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بيانمسئله

كشاكش رياست ايل كلهر در دورة مورد مطالعه ،تحوالتی را در واليت كرمانشاهان رقم
زد كه از جنبههاي سياسي ،اقتصادي ،و نظامي قابل تأمل است .از جمله نكات ويژه و
قابل توجه در اين حيطة زماني ،وجود رقيبان متعدد رياست ايل و عزل و نصبهای
زودهنگام است .مسئلة رياست و حكمراني در ايلها همواره مسئلهاي چالشي بوده است.
ايل كلهر هم از اين مسئله جدا نبوده است ،اما دامنة كشاكشهاي حكمراني اين ايل در
فاصلة سالهاي 1320-1285ق ،.با ساير ايلها قابل مقايسه نيست؛ بهطوريكه يكي از
دستورالعملهاي دربار تهران در انتصاب حكمرانان كرمانشاهان پايان دادن به كشاكشهاي
ايل كلهر بوده است و اين مسئله در صدر برنامههاي حكمران كرمانشاهان قرار داشت.
حكمرانان كرمانشاهان ،بهمنظور سر و سامان دادن به كشاكشهاي جانشيني و رياست
ايل كلهر ،عزل حكمران موجود و نصب مدعيان درون ايلي را سرلوحة سياست خويش
قرار دادند .چنين عملكردي ،باوجود موفقيتهاي موقتي ،در تثبيت و حل ماندگار مسئلة
رياست ايل ناتوان بود.
بنابراين ،پرسش اصلي اين است :چه عواملي سبب تداوم بحران رياست ايل كلهر
براي مدت زمان قريب به چهار دهه شد؟ در همين زمينه به پرسشهاي فرعي ديگري هم
پرداخته شده است كه عبارتاند از:
-نقش حكمرانان كرمانشاهان در تداوم كشاكش رياست ايل كلهر چه بود؟

 .1كارشناس ارشد تاریخ ،مربی و عضو
هیئت علمی سازمان اسناد و كتابخانۀ
ملی ایران
hoorieh12@gmail.com
 .2دكرتی تاریخ ،پژوهشكدۀ اسناد
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وجود مدعيان رياست به چه ميزان در بهوجود آمدن و تداوم كشاكش موثر بوده است؟ طايفههاي مدعي و از لحاظ قدرت همسان باخاندان حاكم چه نقشی در اين امرداشتهاند؟ و
رياست ايل از چه مزيتهايي برخوردار بود كه مدعيان متعدد آن و طايفههاي مختلفنميتوانستند به راحتي از آن چشم بپوشند؟
ِ
رياست ايل ،كه هريك داراي
بهنظر ميرسد جدا از وجود مدعيان متعدد و پر قدرت
طرفداراني در درون ايل و طايفه خود بودند ،حمايت حكمران كرمانشاهان و موقعيت ممتاز
مالي رئيس ايل در تداوم نزا ِع جانشيني مهم بودهاند.
این پژوهش بر پایة منابع اسنادي ،خطي و روزنامهاي انجام یافته و روش آن توصیفی
 -تحلیلی است.

