سردار مقتدر سنجابي از ادعا تا واقعيت
آرش امجدي ولدبيگي
گفت :تو بد کردهاي
پاسخ شنيد :نه من بد نکردهام ٬ديگران بد گفتهاند.
مقدمه

چندي است کتابي با عنوان ايل سنجابي و مجاهدات ملي اير ان ٬علياکبرخان سردارمـقتدر
سنجابي به تحرير و تحشيه دکتر کريم سنجابي ٬همراه با تصاوير ٬اسناد و نمايه آخر آن٬

جمعًا در  ٧٥٥صفحه از سوي نشر شيرازه از مجموعه »کتابهاي تاريخ معاصر ايران« با
شماره  ٢٩در شمارگان  ٢٢٠٠و بهاي  ٥٤٠٠تومان ٬چاپ اول  ١٣٨٠در دسترس قرار
گرفته است.
کتاب درباره خاطراتي است که گفته ميشود مربوط به علياکبرخان سـردارمـقتدر
سنجابي است و دربرگيرنده وقايع و اتفاقات دوره مهمي از زندگي وي که در خطه غرب
ايران آن روزگار در ميان طوايف مهم و متعدد ٬در اوضاع و احـوال جـنگ جـهاني اول
صورت پذيرفته است.
در خصوص حروفچيني شتابزده و ويرايش نـه چـندان مـحسوس لغـات و واژگـان
کثير االستفادهاي رايج در منطقه مورد بحث کتاب ٬همچنين وجود اغالط فراوان امالئي و
انشائي سخن را بـه درازا نـميکشانيم؛ چـه ٬هـرکتاب و دفـتري کـمابيش از ايـن دست
اشکاالت خالي نيست .مواردي همچون استفاده واژه »باباخاني« بـه جـاي »بـاباجاني«
)صص  ٤٣٨و » ٬(٦٤٢رغرايي« به جاي »رخزايي« )ص » ٬(٢٠دلدن« به جـاي »دالن«
)ص ) ٬(٣٧که در اصل »درون« صحيح است( »چين« به جاي »شـين« )ص  ٬(٣٧و يـا
کاربرد واژه ناشناخته » َا ثوم« به جاي » َا خوم« )ص  ٬(٤٠يا » َد کِ م« به جاي » َد کَـم« )ص
» ٬(٤٠شرف بايني« به جاي »شرف بياني« )کرارًا( .حکومت عالءالدوله در سال ١٣٣٠
قمري بوده است که  ١٣٢٠صحيح است )پـاورقي » ٬(١٣٧صـمصامالمـلک« بـه جـاي

»صــمصامالمــمالک» )ص » ٬(١٤٥جــزئي زد و خــوردهاي رويـداد« بـه جـاي »زد و
خوردهايي جزئي روي داد« )ص » ٬(١٩٤فتحالسـطان« بـه جـاي »فـتحالسـلطان« )ص
» ٬(٢٣٠قـلعه شـيري« بـه جـاي »قـلعه سـبزي« )ص » ٬(٢٤٠الهـيخاني« )ص  (٣٤٣و
»اللهيخاني« )ص  (٤١٤به جاي »اللهيار خاني«» ٬اکبرخان اللهياري« به جاي »اللهياري«
)ص » ٬(٣٤٣نيريچي« به جاي »نيريجي« )ويا در اصل »نيريژي«( )ص  ٬(٥٠١که البته
بعضي از اين موارد نيز تا حدودي نشان از بياطالعي و ناآگاهي صاحب تحرير و تحشيه
از منطقه و حتي زبان کردي دارد.
باري ٬مقصود از آنچه در اين گفتار ميآيد شايد نقدي و يا جوابيهاي از سوي بازمانده
يکي از طوايفي است کـه بـارها و بـارها در البـهالي صـفحات خـاطراتـي کـه از زبـان
عل ياکبرخان سردارمقتدر سنجابي قلمداد شده است ــ بهرغم تأکيد خود سردارمقتدر
بر خويشاوندي سببي و رضاعي و بطني ــ مورد بيمهري و حتي هتاکي و فحش و ناسزا
و در مواردي افترا قرار گرفته .بنابراين نويسنده اين سطور خود را موظف ميداند که ٬در
حد توان ٬خوانندگان کتاب را به بازخواني تاريخ نه چندان دور اين قسمت از سـرزمين
آباواجداديمان فراخواند.
عشاير و مردم اين سامان ٬و هرکسي که مختصر مطالعه و آگاهي از تـاريخ مـعاصر
طوايف کرد غرب ايران دارد ٬با نام علياکبرخان سردارمقتدر سنجابي آشنا هستند .وي
که از روي شواهد و قرائن تاريخ تولدش را  ١٢٥١شمسي گفتهاند ٬بارها بـه مـناسبت
جنگ جهانگير اول و مسائل پس از آن در کتب تاريخ نامش آمده است.
ايشان در کشمکش و گيرودار جنگ جهاني اول و حتي کمي بيش از آن و بعدها نيز ٬به
عنوان يکي از ايل مردان و نامآوران کرد غرب ايران ٬محل رجوع و منشأ حرکاتي بـوده
است ٬اما نه بزرگترين ايل مردان و نه نامآورترين آنان.
نمونهاي از اظهارنظر يکي از پژوهشگران را درباره ايشان باهم ميخوانيم:
»سردارمقتدر پسر دوم شير محمدخان صمصامالممالک ٬مشهورترين فرد از رؤسا و
خوانين سنجابي و از ناميترين سرداران وطنپرست و آزاديخواه ايـران است .مـرحـوم
سردادر مقتدر در تمام صفحه غرب و در ميان تمام محافل از آزاديخواهان به شجاعت و
تهور و عشق خالص به وطن و فداکاري در راه آزادي ايران و مهماننوازي معروف و در
دوران جنگ بينالملل اول ) (١٩١٤-١٩١٨مشاراليه مؤثرترين فرد ايـرانـي در صـفحه
غرب و مرجع حل و عقد امور سياسي و نظامي بود .تجليات و احترامات وي نسبت به
مــهاجرين و آزاديــخواهـان و مـهمانيهاي بـزرگ و چـندين هـزار نـفري وي در دشت
ماهيدشت هنوز از نظرها و خاطرهها فراموش نگرديده است .وي در راه دفاع از وطن با
تمام قواي خارجي و مهاجم به ايران ٬اعم از عـثماني و روسـي و انگـليسي ٬جـنگيد و
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شد١.

چندين بار مجروح
اکنون با اين آشنايي مختصر از احوال سردارمقتدر با زواياي زندگي وي بيشتر آشنا
ميشويم و با کندوکاوي گذرا در دوران کودکي وي ٬چگونگي تحرير و تحشيه خاطرات
را مينمايانيم:
علياکبرخان تمام دوران کودکي و نوجواني خود را در مـيان ايـل گـذرانـده است و
چنانکه خود ميگويد ٬تا مدتها با وجود معلمان و مالهاي سرخـانه ٬بـهرهاي از سـواد
خواندن و نوشتن نبرده است )در آن زمان رسم بر اين بوده است که متموالن و بزرگان
 .١محمدعلي سلطاني .جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل کـرمانشاهان ) ٬ج  ٢/٢ايـالت و طـوايـف کـرمانشاهان(.
تهران ٬نشر سها) .١٣٧٢ ٬به نقل از محمد مکري ٬ايل سنجابي ٬صص  ٩٢و .(٩٣

براي تعليم و تربيت فرزندان خود معلم سرخانه ميآوردند و مکتبخانه رسمياي وجود
نداشت( ٬تا اينکه گويا بر اثر سرکوفت پدر در ايام جـوانـي نـزد يکـي از بـاسوادهـاي
منسوب به خودشان خواندن و نوشتن را ياد ميگيرد تا جايي که به گفته خود به سرعت
پيشرفت ميکند و پس از چند ماهي اشعار سعدي و حافظ را به خوبي ميخواند و با خط
محکم و خوانا نامه مينويسد ص .١١٦
جمعبندي مطالب گفته شده و يادداشت دبير مجموعه که در آن آمـده است »مـتن
اصــلي دســتنوشته سـردارمـقتدر در دسـترس نـيست و احـتماًال مـفقود شـده است«
)ص دوازده( ٬در وهله اول ٬با توجه به متن و کيفيت تحرير و ضوابط فصلبندي کـتاب
مزبور ٬خواننده را در اينکه عين خاطرات توسط خود سردارمقتدر نوشته شده بـاشد٬
دچار شک و ترديد ميکند .در وهله دوم اين سؤال مطرح است که آيا اصوًال ايـنگونه
خاطرهنويسي ٬که همراه با جانبداريهاي متفاوت و حب و بغضهاي فراوان است در بحث
مستندات تاريخي و مدارک ثبت و ضبط وقايع ٬امروزه محلي از اعراب دارد يا خير؟ آيا
به راستي هر سخني که خالف نظريه و خواسته جاهطلبانه سـردارمـقتدر بـاشد ٬دروغ
است و گوينده آن دروغزن؟ و يا برتر از آن کفر است و گوينده آن کافر؟
 ...و يا اينکه نه ٬ميتوان گفتهها و خاطرات سردار با ساير منابع و گفتهها و نوشتههاي
ديگر محک زد و عيار آن را تعيين نمود؟
خواننده آگاه خاطرات حق دارد در گام نخست تمام موارد تشکيک و ترديد را از ميان
بردارد تا با اطمينان و اعتماد به مسائل مطرح شده در خاطرات توجه نمايد .اولين حلقه
گمشده در اين راه آن است که گفته ميشود خاطرات مرحوم سردارمقتدر که با دست خود
نوشته از ميان رفته است؟!!
اگر ٬آنگونه که در آغاز کتاب آمده است ٬فرض را براين بگيريم که مرحوم دکتر کريم
سنجابي ٬بـرادرزاده مـرحـوم سـردارمـقتدر ٬دسـتنوشتههاي ايشـان را بـازنويسي و بـه
اصطالح ويرايش کردهاند ٬پس از ويـرايش و بـازنويسي چـه بـر سـر اصـل دسـتنوشته
آوردهاند؟ اصل دستنوشته هم به عنوان دستخط مرحوم سردارمقتدر ميتوانسته داراي
ارزش و اعتبار معنوي باشد و هم در جوابگويي به شکاکان رونويسي ٬مورد اسـتناد و
استدالل قرار گيرد .از شخصي چون مرحوم دکتر سنجابي حقوقدان ٬که خود اهل تحقيق
و تدقيق بوده است ٢٬بعيد مينمايد که پس از رونويسي و ويرايش ٬اصل نسخه را معدوم
 .٢اين اظهار نظر دکتر باقر عاقلي تأمل برانگيز است» :سـنجابي مـردي کـماسـتعداد و اسـتادي کـمسواد بـود.
هيچگونه تحقيق علمي در کار خود نکرد .چهل سال تدريس حقوق اداري با او بود .هرگز نخواست کتابي در
اين زمينه با پيشرفتهاي روز تهيه کند؛ چند صفحه جزوه ناقص را به صورت فتوکپي بين دانشجويان تقسيم
ميکرد) «.باقر عاقلي .شرح ر جال سياسي و نظامي ايران ] .تهران[  ٬نشر گفتار .١٣٨٠ ٬ج  ٬٢ص .(٨٣٥

نموده باشد و اگرنه چنين بوده است و نسخه اصلي دستنوشته سردار ٬معدوم نشده اما
در عين حال از دستبرد آفات زمان هم دور نمانده ٬پس چرا نسخه رونـويسي شـده از
چنين باليي در امان مانده است؟!!
اصوًال مرحوم دکتر سنجابي چرا آن دو را در کنار هم نگهداري نکرده تا اگر روزي
روزگاري اتفاقي براي ايشان افتاد بازماندگان بدانند چه خبر بوده است؟ همچنانکه افتاد
و ندانستند .از طرفي اگر بنا را بر اين بگذاريم که مرحوم دکتر سنجابي احتياط به خرج
داده و نسخه دستنوشت سردار را همراه با نسخه رونويسي در يک جا نگهداري نکرده تا
ا گر براي يکي اتفاقي افتاد براي ديگري نيفتد ٬پس بايد اصـل را در جـاي مـطمئنتري
مينهاد و فرع را در جايي که از اطمينان کمتري برخوردار بوده است .از آن گذشته ٬اگر
هم چنين کاري نکرده باشد پس آيا عقل سليم حکم نميکرد که عکس فتوکپي )الاقل
مانند فتوکپيهايي که دکتر عاقلي ميگويد( يا نمونهاي تصويري و يا هرچيز ديگر ٬با توجه
به آن همه امکانات آقاي دکتر سنجابي الاقل در زمان وزارت فرهنگ و يا حتي بعد از آن٬
از اصل نسخه تهيه شود؟
به ر استي ٬اگر عمدي يا هدفي در کار نبوده است که تنها نامي از نسخه اصلي در ميان
باشد و بس ٬پس اين معما چه جواب ديگري ميتواند داشته باشد؟ البته اينکه مرحوم
دکتر سنجابي ساليان سال ٬پس از فوت مرحوم سردار ٬کماکـان بـه چـاپ و نشـر ايـن
خاطرات اقدام نکرد خود حديث ديگري است که به شائبههاي زير دامن ميزند:
الف ـ مرحوم دکتر پنداشتهاند که هر قدر در نشر خاطرات من درآوردي تعلل کنند ٬و
حتي آن را بـه پس از مـرگ خـود مـوکول نـمايند ٬از اعـتراضـات و انـتقادات احـتمالي
خوانندگان آگاه در زمان حيات خود در امان ميمانند .بنده اين را هم که مرحـوم دکـتر
فرصت و يا امکان نشر خاطرات را به دليل گرفتاريهاي کاري و يا ...نداشتهاند ٬قابل قبول
نميدانم.
ب ـ يکي ديگر از علل تأخير در نشر خاطرات شايد اين بوده است که دکتر در ايـن
خيال بوده که هرچه روزگار بگذرد حقايق تـاريخي بـيشتر بـه غـبار فـر امـوشي سـپرده
ميشوند و با دست بازتر و خيال راحتر ميتوان قضيهپردازي کرد ٬غافل از اينکه حافظه
جمعي مردم سلحشور اين ديار وقايع و حقايق را با دقيقترين جزئياتش ٬نه تنها پس از
چند ده سال که حـتي بسـيار بـيشتر از آن هـم ٬در اذهـان حـقيقتياب و پـوينده خـود
نگاهداري ميکند و جوانان اين مرزوبوم تاريخ شفاهي خود را از معمرين پاکدل و مورد
وثوق که سينهشان بايگاني وقايع است ٬هزاران سال است سينه به سينه نقل ميکنند و از
اين پس نيز ٬همچون گذشته ٬نسل به نسل آن را حفظ و پاسباني مينمايند و هـيچگونه
کجرو و دروغزني را در اين ميانه برنميتابند و به شدت با آن مقابله ميکنند.

