحیحه    الذیل بین اوالد ذکور خود تقسیم و ثم بحد ذلک سهم هرنهج

شرعیه ملّیه اسالمیه علی نهج المقدره فی الشریعه الطاهره به او واگذار و منتقل فرمودند و کان  

 قلی« ق«. مهر »علی۱۳۳۱الحرام شهر ذیقعده   ۱۴وقوع ذلک فی 

جعفرقلی با  »سهم  دانگ  شش  گوشه  مزارع،  با  دانگ  شش  جونقان  بهادر:  سردار  خان 

محمدتقی سهم  نیم؛  و  دانگ  یک  َملک  َمرغ  مزارع،  با  نیم  و  دانگ  سه  ُکران  خان  مزارع، 

محمدقلی و  حاجیامیرجنگ  و  گهرو  منوچهرخان:  و  نصف  خان  مزارع،  با  دانگ  شش  آباد 

قسمت    3و نصف کوتیان و نصف خسروآباد و نصف شمعون و هر چه از بیاتیان   2امالک عربستان

چه شش دانگ با مزارع، راستاب شش  دارم؛ سهم محمدخان ساالر اعظم و خان 
ُ
باباخان: ُچل

بی صنم سلطان  نیم دانگ؛ سهم بی 4جاندانگ با مزارع و هر چه از امالک ُبرُبرود دارم، سوده

خان  خان سردار بهادر که در حیات و ممات حق بخشش ندارد اال به محمدتقیفرقلیوالده جع

خان خان سردار بهادر و محمدتقیامیر جنگ: ُپردنجان شش دانگ با مزارع؛ سهم جعفرقلی

 
 م. ۱۹۱۳اکتبر   ۱۵. مطابق 1
2 

ً
و برادرش خسروخان مشترک است. در این  . احتماال را به  هنوز این ملک میان سردار اسعد  جا سردار اسعد سهم خود 

 کند.شده واگذار میپسران تعیین
 . این امالک در دزفول واقع بودند. )م(. 3
 . سروشجان. 4
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دارا و مالک خواهند بود: کل امالکی که در بهبهان دارم، حق پل و    1امیر جنگ که )مشترکا(

از  «. متمم: »توضیح آن رم، عمارات واقع در طهران کالً نفت که در بختیاری دا که یک دانگ 

الدوله منتقل  ام به جهانگیر پسر منتظم خان سردار بهار مصالحه نمودهگوشه را که به جعفرقلی

 قلی«. . مهر »علی2ق« ۱۳۳۱القعده  ذی ۱۴ام. به تاریخ شرعی کرده

شعبان   ۱۷به تاریخ  ار و اعتراف فرمودندها را اقر عرایض مرقومه در متن و حاشیهقلی علی»

  شدهانجام  حضور حضرت سردار اسعد این تقسیم  در  «. امضا و مهر »نصرالله تقوی«. »۱۳۳۴

نامه حضرت اشرف سردار اسعد صحیح  است«. امضا و مهر »خسرو بختیاری«. »این قسمت

قسمت »طبق  »عالءالدوله«.  امضا  اجل  است«.  مستطاب  جناب  این نامه  اسعد  سردار 

نامه حضرت اشرف آقای  قلی«. »تقسیمنامه صحیح و معتبر است«. امضا و مهر »نجفتقسیم

پروردگار او  هر »وسف بختیاری«، مهر »یوسف«، ُم سردار اسعد مدظله صحیح است«. امضا »ی

)مطابق(    مشتمل بر خط و خاتم خوانین عظام و بعضی معتمدین تمام و   4. »ورقه 3« است  من

. امضا و  5ق ۱۳۴۰الثانی  ربیع  ۲۴نین داخله و خارجه، وثوق مراتب مرقومه محقق است«.  قوا

 مهر شیخ نورالله. 

 

 
رو از ترجمه انگلیسی گارثوایت  ایننامه دوم(، از  )نک: تصویر وصیت  نامه مشکل بود. خواندن واژه اصلی در متن وصیت1

 )م(.. برای روشن شدن این واژه استفاده شد
 . ۱۹۱۳اکتبر   ۱۵. مطابق 2
 . یوسف3

ً
 )م(. . بود کرده دنامه را تأییبا دو مهر و قید این عناوین وصیت خان امیر مجاهد ظاهرا

به درستی خوانده4 واژه در متن اصلی  این  انگلیسی    .  برده   document نشد. گارثوایت در ترجمه  کار  نظر   به  است. به 

 نامه دوم. )م(.رسد واژه ورقه باشد. بنگرید: تصویر وصیتمی
 م. ۱۹۲۱دسامبر  ۲۵. مطابق 5
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 نامه دوم تصویر وصیت

 