مقدمه

ايل كلهر بزرگتريــن و قدرتمنــدترين ايل كرمانشاهان بود(سنجابــي ،1381 ،ص 4؛
راولينسون ،1362 ،ص  .)38مسكن اولية آنها نواحي پشتكوه لرستان و اراضي شنوي عراق
عرب بوده و اسكان آنها در جغرافيايي كنوني كلهر مربوط به آغاز دورة صفويه است.
سكونت آنها در جغرافياي كنوني درنتيجة جنگهاي متعدد با شاهسونهاي بغدادي به
انجام رسيد ...« .بالخره شاهسون تاب مقاومت نياورده تخليه محل نمودند و به ايل كلهر
واگذاشته و گذشتند و از زمان سلطنت صفويه تا كنون در محلي كه واقعند سكونت دارند»
(كتابچه ايالت كرمانشاهان ،1303 ،صص  .)8-7با استناد به شرفنامه بدليسي ،نفوذ سياسي
كلهرها در دورة صفويه «بسي بيش از جغرافياي زيستي آنها» بوده است(ج ،1صص،
 .)319-318قلمرو ايل كلهر در دورة قاجار از رباط(ماهيدشت) تا مندليج وخانقين را
شامل ميشد و«طول خاك كلهر سي و دو فرسخ است و ...از بيست فرسخ عرض دارد
تا دوازده فرسخ باختالف»(روزنامة فرهنگ 6 ،محرم  ،1303سال هشتم ،شمارة  ،328ص
 .)1در ساير منابع هم محدودة ايل كلهر به همان ترتيب ذكر شده است(كتابچه ايالت
كرمانشاهان ،1303 ،ص  .)8ايل كلهر داراي دو وجه گرمسيري و ييالقي است .ييالقيها
يكجا نشين بودهاند و گرمسيريها شش ماه در ييالق يكجانشين ميشدند و شش ماه
بعد به مناطق گرمسيري كوچ ميکردند( كتابچه ايالت كرمانشاهان ،1303 .ص  .)8بنا بر
روال زندگي كوچنشيني ،دو سوم ايل كلهر كه چادر نشين بودند ،ييالق و قشالق داشتند.
ييالق و قشالق ايل كلهر در منابع موجود با تفاوتهايي جزئي ،تقريب ًا يكسان ذكر شده
است(جغرافياي ايران ،بي تا ،ص 20؛ وقايع نگار كردستاني،1381 ،ص 248؛ كتابچه
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ايالت كرمانشاهان،1303 .صص 9 -7؛ راولينسون ،1362 ،ص  .)35اين ايل ،از دورة
صفويه ،نقش مؤثري در تأمين امينت منطقه داشته و حداقل از دورة صفويه ،هميشه بخشي
از نيروي نظامي ايران را تأمين نموده است( ميرزا سميعا ،1378 ،ص .)203در دورة بعدي
هم ،نقش پررنگي در تحوالت منطقه داشته است .اما در ربع آخر قرن سيزدهم و دو دهة
آغازين قرن چهاردهم ق .با كشاكشهاي جانشيني و رياست مواجه شد و اين نزاعها تأثیر
زيادي در تضعيف ايل و چند دستگيهاي دروني آن داشت.
ریاست ایل ،جدای از اقناع حس جاهطلبی اشخاص و طایفهها ،دارای موقعیت ممتاز
مالی هم بود و در مواقعی که رئیس ایل تغییر یا فوت میکرد« اموال و امالک» وی به رئیس
جدید میرسید(ساكما ،240 -23922 ،گزارش ناظر کل مالیة غرب به ادارة مالیة کرمانشاهان،
مورخ  1برج اسد  .)1302در گزارشهای دیگر هم این مسئله تصریح شده است ،و رئیس
بعدی «از دارایی رئیس سلف منتفع» ميشد(ساكما ،240 - 23922 ،گزارش مالیاتهای معوقه
کرمانشاه ،1303 ،ص  .)6در این گزارشها نمیتوان بهدرستی از میزان تصاحب داراییهای
حاکم قبلی با خبر شد ،اما بهنظر میرسد که این امر بدون چالش صورت نمیگرفت  ،بهویژه
در مواقع بحرانی و هرج و مرج ،انتفاع رئیس جدید از داراییهای رئیس سابق با مشکالتی
روبهرو بود .بنابراين ،وجود چنين مزيتهايي از يك طرف و سعي حكمران براي حفظ ثبات
در قلمرو تحت حكمراني خويش از طرف ديگر ،دورهاي از كشاكشها و نزاعهاي جانشيني
را در ايل كلهر دامن زد كه قريب به نيم سده تداوم يافت.
هنگاميكه رياست يك شخص در اثر عواملي همچون فوت ،عزل یا قتل بر ايل به پايان
ميرسيد؛ بالفاصله مسئلة حساس و حياتي جانشيني در اولويت قرار ميگرفت .اگر رئيس ايل
وفات مييافت ،در شرايط عادي ،طبق وصيت وي ،يكي از وارثان به رياست ايل ميرسيد.
اين وارث ،لزوم ًا پسر بزرگ نبود و ممكن بود يكي از برادران ،عموها ،عموزادگان ،و حتي
با وجود پسران متعدد يكي از نوههاي وي باشد(ساكما ،پرونده  ،240 - 23922گزارش ناظر
كل مالية غرب به اداره ماليه كرماشناهان 1 ،برج اسد  ،1302سنجابي ،1381 ،صص .)59 -57
اما در دو مورد ديگر ،يعني عزل بهوسيلة حكمران يا قتل بهوسيلة مدعيان رياست يا افرادي از
طوايف ديگر ،اوضاع بهكلي پيچيده ميشد .در چنين مواقعي ،بحث جانشيني و مسئلة رياست
ايل ممكن بود شيرازة يك ايل را به كلي از هم بپاشد .مسئلة جانشيني در بين ايالت همواره
مسئلهاي چالشي بوده است و ايلهاي كرمانشاهان هم از اين مسئله جدا نبودهاند .اما شدت و
ضعف آن از ايلي به ايل ديگر و از دورهاي به دورهاي ديگر متفاوت بود .در دورة مورد بررسي،
مسئلة جانشيني در بين همة ايلها وجود داشت .اما شدت آن در بين سنجابيها و كلهرها بيشتر
بود .در اين ميان ،ايل كلهر نزديك به نيم سده درگير مسئله جانشيني و رياست بود.
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يكي از عوامل دخيل در انتخاب و انتصاب حاكم ايل ،حكمران كرمانشاهان بود .با
گسترش ديوان ساالري قاجاري ،بهويژه در دورة ناصرالدينشاه ،انتصاب از جانب حكمران
شرط الزم رياست بر ايل شد ،اما كافي نبود و باید حاكم مورد پذيرش و مقبوليت طوايف
متعدد ايل قرار ميگرفت .تنها در اين صورت بود كه رياست وي استمرار مييافت .در نبود
چنين مكانيسمي دورهاي از هرج و مرج و پريشاني ايل را فرا ميگرفت .كه نمونة عيني آن
ايل كلهر بود .بديهي است انتصاب از جانب حكمران به معناي تأئيد بود ،چرا كه ممكن بود
باوجود انتصاب از جانب حكمران و بهدليل عدم پذيرش از جانب طوايف و تيرههاي ايل،
شخص منصوب شده توان ادارة ايل را نداشته باشد.
مسئلة جانشيني ،از سال 1285ق ،.بهصورت جدي براي ايل كلهر شروع شد و تا دهة
بيست قرن چهاردهم قمري استمرار يافت.
در سال 1285ق ،.مصطفيقليخان حاكم ايل كلهر بود .بيعدالتيها و سوء سلوك
وي اغتشاشهايي را در ميان ايل برانگيخته بود و عمادالدوله ،حكمران كرمانشاهان ،براي
خاتمه دادن به وضعيت موجود ،حسينخان را بهجاي وي به رياست ايل برگزيد(روزنامه
دولت عليه ايران 5 ،شنبه  18ربيعاالول  ،1285شمارة  ،620ص  .) 3دربار تهران در انتصاب
حاكم ايلهاي كرمانشاهان ،دخالت چنداني نداشت .اين امر بهوسيلة حكمران واليت انجام
ميپذيرفت .در دورة مورد مطالعه ،هيچ نشاني از دخالت دربار تهران در اين امر ديده نشده
است .در يك مورد هم كه ناصرالدين شاه نسبت به مسئلة جانشيني ايل كلهر اظهار نظر نموده
است ،درواقع اظهار نظر وي بيشتر توصيه و پيشنهاد است و نه دستور(ساكما ،آلبوم شمارة
 23بيوتات ،ص .)191 ،
در صفر  ،1289شاهزاده طهماسب ميرزا مؤيدالدوله ،به حكمراني كرمانشاهان منصوب
شد(روزنامة ايران ،جمعه دهم صفر  ،1289شمارة  ،875ص  .)1انتصاب مؤیدالدوله به
حكمراني كرمانشاهان ،به جاي عمادالدوله ،چندان مورد موافقت و استقبال رؤساي ايالت
و صاحبمنصبان افواج قرار نگرفت و بهتدريج به مخالفت عملي با وي برخاستند .جداي
از محمدحسنخان كلهر ،علينقيخان و عباسقليخان هم از مخالفان وي بودند .شاهزاده
طهماسب ميرزا مؤيدالدوله ،در گزارشهاي ارسالي به ناصرالدين شاه بر آن بود كه مخالفتها
را نتيجة نظارت و تحقيقات خود بر صاحبمنصبان جلوه دهد «...حاليه كه پرسش و
سؤال و جوابي ميبينند و دانستهاند بايد فوج منظم سان بدهند...حاال نميتوانند آنگونه
بيحساب به طايفه و رعيت كه فعال مايشاء بودند شايد بعد از اين نتوانند بكنند...الجرم هر