بگذاريم و بگذريم ٬پس از اين همه صغري کبريبافتنها و اثبات زورکي اينکه خاطرات

مرحوم سردارمقتدر به شدت محل بحث و انتقاد است ٬اکنون فرض اصلي و اساسي را
بر اين قرار ميدهيم که اين خاطرات دقيقًا و تحقيقًا از گفتهها و نوشتههاي خود مرحوم
سردار است .اگرچه هنوز مسئله سواددار بودن و بيش از آن توانايي نوشتن سردار ــ آن
هم چند صد صفحه ــ حل نشده است و گـمان نـميکنم کـه کسـي از مـعمران و حـتي
کمساالن خانواده ايشان بتواند ايـن ادعـا را ثـابت کـند .اي کـاش بـازماندگان سـردار و
دستاندرکاران نشر خاطرات از آن همه به اصطالح اسناد و مدارک آخر کتاب ــ که بيشتر
به اخوانيات ميماند تا سند حکومتي و امثال آن ــ الاقل تصوير يکي از دستنوشتههاي
مرحوم سردار را چاپ ميکردند تا چشممان به جمال دستخط مبارک روشن ميشد.
***
 .١مرحوم سردارمـقتدر ٬بـه گـواهـي اسـناد و مـدارک بـه جـاي مـانده و گـفتهها و
نوشتههاي بزرگان و مورخان و نيز مردم اين سامان ٬شخصيتي بلند پرواز ٬داراي غرور
اخالقي ٬عاميانه و در عين حال سطحينگر داشته ٣و همواره در نماياندن و نشان دادن
خود و اثبات برتري بيدليل و بـدون شـاخصه مـنطقي نسـبت بـه هـماالن و مـعاصران
همواليتي و حتي هموطنان داشته است ٬در سرتاسر کتاب الفها و گزافـها و مـنممنمها
خواننده را خسته ميکند و گاه نيز احساس ميکند که در مطالعه کتاب هرچه پيش ميرود
بيشتر به شعورش توهين ميشود .سردار هـمواره خـود را از صـاحبمنصبان داخـلي و
خارجي برتر و قدرقدرتتر ميپندارد تا جايي که به راحتي ميتوان نوعي توهم و خود
بزرگبيني کاذب را از گفتههاي وي برداشت نمود؛ حتي در تورق سرسري و روانکاوانه
نه چندان حرفهاي از پوشش کاغذي جلد و تصاوير آخر کتاب که با ژستهاي مغرورانه و
آنچناني دست بر خنجر و قطار فشنگ و سوار بـر اسب بـرداشـته شـده است ٬چـنين
شخصيتي آشکارا در ذهن نقش ميبندد .خود بزرگبيني سردار گاه بـه صـورتي بـروز
ميکند که خواننده ميپندارد پدربزرگي براي نوه خود قصهاي تعريف ميکند و چنان با
قص ه ٬بچه بـيقرار را
آب و تاب شخصيتسازي ميکند که تنها ميخواهد ٬همان شب ّ
خواب کند و ديگر به فکر فردايي نيست که خورشيد عالمافروز از ستيغ کوه برميآيد و
کودک جستجوگر خوابآلود را که دربهدر به دنبال پهلوان افسانهاي ميگردد ٬از خواب
بيدار ميکند!
در بعضي موارد ٬خواننده ميپندارد که يا علياکبرخان خود را به تجاهل ميزند و يا
» .٣علياکبرخان فردي مغرور ٬خودخواه و ستمپيشه بوده است) «.مشاهير کرد :امرا و خاندانها ] بيجا[ ٬سروش٬
 .١٣٧١ج  ٬٣بخش  ٬٢ص .(٥٥٦

خواننده را جاهل فرض کرده است .حاجت به توضيح و استدالل نيست کـه مـعاصران
عــلياکــبر خــان :سـتارخـان ٬بـاقرخـان ٬سـردار اسـعد بـختياري ٬سـپهدار تـنکابني٬
صولتالدوله قشقايي و ...کساني بودهاند که هر کدام صدها خان چون علياکبرخان را
دربر ديوانخانه داشته و در سراسر نوشتهها و حتي تصاويري که از آنها به جاي مـانده
نشانهاي از آنچه در اين کتاب از تعرض و تکبر و ژست و خسرو و فرهاد بودن مشاهده
ميکنيم به چشم نميخورد.
اين را هم اضافه کنيم کـه نگـارش خـاطرات در تـهران و در انـزواي کـامل مـرحـوم
سردارمقتدر ٬پس از آن همه بلند پروازيها و ناکاميها در راه رسيدن به اميراالمرايي ايالت
غــرب و ســاير آرزوهــاي شــخصي ٬صــورت پـذيرفته است ٬کـه ايـن خـود نـيز بـه
موضعگيريهاي سردار پس از جمعبندي نهايي کارنامه زندگيش لطمه وارد مـيکند .در
جاهايي از کتاب سخن تند و گزنده سردار نشان از عقده فرو خورده و يا زخم کهنه سرباز
کردهاي دارد که گاه ناشيانه آن را برمال ميکند.
مــــواردي چــــون :کــــوبيدن اکــثر طــوايــف اطــراف و بــزرگ نــمودن خــود
)صص  ٬(١٦٬١٧٬١٨٬٢٣تشبيه خـود بـه رسـتم )ص .(٧١تـنبيه کـردن ايـن و آن بـراي
زهرچشم نشان دادن بيآنکه خطايي از آنها سرزده باشد ٬در همان ايام صباوت و ساخته
شدن پايههاي تربيتي و پرورشي ٬ص  ٬٧٤به کاربردن لفظ نوکر شخصي بارها و بارها در
صــفحات کــتاب و تــبختر و غــروري کــه در ايــراد آن بــه کــار رفــته است) ٬مـثًال
صص .(١٦٠-١٦٤
»زنـهاي خـانقين کـودکان خـود را وقت خـوابـاندن بـه نـام مـن مـيترسانند .جـمله
»سرپتيهات« )سربرهنه آمد( در کالم آنها اشاره به من بوده است) .ص  (١٢١بايد گفت
که اصًال عنوان سرپتي مخصوص يـارمحمدخان کـرمانشاهي و افـراد وي بـوده است.
چنانکه در صفحه  ٦٥٦از کتاب جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل کرمانشاهان )ج  (٤به
نقل از ديوان سيدعبدالکريم غيرت آمده است :شعار و رمز يارمحمدخان و مجاهدين٬
در روز اين فاجعه ٬کلمه )سرپتي( بود کـه هـيچ يک کـاله بـرسرنگذاشـته بـودند ...در
مصيبتش اين چند بيت را گفته و در مصرع تاريخ اشاره به شعار به روز فـاجعه )کـلمه
سرپتي( شده است:
مــجاهدي بـيزره و بـيسپر
شعار او بيکلهي بـد کـه بـود
هشت کــله يـارمحمد ز سـر
از پي تاريخش ٬غيرت سرود
و يا به کاربردن مواردي چون :دستور داديم فالن کار را بکنند ٬به او دستور دادم بهمان
کار را بکند و...
 .٢مقايسه موقعيت ايلي مرحوم علياکبرخان با ساير کساني ٬که در خاطرات خود از

آنها به عنوان معاندان ايلش نام ميبرد ٬ميتواند تا حدود زيادي پرده از علل تفرعن و
تکبر سردار ٬و طبعًا سعي فراوان وي در تحقير و تـضعيف ايـالت ديگـر بـردارد .ايـل
سنجابي به عنوان ايلي نسبتًا تازه پاگرفته و نوظهور در صفحه ايالت غرب ٬و به عنوان
شاخه جدا شدهاي از ايل بزرگ زنگنه ٬تهديدها و تـحديدهايي را کـه سـاليان سـال از
جانب ايل مادر يعني زنگنه و ايالت بزرگتر برآن وارد آمده است ٬نتوانسته به گونهاي
کامًال عقاليي و منطقي بپذيرد و با آن کنار آيد ٤و اگر احيانًا از سوي سران بزرگ ايـل
سنجابي مورد پذيرش و قبول قرار گرفته الاقل براي علياکبرخان چـنين نـبوده است و
موجب ايذاء روحي ٬ناهنجاريها و ناماليمات درونياي گشته که بـارها وي را در طـول
زمامداري ايلياش دچار سـرگشتگي و لجـاج غـيرقابل تـوجيهي نـموده است و نـهايتًا
عصيان آشکاري در وي ايجاد کرده که در بسياري از مواقع براي وي و وابستگانش گران
تمام شده است تا آنجا که برادر بزرگتر وي قاسمخان سـردار نـاصر را ٬کـه بـراسـاس
تربيت و هنجارهاي ايلي قاعدتًا بايد بيشتر مورد توجه باشد ٬بزرگان اقوام ديگر و ساير
صاحبمنصبان دولتي داخلي و حتي خارجي کمتر در معرض توجه قرار داده ٬هم و غم
خود را بيشتر صرف اسکات و ارضاي برادر کوچکتر عنودي نمودهاند که در اکثر موارد
ناآ گاهانه کارها را خراب ميکرده است )نگاه داشتن سردارمقتدر در تهران در اواخر عمر
پس از آن همه گردنکشيها و بازگردانيدن قاسمخان به ميان ايل يکي از اين مواد است(.
برادر کهتر حتي مصلحتانديشي و سياستهاي ناگريز و ناگزير ايلي را ٬که از سوي سران
آگاه طوايف بنا به مقتضاي زمان و مکـان آن روزگـار صـورت پـذيرفته ٬نـميبيند و يـا
نميخواهد ببيند .وي خودپسندي خود را تا جايي پيش مـيبرد کـه بـه هـنگام ارسـال
پيامهاي بينايلي ميان سنجابي و اردالن ٬آنجا که سردار رشيد فرمانده بيهماورد غرب٬
فر اشباشي خود را براي آورد و ُب رد پيغامها نزد وي ميفرستد ٥او هم به تقليد کورکورانه
و از روي کمبود شخصيتي که احساس ميکند ٬براي خود به اصطالح فر اشباشي تعيين
ميکند و در عين نوکيسگي ــ که از عايدات گمرک قصر شيرين و سرحدداري آنجا و اخذ
حقالتأمين مسافران نشئت ميگرفته ــ تغييراتي را بـه ضـرورت چشـم و هـمچشمي بـا
سردار رشيد و ديگر خانهاي منطقه ايجاد ميکند ٬غافل از اينکه داشتن مشاغلي چون
فر اشباشي و مانند آن در دستگاه داخلي و تشکيالت حکومتي سران طوايف و ايلمداران
منطقه امري يکشبه و سريعاالحداث نبوده است که در اثر تـمول ظـاهري بـتوان آن را
ايجاد کرد .واليان اردالن اگر در حکومت جاف جوانرود داراي نظام اداري ٬اجرايـي و
 .٤به طوري که در اثر بيتوجهي و مهم ندانستن آن ٬هنوز در وجه تسميه واژه »سنجابي« ٬ميان دو سه روايت
 .٥محمدعلي سلطاني .همان ٬ص . ٨٢١
نيمبند ٬پا در هواست.

قضايي روز مـانند قـاضي و مـنشي و مـدّ رس و فـر اشـباشي و دهـباشي و يـوزباشي و
کليددارباشي و ميرغضب و آبدارباشي و مهترباشي و ...بودهاند ٬اين نظام ديواني را از
دوران صــفويه در دســتگاه خــود بـرقرار داشـته و تـمامي وابسـتگان و تـحت فـرمان
سردارمقتدر در حد يکي از طوايف متوسط تحت امر آنان بود که تعدد ايالت و طوايف
آنان اتحاديههاي بزرگ را تشکيل ميداد که در متن جامعهشناسي ايالت و طوايف بـه
اتحاديه جافها معروف است که عالوه براين اتحاديه بزرگ در مقاطعي از تاريخ ٬اورامان و
شهرزور را نيز دربر ميگرفته و اين خود ٬گواهي بر مردود شناختن فرضيه برتري مقام و
شئون سردارمقتدر بر عباسقلي خان سردار رشيد اردالن است.
به گواهي مـعمران و بـازماندگان تـاريخدان کـرد و کـردستان و کـرمانشاهان ٬اصـًال
علي اکبرخان در حدي از اقتدار و اعتبار نبوده است که بتواند با سردار رشيد گردنکشي و
به قول خودماني ملمالن کند و خود را حتي رقيب و همشأن وي بداند ٬چه رسد به آنکه
بتواند در مجلسي وي را سرزنش کند و يادنبال وي بفرستد که بيايد و در خـدمت وي
اظــهار تـبعيت و جـاننثاري نـمايد )ص ٣١٣؛ البـته داسـتان راه نـدادن سـردار رشـيد
علي اکبرخان را به دار الحکومه خيليها ميدانند که در جايي ديگر به آن اشاره خواهـيم
کرد(.
بلي ٬اينها همه بيشتر ساخته و پرداخته ذهـني خـيالباف است تـا زبـاني راسـتگو و
بيغلوغش .اهانتهاي ناروا از اين دست که ريشه در مقايسههاي ذهني علياکبرخان با
رؤساي ديگر دارد ٬زياد به چشم ميخورد:
بدوبيراه گفتن به داوودخان اميراعظم کلهر )صص  ١٥٤و (١٥٣؛
دسيسهکار ٬سست پيمان و عنود دانستن جهانبخش خان ضرغامالسلطنه )ص (١٥٥؛
کم مايه و متکبر دانستن شرفالملک ثاني )سليمان خان( )ص (١٥٧؛
معرفي سيدالدوله به عنوان خميرمايه اغلب تحريکات در ميان عشاير )ص (٢٩٨؛
جسارت و تهمت به آقا سيد رستم حيدري گوران )ص  ٢٥٥و ص (٥١٤؛
جسارت و تهمت به عبدا...خان ضيغم کلهر )ص (٢٦٢؛
اهانت و افشاگري درباره سران اللهيارخاني )ص (٣٤٣؛
تهمت و اهانت به احتشامالممالک کرندي )ص (٣٤٤؛
بدگويي ودشنام بهمحمدبيگ اميراسعدباباخاني)صص (٤١٣-٤٢٠-٤٣٠-٤٣٨-٤٣٩؛
بدگويي و اهانت به شهبازخان و رضاخان نيريژي جاف گوران )ص (٥٠١؛
و باالتر از همه اينکه ميفرمايند» :کاپيتان شنگر ] آلماني [ را با چند سوار فرستادم که
از سرتپهها دوربين بيندازند«) .ص  (٣١٩که در ايـن مـورد آخـري بـا تـوجه بـه ايـنکه
علياکبرخان خود حقوق بگير آلمانيها بوده است ٬خندهدار و مضحک مينمايد که بـه