شب در جايي كنكاش دارند قسم ميخورند و قسم ميدهند تحريك ميكنند و تحريك
ميبينند اين گزافنويسيها و خالف گوييها كه به عرض بندگان اجل عالي ميرسد
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همه نتيجه آن دستورالعمل است»(ساكما،آلبوم شمارة  23بيوتات ،گزارش مؤیدالدوله به
ناصرالدين شاه ،1291 ،ص  .)92قدرتمندترين مخالف مؤیدالدوله ،محمدحسنخان سرتيپ
كلهر بود .اين شخص همچنين رقيبان قدرتمندي در درون ايل داشت .پس از انتصاب
مؤیدالدوله ،محمدعليخان ،مدعي جدي محمدحسنخان ،اميدوار بود بهدليل طرفداري
محمدحسنخان از عمادالدوله ،حكمران سابق ،جاي وي را در مقام رياست ايل بگيرد و با
كمك حكمران جديد كرمانشاهان وي را از رياست عزل نمايند .از مدتها قبل و بهطور
مشخصتر از سال 1282ق .رياست ايل كلهر با محمد حسنخان بود(روزنامه دولت عليه
ايران ،رجب 1282ق ،.شمارة  ،579ص .)5وي ،در سالهاي 1284-1283ق .از اين سمت
عزل شد و جاي خود را به مصطفيقليخان داد .در زمان انتصاب طهماسب ميرزا مؤيدالدوله،
دوباره وي را در رأس ايل كلهر ميبينيم كه اين امر گوياي آن است که مدت عزل وي چندان
طوالني نبوده است .در سال 1289ق ،.رياست ايل كلهر چندين مدعي داشت كه از مخالفان
محمدحسنخان سرتيپ بودند .ازآنجاكه رؤساي ايل از جانب حكمران انتخاب و منصوب
ميشدند ،پس از عزل حكمران از جانب دولت مركزي و در هنگامة انتصاب حكمران جديد،
فرصت خوبي در اختيار مخالفان و مدعيان رياست ايل قرار ميگرفت .در اين هنگام هم،
مخالفان محمدحسنخان از تغيير حكمرانان استفاده نمودند «برادران و بني اعمام و طايفة
حاجيشهباز و اكثر و اغلب ريش سفيدان طايفه كلهر از محمدحسنخان» شكايت كردند.
تعديات وي در مورد ايل كلهر و مواجب فوج كلهر دليل اين نارضايتي بود .اما ازآنجاكه
طهماسب ميرزا مؤیدالدوله تازه به كرمانشاهان وارد شده بود و محمدحسنخان هم ،در اين
هنگام در عتبات به سر ميبرد ،رسيدگي به شكايت آنها را به زمان ديگري موكول كرد .اما در
عمل وي بيشتر سعي در اصالح مابين ايشان داشت(ساكما ،آلبوم شمارة  23بيوتات ،گزارش
مؤيدالدوله به ناصرالدينشاه ،ص  .)85تأمل و تعلل طهماسب ميرزا مؤیدالدوله در اقدام عليه
وي ،ناشي از آن بود كه محمدحسنخان از ياران مورد اعتماد عمادالدوله ،حكمران سابق
كرمانشاهان بود و ممكن بود اقدام عملي عليه وي به اغتشاش و بينظمي واليت بينجامد،
امري كه طرفداران عمادالدوله ميتوانستند از آن سود ببرند .طهماسب ميرزا مؤيدالدوله ،با
آگاهي از اين امر ،در اين نوبت در پي اقدام عملي بر نيامد و سعي در اصالح بين آنها داشت.
اما اين مسئله به سرانجام مشخصي نرسيد.
طهماسب ميرزا مؤيدالدوله ،بدون آنكه بتواند كشاكشهاي داخلي كرمانشاهان و بهويژه
ايل كلهر را به سرانجام برساند در سال 1291ق .جاي خود را درباره به عمادالدوله داد .اما
عمادالدوله بهزودي و در سال بعد وفات نمود و بديعالملك ميرزا بهجاي پدر ،حكمران
كرمانشاهان شد .بديعالملك ميرزا هم مدت زيادي در اين سمت نماند .در نوزدهم شوال
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 1293سلطان مرادمیرزا حسامالسلطنه بهجاي وي حكمران دو ايالت كردستان و كرمانشاهان
شد(روزنامة ايران ،سهشنبه  26شوال  ،1293شمارة  ،301ص  .)1بهنظر ميرسد در اين
دورة نقل و انتقال حكمرانان كرمانشاهان ،محمدحسنخان همچنان در مقام رياست ايل باقي
مانده است .پس از انتصاب سلطان مرادميرزا حسامالسلطنه به حكمراني كرمانشاهان در سال
1293ق ،.رياست وي با چالش جدي مواجه شد .در اين سال ،مدعي جدي محمدحسنخان،
رضاقليخان بود .اختالف اين دو چنان باال گرفت كه ايل كلهر را دچار پريشاني جدي نمود
و نه تنها براي چندين سال متوالي حكمرانان كرمانشاهان را به خود مشغول داشت؛ بلكه ادامة
آن شخص ناصرالدين شاه را هم وادار به واكنش نمود .بهطوريكه ،به حكمران كرمانشاهان،
سلطانمرادميرزا ،دستور داد بهنحو مطلوب اين قضيه را به انجام برساند .در فيصله دادن
امور حكومت كلهر ،خود ايل كلهر و بهعبارت بهتر مقبوليت هريك از مدعيان بيش از هر
چيز ديگري مد نظر ناصرالدين شاه بود .بهطوري كه وي خواسته بود«...ايل فروشي نشود
و صاحبمنصب و سرباز و ريشسفيدان طايفه مزبوره را خواسته ...ميل و رغبت طايفه به
هريك از آنها باشد حكومت به او داده شود» .سلطانمرادميرزا نيز بههمين ترتيب عمل كرد
و چون هواخواهان رضاقليخان در ميان طوايف كلهر بيشتر بودند ،حكومت ايل كلهر به
او داده شد .اين انتصاب مورد پذيرش طايفة خمان ،كه از بستگان سببي محمدحسنخان
بودند ،قرار نگرفت و آنها مدتي بعد خانة رضاقليخان و برادر وي محمدعليخان را غارت
نمودند .بهنظر ميرسد اين اقدام به تحريك محمدحسنخان بوده است( ساكما ،آلبوم شمارة
 23بيوتات ،ص.)191 ،
درواقع ،زماني كه رئيس ايل بههر نحو ممكن مقام خويش را از دست ميداد و اين
مقام به ديگري ميرسيد ،تمكين و پذيرش رئيس جديد از جانب رئيس سابق بهراحتي
صورت نميگرفت و ممكن بود به جنگ دو گروه منجر شود .با وجود این ،معموالً شخص
معزول نميتوانست با نيروي نظامي مقام خويش را بهدست بياورد(استادوخ3 -24 ،پ26 -
ك.)1326 -
پسازآنكهكرمانشاهانهمدر 1298ق.بهقلمروهايمتعددودرحالگسترشظلالسلطان
اضافه شد ،عبداهلل ميرزا ،از جانب وي ،به سمت نايبالحكومة كرمانشاهان انتخاب و در اوايل
شعبان  1298وارد شهر كرمانشاه شد(روزنامة فرهنگ 6 ،شعبان  ،1298سال سوم ،شمارة ،105
ص .)1در اواسط رمضان  ، 1298 ،محمدحسنخان سرتيب كلهر وفات نمود(روزنامة ايران،
 5شنبه  25رمضان  ،1298شمارة  ،464ص  .)2ناصرالملك ،حكمران جديد كرمانشاهان،
در 1299ق .در پي انتصاب حاكم جديد كلهر برآمد .نامزدهای اين منصب در اين دوره،
محمدعليخان ،محمدوليخان ،و محمد كاظمخان بودند .ناصرالملك مدتي مردد بود كه از
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بين آنها كدام يك را بهعنوان حاكم تعيين نمايد(روزنامة ايران ،جمعه پانزدهم ذيقعده ،1299
شمارة ،498ص  .)3اما در اين مرحله ،رضاقليخان ،برادرمحمدعليخان ،بهعنوان رئيس ايل
كلهر انتخاب شد كه خارج از اين سه نفر بود .انتصاب رضاقليخان هم مورد موافقت قرار
نگرفت و در اندك مدتي«...طوايف كلهر از رضاقليخان سرتيب ... ،شكايتي كرده بحكومت
محمدعليخان برادر رضاقليخان اظهار ميل و رضا نمودند» .اين مسئله سبب بروز اختالفاتي
ميان دو برادر و هواخواهان آنها شد و بيم آن ميرفت به دو دستگي و زدو خورد بينجامد .براي
جلوگيري از چنين پيشامدي ،حكمران كرمانشاهان آنها را به كرمانشاه فراخواند(روزنامة ايران،
جمعه بيست و پنجم ذيقعده  ،1300شمارة  ،527ص .)2
گزارشهای بعدی از مالقات رضاقلیخان با ناصرالملک حکایت دارد(روزنامة ايران  ،سهشنبه
دهم شوال  ،1300شمارة  ،524ص .)4با توجه به منابع موجود نمیتوان حضورمحمدعلیخان در این
دیدار را در كرمانشاه تصريح كرد .اما با توجه به اینکه از جانب حکمران کرمانشاه احضار شده بود،
بهنظر میرسد که وی هم در این مالقات حضور داشته است.
در هر صورت ،این مالقات ،به نفع و ابقای دوبارة رضاقلیخان انجامید و پس از
مذاکرات ناصرالملک با وی راجع به« مهام حکومتی» ایل کلهر ،از جانب وی خلعت گرفت