صاحبمنصبي آلماني تحکمي بکند )موضوع حقوقبگيري ايشان را از آلمان در سطور
آينده بيشتر توضيح خواهيم داد(.
سردارمقتدر در بعضي موارد ديگران را نيز از اين بذل و بخششهاي مقامي بينصيب
نميگذارد :از ولدبيگيها محمدبيگ پسر سعيدبيگ که وابسته به خدمت برادرم سردار
ناصر بود) .ص  (٤٠٥پيشنهاد حکومت کرمانشاه به سردار ناصر؟ )صص  ٤٤٥و (٤٤٦
سردار گاه چنان احساس برتري و تافته جدابافته بودن ميکند که به قول معروف امر
بر خودش مشتبه ميشود و اصًال احساس و حتي احتياط هم نميکند که بگويد من خود
در ميان اين مردمم و از ميان اين مردم بر خاستهام ٬آنجا که اينگونه دادسخن مـيدهد:
»بايد گفت که سطح فکر عشاير در آن زمان بسيار نازل بود .آنان چيزي از مفاهيم آزادي و
مساوات و قانون و مشروطيت و مليت درک نميکردند .به نظم و نسق حکام استبدادي و
سامان ايلي خو گرفته و فراتر از آن تصوري نداشتند«) .ص (١٩٢
در صورتي که اين را همه ميدانند که مجاهد بزرگ آز اديخواهي چون يارمحمدخان
از سبزيفروشي به سردار مجاهدي رسيد و پايين آوردن سطح فکـر عشـاير و درک و
شعور عدهاي از آنان ٬حکم کلي درباره طرز فکر همه و جمود ذهني در راستاي علل و
انگيزه مبارزه عليه استبداد و مانند آن نخواهد بود.
 .٣تاريخنگار بزرگوار هر جايي را که خود حضور داشته مهم و سرنوشتساز قلمداد
مـي کند و هـمواره خـود و وابسـتگانش را مـرکز و کـانون تـوجهات مـيپندارد .هـرجـا
صاحبمنصبي خارجي با وي صحبت ميکند دستپاچه ميشود و خود را دوست و رفيق
وي ميپندارد .خيال ميکند با مسيو دوري رئيس بانک شاهنشاهي تنها به سبب آنکـه
يک بار به اتفاق مرحوم وثوقالممالک به مـنزل وي آمـده بـوده است ٬داراي سـابقه و
دوستي است) .ص  (٤٢٩در انجمن صلح بندار که مسيو دوري به روايت راوي وي را به
حکومت کرمانشاه و رياست پليس غرب ــ که به حمايت و پشتيباني انگليس قراراست به
وجود آيد ــ دعوت ميکند؛ از آنجا که شائبه جاسوسي و نوکر اجنبي بودن پيش ميآيد
خدا را گواه ميگيرد که در تمام عمر جز وطنپرستي و شـرافت ٬بـراي مـنفعت و مـقام
اهميت قائل نبوده است؛ )صص  ٤٢٩و  .(٤٣٠رسوخ حس وطنپرستي و آزادگي را در
خود چنان ميبيند که همه لذايذ و منافع و مقامات دنيايي را در برابر آن ناچيز ميداند و
شم سياسي وي ميگويد که انگليسيها ٬با ايجاد تشکيالت پليس در صفحه غرب ايران٬
ميخواهند همان کاري را بکنند که در فارس و جنوب ايران کردهاند )ص  (٤٣١و دو روز
بعد که صاحبمنصبي باالتر ٬از دولت فخيمه انگليس ــ کلنل کنيون ــ اين موضوع را با
وي در ميان ميگذارد باز هم همان جواب را ميشنود )صص  ٤٣٢و  (٤٣٣که سـردار
توصيف ايـن دعـوت و اثـبات احسـاسات وطـنپرستانه خـود بـه هـر دري مـيزند تـا

سياستهاي بعدي را در قبال دوستي با آلمان و عثماني که در بخشهاي پاياني خاطرات آمده
براي خوانندگان توجيه کند) .ص  (٤٣٣با اين حال ٬پـيشنهاد چـنين مشـاغلي از سـوي
بيگانگان ــ اگر گفتههاي سردار را راست بگيريم ــ باز هم دليلي براين است که آنان هم
مرجح دانستن آنان نسبت به ايران
بلند پروازيها و استعداد وي را در دوستي با بيگانگان و ّ
در خدمتگزاري کشف نمودهاند.
درباره بينتيجه مـاندن انـجمن صـلح بـندار کـه سـردار خـود مـعترف بـه آن است
)ص  (٤٣٥و خودنمايي نزديکان سردارمقتدر در آن زمان براي خوش خدمتي در حضور
دول خارجي ٬اطاله کالم را جايز نميدانيم و تنها به اين نکته اشاره ميکنيم که ماحصل آن
مجلس به اصطالح صلح ارسال يک ساعت طال براي سردار نـاصر و دو قـبضه تـفنگ
دولول شکاري براي سردارمقتدر و ساالر ظفر و يک نامه دوستانه از سوي کلنل کنيون
بوده است )ص  (٤٣٧معلوم نميشود که کلنل در نامه چه چيزي نوشته و يا گذاشته بوده
است .البد از پذيرايي و خورد و خوراک آن چند روز تشکر کرده و شايد هم چيزهاي
ديگر ٬والله اعلم.
سخن در توهم سردار بود و اينکه خود را مرکز توجهات قرار ميداده .سردارمقتدر
پس از جنگي که به حمايت از ساالرالدوله با فرمانفرما مـيکند و پس از عـفو عـمومي
حاميان ساالرالدوله از سوي دولت ٬به خدمت فرمانفرما درميآيد و بـا سـاالرالدوله و
يارانش ميجنگد )به طوري که خود و عمالش را در برابر يارمحمدخان به ساالرالدوله
پيوسته قرار ميدهد( و در همان حال خدمتگزاري پس از يکي دو زهرچشم از فرمانفرما
ــ همچون جفت کردن کفشهاي وي به معني حکم اخراجش از شهر به علت دراخـتيار
قرار ندادن فشنگ براي کمک به برادرش سردار ناصر )ص  (٢٠٨ــ به گفته خود پس از
رفع غائله و استقرار فرمانفرما ٬در شهر ميماند و قرار بـرايـن مـيشود کـه هـر روز در
دار الحکومه خـدمت فـرمانفرما بـرسد تـا امـور عشـايري بـا مشـورت ايشـان صـورت
پذيرد).ص (٢١٥
در ادامه داستان بازهم گندهگوييها شروع ميشود .روزي قريب ساعت يک و نيم بعد
از ظهر ناگهان پيشخدمتي از سوي فرمانفرما ميآيد و ميگويد که شاهزاده وي را احضار
کرده .هنگامي که سردار خود را به فرمانفرما ميرساند ميبيند شاهزاده بسيار خودماني
با پيراهن خواب در کنار جانماز وي را ميپذيرد .بعد از حدود نيم ساعت خوش و بش
کردن به کالمالله قسم ميخورد که ترقي فوقالعاده سردار را خواهان است و ٬پس از ذکر
مقدماتي ٬از وي ميخواهد که با فرمانفرما همراه شود تا خطه غرب را زير بيرق روس
ببرند که از اين پيشنهاد ٬آنگونه که خود سردار ميگويد ٬خونش به جوش ميآيد و از
حرارت و جريان خون نزديک است بيتاب شود) .صص  ٢١٦و .(٢١٧

خالصه آنکه فرمانفرما ميخواهد سردار را در کرسي اقتدار خود در خطهي غرب
شريک سازد ولي سردار قبول نميکند .از آنجا که شائبهي نپذيرفتن اين ادعا را سردار
خودش هم احتمال داده ٬باز هم به شرافت و مقدسان عـالم قسـم مـيخورد کـه عـين
حقيقت را گفته است) .ص  .(٢١٨آخر شاهزاده فرمانفرماي سياستمدار کهنه کار چندين
سال حکومت کرده در واليات متعدد ٬چرا و چگونه شخص ايلياتي عشايرمسلک چهل
و چند سالهاي را همشأن و همقدر خود در حکومت و حـتي سـلطنت مـيپندارد؟ بـه
راستي مايهي شگفتي است.
آنان که اندک آشنايياي با لحن سخن شاهزادگان و تکلم و خطاب آنان در سراسـر
تاريخ ايران دارند ٬ميدانـند کـه نـوع سـخنشان حـتي در آشـفتهترين اوضـاع و احـوال
حکومتي آنان به چه صورت بوده و ژست و وقار شـاهزادگـان بـه هـنگام گـفتوگو بـا
مخاطب به چه حالتي.
عالوه بر اين ٬فرمانفرما در زمان احضار سردارمقتدر ٬مانند سرداري پيروز که تمامي
حکومت مشروطه را پشتيبان خود ميدانست بر اريکهي قدرت تکيه زده و سـواران و
سرداران متعدد از بختياري و گوران و حتي کلهر و سنجابي و ارامنه و سواران دولتي را که
قزاقاني چون رضاخان ماکزيم و گريگوي ارمني و ...در ميان آنان بـودهانـد ٬در اخـتيار
داشت و حتي در زمان به سلطنت رسيدن رضـاخان در آغـاز ٬در بـين رجـال ٬اوضـاع
فرمانفرما با سايرين متفاوت بود .بيراه نيست اگر بگوييم لحن سردارمقتدر در تعريف
ماجرا کامًال سخن خاني را با کدخدايي براي آگاهان به تاريخ معاصر تداعي ميکند ٬نه
شاهزادهاي را با نوکري) .براي آشنايي بيشتر با اين مقوله ميتوانيد نامهي سردارمقتدر
را به فرمانفرما در بخش  ٤اين گفتار بخوانيد ٬تا عدم مطابقت عناصر را در اين ا ّد عـاي
سردار به خوبي دريابيد(.
البته ٬پيش از اين ٬سردارمقتدر طعم خدمتگزاري به روسيه را چشيده بوده است و
در همراهي شاه مستبد )محمدعلي شاه( با روسيهي تزاري ٬در دستهبنديهاي جناحي آن
زمان متمايل به روسيه بود .مطلب زير را از کتاب چکيدهي انقالب با هم ميخوانيم:
»باالتر از همه تکيهي اين شاه مستبد به دولت مـقتدر اسـتبدادي روسـيه بـود و از
پترزبورگ دستور ميگرفت و به ساز سفير روس و فرماند ِه قفقاز ميرقصيد و دائمًا بـا
صاحبمنصبان روسي و سفير روس و شابشال در تماس بود و هر چه ميکرد با مشورت
و نظر آنها بود و تمام قدرت مادي کشور از لشکري و کشوري را در دست داشت و وزرا
را به ميل خود انتخاب ميکرد و حکام و رؤساي ايـالت و عشـاير چـون :قـوامالمـلک
شيرازي ٬رحيمخان چلبيانلو ٬شيخ محمود ور اميني ٬رؤساي ايـل سـنجابي ٬عـدهاي از
خوانين بختياري ٬شاهسون ٬حاج آقا محسن عراقي و غيره با او همدست بودند و بر ضد

مشروطيت کوشش ميکردند و شاهزادگان ٬اعيان و اشراف ٬زورگـويان و مـفتخواران و
روحانيان دشمن مشروطيت از او طرفداري ميکردند«٦.
 .٤بررسي مشي سياسي علياکبرخان و موقعيت فکري ايشان با توجه بـه اسـناد و
مدارک و نشان دادن بعضي مسائل پشت پرده:
سردارمقتدر در تمام دوران زمامداري ايلي خود هيچگاه داراي استقالل رأي و استمرار
اليتغي ري
خط مشي سياسي ــ اگر بتوان آن را سياسي نام نهاد ــ در جبههي واحد و خط
ّ
نبوده است .وي در مدتي که شاهزاده عبدالحسينميرزاي فرمانفرما حاکم کرمانشاه بوده
دائمًا تحت تأثير افکار و آراء وي قرار داشته است .آن هم در زماني که دولتهاي روس و
انگليس از ضعف حکومت مرکزي ايران استفاده کرده ٬براي سرگرم کردن عشاير کـرد
غرب ٬دو ايل پرجمعيت و مـهاجرپذير و رقـيب امـيرالعشـايري را کـه از زد و بـندهاي
سياسي غافل بودند ٬دائمًا به جان هم ميانداختند .اين دو ايل کلهر و سنجابي بودهاند.
در مراسالت  ١٦مه  ٢٦ ] ١٩١٢ارديبهشت  ٢٨ ٬١٢٩١ج  [١٣٣٠- ١و  ٢٢مـه ١٩١٢
] يکم خرداد  ٤ ٬١٢٩١ج  [١٣٣٠ - ٢مکدول کنسول انگليس به سر والتر تـنلي کـه از
کرمانشاه ارسال شده ٬به خوبي اين موضوع آشکار است که تسليح و تهييج سـنجابيها
براي تضعيف و يا الاقل تثبيت کلهرها در موقعيت خودشان و يا بالعکس بوده است نه
شجاعت و رشادتهاي تنهاي هر يک از دو طرف مخاصمه به دليل اتّ خاذ سـياستهاي
درون قومي خالص .اگر چه چند سال بعد خود سردار هم اين موضوع را فهميده است٬
آنجا که از دولت عثماني ــ دشمن خوني پيشين ــ ميخواهد همانطور که ژنرال کاکس
فرماندهي قشون انگليسي با سليمانخان کلهر رفتار کرد اولياء دولت اسالمي هم با آنها
مساعدت نمايند) .ص .(٥٣٦
خالصهاي از مکتوب  ١٦مه  ٬١٩١٢مکدول

» ...مجللالسلطان به ساالرالدوله نوشت که عوض آنکـه قشـون امـدادي بـراي وي
بفرستد عدهاي از عساکر وي براي شرکت در جنگ ايالت کرمانشاه حرکت کنند و به او
تأکيد نموده بود که کارها را مرتب نموده و عساکر امـدادي اعـزام نـمايد .سـاالرالدوله
بعضي از علما و سايرين را نزد سنجابيها فرستاده نتيجه اين شد که صمصامالممالک نزد
وي آمده ٬شاهزاده او را پدر خود خطاب کرده در آغوشش گرفت و مبلغ سه هزار تومان
به انضمام انعامات ديگر بـه او داد ...سـاالرالدوله وعـده داد کـه در صـورتي کـه آنـها
] سنجابيها[ از وي تقويت نمايند به هيچ وجه در تحت امر و حکمفرمايي سردار مظفر
 .٦رحيم رضازاده ملک .چکيدهي انقالب ٬حيدر خان عموغلي ] .بيجا[  ٬انتشارات دنيا .١٣٥٢ ٬ص .٤١

] کلهر[ قرار داده نخواهند شد و خواهش نمود که  ٨٠٠نفر در تحت امر علياکبرخان و
کاظمخان ] قاسمخان[ به کردستان اعزام گردند که به عساکر مجلل مدد رسانند .از قرار
معلوم ٬صمصامالممالک اين ترتيب را قبول کرده و براي مالقات پسرش علياکبرخان ٬که
سرکرده حقيقي اين قشون متحده است ٬به ده خود رفته است؛ ولي هنوز معلوم نشده که
آيا اين کار را قبول خواهد نمود يا نه .يحتمل آنها منتظر وصول اخبار از طرف فرمانفرما
ميباشند و اگر او قبل از حرکت آنها مجلل را شکست دهد ٬نخواهند رفت٧.«...
مکتوب  ٢٢مه  ١٩١٢مکدول

»در تعقيب مراسلهي  ١٦مه خود افـتخار دارم شـما را اطـالع دهـم کـه رئـيس ايـل
سنجابي در جواب توسط قاصد ساالرالدوله ٬پيغام داده است که از آنجايي که با کلهرها
نزاع دارد تا زماني که دستجاتي که آنها اعزام نمودهاند ٬از کرمانشاه جلوتر نـرفتهانـد و
چونکه فعًال به واسطهي تحريک کلهرها اغتشاشاتي در سرحد به ظهور رسيده است ٬او
به هيچ وجه نميتواند حتي يک نفر براي او بفرستد .هيچ يک از پسران او به کردستان
مراجعت نکردهاند .عـلياکـبرخـان سـنجابي هـمين کـه از جـنگ بـين بـاجالن و شـيخ
نصرالدين مستحضر گرديد با سيصد نفر براي همراهي با باجالن حرکت کـرد .سـردار
مظفر ] کلهر[ به ساالرالدوله اطالع داده است که تا زماني که والي پشتکوه حرکت نکرده
او نخواهد رفت .والي پشتکوه در جواب اظهار داشته است که حرکت خواهد کرد ولي
در هريک از مراسالت خود يک عذر و بهانه براي تأخير حرکت خود ارائه ميدهد«٨.
مکتوب والتر تنلي به سر ادواردگري به تاريخ ژانويه  ١٩١٣برابر با بـهمن  ١٢٩١و
صفر  ١٣٣٠بيش از پيش نظر فوق را تأييد ميکند؛ آنجا که از قوي شدن تدريجي ايـل
سنجابي و اتحاد آنها با ايالت ديگر و برتري يافتن قطعي نسبت به کلهرها به هراس آمده
در جهت رفع مشکل بر ميآيند .موازنهي دو ايل نامبرده و در پي آن درگير نمودن ايالت
و طوايف اطراف در اين بازي خطرناک و نامردانه به عنوان هدف دولت مکاري مانند
انگليس و در اين ميان عدم مداخلهي دولت ــ که فرمانفرما نمايندهي آن بوده است ــ به
خوبي آشکار است )سياست پدر و مادر ندارد!(.
مکتوب ژانويه  ١٩١٣والتر تنلي

»صمصامالممالک ٬بزرگتر سنجابيها ٬از مدتي به اين طرف ٬به واسطهي مزاوجت و
 .٧محمدعلي سلطاني .همان ٬صص  ٨٤٦و ) .٨٤٧به نقل از کتاب آبي ٬ج  ٬٨صص (١٧٩٧-١٧٩٥
 .٨همان ٬صص . ٨٤٧

انتريک ٬اتحاد خود را با ايالت محلي مستحکم ميساخت که تمام ايالت کرمانشاه را بر
عليه کلهرها متحد نمايد . ...حاليه ظاهر ميگردد که ايالت متحدهي مذکور خود را بـه
طوري قوي ميدانند که شروع به مجادالت نمايند و عقيدهي قنسول اعليحضرتي بر اين
است که ايالت کلهر نميتوانند با قشون آنها مقاومت نمايند .صمصامالممالک چند نفر از
متمر دين مشهور را نيز با اين هيئت متحد نموده ٬و در جزو آنها مـحمودخان حکـمران
ّ
بيستون است و مستر مکدول ميترسد از اينکه مبادا او درصورتيکه بر سنجابيها غالب
شود راه بغداد را اشغال نمايد .فرمانفرما در شهر است ليکن خود را از هر گونه مسئوليت
رسمي بري ساخته است .راههاي اطراف تمام ناامن ميباشند و مالالتجاره کـم حـمل
ميشود«٩.
وقتي که آبها از آسياب افتاد و بار فرمانفرما ٬و نه دولت مشروطه ٬بر گُ ردهي حضرات
بار شد و سردارمقتدر خطاب به مخبرالسلطنه صراحتًا اعالم داشت که» :پدر طـايفهي
سنجابي را تعليمات و تلگرافات و دستورالعملهاي جناب عالي و مستوفيالممالک به باد
فنا داده و اتصاًال ما را تحريض و ترغيب به ضديت با انگليسيها کرديد .حاال که دارايي ما
به واسطهي دستورات بيحقيقت شماها به باد فـنا رفـته از سـيصد تـومان شـهريه کـه
وثوقالدوله معلوم داشته است مـضايقه مـيکنيد« ١٠ .نشـانههايي بـه دست مـيآيد کـه
سردارمقتدر در موضعگيريهاي سياسي خود نه تنها هيچکاره بوده بلکه بـهعنوان آلت
فعل به آن اعتقادي هم نداشته است که بعدها شاهزاده عبدالحسينميرزا فرمانفرما ٬در
نامه مورخ  ٢٨ماه رجب  ١٣٣٧خود به نصرتالدوله فرزندش ــ در زماني که حکومت
فارس و بنادر را دارد و علياکبرخان پس از مدتها دربهدري ٬از عثماني به ايران آمده و در
تهران اقامت دارد ــ مينويسد:
 ...بايد اين بار مسئوليت را از دوش خودتان و ما بـرداريـد .شـايد بـعد از دو مـاه
انگليسيها يک خيال تازه کردند يا يک وقت فالن پسرش در سنجابي يک کار تازه
کرد ٬يا کلهر با حضرات يک طرفيت تازه پيدا کرد .من براي بودن حضرات حرفي
نداشته و ندارم ٬تا کارشان اصالح بشود ولي بعد از آن ديگر نميخواهم مسئوليتي
داشته باشم .دوستي و حفظ آنها را باز به قدر امکـان مـيخواهـم ولي مسـئوليت
جزئيات اعمال اينها را نميخواهم داشته باشيد١١ .
از نامههاي ديگر فرمانفرما ــ که يکي را با پست خطاب به سردارمقتدر و ديگري را
 .٩همان ٬صص  ٨٤٧و . ٨٤٨
 .١٠مکاتبات و اسناد فيروزميرزا نصرتالدوله ] .بيجا[  ٬نشر تاريخ ايران .١٣٦٩ ٬ج  ٬١صص  ٣٩و ) .٤٠نيز :پاورقي
 .١١محمدعلي سلطاني .همان ٬ج  ٬٢/١صص  ٬٢/١صص  ٨٦١و . ٨٦٢
ص (٦٤٠

پنهاني براي فرزندش مينويسد و در يکي از سردار دلجويي مـيکند و در ديگـري بـه
فرزندش توصيه مينمايد که حتمًا بر حذر باشد و خود را بيش از اين داخل بازي نکند و
سي خود بگذارد ــ به خوبي معلوم است که سردار سياستمدار را چقدر
سردارمقتدر را ِ
بازي دادهاند و خيلي محترمانه سر وي را شيره ماليدهاند١٢ .
پس از آنکه وي را به حال خودش ميگذارند و حمايتشان را از وي قطع ميکنند و
رهايش ميسازند ٬سردار در انزواي کامل و تنهايي و بيکسي کارش به جايي ميرسد که
ملتمسانه از فرمانفرما ميخواهد به دولت فخيمهي انگـليس سـفارش کـند کـه آنـها را
ببخشند تا بتوانند به سر کار و زندگي خود بروند:
از تهران :سردارمقتدر؛ به شيراز :فرمانفرما
رجب ١٣٣٧
تصدق حضور مبارکت شوم .دستخط مطاع مبارک باترجمهي مراسلهي سفارت
دولت فخيمهي انگليس زيارت شد .از بروز مراحم کاملهي بندگان حضرت اقدس
واال شاهزاده فرمانفرما ٬روحي فداه ٬نهايت تشکر حاصل.
کز عهدهي شکرش به درآيد
از دست و زبـان کـه بـرآيـد
البته حضرت اقدس واال شاهزاده فرمانفرما با سمت واليت و خداوندگاري که
به اين چاکران و ايل سنجابي دارند آنچه صالح دانسته و امر فرمايند ٬عموم چاکران
جان بر کف از براي اجرايش حاضر هسـتيم .فـقط الزم است کـه خـاطر مـبارک را
مستحضر بدارد اينکه مينويسند نظر به احترام اقدامات جدي حضرت اقدس واال
شاهزاده فرمانفرما ٬دامت شوکته ٬حاضر هستند که امتحاني از رياست سردارناصر و
عواقب آن بنماييد و بايد ساالرظفر به تهران يا در نقطهاي ديگر که دور از حـدود
سنجابي باشد اقامت نمايند و سردارناصر هم ميان ايل بـروند .يک ايـل از مـيان
رفتهي غارت شده که متجاوز از بيست کرور غارت و خسارت مادي و معنوي بر او
وارد شده و يک سال متجاوز است که به کلي پريشان و متالشي گرديد ٬سردار ناصر
فقط بتوانند ايل غارت شده و پريشان را جمعآوري نمايند ٬و به عالوه تمام عالقهي
چاکران ٬هر سه برادر ٬به کلي خراب و خالي از سکنه است .امالک و عـالقجات
ساالر ظفر از امالک و عالقهي چاکران سوا ميباشد و ساالرظفر هم مثل چاکر مجرد
نيستند .عياالت و اطفال زياد دارند .سردارناصر هم نميتوانند به عالقهي ايشـان
رسيدگي نمايند .هر گاه خود ساالر ظفر نباشد ٬خرابيهاي او ترميم نشده و به کلي از
 .١٢همان صص  ٨٦٣و  ٬٨٦٤بهنقل از مجموعهي اسناد عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ٬ج  ٬٢/٢صص  ٦٩٢و ٬٦٩٣
 ٦٧٦و .٦٧٧

ميان خواهند رفت .اگرچه با تعهداتي که بندگان حضرت اقدس ارفع واال شاهزاده
فرمانفرما روحي فداه فرمودهاند و عموم چاکران هم مطيع اوامر حضرت معظم] له[
هستيم ٬ديگر جاي شبهه و خيالي براي اولياي دولت فخيمه باقي نميماند و چاکر
هم که در پناه خود بندگان حضرت اقدس هستم ٬با نهايت اطمينان عرض ميکنم و
متعهد ميشوم که زياده از وظايف خدمتگزاري فروگذار نميشود؛ بـا ايـن حـال٬
استدعاي کمال مرحمت از آستان مبارک دارم که خاطر سفارت دولت فخيمه را از
طرف ساالر ظفر مطمئن فرماييد و اجازه داده ايشان بيرون رفـته مشـغول تـرميم
خرابي امالک و عالقهي خـود شـده رعـيتي نـمايند ٬يـا ايـنکه امـر بـفرماييد در
کرمانشاهان در حضور مبارک بندگان حضرت اقـدس واال شـاهزاده سـاالر لشکـر
مشغول خدمتگزاري و نوکري بوده که بتوانند رسيدگي به عالقه و خرابيهاي خود
بنمايند .اين چاکر هم در تهران در پناه حضرت اقدس هستم .هرگاه خداي نخواسته از
تعهداتي که نمودهام خالفي سر زد و هر نوع مقتضي ميدانند دربارهام مجري دارند٬
شاکرم ٬زياده جسارت است.
چاکر :علياکبر سنجابي ٬سردارمقتدر ١٣

)فحواي نامه و شيوه نگارش آن را با متن خاطرات مقايسه فرماييد .بـبين تـفاوت ره از
کجاست تا به کجا(.
در اينجا کمي به عقب برگرديم ٬يعني به زماني که سردار و همراهانش در اثر فشار
انگليس و ساير ايالت دشمن در غرب ايران ٬همهي خانه و کاشانهي خود را از دست
داده و مهمان دولت عثماني هستند.
سردار پس از آنکه از عثماني رفيق شفيق و متحد آلمان تقاضاي پنج طابور عسکر ٬ده
عر اده توپ کوهستاني ٬بيست مسلسل و دو طياره را ميکند ٬ميگويد :براي تـحبيب و
ّ
ترغيب عشاير الزم است که چند افسر آلماني با مقداري تفنگ و فشنگ و مبلغي پـول
همراه اردو باشند .به عالوه ٬اين اردو در خاک ايران به لحاظ سياست و شيوه رفتار بايد
تابع نظريات من باشد کـه در مـردم وطـنپرست ايـجاد نـفرت و عـدم رضـايت نکـند.
)ص  (٥٣٧ياللعجب که مردم وطن پرست نبايد از لشکـرکشي آلمـان و عـثماني مـتنفر
شوند و بايد به واسطه حضور سردارمقتدر آنها را با آغـوش بـاز پـذيرا گـردند).هـمان
عثماني که نقشه اشغال ايران و تجزيه غرب آن را در دستور کار خود قرار داده بوده است
القص ه ٬پس از آنکه خليلپاشا فرماند ِه بينالنهرين و حلب و همهکاره
صص  ٢٤١و ّ (٢٤٢
عثمانيها ٬تقاضاي سردار را قبول ميکند و تلگرافي بـه وي تـبريک گـفته و ايشـان را از
 .١٣همان ٬صص  ٨٦٢و ) . ٨٦٣به نقل از مجموعه اسناد ٬...ج  ٬٢صص  ٨٣٧و (٨٣٨