و به محل حکمرانی خویش بازگشت(روزنامة ايران  ،پنجشنبه دهم ذیقعده  ،1300شمارة
 ،526ص  .)3حسامالملك قراگوزلو اميرتومان ،سومين حاكم منصوب از جانب ظلالسلطان
بود؛ اما اين شخص نيز نه تنها موفقيت چنداني در جذب اشخاص نداشت ،بلكه همه ايلهاي
عمده كرمانشاهان متحدا عليه وي شورش نمودند .حسام الملك با لشكر زيادي توانست
آنها را شكست دهد و رؤساي آنها را اسير نمايد(روزنامة فرهنگ 30 ،ذيقعدهالحرام ،1302
شمارة  ،324ص )1رضا قلیخان ،كه بهطور محبوس همراه رؤساي ساير ايلها به اصفهان
فرستاده شده بود ،در آنجا مرخص شد اما «...حكم شد در اصفهان متوقف باشد»(ظلالسلطان،
ج ،1368 ،2ص  .)645وی ،در اين ماجرا از رياست ايل عزل و محمدکاظمخان به جاي او
به ریاست ایل کلهر منصوب شد .زمان دقیق انتصاب وی بهدرستی معلوم نیست ،اما با توجه
به گزارشهای آغازین سال  1303مشخص میشود که وی حداقل از سال  1302در منصب
رياست ايل كلهر بود(روزنامة فرهنگ  14 ،رمضان  ،1303شمارة  ،363ص« .)1حکومت
کلهر را از قرار سنه ماضیه بمحمد کاظم خان واگذار و او را مغلع نمود»(روزنامة ایران ،شنبه
سلخ رمضان  ،1303شمارة  ،603ص.)4
ریاست وی هم بدون چالش نبود .وجود چند دستگی و مدعیان متعدد ریاست ایل کلهر
سبب شد که در اوایل شوال  ،1304محمدکاظمخان به همراه بزرگان کلهر به کرمانشاه احضار
شوند .هدف از این احضار ،ترتیب ساالنة ایل کلهر بود(روزنامة ایران  ،جمعه پانزدهم شوال
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 ،1304شمارة  ،632ص)3؛ اما درواقع ،حكمران کرمانشاهان بر آن بود با احضار کدخدایان،
خانها ،و مدعیان ریاست ،بهنحوی اختالفهای موجود را از بین ببرد و آنها را به پذیرش
ریاست محمدکاظمخان ترغیب نماید.
بزرگان کلهر ،پس از پایان قرار یک ساله با حکومت کرمانشاهان تصمیم به بازگشت
گرفتند .پس از آن ،بر طبق معمول خلعت گرفتند .خانها و کدخدایان اجازه مرخصی یافتند
اما سه تن از آنها «برای پاره مهمات» نگهداشته شدند كه عبارت بودند از :محمدکاظمخان،
عباسخان خالدی ،و اکبرخان خمان .حسامالملک بر آن بود که کدورت میان بزرگان و
سرداران کلهر را پایان دهد و پس از آن آنها را اجازه بازگشت دهد(روزنامة فرهنگ 20 ،
شوال  1304سال یازدهم ،شمارة  ،474ص .)2حسام الملك ،كه تا اين تاريخ از جانب
ظلالسلطان نايبالحكومه بود ،در جمادیالثاني سال 1305ق .درنتيجة برنامة ناصرالدين شاه
براي تحديد قدرت ظلالسلطان ،بهطورمستقيم از جانب دربار تهران به حكمراني كرمانشاهان
منصوب شد(روزنامة ایران ،سهشنبه ششم رجب  ،1305ص ،1روزنامة ایران ،شنبه نهم
ربیعالثانی  ،1305شمارة  ،645ص  .)3البته ،اميد ميرفت وی بتواند با پشتوانة بيشتري به
كشاكشهاي دروني ايل كلهر سر و سامان بدهد .اما او نيز بدون نيل به مقصود در  29صفر
 1307فوت کرد و پسرش زینالعابدینخان سرتیپ اول بهجای وی منصوب شد(روزنامة
ایران ،سهشنبه یازدهم ربیعاالول  ،1307شمارة  ،699ص )3و تا سال  1309در اين سمت
باقي ماند .در اين سال ،حسنعلیخان امیر نظام گروسی به حکومت کرمانشاهان و کردستان
منصوب شد(وقایع نگار کردستانی،1381 ،ص  .)222امیرنظام ،خود در سنندح مستقر شد
و شاهزاده ضیاءالدوله امیر تومان از جانب وی نایباالیالة کرمانشاهان شد .یکی از کارهای
اساسی امیرنظام سر و سامان دادن به کشاکشهای ایل کلهر بود(روزنامة ایران ،بیست و
چهارم شوال  ،1310شمارة  ،799ص  .)3در این زمان ،ریاست ایل کلهر مدعیان متعددی
داشت و بهطور طبیعی هریک از این مدعیان دارای طرفدارانی در بدنة ایل بودند و همین
مسئله و نرسیدن به یک اجماع ،کشمکشهای درون ایلی را شدت میبخشید.
درپی چنین وضعیتی بود که ریش سفیدان و بزرگان ایل کلهر در ذیحجة 1309
«یک نفر رئیس و ناظمی از خارج از ایل برای خودشان مستدعی شده بودند» .بهدنبال
درخواست آنها ،ضیاءالدوله نایب ایاله ،با کسب اجازة امیرنظام والی ،امیرزاده پاشاخان را
از نهاوند احضار و مأمور نظم ایل کلهر نمودند(روزنامة ایران ،شنبه بیستویکم ذیحجه
 ،1309شمارة  ،777ص .)4در چنين اوضاع و احوالي روشن بود كه رئيس خارج از ايل
هم نميتواند بر اوضاع مسلط شود .ازآنجاكه در گزارشهاي موجود اشارهاي به رياست
وي بر ايل كلهر نشده و همچنين در گزا رشهاي موجود ،از رياست داودخان كلهر سخن
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رفته است ،مشخص ميشود كه رياست وي يا به مرحلة عمل نرسيده يا اينكه آنقدر كوتاه
بوده كه در گزارشهاي موجود اشارهاي به جزئيات آن نشده است.
امیرنظام ،پس از هفت ماه توقف در سنندج ،در اوایل ربیعاالول  1310روانة کرمانشاهان
شد .ریاست ایل کلهر در این زمان با داودخان کلهر بود که با شورش خود ،حکمرانی
ضیاءالدوله را با چالش جدی مواجه نموده بود .امیرنظام حین حرکت به جانب کرمانشاهان،
با ارسال نامههای تمهیدآمیز رؤسای ایل کلهر را به شهر کرمانشاهان احضار نمود كه با پاسخ
مساعد آنها روبهرو شد و در ورود امیر نظام به کرمانشاه به استقبال وي رفتند( وقایعنگار
کردستانی،1381 ،صص .)228-227چند روز بعد ،وي ،خوانین و سرکردگان ایل کلهر را
به حضور پذیرفت(وقایع نگار کردستانی ،1381 ،ص .)232به نظر میرسد پذیرش اولیة
سران کلهر از جانب امیرنظام برای شناخت و آگاهی بیشتر از مواضع سران ایل و استفاده از
رقابتهای درون ایلی جهت کنترل بیشتر آنها بوده است.
بدین منظور ،در هفتم ربیعالثانی ،در باغ محمدعلیمیرزا دولتشاه ،شورايی از بزرگان و
صاحبمنصبان کشوری و لشکری ،ایالت بهمنظور« تسویه و اصالح امورات طایفه کلهر»
ترتيب داد(وقایع نگار کردستانی ،1381 ،ص .)242در آن مجلس ،هریک«از اجزای مجلس
بنوعی رأی خود را بیان نمودند ...مجلس به پایان رسید و کار به سامان نرسید» .فردای آن
روز ،امیرنظام «عموم خوانین و کدخدایان طایفه کلهر را احضار» كرد ،سپس ورود آنها به
«هیئت اجتماع مکمل و مسلح» را بهانه قرار داد و « امر به حبس و قید آنها نمود» .بدین ترتیب،
نزدیک به بیست روز آنها را در حبس نگهداشت .پس از آن ،به درخواست جمعی از علما
و اشراف کرمانشاهان آنها را آزاد کرد(وقایع نگار کردستانی ،1381 ،ص .)242پس از آزاد
کردن آنها ،داودخان از ریاست ایل معزول و ریاست ایل« مزبور به محمدعلیخان کلهر که
همیشه اباعنجد رئیس این طایفه بودهاند» واگذار شد(روزنامة ایران ،پنجشنبه بیستوچهارم
شوال  ،1310شمارة  ،799ص  .)3امیرنظام گروسی ،مدت هفت ماه جهت انتظام امور والیت
کرمانشاهان در آنها توقف نمود و به دستور ناصرالدینشاه از نواحی سرحدی این والیت
بازدید نمود و به ظاهر با عزل و نصبهایی ،امور این والیت را انتظامی بخشید(روزنامة
ایران ،سهشنبه هفتم جمادیالثانی  ،1310شمارة  ،787ص  )2و در شانزدهم رجب  1310به
سمت کردستان مراجعت کرد .پس از رسیدن به سنندج ،تنها یک ماه و چهار روز در آنجا
توقف نمود و به عزم سرکشی خانواده عازم والیت گروس شد(وقایع نگار کردستانی،1381 ،
ص .)297اما انتظامی که امیرنظام برقرار نمود اساس استواری نداشت و در مدت زمان کمتر
از دو ماه بعد از ترک کرمانشاهان ،بهعلت شورشی که در آنجا روی داد ،در یازدهم ذیحجه
مجبور به بازگشت کرمانشاه شد( وقایع نگار کردستانی ،1381 ،ص.)301