مراحم دولت ع ّل ّي ه مطمئن ميسازد ص  ٥٣٧و نقدًا پس از چند روزي ازطـرف دولت
عثماني  ٥٠ليره دريافت ميدارند ٬به ناگهان سردار اوضاع عثماني را خـوب نـميبيند
)ص  ٬(٥٤٠آنوقت کمکم به اين فکر ميافتد که به آلمانيها توسل جويد و شم سياسي
وي ــ البته شايد از روي اضطرار ــ چنين نتيجه ميگيرد که سياست آلمانيها و عثمانيها
نسبت به ايران دو چيز متفاوت است )ص  (٥٤١و پس از آنکه سردار ميبيند از اجاق
عثمانيها چيزي گرم نميشود در ادامه خاطرات کمکم اقدامات خود را توجيه ميکند و
ميخواهد بگويد که چرا از آغوش عثماني درميآيد و به آغوش آلمان ميرود .ايشان به
اين دليل که مبادا عثمانيها از سردار و همراهانش بخواهند که به تبريز بروند و با سياست
آنها در آذربايجان همراهي کنند و هيچ ننگي را باالتر از اين نميداند تصميم ميگيرد که
از راه کردستان عازم تهران شود و ذهن خواننده را کمکم آماده ميکند که به جهت اينکه
خيانتي از وي سر نزند به تدريج از عثمانيها ميبُ رد .باز هم براي گمراه کردن ابتدا قضيه
رفتن به تهران را پيش ميکشد )ص  (٥٤١که اگر بعدًا دوستي با آلمانيها و افتادن به دام
آنها را ذکر ميکند ٬نپنداريم که اين مسئله از پيش تعيين شده بوده است.
به هر حال در ادامه چرخش  ١٨٠درجهاي کار به جايي ميکشد که در کرکوک از زايلر
کنسول آلمان ــکه به گفته سردار از موصل براي ديدار وي به کرکوک آمده بوده است! ــ
تقاضاي پنج هزار قبضه تفنگ و با هر تفنگي يک هزار و پانصد فشنگ و ده مسلسل و
عر اده توپ کوهستاني با چند نفر صاحبمنصب و مبلغي کافي پول براي ترغيب و
چهار ّ
تجهيز مجاهدين عشايري به اضافه دو طابور عسکر عثماني مينمايد و سردار همين جا
قول ميدهد که در اثر اجراي چنين امري جميع عشاير غرب را عليه انگليس بشوراند و
وضع آنها را در صفحه غرب مختل نمايد) .صص  ٥٥٤و  ٬٥٥٥همان انگليسي که چند
سال پيش براي آنان مهمانيهاي آنچناني داده و از آنها صله و مرحمتي دريافت کرده بود
ص  (٤٣٧البته جناب سردار اينجا از خود نميپرسد که به چه حقي اين همه سفارش را
از بيگانه قبول کند تا دو دستي غرب ايران را تقديم آنان نمايد و مأمور اجراي منويات
استعمارگرايانه آنان شود؟ آيا از اين مذاکرات به راستي بوي وطنپرستي و اير اندوستي
به مشام ميرسد؟
مذ اکرات سردار را هم با محمود پاشاي از بيوفايي عثمانيها به تنگ آمده از ياد نبريم
که روابط حسنه خود را با انگليسيها براي وي بيان ميکند و خواستار آن ميشود که پا
پيش نهد تا واسطه آشتي دوباره سردار و انگليس شود )ص  ٬٥٤٤يعني راه براي نوکري
انگليس باز بود اما وطنپرستي ما  ٬چنين اجازهاي به ما نميداد( مايه شگفتي است که
سردار فتنهجوييها و آشوبطلبيهاي خود را ٬که در ميان طوايف ايران هيچگاه از آن دريغ
نداشتهاند ٬در تبعيد خودخواسته هم ادامه ميدهند با اين تفاوت که اين بار اين وظيفه را

ميان دو دولت مقتدر به انجام ميرسانند .در گفتوگو با زايلر کنسول آلمان» :من هم گفتم
با کمال ميل براي برهم زدن نقشه عثمانيها در ايران حاضر به هر نوع فداکاري خواهم
بود« )ص  . (٥٦٥باري ٬پس از آنکه خان از در دشمني با عثمانيهاي ميزبان درميآيد ٬به
دوستي مخصوص آلمانيها مفتخر ميگردد و به گفته خود مورد تـوجه ويـژه آنـان قـرار
ميگيرد تا جايي که وي را براي سرپرستي نـيرويي کـه قـرار است آلمـانيها بـه قـفقاز و
عثماني دوست و برادر اعزام دارنـد٬
آذربايجان براي مقابله با سياستهاي سلطهجويانه
ِ
انتخاب ميکنند) .ص .(٥٦٥
باور کردن اين ادعا نيز کمي مشکل به نظر ميرسد .خواننده از خود مـيپرسد کـه
علياکبرخان آنجا که در منطقه تحت سرپرستي خود ٬سردارمقتدر خطه غرب بود ٬آنجا
که از اشتهار و اقتدار فراواني برخوردار بود ٬نتوانست دوام بياورد و مردم آن ديار او و
يارانش را همراهي نکردند و تنهايش گذاشتند .حتي يارانش نـيز دست آخـر او را تـنها
ميگذارند ١٤ .حال چطور ميتواند در سرزمين ترکها به فرمانروايي و اقتدار برسد؟ اصًال
آيا ترکها فرمانروايي و زعامت کردها را ٬که دشمنان ديرينه خـود مـيپنداشـتند ٬قـبول
عثمانيان
ميکردهاند؟ آن هم براي امر مهم و ظريفي همچون بيرون راندن دستنشانده
ِ
ترک همزبان و همنژاد با آنان؟ نکند سردار ميخواهد بگويد آلمان ميدانست که وي از
ِ
شهرت و اعتبار ويژهاي در تمام ايران برخوردار بوده است و آذربايجانيان لحظهشماري
ميکردند که رجل سياسي کاردان با کفايت خوشنامي همچون وي رهبري آنـها را بـر
آذربايجان مردپرور ٬گُ ردي پيدا
عهده بگيرد تا از دست عثماني خالص شوند؛ زيرا در
ِ
نميشد که اين مهم را بر عهده گيرد.
به هر حال ٬پس از مدتي با کاهش يافتن قدرت آلمان در کرکوک و سليمانيه و احتمال
پيشروي روزافزون انگليس در منطقه بينالنهرين ٬آلمانيها در اثر جنگ زرگرياي که بـا
عثماني در برابر چشم سردار از هـمه جـا بـيخبر ــ راه انـداخـته بـودند ٬عـذر وي را از
پذيراشدن در کشور آلمان خواستند )ص  (٥٧٢اين هم بماند که اصًال معلوم نيست آيا
واقعًا دعوتي از سردار در ميان بوده و يا اينکه وي شخصًا خود را به آلمان دعوت کرده
بوده است!؟
آخراالمر آن همه طلبي که از دولت آلمان ــ بابت جنگ در برابر روسها و دفاع از کيان
کشور ايران ــ داشتند ٬مختصر ميشود به اعطاي نشان درجه دوم با شـمشير از طـرف
 .١٤قهرمان نام با دو سوار ديگر از فرط يأس و سختي زندگي فرار کردند) .ص  (٥٤١کدخدا اعظم برضا و دو سه
سوار ديگر چند روز بعد فرار کردند که ساالر ظفر در تعاقب آنها ميرود که دستگيرشان کند اما دست از پا
درازتر برميگردد )ص  (٥٤٥و چند روز بعد هم چند نفر از سواران ديگر از فـرط اسـتيصال فـرار مـيکنند
)ص  (٥٤٩از جمله سليمان نوکر شخصي.

دولت آلمان همراه با سند و دو هزار ليره و سه قبضه تفنگ )ص  .(٥٧٣البته اينها غير از
حقوقهايي بوده که تا آن زمان از دولت آلمان گرفته بودهاند( .به راستي آلمانيان چه ارزش
و احترامي براي مجاهد خستگيناپذير خود قائل بودهانـد .در ايـن مـيان اشک ريـختن
کنسول سيوهفت هشت ساله آلمان هم هنگام خداحافظي با خان کمي خندهدار به نظر
ميرسد ٬مگر نه؟ اين را هم به ياد آوريـم کـه چـندي پـيش آلمـان در اوج دوسـتي بـا
سردارمقتدر طرح ترور وي را ريخته بود؟! که با هوشياري خان اين توطئه عقيم ميماند!
)ص (٣٠٩
و اما ادامه داستان سردار ٬پس از دربهدريهاي فراوان و بريدن از يار و ديار ٬به ايران
مراجعت ميکند و به تهران ميآيد ٬و همانگونه که خـود مـيگويد ٬تـحت تـعليمات و
اشارات شاهزاده محمدباقر ميرزا خسروي پدر زن خود تصميم مـيگيرد کـه بـه دامـان
فرمانفرما پناه برد و از وي بخواهد که شفاعتش را نزد انگليسيها بنمايد تا بتواند به سر
خانه و کاشانه خود برگردد) .صص  ٦٣١و  .(٦٣٢فرمانفرما هم ٬همانگونه که آمد ٬بسيار
سياستمدارانه ــکه به گفته شاهزاده محمدباقر ميرزا يکي از عـلل آن داشـتن امـالک و
عــايدات فــراوان در مــنطقه کــرمانشاه است )ص  (٦٣٢ـــ سـردار را پـناه مـيدهد و
دستورهاي الزم را براي پذيرايي و نگهداري وي و همراهانش صـادر مـيکند) .صـص
 ٦٣٣و (٦٣٤
در اينجا خاطرات کمکم به صورت غيرمنتظرهاي پايان مييابد و سردار ديگر شرحي
از وابستگي خود به انگليسيها نميدهد .گويا براي وي خيلي دردناک است که کارنامه
سراسر افتخار و سلحشوري خود را که در راه استقالل و تماميت ارضي ايران و اتحاد!
ايالت و طوايف به دست داده ٬بيآنکه کوچکترين چشمداشت مادي و تسليحاتي و
غيرهم از بيگانگان داشته باشد ٬خداي ناکرده مخدوش نمايد .چگونگي انگلوفيل شدن
رهبر ژرمانوفيل تمام عيار را البته ميتوان از البهالي مؤخره کـتاب و پـاورقيهاي آن بـه
خوبي دريافت .اگرچه از مضمون گزارشهاي سفارت بريتانيا ٬ارتباط همزمان آقايان بـا
سفارت شوروي هم مشهود است» :سفير دولت اعليحضرت ] پـادشاه بـريتانيا[ اطـالع
حاصل کرد که سفارت شوروي مبلغي پول را به عنوان خرج سفر به آنها پرداخت کرده
است .شرايط اين کمک مـالي روشـن نـيست .ولي در مـاه اکـتبر ] مـيزان[ سـفير دولت
اعليحضرت اطالع حاصل کرد که کنسول شوروي در کرمانشاه از سفارت متبوع خـود
دستور يافت که با حداکثر ظرافت ممکن به رؤسا ]ي فوقالذکر[ يادآوري کند که مديون
سفارت شوروي هستند) «.پاورقي ص  .٦٤٥مجددًا نامه سردارمقتدر به فرمانفرما را که
در همين بخش آمده بخوانيد تا از لحن سردار معلوم شود که از همان اول پيرو فرمانفرما
و چاکر وي و طبعًا در زد و بندهاي سياسي آلت فعل ايشان بوده است.

بد نيست اين را هم بدانيم که سردار پس از مراجعت به ايران و تغيير رژيم در عثماني
و روي کار آمدن کمال آتاتورک در آن کشور ــکه اکنون ديگر ترکيه خوانده ميشد ــ به
عضويت حزب کماليون کرمانشاه نائل ميآيد .سردار در خاطرات خود هيچ اشارهاي به
اين موضوع نميکند .شايد حياي سياسي وي اجازه نميدهد بيش از اين آلودگيهاي خود
را برمال کند» .ساندرز در گزارشي که بـراي لوريـن ارسـال داشـته چـهار نـامهاي را کـه
کماليون پـاناسـالميست ٬يـعني زيـباسلطان ٬عـلياکـبرخـان سـردارمـقتدر سـنجابي و
اميرحشمت براي سميتکو نوشتهاند و ساندرز آنـها را بـه چـنگ آورده ٬ضـميمه کـرده
است  .ساندرز با استناد به متن اين نامهها معتقد است ١ :ـ حزب کماليون بر ميزان فعاليت
خود در ايران افزوده است و وزير مختار افغانستان و رئيس ايل سنجابي ] علياکبرخان
سردار مقتدر[ با اين گروه همکاري ميکنند١٥ .«...
آيا سردار مقتدر سياستمدار ٬در هيچيک از مراحل گفته شده بازيچه نبوده است؟ آيا
به راستي داراي منش و مشي سياسي مستقل بوده است؟ با توجه به آنچه آمد قضاوت را
به خوانندگان عزيز واميگذاريم .با ذکر اينکه سردار در اواخر عمر ٬پس از قطع شدن
سـيصد تـومان شـهريهاي کـه در ايـام تـبعيد در تـهران از طـرف دولت وقت بـه ايشـان
ميدادهاند ٬در اعتراض به مخبر السلطنه ٬به افشاگرياي که شرح آن گذشت.
چه روزگار غريبي بوده است .اي کاش رؤساي سردار وي را آنقدر بـه تـنگدستي
نميکشاندند که عنان اختيار از کف داده همه چيز را لو بدهد.
 . ٥تــوهين و افـترا و هـ ّت اکـي بـه طـوايـف اطـراف و بـزرگان آنـها کـه در خـاطرات
سردارمقتدر موج ميزند .در اين باره مقدمتًا بايد گفت که سردار در طول زمامداريش با
رؤســاي مـختلف ايـالت سـر و کـارداشـته است و بـه عـلت مسـئوليتي کـه در بـرابـر
موضعگيريهاي ايل داشته بسياري از افراد رؤساي ايالت را يا با خود همپيمان نموده و يا
دشمن ساخته و به همين سبب نسبت به آنها داراي حب و بغض متداول ايلي نيز بوده
است .در زمان حکومت ملوکالطوايفي اواخر عهد قاجار ٬بدون هيچ پـردهپوشي بـايد
بگوييم که ايالت و طوايف ٬مخصوصًا آنان که از قدرت مرکزي فاصله مکاني زيـادي
داشتهاند و در خطوط مرزي و يا نزديک به آن ميزيستهاند ٬براي حفظ و بـقاي خـود
نا گزير از اجراي سياستهاي متناسب با شرايط و اوضاع و احوال روز بودهانـد .زنـدگي
حشمداري همراه با کوچ مردم ايلياتي چادرنشين و در معرض تاخت و تاز قرار گـرفتن
طوايف اطراف بدون شک آنان را به نوعي از زندگي و نظام آن سوق ميداده که ميبايد
آن نظام و قوانين ويژه آن را ميپذيرفتهاند ٬و ّاال نابودي آنان و فروپاشي دروني ايل حتمي
سر ي در کرمانشاه .ج  ٬١ص .٢٠٥
 .١٥محمدعلي سلطاني .احزاب سياسي و انجمنهاي ّ