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 99

61

حوریه سعیــدی
مطلب مطلبـی

اشخاصی که به حکمرانی کرمانشاهان منصوب میشدند ،به انحاء مختلف در پی
مصادرة امول صاحب منصبان دیوانی و ایالتی بودند تا بدین وسیله وجهی را که جهت
اخذ حکمرانی پرداخته بودند جبران نمایند و هم از این طریق کسب درآمدی نمایند .چنین
اقداماتی در دورة بیشتر حكمرانان مشاهده میشود ،اما شدت و ضعف آن از شخصی به
شخص دیگر متفاوت بود.
چنین اقداماتی واکنشهایی را در پی داشت که بسته به شخص یا طیف مصادرهشدگان
شدت و ضعف داشت .آنچه مربوط به کرمانشاهان است ،اگر اجحاف حکمرانان نسبت
به صاحبمنصبان و اشخاص متمول شهری بود ،معموال چندان واکنشی در بین تودة مردم
برنمیانگیخت و بهعبارت دیگر چنین اقداماتی خطری را متوجه حکمران نمیکرد .اما اگر
این اجحافات ،عالوه بر صاحب منصبان ،تودة شهری را نیز در برمیگرفت سبب واکنش
مردم در قالب شورش علیه حكمران میشد.
در این میان ،وضعیت ایلها متفاوتتر بود .بهویژه اگر ایل از توان سیاسی -نظامی باالیی
برخوردار بود .چراکه رشتة عصبیت در بین ایل قویتر است .اقدام علیه صاحبمنصبان ایلی
یا یکی از اعضای ایل ممکن بود به شورش گستردهای تبدل شود .این سه حالت ،در دورة
نایبالحكومگي ضیاءالدوله در سال  1310قابل مشاهده است.
مدت زیادی از ورود وی به کرمانشاه نگذشته بود که او امامقلیخان کالنتر شهر
کرمانشاه را شش هزار تومان جریمه کرد .تنها واکنش نسبت به این اقدام ضیاءالدوله این بود
که « امیرنظام از این حرکت بی موقع او رنجیده خاطر گردید»( وقایع نگار کردستانی،1381 ،
ص.)306
اما وقتی که اقدامات وی از اشخاص صاحب منصب فراتر رفت و «با اهالی
کرمانشاهان بنای بد سلوکی و اخاذی گذاشت و به بهانهها و اسباب چینیهای مختلف
پولها از مردم گرفت ...عموم اهل ملک ...اجتماعی کرده و سر به شورش در آورده ...به
داراالماره ریختند» .در این شورش ،حمایت فوج گوران کرندی «ضیاءالدوله را از کشتن
و غارت کردن نجات دادند» .اما زمانیکه ضیاءالدوله به فکر اخاذی از ایلها هم افتاد ایل
کلهر«چندان اعتنایی نکرده و زیر بار تعدیات او نرفتند» .در پی آن ضیاءالدوله جمعی را به
گرفتن محمدعلیخان کلهر و تنبیه داودخان فرستاد .افراد اعزامی از نیروهای کلهر شکست
یافتند و بر اثر آن « در شهر و اطراف شهر کرمانشاهان اغتشاش کلی روی داد»( وقایع نکار
کردستانی ،1381 ،ص .)307امیرنظام در بازگشت به کرمانشاهان مجددا ً توانست بر اوضاع
مسلط شود .وی ،پس از عزل محمدعلیخان کلهر وی را به سنندج فرستاد که مدتی در آنجا
زندانی بود( آلبوم علیخان والی ،صHarvard University - Fine Arts Library, Album ،237
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 .).of photographs by Ali Khan Vali. Qajarبهانة عزل محمدعلیخان هم گزارشهای«
متواتر از سوء سلوک و تعدی او  ...و صدق عرایض و اظهارات آنها به امیرنظام» عنوان
شد(روزنامة ایران ،چهارشنبه نهم ذیحجه  ،1311شمارة  ، 829ص .)3در این هنگام،
برای دومین بار ،شخصی خارج از ایل به ریاست کلهر منصوب شد .وقایعنگار کردستانی
که همراه امیرنظام در این سفر حضور داشت و به صورت روزانه گزارش این سفر را
یادداشت نموده است از انتصاب علیاشرفخان میرپنجهگروسی ،به جای محمدعلیخان،
بهعنوان حاکم کلهر نام میبرد(وقایعنگار کردستانی ،1381 ،ص .)309اما بهنظر میرسد
که این انتصاب مدت زیادی دوام نداشته است ،زیرا گزارشهای رسمی بالفاصله پس از
عزل محمدعلیخان ،از انتصاب محمدخان سرتیپ و نوة محمدحسنخان سرتیب کلهر
بهجای وی گزارش میدهند(روزنامة ایران ،چهارشنبه نهم ذیحجه  ،1311شمارة ، 829
ص .)3همچنین ،در این سفر ،امیرنظام ،ضیاءالدوله را از نایب ايالگي عزل نمود و بهجای
او عبدالحسینخان امیرتومان را در  18شوال  1311بهعنوان نایبایاله منصوب کرد .اما
دورة نایب ايالگي او چندان نپایید ،زيرا در صفر  ،1312زینالعابدینخان حسامالملک از
دربار تهران بهعنوان حکمران کرمانشاهان انتصاب شد و حکومت کرمانشاهان و کردستان
بار ديگر از هم منفک شد .همین مسئله ،سبب استعفای امیرنظام از حکومت کردستان هم
شد .بهدنبال آن ،کردستان ،ضمیمة قلمرو مظفرالدین میرزا ولیعهد گردید و از جانب وی
به همراه ساوجبالغ مکری ،به عبدالحسین میرزا فرمانفرما داده شد(وقایع نگار کردستانی،
 ،1381ص .)311حسامالملک ،در اوایل شوال  ، 1312یعنی کمتر از یک سال ،از حکمرانی
کرمانشاهان معزول شد(روزنامة ایران ،پنجشنبه هشتم شوال  ،1312شمارة  ،852ص.)4
حکمران جدید کرمانشاهان و سرحددار عراقین ،حسینعلیخان امیر نظام بود و والیات
همدان ،اسدآباد ،مالیر ،تویسرکان ،و نهاوند نیز ضمیمة حکمرانی وی شد(روزنامة ایران،
پنجشنبه هشتم شوال  ،1312ص .)3او به محض انتصاب ،شاهزاده منصورالسلطنه را نایب
ایالة کرمانشاهان نمود(روزنامة ایران ،پنجشنبه ششم ذیقعده  ،1312شمارة  ،854ص )2؛
و سپس در همان ماه خود وارد کرمانشاهان شد(روزنامة ایران ،شنبه ،بیستودوم ذیقعده
 ،1312شمارة  ،855ص .)2در کمتر از چهار سال ،کرمانشاهان ،سه حکمران را به خود
دید؛ امیرنظام ،حسامالملک ،و حسینعلیخان امیر نظام.
در ذیحجة  ،1311امیرنظام گروسی ،محمدخان کلهر را بهجای محمدعلیخان به
ریاست ایل کلهر منصوب نموده بود .اما بهنظر میرسد محمدخان مدت زیادی در ریاست
کلهر باقی نماند و در جمادیاالول  1313دوباره محمدعلیخان را در مقام ریاست ایل کلهر
میبینیم(روزنامة ایران ،شنبه بیست ویکم جمادیاالول  ،1313شمارة  ،868ص4؛ روزنامة
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ایران ،سهشنبه پنجم شعبان  ،1313شمارة  ،874ص .)3بهنظر میرسد ریاست مجدد وی بر
ایل کلهر بالفاصله پس از انتصاب حسامالملک به حکمرانی کرمانشاهان بوده باشد.
در اواخر ذیقعدة  ،1314بار دیگر حسامالملک از جانب مظفرالدین شاه به حكمرانی
کرمانشاهان منصوب شد(روزنامة ایران ،پنجشنبه سوم ذیحجه  ،1314شمارة  ،911ص) 4
و در روز هجدهم همان ماه وارد کرمانشاهان شد(روزنامة ایران ،سهشنبه بیتونهم ذیحجه
 ،1314شمارة  ،913ص .)4دلیل انتصاب مجدد وی این بود که حسنعلیخان امیرنظام به
وزارت و پیشکاری آذربایجان رسیده بود و امینالدوله ،پیشکار آذربایجان ،مقام صدارت یافته
بود و این مقام خالی بود(روزنامة ایران ،چهارشنبه  27شوال  ،1314شمارة  ،908ص .)3در
این تغییر و تبدیلها ،محمدعلیخان ،همچنان ریاست ایل را بر عهده داشت.
در اوایل ذیحجة  ، 1315پس از مدت کوتاهی که ساالرالدوله حکمران کرمانشاهان
بود ،اقبالالدوله بهجای وی منصوب شد(روزنامة ایران ،شنبه پانزدهم ذیحجه  ،1315شمارة
،934ص .)2وی ،پس از آنکه وارد کرمانشاهان شد«حکومت و ریاست کلهر را کما فی
سابق راجع ب ه محمدعلیخان ایلخانی ...واگذار کرد»(روزنامة ایران ،سهشنبه چهارم ربیعالثانی
 ،1316شمارة  ،941ص .)4در تمام این مدت ،کشاکشهای داخلی ایل کلهر بر سر ریاست
ادامه داشت .اما در این زمان ،مدعی ریاست شخص قدرتمندی چون داودخان بود .در سال
 ، 1316اقبالالدوله ،داودخان را به ریاست ایل کلهر منصوب کرد و محمدعلیخان عزل شد.
انتصاب داودخان به ریاست ،نهتنها کشاکشهای داخلی ایل کلهر را التیام نبخشید ،بلکه برخی
طوایف کلهر به مخالف با وی برخاستند .این مسئله ،سبب شد اقبالالدوله در روز  26شعبان
 1316به طرف زهاب و میانة ایل کلهر حرکت نمايد(روزنامة ایران ،پنجشنبه نوزدهم شوال
 ،1316شمارة  ،953ص )4در این سفر دوباره محمدعلیخان ایلخانی به ریاست کلهر رسید،
اما داودخان زیر بار این انتصاب نرفت و مدتی دست به شورش و غارت مردم زد .ولی در
نهایت به تلگرافخانة قصرشیرین پناه برد و فرخخان پسر خود را همراه آقاسیدرستم نزد حاج
آقا مجتهد در کرمانشاه فرستاد که از او در نزد اقبالالدوله شفاعت نمایند ،اقبالالدوله استرداد
گلههای مردم را شرط این کار قرار داد(روزنامة ایران ،شنبه بیستم ربیعاالول  ،1317شمارة
 ،961ص )4وضع نا آرام ایل کلهر برای بار دوم اقبالالدوله را به قلمرو کلهر کشاند و وی در
توسوم ربیعالثانی ،1317
ربیعالثانی  1317به هارون آباد رفت(روزنامة ایران ،پنجشنبه بیس 
شمارة  ،963ص )4در اواخر رجب  1317فرخخان میر پنجه به حکومت کلهر رسید(روزنامة
ایران ،شنبه پنجم شعبان  ،1317شمارة  ،968ص )3با وجودی که فرخخان فرزند داودخان و
خواهر زاده محمدعلیخان بود(سنجابی ،1381 ،ص )126و امید میرفت که انتخاب وی به
ریاست كلهر مورد پذیرش دو طرف واقع شود .اما چنین انتظاری برآورده نشد و مجددا در
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جمادی الثانی  1318ریاست ایل کلهر تغییر کرد؛ زمانی که اقبالالدوله حکمران کرمانشاهان
به نواحی ماهیدشت و سرکشی آن مناطق رفته بود «.حکومت کلهر را که چندی من باب
مصلحت از محمدعلیخان ایلخانی کلهر گرفته به فرخخان میرپنجه مفوض داشته بودند .در
این اوقات ،چون طوایف کلهر از سوء سلوک فرخخان شکایت نمودند ،دوباره حکومت را
به محمدعلیخان مفوض» داشتند(روزنامة ایران ،دوشنبه بیستم جمادیالثانی  ،1318شمارة
 ،982ص .)2با وجودیکه محمدعلیخان رسما ایلخانی کلهر بود .اما قدرت در دست
داودخان از طایفة خالدی بود .ناکامی و شکست ساالرالدوله در مواجهه با وی در سال
 ،1315سبب عزل و انتصاب اقبالالدوله به سمت حکمرانی کرمانشاهان شده بود .بنابراين،
اصلیترین مأموریت اقبالالدوله در حکمرانی کرمانشاهان ،پایان بخشیدن به وضعیت موجود
ایل کلهر بود .اقبالالدوله ،برای این که به سرنوشت ساالرالدوله دچار نشود میبايست به این
وضعیت پایان دهد .وی از همان بدو ورود به کرمانشاهان در پی ترتیب امور بر آمد و مخالفان
درون ایلی و برون ایلی وی را در جبهه متحدی گرد هم آورد .سنجابیها ،بهدلیل اینکه
پیشتر ،از داودخان شکست خورده و غارت شده بودند ،مترصد انتقام بودند .بنابراین ،پای
ثابت مخالفان وی را تشکیل میدادند .حسینخانمنصورالملک گوران هم در جبهة مخالفان
داودخان قرار گرفت .از عمدهترین مخالفان درون ایلی داودخان ،اکبرخان رئیس طایفة سیاه
سیاه و باباخان شیانی بودند .محمدعلیخان ایلخانی کلهر نیز از مخالفان داودخان بود ،اما
نتوانست در جبهة مخالفان ايشان قرار بگیرد .اردوی اقبالالدوله و مخالفان ،به ریاست کلی
معدلالممالک ،به قصد داودخان روانة گیالنغرب شدند .در این مصاف ،مخالفان پیروز شدند
و داودخان با لشکریان خود به خاک عثمانی گریخت .اما این شکست نتوانست داودخان را از
میدان رقابت خارج نماید .وی ،زمستان را در خاک عثمانی گذراند و در بهار سال بعد دوباره
گیالن را متصرف شد .محمدعلیخان ایلخانی کلهر نتوانست مانع ورود وی شود.او در این
زمان بیشتر در پی سازش بود .بدین ترتیب ،توانست یکی دو سال دیگرعنوان اسمی ایلخان
کلهر را داشته باشد .اما داودخان به این هم راضی نبود و قدرت دیگری را در ایل کلهر بر
نميتافت .وی ،با عزل محمدعلیخان از ریاست ایل کلهر و نصب فرخخان به ایلخانی کلهر،
یک گام دیگر به هدف خویش نزدیکتر شد .در آغاز هم مشخص بود که فرخخان در مقام
ایلخان کلهر چیزی جز دست نشاندة داودخان نیست .بنابراین ،بیش از یک سال دوام نیاورد و
داودخان خود ایلخان گردید .قدرت بالمنازع وی در ایل کلهر و منطقه سبب شد که از جانب
دربار و حکومت کرمانشاهان ،منصب ایلخان کلهر بهطوررسمی به او داده شود .عالوه برآن،
به القاب سردار نصرت و امیراعظم مفتخر شد(سنجابی ،1381 ،صص )129-125بنابراین،
اقبالا لدوله حکمران کرمانشاهان هم در این زمنیه توفیقی بهدست نیاورد .داودخان ،جدا از
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قدرت ایلی ،از حمایت پرو پا قرص نوادة آقا باقربهبهانی مشهور به حاجآقا برخوردار بود .تیر
آخر به حکمرانی اقبالالدوله ،جدا از ناکامی در مواجهه با داودخان ،شورش اهالی کرمانشاهان
به تحریک نوادة آقاباقر بهبهانی زد که اهالی شهر بر او شوریدند و بازارها را بستند و در نتیجة
آن اقبالالدوله از حکمرانی معزول شد(سنجابی ،1381 ،صص.)138-137
در صفر سال  ،1319مهدیقلیخان مجدالدوله ،از جانب مظفرالدین شاه به والیگری
کرمانشاهان منصوب شد(روزنامة ایران ،یکشنبه چهاردهم صفر  ،1319شمارة  ،995ص.)2
وی ،در روز جمعه هجدهم ربیعاالول وارد کرمانشاهان شد(روزنامة ایران ،دوشنبه دوازدهم
ربیعالثانی  ،1319شمارة  ،998ص  )3اما مدت زیادی در والی کرمانشاهان دوام نیاورد؛ زیرا
در محرم سال  1320عالء الدوله را در سمت والیگری کرمانشاهان میبینیم(روزنامة ایران،
یکشنبه پانزدهم محرم  ،1320شمارة  ،1013ص .)4عالءالدوله هم نتوانست اوضاع آشفتة
کرماشاهان را سر و سامانی بدهد و در ذیحجة همان سال جای خود را به عبدالحسینمیرزا
فرمانفرما داد(روزنامة ایران ،پنجشنبه پنجم ذیحجه  ،1320ص.)3
نظامالسلطنه مافی ،که به حکمرانی کرمانشاهان منصوب شده بود ،همچون حکمرانان
سلف خود در پی تحدید قدرت داودخان کلهر برآمد .وی ،در ابتدا بر آن بود از طریق
گفتوگو و بدون اقدام نظامی به این مهم دست یابد .اما هنگامی که در این کار ناکام ماند،
اردویی با چهار هزار نفر متشکل از سوران «گوران و سنجابی و کرند و احمدوند بهتویی»
ترتیب داد .در طرف مقابل ،داودخان ،حاکم کلهر ،در رأس دو هزار نفر آمادة مقابله شد .تالقی
دو نیرو در محل معروف به کاروانسرای ماهيدشت روی داد و به شکست سنگین اردوی
دولتی انجامید .این واقعه در تابستان 1328ق .روی داد .تلفات نیروهای دولتی  150کشته
و دویست نفر زخمی بود .کل توپخانة نظامالسلطنه بهدست داودخان افتاد و عالوه بر آن
نظرعلیخان والی لرستان و چند تن از خوانین دیگر اسیر داودخان شدند .با وجود شکست
سنگینی که داودخان بر نیروهای دولتی وارد آورده بود ،باز در پی سازش با حکمران بر آمد
و در این راه نیز موفقیتهایی بهدست آورد(سنجابی ،1381 ،صص .)186-184پيروزي قاطع
داودخان بر نيروهاي دولتي ،رياست وي را براي مدت زيادي تضمين كرد .در اين زمان،
باوجود مخالفان زياد ،داودخان مدعي جدياي را در مقابل خود نيافت.