بوده است .در اين ميان اتحاد و همبستگي هر دو يا چند ايل با هم ٬به واسـطه داشـتن
اشتر اکاتي چند از قبيل وابستگيهاي نسبي يا سببي ٬مذهب و اشتر اکات اعتقادي ٬زبان و
فرهنگ و نزديکي مکاني استقرار ايـالت بـا هـم ٬قـدرت يکـي و ضـعف ديگـري و...
ميتوانسته از ملزومات اصلي و غير قابل انکار بقاي هر قبيله و طايفهاي باشد ٬که البته
اين اتحادها و همبستگيها در بستر زمان بنا بـه اوضـاع و اتـفاقات پـيش آمـده ٬گـهگـاه
دستخوش تغيير و تحول ميشده است ٬چنانکه امروز اين ايل با آن ايل دوست و فردا
دشمن بوده است .به بد يا خوب بودن اين نوع زندگي و تحليل و چرايي آن کاري نداريم؛
اما پژوهشگر ٬در بررسي ارتباطات رؤساي طوايف و پيوند ايالت با هم ٬بايد به اين امر
توجه ويژه داشته باشد .متأسفانه يکي از بزرگترين اشتباهاتي که علياکبرخان سردار
مقتدر سنجابي در خاطرات خود مرتکب شدهاند ٬ناديده گرفتن اين اصل مسلّ م است و به
همين جهت خواننده ٬بدون توجه بـه ايـن اصـل ٬مـمکن است در گـيرودار اتـفاقات و
ماجراها ناخواسته با سردار همرأي شود و هر جا که ايشان به توهين و ناسزاگـويي بـه
ايالت و طوايف و سران آنها يا به تعريف و تمجيد از آنان پرداخته حق را به سردار بدهد
و گفتههاي وي را وحي مُ نزل بپندارد .هدف از اين مقدمه آن بود که ضمن دانستن اين
نکته به بررسي اجمالي يکي از علل ريشهاي خصومتهاي سردار بـا يکـي از طـوايـف
نامبرده در کتاب بپردازيم که نمونهاي آشکار براي ايالت و سراني است که در خاطرات
مزبور به انحاء مختلف مورد کملطفي و اهانت قرار گرفتهاند .البته تذکر ايـن نکـته الزم
است که تا اين مرحله از سخن ٬بهخاطر هتاکيها و افتراها و ...ايشان نسبت به ايل مزبور
نبوده و نيست و آنچه گفته شد با دليل و برهان مستندًا آورده شد که آشکار گردد مسائل
عنوان شده از پايبست نادرست و ساخته و پرداخته ذهن حضرات است.
ايل ولدبيگي در بستر تاريخ اکراد غرب ايران داراي نامي آشنا و ديرينه است .اين ايل
يکـي از ريشـهدارتـرين و کـهنترين ايـالت مـنطقه کـرمانشاه است و هـمواره يکـي از
مطرحترين و بارزترين آنها بوده است .در چند ساله اخـير در جـاي جـاي خـاطرات و
نوشتههاي محققان داخلي و خاورشناسان خارجي گفتههايي درباره ايل ولدبيگي آورده
شده است .در اين ميان ٬آخرين سندي که بـه دست آمـده ٬در جـلد » ١٢پـژوهشهاي
ايــر انشــناسي« نـامواره دکـتر مـحمود افشـار )تـهران (١٣٧٩ ٬است کـه در آن از يک
دستنوشته تازه کشف شده در منطقه سنندج مربوط به دوره قاجار مطالبي درباره اين ايل
آورده شده است) .ص » .(٥٦١اين طايفه به جهت شجاعت و رشادت و مردانگـي در
ميان اکراد ضربالمثل شده پيشترها عشيره بزرگ معتبري بوده .بـه جـهت جـالدت و
شجاعتي که داشتهاند اکثر و اغلب آنها به قتل رسيده و اشـخاص مـعروف و نـامي در
رشادت و شجاعت ذاتي در ميان آنها خيلي ظهور کرده مانند بهرامبگ و صـوفيبگ و

رستمبگ که الحق در رزم و عزم ثاني رستم دستان بودهاند .در ازمنه سـالفه هـمه ايـل
مشهور به جاف و از جمله تبعه و زيردست اين ايل ولدبگي بودهاند و جاف طايشه که
ا ۤال ن در زير حکم حکومت کرمانشاهان ميباشند نيز از اين طايفهاند ...و چون هـميشه
اوان رئيس اين طايفه از احفاد و اوالد ولدبيگ بوده به ولدبگي موسوم و مشهور شدهاند
و ا ۤالن هم رئيس آنها فتاحبيگ ٬ولد سـعيدبيگ ٬ولد بـهرامبـيگ ٬ولد صـوفيبيگ ٬ولد
صيدي احمدبيگ ٬ولد ولدبيگ ٬ولد صيدي محمدبيگ ٬ولد ولدبيگ مـزبور است١٦ .
همه اينها بلکه اغلب و اکثرهم از آنهايي که در حاشيه نسب افتادهاند به جهت دليري و
شجاعت و رشادتي که داشتهاند در معرکه کارزار به قتل رسيدهاند .مردن به مرگ طبيعي
را عار و ننگ ميدارند«.
آيا به راستي مطالب فوق را ٬که از سوي نويسندهاي ناشناس و به ظـاهر بـيغرض
درباره يکي ازطوايف مهم کرد در منطقه غرب ايران به نگارش درآمده است ٬با احتياطي
بيش از آنچه در مطالعه خاطرات سردار مقتدر مصروف ميشود ٬بايد مطالعه کـرد؟ در
روزگاري نهچندان دور آنچه روابط و ارتباطات ميان ايالت و طوايف را مشخص ميکرد
و به قولي اصول ديپلماسي را براي سردمداران و زمامداران آنان ترسيم مينمود ٬عالوه
بر مطالب گفته شـده در ابـتداي ايـن بـخش ٬نـوع و جـنس پـيشينه پـيوندها ٬تـماسها٬
برخوردها ٬دوستيها و منازعاتي بوده که در گذر زمان براي هر يک از طرفين به وجـود
آمده بوده است .حسن همجواري و يا عدم سازش هر يک از دو طرف بستگي تام و تمام
به منافع و مضاري داشته است که ميبايد از سوي رؤساي ايالت رعايت مـيشده تـا
اساسيترين اصلي که گريزي از آن نبوده است پياده شود ٬يعني اصل بقاي ايل و افراد
آن .در اين ميان جوانمردي ٬غيرت و رشادت ٬نمک خوارگي و ...نيز جايگاه ويژه خود را
داشته است و همواره بسياري از دالورمردان و شيرزنان خود را ملزم به رعايت و پيروي
از اصول آن ميدانستهاند .هرچند در مواردي نيز اصول فوق کمرنگ جـلوه مـينموده
است؛ اما هيچگاه تا به جايي پيش نرفته که رؤسا و خانها تنها به بهانه مصالح ايل و حفظ
بقاي آن ــ هر گونه که باشد ــ اعمال ناشايست و قبيحي انـجام بـه حـدي کـه از سـوي
ديگران به نامردي و خيانت و بيشرفي ٬غـدر ٬بـيوفايي و مـانند آن مـتهم شـوند و در
کارنامه خود هيچگونه عمل انساني و يا پايبندي به اصول اخالقي را ثبت نکنند .نمونهاش
محمدبيگ رستمبيگ است در مصاف با حسين خان ساالرظفر .اين را همه
جوانمردي
ِ
سالمندان ايالت غرب ميدانند که چون يکبار ساالرظفر ٬محمدبيگ و همراهانش را
 .١٦صــوفيبيگ ٬عــزيزبيگ ٬يــعقوببيگ ٬صـوفيبيگ اول ٬ولدبـيگ و صـيداحـمدبيگ صـحيح است ر.ک:
محمدعلي سلطاني ٬همان ٬ج  ٬٢/١ص .٢٧١

در قهوهخانه مهمان کرده بوده است و گويا دو قران حساب آنان را پرداخت کرده بعدها
در جايي که با هم روبهرو ميشوند ٬محمدبيگ ٬ساالرظفر را به شدت منکوب و تنبيه
ميکند و سرش را چندبار به ديوار ميکوبد امـا از کشـتن وي صـرفنظر مـيکند و در
جواب يعقوببيگ سردار امجد که از وي ميپرسد پس چرا وي را نکشتي ٬مـيگويد:
سردار من نمک وي را کرده ] خورده[ بودم و دو قراني جلوي قراول تفنگم را گرفته بود.
البته نمونههايي از اين دست بسيار است که ذکر آن موجب اطناب سخن و يا تفاخر
ميگردد .اگر مرحوم رشيدالسلطنه بزرگ آن معامله را کرد ــ با تمام آن نابکاريها که در
حق او و خاندانش توسط سردارمقتدر شد ٬چنانکه در صفحه  ٥١١سردارمقتدر بدان
اعتراف کرده است ــ مـقوله ديگـر بـود خـارج از سـياست ايـلي و حـديث تـيغ و تـير.
رشيدالسلطنه عالوهبر شجاعت ذاتي و جوانمردي ٬قديسي مسيحصفت و دل به محبت
سپرده و عارفي واقعي بود که به سردارمقتدر درس جوانمردي و فتوت و يا علي گفتن و
بر سر عهد بودن ميداد ٬و کًال شيوه رشيدالسلطنه عارف اهل دل و بيباک سواي اين
حکايات بود .ديگر آنکه در آيين عشاير رسم است که آنان که اهل انتقام هستند زماني به
خونخواهي قيام ميکنند که قاتل و مقتول در يک مرتبه از شأن و مقام و اصالت باشند و
سردارمقتدر و نزديکانش با سوء استفاده از همين شيوه بـراي قـتل و تـرور شـخصيتها
هميشه از اوباش دونپايه و حرملهصفت استفاده ميکردند؛ همانطور که در قتل سران
ولدبيگي به همين شيوه دست يازيدند .و چنانچه برادران رشيدالسلطنه ٬قاتالن پـدر و
مادر خود را سزاوار قصاص و تقاص ميديدند ٬سـالها پـيش کـار آنـها سـاخته بـودند؛
همانطور که سردار رشيد اردالن به خونخواهي شرفالملک که حاجي نعلبند او را ترور
کرد مجري دار زدن اعظمالدوله گرديد و...
متأسفانه ٬در جاي جاي خاطرات سردارمقتدر ٬ايل ولدبيگي و رؤساي آن بـارها بـه
صفات مذموم گفته شده مـنتسب گـرديدهانـد و سـردار بـدون رعـايت هـرگونه ادب و
احترامي که شايسته شأن ايشان و زيبنده اصالت خانوادگيشان نيست آنچه را که بر زبان و
دلشان جاري گرديده بر قلم آوردهاند )يا به ميرزاي نويسنده امر فرمودهاند که بـر قـلم
آورد( .سردار سخن را به جاي بدي کشانيده است تا جايي که ٬بدون توجه به وحدت و
پيوند خانوادگي ٬وقيحانه درباره حرمت حرم و مسائل خصوصي ٬از زبـان ديگـران بـه
ياوه گويي ميپردازد و بنيان مستحکم خانواده ايلياتي را متزلزل مـيکند و حـريم آن را
ميدرد؛ و اين در جايي است که اصًال هيچ ربطي به کل موضوع ندارد و به خوبي آشکار
است که در اين گفته عمدي يا غرضي و مرضي در کار بوده است نه روايتي درست و
صحيح و به قول امروزيها اطالعرساني شفاف )ص  ٥٠٩سطور  ١٨و .(١٩
يکي از علل عمده چاپ نشدن بهموقع خاطرات خودساخته سردارمـقتدر در زمـان

حيات دکتر کريم سنجابي ٬شايد ترس و واهـمهاي بـوده کـه از پـيامد نشـر اکـاذيب و
افتراهايي که به اکثريت ايالت و طوايف و سران آنها وارد آمده ٬نشئت ميگرفته است.
مردم سلحشور و غـيرتمند ايـن سـامان بـدون شک در روزگـاري نـهچندان دور چـنين
ياوهسراييهايي را برنميتابيدند و جواب آن را به اقتضاي آن زمان به شـديدترين وجـه
ممکن با زبان زور و اقتدار ميدادهاند.
اما امروزه که ديگر منطق و گفتوگو جاي جنگ و نزاع را براي نشان دادن حقيقت و
خرد کردن دهان دروغپردازان گرفته است ٬بـا بـحث و فـحص روابـط سـردارمـقتدر و
خانواده ايشان و ايل ولدبيگي را از زاويهاي ديگر با هم مرور ميکنيم.
سردارمقتدر در صفحه  ١٠٧خاطرات خود با عنوان »فـرصتي بـراي عـرض وجـود«
ميگويد :در زمان حکمراني ساالرالدوله در اثر آنکه ايالت باباجاني و ولدبيگي بر ضد
حکمران خود شوريده از پرداخت ماليات ايـلي امـتناع مـيورزيدند ٬شـرفالمـلک از
ساالرالدوله براي تنبيه سرکشان نيروي امدادي خواست و مخصوصًا تقاضا کرده بود به
شيرمحمدخان سنجابي امر شود با استعدادي که دارد کمک کند )ص  .(١٠٨از آنجا که
در ادامه ميگويد ما منتظر چنين فرصتي براي عرض وجود بوديم ٬به خوبي خصومت
آشکاري را که نسبت به ايل ولدبيگي دارد نشان ميدهد .نهايتًا ميگويد که پس از آنکه
سواران متعدد از سه چهار ايلي کـه نـام مـيبرد بـر بـاباجانيها و ولدبـيگيها شـوريدند٬
ولدبيگيها شکست خورده و جلورو ايل ولدبيگي به پناه قلخانيها رفتند و بقيه هم غارت
شدند )ص  (١٠٩و در ادامه صراحتًا ابراز ميدارد »مردم غارتزده سنجابي از غارتي که
به دست آوردند به وضع خود سر و صورتي دادنـد ٬ديگـر آنکـه خـدمتي بـه دولت و
حکومت وقت انجام گرفت) «.ص (١١١
سردار عالوه بر آنکه نمونهاي از جوانمردي و شرافت را به دست ميدهد که کامًال
تازگي دارد علت اين همراهي را خدمت به حکومت وقت و پيروي از قوانين آن ميداند
)بعدها که ضمن بيطرفي دولت ايران در جنگ جهاني اول ٬دائمًا با اين دولت و آن دولت
اجنبي طرح دوستي و مرافقت ميريزند »خالف دستورات« حکومت وقت نيست و هيچ
عيبي ندارد(.اگرچه انگيزه پيروي از حکومت وقت در اينجا معلوم است :از راه غارت
ايل ديگري به نان و نوا رسيدن که البته سردار هيچ توجيهي براي آن ندارد .اين را نـيز
نا گفته نگذاريم که مدتي قبل فتاحبيگ ولدبيگي در جنگوگريز سنجابيها بـا يکـديگر٬
طايفه صوفي را از آنها در ميان خود پذيرفته بود) .ص (٩٣
چند سال بعد ٬روزگار سرنوشت ديگري براي سردارمقتدر رقم ميزند و قلع و قمع
وي توسط دولت با اقتدار و قَ دَ ر قدرت انگليس در دستور کار قرار ميگيرد .الجرم همه
ايـالت و طـوايـف )شـايد بـا يکـي دو مـورد اسـتثنا( از روي اضـطرار و ايـنکه يـاراي

کوچکترين مخالفتي در برابر انگليس زورمدار تا دندان مسلح نداشتهاند به همراهي با
دولت فخيمه روي ميآورند .اگرچه بسياري از طوايـف چـنين روزي را از خـدا طـلب
مي کردند و زورگوييها و مخاصماتي را که پيشتر از جانب سردارمقتدر بر آنان وارد آمده
بوده است پيش چشم ميآوردند ٬اما ايل ولدبيگي بهگواهي تاريخ و گفتههاي گذشتگان٬
در اين راه تنها به تظاهر و نه بهعمد با انگليس همراه شد تا آنجا که قريب سيصد خانوار
از ايل سنجابي را در اوج بيکسي و تنهايي با آغوش باز پذيرا ميشود )ص  (٤٦٤و آنان
را هـمچون مـيهماناني عـزيز در خـورد و خـوراک و خـواب و مأواي خـويش شـريک
ميگردانند .به آنان پناه ميدهند و تا آخر کار هم ازآنان محافظت مـينمايند) .گـزارش
کارگزاري کرمانشاه در پاسخ تلگراف شماره  ٤٠٨که در صفحه  ٤٨٣کتاب آمده نيز مؤيد
اين مطلب است( .خدا ميداند اگر قضيه عکس اين بود و براي ولدبيگيها چنين وضعيتي
پيش ميآمد ٬سردارمقتدر با آنان چه ميکرد .کما اينکه پيش از اين رفتارش را در حمله
بيسبب به ولدبيگي و غارت آنها از زبان خودش شنيدهايم) .صص  ١٠٨و (١٠٩
در اين ميان سردار در تمامي سرگذشتي که از صفحه  ٤٦٤تا صفحه  ٥٠٩گفته٬از
غدر و خيانتي که به آنها روا داشته شده است ٬با کلمات و واژگان حق به جانب چنان داد
سخن ميدهد که هر کس نداند ميپندارد تمامي خطه غرب بر ضد آنها شوريده و آنان
در کمال مظلوميت و حقوري بودهاند که ديگران کمر به قـتل و غـارت آنـان بسـتهانـد.
درصورتيکه پيش از آن ٬سردار با تمامي طوايف متحد شده با آنها در جنگ آشکار و
پنهان بوده است و اين اقتضاي جنگ است و جواب آن جز اين نيست .سردار در ايـن
گزارش چند صفحهاي ٬زمين و زمان را به هم ميدوزد تا هر طور شده خيانت ولدبيگيها
را ثابت کند .اصًال در کجاي اين گزارش منطقًا و مستندًا نشـانهاي از غـدر و خـيانت و
دورويي ولدبيگيها ارائه ميشود؟ آخر که نميشود با آشوب و هياهو و جنجال مطلبي را
ثابت کرد .سردار ميگويد ولدبيگيها دربهدر به دنبال من ميگشتند تا بلکه اثري از من و
همراهانم بيابند و مرا ــکه البد ميهمان آنها بودهام ــ دودستي تحويل انگليسيها دهند .آيا
در اينجا روا نيست از خود بپرسيم در آن منطقه نه چندان وسيع که حوزه بالمنازع اقتدار
ولدبيگي بوده است ٬وي ميتوانسته در کدام کوچه پس کوچه يا خيابان و خانه و کوه و
غار و سوراخ ناشناختهاي پنهان شود که از ديدرس و دسترس ولدبيگيها در امان بماند که
آنها مجبور شوند شب و روز را بر خود حرام کنند تا بلکه اثري از وي بيابند؟ در صورتي
که به تصريح خود سردار در متن خاطرات مزبور ٬قواي انگليس با عشاير کلهر و گوران در
تعقيب او بودند و هيچ نامي از سواره يا پياده ولدبيگي در اين تعقيب بهميان نيامده است
)صص  ٤٨٣ـ (٤٧٨؛ اما چون در نقشه موذيانه ٬طعمه خواسته سردارمقتدر نشدهانـد
بايد مورد اهانت و تهمت قرار گيرند.

البته در کدورت روابط بين دو خانواده فوق شکي نيست که به سابقه ارتباط آن دو با
هم برميگردد .عالوه بر آنچه گفته شد ٬يکي ديگر از علل عمده اين تيرگي ٬قتل نارواي
محمودخان نظامالممالک حاجي آقاي کمانگر بهدست سردارمقتدر بوده است که به آن
اشاره خواهيم کرد .اما ذکر اين نکته الزم است که ولدبيگيها ٬به عنوان متحد آن زمـان
کمانگرها ٬خود را براي انتقام فاجعه گفته شده محق و موظف مـيدانسـتهانـد .ارتـباط
سببي يعقوببيگ سردار امجد با شهيد نظامالممالک حاجي آقاي کمانگر نيز بـيش از
پيش به اين اتحاد دامن ميزده است )سردار امجد ٬داماد حاجي آقا بوده است(؛ اما در
ايــن مــيان ٬بــهرامبــيگ ســردار اکــرم بـرادر بـزرگ سـردار امـجد ٬حـقًا بـا تـدبير و
مصلحتانديشي ٬جلوي هر گونه برخورد و اهانتي را گرفته است؛ زيرا سردار امجد و
پسر حاجي آقا ــ عليبيگ شجاعالممالک ــ انصافًا خياالتي در سر داشتهاند که نبايد از
نظر دور داشت و بهرام بيگ سردار اکرم همان همپيمان سردارمقتدر است که در بحث
مقدمات صلح بندار صفحه  ٤١٤کرارًا در کنار خويش از او نام برده است و در اين مقال
به مقتضاي آنچه از سياست عشاير بيان داشتيم مورد اهانت سردارمقتدر قرار گرفتهاند.
بايد گفت نقشه مرموزانه سردارمقتدر ٬عالوه بر سابقه قتل و غارتهاي پيشين ٬اين بود که
ميخواسته در اين برهه ولدبيگيها را هم در مسئله مقابله با انگليس درگير کند و آنها را از
اقتدار انداخته و در پي عدم حضور خود در منطقه ٬از حاکميت مطلقه ولدبيگي تا حاشيه
شهر کرمانشاه جلوگيري نمايد؛ زيرا ٬از نظر جغرافـيايي ٬مـنطقه سـنجابي حـائل مـيان
کرمانشاه و منطقه ولدبيگي است(.
به گواهي سابقه ولدبيگي که در کتب و افواه جاري است سران ولدبيگي هيچگاه در
خصومت و دشمني بـا کسـي يـا طـايفهاي جـانب مـحافظهکـاري و حـزم و احـتياط را
نگرفتهاند ٬و بنابر همان داليلي که در مقدمه اين بخش گفتيم ٬با دشمنان خود تـعارفي
نداشتهاند و اگر اراده جمعي و تصميم نهايي سران بر امري قرار ميگرفت بيدرنگ آن را
به اجرا در ميآوردند؛ و بنابر همين اصل ٬سردارمقتدر را در هـمان آغـاز کـار ٬تسـليم
انگليسيها مينمودند و معطل هيچ قضيهاي نميشدند و خود را و ديگران را بـيجهت
مشغول قايمباشکبازياي که سردار ميگويد ٬نميکردند.
در اينجا با هم بخشي از صفحه  ١٥١کتاب تاريخ معاصر کرد را ميخوانيم )به قلم ديويد
مکدول ٬ترجمه مترجم نامدار آقاي ابراهيم يونسي و از انتشارات جـديد نشـر پـانيذ(:
»بحراني که در  ١٩٠٧بر سر جانشيني در ميان شرفبيانيها روي داد ٬منتهي به برادرکشي
و کينه خوني با ولدبيگيها گرديد؛ زيرا مادر مقتول ولدبيگي بود .در  ١٩٠٩ولدبيگيها
مجلس آشتيکناني برپا کردند و در طي آن رؤساي ناآگاه شرفبياني را قتلعام کردند« .از
اين گفته ٬دوري از هر گونه حزم و احتياط ولدبيگيها را در رفتار با دشمنانشان بهخوبي

درمييابيم .در صفحه  ١٦٩کتاب فوق نيز آمده است» :در آوريل  ١٩١١فتاحبيگ ٬رئيس
شرفبيانيها را )که قبيلهاي کوچک در منطقه مرزي است( کشته و با جافهاي مـرادي
متحد شده بـود« .انـصاف دهـيم کـه افـرادي کـه داراي چـنين روحـيهاي بـودهانـد آيـا
ميتوانستهاند اجازه دهند که بر سر يک تازي يکي از رؤسايشان کشته شود؟ به راستي
خندهدار است که رئيس بزرگي در خاطرات خود به جهت کـينه ديـرينه و يـا احسـاس
حقارتي که در برابر ايلي ديگر ميکند ٬چنين بچگانه و بيخردانه داستان زير را بسازد» :در
زمـان مـحمدرحـيمخان عـمويم يکـي از کـدخدايـان سـنجابي تـازي مـمتازي داشت٬
سعيدبيگ رئيس ايل ولدبيگي آن را با اصرار مطالبه ميکند؛ چون جواب رد ميشنود و
تهديد ميکند و باالخره آن مرد را ميکشد و سگ را عنفًا مـيبرد ٬خـانواده مـقتول بـه
مـحمدرحـيمخان شکـايت مـيبرند«) .ص  (٨٤کـه در ادامـه مـيگويد عـمويش قسـم
ميخورد که انتقام آن خانواده را بگيرد و در فصل زمستان با يکصد سوار گزيده در دامنه
کوه بمو در باغ سعيدخان به آنها شبيخون ميزند و رئيس ولدبيگي و جـمع کـثيري از
خانواده او کشته ميشوند) .ص  (٨٥اصًال اين مطلب کذب محض است و کشته شدن
سعيدبيگ به اين صورت داستاني است که تنها سردارمقتدر ميتواند آن را ساخته باشد
و در هيچيک از گفتهها و شنيدهها و ...چنين چيزي نيست.
براي روشن شدن مطلب ٬واقعه قتل سـعيدبيگ ولدبـيگي را بـا هـم از روي کـتاب
جغرافـياي تـاريخي و تـاريخ مـفصل کـرمانشاهان ج  ٢/١صـفحه  ٢٣٧بـازميخوانـيم:
»تيرههاي سرگردان شرفبياني و سنجابي که راهي براي تعليف و امرار معاش نداشتند و
توانايي مقابله با طايفه و قدرت او ] سعيدبيگ [ بر آنها دشوار بود ٬راه حل را در آن ديدند
که قصد خود او کنند و وي را از ميان بردارند .حمايت حکمران اردالن نيز که از تجاوز و
تصرف و تعدي سعيدبيگ به او شکوا برده بودند ٬در اين امر مؤثر افتاد و به جسارت آنها
افزود؛ پس در يکي از آخرين روزهاي کوچ سردسير که ايل را به سوي ييالق کوچ داده و
خود در پي عزيمت بود ٬افراد شرفبياني و سنجابي بر او کمين کرده شبانه بر او شبيخون
زده سرش را از تن جدا کردند .خيمه و خرگاهش را با اموال پشتماله به غارت بردند«.
بعدها چنانکه ديويد مکدول گفته است فـتاحبيگ فـرزند سـعيدبيگ در آوريـل ١٩١١
انتقام اين پدرکشي را ميگيرد.
آتش خصومت با ولدبيگيها کماکان در ميان خانواده سردارمقتدر شـعلهور بـوده و
سالها بعد که به آغوش انگليسيها بازميگردند ٬با حمايت آنها و ديگر طوايف ٬اتحاديهاي
بر ضد ولدبيگيها تشکيل ميدهند:
در اوايل پاييز  ١٩٢١قاسمخان سنجابي )سردارناصر( رئيس جديد و مورد حمايت
انگليسيها ] با همپيمانان خود [ اتحاديهاي عـليه قـبيله ولدبـيگي تشکـيل داد ٬کـه

سنجابيها با آن کشمکش

داشتند«١٧ .

يکي از پيامدهاي اين اتحاد را از کتاب تاريخ مردوخ بازميخوانيم:
 ...رضاخان وزير جنگ ...علياکبرخان سردارمقتدر را از حبس آزاد مينمايد و او را
امر ميدهد که زنده يا کشته سردار رشيد را دستگير نمايد ...علياکبرخان سردارمقتدر
هم که به ميان سنجابي مراجعت ميکند ميبيند که اوضاع سنجابي به کلي مختل
شده؛ عمومًا تابع سردار رشيد شدهاند و جاي امـيد بـراي او بـاقي نـماند .نـاچار
ميخواهد از راه دوستي داخل شده که شايد به اين وسيله راه دستي پيدا کرده ٬بتواند
اوامر وزارت جنگ را که آرزوي ديرينه او بود انجام بدهد .اول مرتبه ميانه سردار
]رشيد[ را با جعفرسلطان تيره نموده او را وادار نموده ٬اردويي مرکب از ششهـزار
سوار و پياده عليه جعفرسلطان حرکت داد .سردارمقتدر هم با جمعيت سنجابي جزو
اين اردو شد که در نتيجه اين تدبير ٬دوباره اقتدارات خود را بر ايل سنجابي تجديد
نمود .جعفرسلطان هم با چهارهزار تفنگچي به استقبال ايـن اردو آمـد .در حـوالي
سرياس و شمشير تالقي فريقين به عمل آمده جنگ سختي درگير شـده و اردوي
روانسر ] و[ سنجابي با تلفات زياد شکست خوردند؛ ولي نزديک شدن سردارمقتدر
به سردار رشيد در نظر وزارت جنگ عکس اثر بخشيده مورد سوءظن واقع شد که
باالخره امير لشکر بر حسب دستورات وزارت جنگ او را به کـرمانشاه خـواسـته
دستگير نمود«١٨ .
بد نيست ٬در ادامه ٬اين مطلب را نيز با هم بخوانيم:
در واقعه شکست سردار رشيد از اردوي جعفرسلطان )سردارمعتضد( اور امـي ٬کـه
پيوستن عبدالر حمانبيگ وکيل از عوامل اصلي آن شکست فاحش بر سردار رشيد و
سردارمقتدر سنجابي بود ٬علياکبرخان سنجابي ٬که براي تالفي جنگ و گريزهاي
گذشته در پي فرصت ميگشت ٬کمک جوانرود به اورامان را بهانه ساخت )١٣٤٠
قمري برابر با  ١٣٠١شمسي( .در بازگشت از شکست اورامان ٬تمامي روسـتاهاي
خاليالسکنه بيگزادگان و رعاياي بيچاره جوانرود را که در زيستگاه تابستاني به سر
برده و اغلب را در خرمن جا گذاشته و درصدد برداشت محصول بودند ٬در کـمال
بيرحمي طعمه حريق ساخت و از مزارع و مسکن روستاهاي مسير راه جز مشتي
خاک سوخته بر جاي نگذاشت١٩ .
 .١٧ديويد مکدول .تاريخ معاصر کرد .ترجمه ابراهيم يونسي ] .بيجا[ ٬نشر پانيذ ] ٬بيتا[ .ص .٣٨٢
 .١٨تاريخ مردوخ ] .بيجا[ ٬نشر کارنگ .١٣٧٩ ٬صص  ٦٢٣و .٦٢٤
 .١٩محمدعلي سلطاني .جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل کرمانشاهان .همان ٬ص .٢٠٤