نتيجه

نتايج تحقيق حاكي از آن است که كشاكش و نزاعهاي چندين دهة ايل كلهر نتيجة چند
عامل بود .يكي از اين عوامل ،مدعيان متعدد و قدرتمند درون ايلي بودند .ازآنجاكه هريك
از اين مدعيان در رأس يكي از طوايف قرار داشت يا اينكه افراد ردة باالي يك طايفه
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بودند بهطور طبيعي طرفداراني در بين توده ايلي داشتند وجود طرفدارن سبب ميشد كه
بهراحتي از رئيس ايل تمكين ننمايند و همين مسئله يكي از عوامل استمرار كشاكشهاي
جانشيني بود.
رفع کشاکشهای داخلی ایالت جدای از ثبات والیت ،ضامن مسئلة مهم و حیاتی
دریافت مالیات هم بود .بنابراين ،حكمرانان كرمانشاهان هم بهطور فعال در اين جريان دخيل
بودند .ازآنجاكه انتصاب به حکمرانی و رسیدن به مقامهای باالی کشوری و لشکری با
پرداخت مبالغ زیادی به متصدیان امر به دست ميآمد ،این حاکمان در دورة تصدیگری
خویش به انحای مختلف در پی جبران مبلغ پرداختی خویش بودند که عالوه بر جبران آن
کسب درآمدی نیز کرده باشند .بنابراین ،حکمرانان و دولت مرکزی برای دریافت منظم
و بهموقع مالیات بر آن بودند که شخص مقتدری را به ریاست ایل منصوب نمایند؛ زیرا
وجود کشاکشهای داخلی و نبودن شخص مقتدری در ایل اغتشاشاتی را بهوجود میآورد
که جریان منظم مالیات ادامه نمییافت و حتی ممکن بود مالیات یک ایل برای چندین
سال متوالی به تعویق بیفتد .سعي حكمرانان در انتصاب حاكمان مقتدر و نزديك به خود،
بهمنظور دريافت منظم ماليات ،و واكنش مدعيان و توده ايلي به اين انتصاب از عوامل ديگر
كشاكشهاي جانشيني ايل كلهر در دورة مورد نظر بود.

اسناد :

منابع

آلبوم علیخان والی:

Harvard University - Fine Arts Library / Album of photographs by Ali Khan Vali.
Qajar.
آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه( ،استادوخ) 3 -24پ 26 -ك1326 -
سازمان اسناد و كتابخانة ملي( ،ساکما) آلبوم شمارة  23بيوتات ،گزارش مؤیدالدوله به ناصرالدين شاه
سازمان اسناد و کتابخانة ملی ،پروندة شمارة  ،240 -23922گزارش ناظر کل مالیه غرب به اداره مالیه
کرمانشاهان ،مورخ  1برج اسد 1302
سازمان اسناد و کتابخانة ملی ،پروندة  ،240 - 23922گزارش مالیاتهای معوقه کرمانشاه :1303 ،ص 6
سازمان اسناد و کتابخانة ملی ،پروندة  ،240 -23922گزارش مالیاتهای معوقه ایلهای کرمانشاه 1303
سازمان اسناد و کتابخانة ملی ،پروندة  ،240- 23922گزارش رئیس ایالتی کرمانشاهان به وزارت مالیه
آرشيو سازمان اسناد و كتابخانة ملي ،پروندة  ،240 - 23922گزارش ناظر كل مالية غرب به ادارة ماليه
كرماشناهان 1 ،برج اسد

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 99

67

حوریه سعیــدی
مطلب مطلبـی
جعفربيگي ،خسرو( .)1382مردمشناسی قوم کرد با تکیه بر ایل کلهر.كرمانشاه :انتشارات زانيار.
جغرافياي ايران ،نسخه خطي ،سازمان اسناد و كتابخانة ملي ،شمارة بازيابي.5 -15561 ،

رضايي ،اكبر( .)1386وجه تسميه كلهر ،فصلنامه زريبار ،شماره .64

راولينسون ،سر هنري( .)1362سفرنامه راولينسون( گذر از زهاب به خوزستان) (.اسكندر امان اللهي بهاروند،
مترجم) .تهران :دانتشارات آگاه.

سنجابي ،علي اكبر( .)1381ايل سنجابي و مجاهدت ملي ايران( كريم سنجابي ،مصحح) .تهران :انتشارات
شيرازه.

ن خدیوجم،کوششگر) .تهران :اساطير.
حسی 
نناصر( .)1368سرگذشت مسعودي( 
ظلالسلطان ،مسعود میرزاب 

كتابچه ايالت كرمانشاهان ،نسخة خطي ،كتابخانه و موزة كاخ گلستان ،مجموعة ناصري ،جلد .5
گودرزي ،عليرضا( .)1381ایل کلهر در دوره مشروطیت .كرمانشاه :انتشارات كرمانشاه.

وقایع نگار کردستانی ،علی اکبر( .)1381حدیقه ناصریه در جغرافیا و تاریخ کردستان(محمد رئوف توکلی،
مصحح) .تهران :انتشارات توکلی.

روزنامهها:

روزنامة ایران ،سهشنبه  26شوال  ،1293شمارة .301

روزنامة ایران ،پنجشنبه  25رمضان  ،1298شمارة .464

روزنامة ایران ،جمعه پانزدهم ذيقعده  ،1299شمارة .498

روزنامة ایران ،سهشنبه دهم شوال  ،1300شمارة .524

روزنامة ایران ،پنجشنبه دهم ذیقعده  ،1300شمارة . 526

روزنامة ایران ،جمعه بيست و پنجم ذيقعده  ،1300شمارة .527

روزنامة ایران ،شنبه سلخ رمضان  ،1303شمارة .603

روزنامة ایران ،جمعه پانزدهم شوال  ،1304شمارة .632
روزنامة ایران ،سهشنبه ششم رجب .1305

روزنامة ایران ،شنبه نهم ربیعالثانی  ،1305شمارة .645

روزنامة ایران ،سهشنبه یازدهم ربیعاالول  ،1307شمارة .699

روزنامة ایران ،شنبه بیست و یکم ذی حجه  ،1309شمارة .777
روزنامة ایران ،سهشنبه هفتم جمادیالثانی  ،1310شمارة .787

روزنامة ایران ،پنج شنبه بیست و چهارم شوال  ،1310شماره .799

روزنامة ایران ،چهارشنبه نهم ذیحجه  ،1311شمارة . 829

روزنامة ایران ،پنجشنبه هشتم شوال  ،1312شمارة .852

68

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 99

كشاكشهایجانشینیدرایلكلهر
( 1320 -1285ق).
روزنامة ایران ،پنجشنبه ششم ذیقعده  ،1312شمارة .854

روزنامة ایران ،شنبه ،بیست و دوم ذیقعده  ،1312شمارة .855

روزنامة ایران ،شنبه بیست و یکم جمادیاالول  ،1313شمارة .868

روزنامة ایران ،سهشنبه پنجم شعبان  ،1313شمارة .874
روزنامه ایران ،جمعه دهم صفر  ،1289شمارة . 875

روزنامة ایران ،چهارشنبه  27شوال  ،1314شمارة .908

روزنامة ایران ،پنج شنبه سوم ذیحجه  ،1314شمارة . 911

روزنامة ایران ،سهشنبه بیت و نهم ذیحجه  ،1314شمارة .913
روزنامة ایران ،شنبه پانزدهم ذیحجه  ،1315شمارة .934

روزنامة ایران ،سهشنبه چهارم ربیعالثانی  ،1316شمارة .941
روزنامة ایران ،پنجشنبه نوزدهم شوال  ،1316شمارة .953

روزنامة ایران ،پنجشنبه بیست و سوم ربیعالثانی  ،1317شمارة .963
روزنامة ایران ،شنبه پنجم شعبان  ،1317شمارة .968

روزنامة ایران ،دوشنبه بیستم جمادیالثانی  ،1318شمارة .982

روزنامة ایران ،یکشنبه چهاردهم صفر  ،1319شمارة .995

روزنامة ایران ،دوشنبه دوازدهم ربیعالثانی  ،1319شمارة .998

روزنامة ایران ،یکشنبه پانزدهم محرم  ،1320شمارة .1013
روزنامة ایران ،پنجشنبه پنجم ذیحجه .1320

روزنامة فرهنگ 6 ،شعبان  ،1298سال سوم ،شمارة .105
روزنامة فرهنگ  30 ،ذيقعدهالحرام  ،1302شمارة .324

روزنامة فرهنگ  6 ،محرم  ،1303سال هشتم ،شمارة .328
روزنامة فرهنگ  14 ،رمضان  ،1303شمارة .363

روزنامة فرهنگ  20 ،شوال  1304سال یازدهم ،شمارة .474
روزنامه دولت عليه ايران ،رجب  ،1282شمارة .579

روزنامه دولت عليه ايران ،پنجشنبه  18ربيعاالول  ،1285شمارة .620

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 99

69