 .٦يکي ديگر از موارد مهمي کـه سـردارمـقتدر در آن سکـوت اخـتيار کـرده ٬قـتل
محمودخان نـظامالمـمالک حـاجي آقـاي کـمانگر ٬بـه دست خـودش است کـه بسـيار
ناجوانمردانه و بيسبب صورت گرفته و به راستي و بي هيچ پردهپوشي لکه نـنگي در
سراسر زندگاني سردار است ٬و با هيچ توجيهي از بار ستمي که در آن روا داشته شده
است ٬کاسته نميشود )کينه و نفرت سردار را نسبت به عبدالعليخان اللّ هياري به خاطر
کشت و کشتار و غارتي که انجام داده به ياد بياوريم )صص  ٣٤٣و  (٣٤٩و با مطالب زير
مقايسه کـنيم .ضـمن ايـنکه سـردارمـقتدر در جـايي ديگـر از نـقض عـهد و راهـزني و
مهمانکشي دژخيمي کوردل ٬عاري از شرف و انسـانيت مـانند مـحمدبيگ امـيراسـعد
باباجاني به عنوان شرمآورترين جنايت نام ميبرد )ص (٤١٣؛ اما از ميزبانکشي سخني
به ميان نميآورد(.
در کتاب تاريخ مردوخ چاپ جديد ٬نشر کارنگ ٬١٣٧٩ ٬صفحه  ٥٤٢آمده است:
پس از چند روز خبر رسيد که فرمانفرما با رؤساي بختياري و يارمحمدخان و آقايان
کردستاني از کرمانشاه رو به کردستان حرکت کرده به قريه کامياران کـه مـيرسند
علياکبرخان سنجابي سردارمقتدر با عده خود از فرمانفرما مرخصي گرفته مراجعت
ميکند؛ به قريه ماراب که ميرسد حاج آقا را با دو پسر و هفت نفر رعيت به قتل
ميرساند و دارايي آنها را غارت کرده ٬ميبرد .فرمانفرما هم با تمامي همراهان وارد
شهر ميشود«.
در کتاب جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل کرمانشاهان نيز آمده است:
» علياکبرخان سردارمقتدر سنجابي ٬از ياران و دوستان صميمي حاج آقا بود و چنانکه
آمد سردارمقتدر و برادرش در واقعه ساالرالدوله به وساطت حاج آقا از دام سواران کلهر
و داوودخان جان سالم بهدربردند و از يکي دو واقعه ديگر حاج آقا ناجي او بود .در ورود
فرمانفرما به کرمانشاه )١٣٣٠ه  .ق( ٬که سردارمقتدر نيز از سران اردوي فرمانفرما بود و
سواره سنجابي کًال در اختيار او بودند ٬در سفري به سوي سنندج در منطقه کـمانگر٬
عل ياکبرخان با قريب هزار سوار در پي فرمانفرما حرکت ميکند .به رسم متداول ٬از پيش
سواره و بنهچي فرستاده که ورود اردو را به اطالع حاج آقا برساند .بر حسب اتفاق در
زمان ورود بنهچي در ماراب عده ديگـري مـيهمان بـودند .بـنهچي سـردارمـقتدر خـبر
مهماني هزار سوار را به اطالع رسانيده ٬حاج آقا نيز ميگويد :چه مـانعي دارد  ٬خـانه
متعلق به سردار است اما چون مهمانان حاضر در ديوانخانه و منزل غريبهاند و جـناب
ع لياکبرخان خودي است ٬ايشان با صد سوار از وابستگان به ماراب تشريف آورده ٬بقيه
سواران را در دهات گرگان و ...پذيرايي ميکنيم .همين ا ۤالن سفارش ميدهم که غـذاي
افراد را به مساجد آن روستاها براي اطعام افراد مسافر بـبرند ٬عـلوفه سـتور را هـم بـه

کدخداها و مباشران تحويل دهند و محمدخان پسرش را با بنهچي علياکبرخان بـراي
جايگزيني به مسجد ماراب ميفرستد و مالاحمد و عزيزبيگ از نزديکان خود را براي
گزارش تصميمات به جلو لشکر مأمور ميسازد .در ايوان مسجد ٬بنهچي بناي درشتي
گذاشته و با اصرار و تکرار ميخواهد در ديوانخانه جاگير شوند ٬سپس در مجادله خود
به صورت محمدخان نوجوان سـيلي مـيزند کـه بـايستي تـمامي سـواران را در ايـنجا
پذيرايي کنيد .نوکرها و نزديکان محمدخان نيز از اين برخورد برانگيخته شده بنهچي را
کتککاري و سر و صورتش را خونين کرده ٬بنهچي اثاثيه بر جاي گذاشته به سوي لشکر
به حرکت در ميآيد .زماني که بنهچي به لشکر ميرسد ٬مطلب را وارونه جلوه ميدهد و
سواران را تهييج ميکند .علياکبرخان نيز بدون تجسس و طمأنينه و توجه به دوستي و
سابقه خود و ميزبان و دقت در سخن فرستادگان حـاج آقـا )مـالاحـمد و عـزيزبيگ(٬
توجهي نکرده دستور صفآرايي ميدهد .عـدهاي را از طـريق کـوه و عـدهاي را از راه
دشت رهبري کرده به ماراب حمله ميکنند .عليبيگ شجاعالممالک فرزند جنگجوي
حاج آقا گويا چند روز قبل به سبب بيمهري پدر از ماراب کوچيده و عدهاي از زبدگان
طايفه نيز خلع سالح شده بودند .تعداد معدودي تفنگچي معمولي در محل استقرار بوده
که آنها را نيز براي حفاظت آبادي و مهمانان سر راه قرار داده که اين عده هم زماني که
هجوم لشکر ر اميبينند بدون اطالع حاج آقا به تيراندازي پرداخته و سپس بدون عـلت
عقبنشيني مينمايند .سواران علياکبرخان از باال و پايين محل را محاصره ٬حاج آقـا٬
محمدخان و احمدخان از پسرانش در حالي که روزه بودند ٬وقـتي کـه وضـع را چـنين
ميبينند ٬غافل از اينکه پشت محل آنها نيز در دست مهاجمين است و در محاصرهاند از
خانه خارج شده ٬با تيراندازي مواجه مـيشوند .بـاالجبار بـه تـيرانـدازي مـيپردازنـد.
محمدخان و احمدخان مورد اصابت قرار گرفته کشته ميشوند .حـاج آقـا نـيز از پشت
مورد اصابت قرار گرفته به قتل ميرسد .يکي از فرزندانش که کودکي ده ساله بود توحش
کرده ميگريزد و او را هم هدف قرار داده ٬بر اثر اصابت گلوله دستش ميشکند .هفت
نفر از تفنگچيان طايفه نيز کشته ميشوند .ماراب را سواران سردارمقتدر غارت کرده از
هيچ دشمني فروگذار نميکنند«٢٠ .
بعدها عبدالحسينميرزا فرمانفرما در نامه تسليتي که به مصطفيخان پسر حاجي آقا
به تاريخ دهم رمضان  ١٣٣٠نوشته ٬ميگويد» :اين کار من نيست ٬من اگر ميل داشتم در
ورود خود به ماراب آنچه ميخواستم ميکردم و اين جز جنون علياکبرخان نيست«٢١ .
سردارمقتدر در اين باره همچون مواردي ديگر از ذکر جزئيات خودداري ميکند و به
 .٢٠محمدعلي سلطاني ٬همان ٬ص .٢٩٦

 .٢١همان ٬ص .٢٩٧

نحوي خزنده و آرام از کنار اصل موضوع رد مـيشود .از بـازگو کـردن حـقيقت طـفره
ميرود .ماجراي قتل حاجي آقاي کمانگر را با مهارت تـمام سـرپوشي مـيکند و از بـه
دست دادن هر گونه اطالعاتي در اين زمينه سـر بـازميزند .تـنها آنـچه را در ايـن بـاره
ميخوانيم چنين است:
من هم با چهار پنج نفر از نوکرهاي شخصي به منزل او رفتم و گفتم شجاعالممالک
شما ميدانيد و خدا ميداند که در قضيه قتل مرحوم حاجي آقا و برادرهاي شما ما
بيتقصير بوديم .در جنگ کشته شدند و جنگ را آنها آغاز کـردند و ايـن پـيشامد
هميشه باعث افسردگي و شرمندگي من بوده است و اينک براي صلح و عذرخواهي
به منزل شما آمدهام .او هم برخاست با من مصافحه کرد و گفت تصديق ميکنم شما
تقصيري نداشتهايد و ما هم صـرفنظر کـردهايـم .يک شـام و يک نـاهار مـهمان
وکيلالملک بوديم تا آنکه خانه شهري اعزازالملک را براي من خـالي کـردند و بـه
منزل خود رفتم .عليبيگ و چند تن از بيگزادههاي کمانگر به بازديد آمدند و به
صورت ظاهر اصالحي شد ٬هر چند باور ندارم که قلب آنها نسبت به من به کـلي
صاف شده باشد) .ص (٣٠٨
همين؛ خودتان ميتوانيد از مجموع مطالب گفته شده نتيجهگيري کنيد.
 .٧در اين بخش ٬از گفتههاي مرحوم آيتالله مردوخ کردستاني در کتاب تاريخ کرد و
کردستان يا تاريخ مردوخ نيز کمک ميگيريم و قدري بيشتر به شـخصيت سـردارمـقتدر و
مطالبي که در خاطراتش آمده ميپردازيم:
سپس علياکبرخان سردارمقتدر سنجابي نيز با هزاروپانصد سوار وارد شد .سـردار
رشيد او را به دارالحکومه راه نداد .جمعيت او در مـحله قـطارچـيان و خـودش بـا
رؤساي سنجابي در خانههاي اعزازالملک ٬که حاال اداره نظميه است ٬منزل کردند...
سردار رشيد هم که به گروس رفته بود مراجعت کرده ٬به عزم کرمانشاه حرکت نمود.
سپس خبر رسيد که مامانوف وارد ميشود .غير از سردارمقتدر هم کسي در شـهر
نمانده بود .پول هنگفتي از آلمانيها گرفته و به عزم جلوگيري از مامانوف حرکت
کرد و به پيرمحمد که رسيد آلمانيها را به آنجا خواسته پس از مذاکرات عوامانه و
طرح مواد دهگانه براي حفظ استقالل ايران ٬آنچه نشان آلماني بر کـاله خـودش و
سوارهايش بود به زمين زده پايمال و لگدگوب نمود و رو به اسفندآباد حرکت کرد.
دو سه روزي در آنجا بوده و به محل سنجابي مراجعت نمود٢٢ .
در مطلب فوق سه موضوع قابل بررسي است :يکي اينکه سردار رشيد با آنکه خود
 .٢٢تاريخ مردوخ .همان ٬ص . ٥٦٢

در شهر نبوده آنقدر اقتدار و اعتبار داشته است که بتواند سردارمقتدر را به دار الحکومه
راه ندهد و اين يکي ديگر از تأييدات سرآغاز اين گفتار است که در آن گـفته شـد شأن
سردارمقتدر قابل مقايسه با شأن سردار رشيد نيست وگرنه سردارمقتدر ميتوانست به
دار الحکومه برود و پس از اينکه سردار رشيد از گروس مراجـعت کـرد ٬گـوش سـردار
رشيد را بمالد تا ديگر از اين خودنماييها نکند؛ در صورتي که نتوانست چنين کاري بکند
و در مقابل براي توجيه اين ضعف و زبوني داستان را خود طور ديگري تعريف ميکند:
» کاغذي به شادو نوشتم که از قرار گفته الهوتيخان منزلي براي سوارهاي ما تهيه نشده
است٬تا يک ساعت به غروب مانده وارد شـهر خـواهـيم شـد و سـوارهـا را در مـحله
قطارچيان منزل خواهيم داد و اگر کسي در مقام ممانعت برآيد سرکوب خواهد شـد«.
)ص  (٣٠٦سپس توضيح ميدهد که چگونه با اقتدار وارد سنندج شد و احدي به آنها
تعرض نکرد و سردار رشيد را هم سرزنش نمود.
هر دوي اين گز ارشها ٬هم گزارش آيتالله مردوخ و هم گزارش سردارمقتدر دست
اول است و راويان هر دو در محل بودهاند .اما بايد بيغرضانه قضاوت کرد که کداميک از
اين دو را بهتر ميتوان قبول کرد؟ توجيه سردارمقتدر را در نـرفتنش بـه دارالحکـومه و
اينکه از همان اول به خواست خود به قطارچيان و خانه وکيلالملک و سپس اعزازالملک
رفت صص  ٣٠٨و  ٣٠٧يا گزارش آيتالله مردوخ را؟
دوم اينکه گفته شده سردارمقتدر پول هنگفتي از آلمانيها گرفته است .اينکه اين پول
را اصوًال سردار به چه حقي و براي چه امري گرفته و چـرا خـود را جـيرهخوار اجـنبي
نموده بماند و توضيح و توجيه غير قابل قبولي که چگونه سردار نشانهاي کاله آلمانيها را
به زمين ريخت و ليرههاي آنها را به زمين نريخت و آنها را فحش و ناسزا داد هم بماند.
تنها به اين نکته توجه کنيد که سردار پول هنگفتي از آلمانيها گرفت ٬همين.
سوم ٬طرح مذاکرات عوامانه از سوي سردارمقتدر است که آيتالله مـردوخ ــکـه
کسي بر احاطه وي به سياست و سخنوري و اشراف بر امور خرده نميتواند گرفت ــ آن
را تشخيص داده است و اين خود دليل ديگري بر شخصيت سطحينگر و عاميانه سردار
است که در ابتداي اين گفتار آمد .اينکه مرحوم دکتر کريم سنجابي تمامي موارد فوق را
پاورقي صفحه  ٣١٤قرار دادهاند و اينگونه آغـاز کـردهانـد کـه» :شـيخ مـحمد مـردوخ
سرهمکننده کتاب ٬به اصطالح ٬تاريخ کرد و کردستان که بسـياري از اوراق کـتابش شـاهد
صادق دورويي و ريا و تزوير و ديگر ذمايم اخالقي اوست ٬اين واقعه را با غرضورزي
خاص خويش چنين روايت کرده است« ٬به چه منظور بوده ٬معلوم نيست .گويا ايشـان
مي خواستهاند فروتنانه بگويند ما هم از گفتههاي آيتالله مردوخ خبر داريم و آن را هم
در اينجا ذکر ميکنيم ٬اما در ابتداي نقل قول از ايشان ٬ذمائم اخالقي و غرضورزي وي

را برميشمرند تا کامًال عالمانه گفتههاي ايشان را زير سؤال ببرند .اگر چـنين است در
سراسر کتاب خاطرات سردارمقتدر بر مبناي آنچه گذشت دورويي و ريا و تزوير بيش از
همه چيز مشهود است و بر همين قياس بايد مطالب آن را هم کذب تلقي نمود) .به سبب
ثبت و ضبط اين حقايق مرحوم آيتالله مردوخ و تاريخش از سوي آقاي دکتر سنجابي
مورد تعرض قرار گرفتهاند ٬آخر نه اينکه آقاي دکتر و عموي بزرگوارش براي مـلتشان
اثري مرصوص و تاريخي يا ادبي يا سياسي از خود به يادگار گذاشتهاند؟(
 . ٨يکي ديگر از موارد مهم در خاطرات  ٬موضوع جنگ فرمانفرما و ايالت متحدش با
يـارمحمدخان کـرمانشاهي است کـه در نـهايت مـنجر بـه کشـته شـدن يـارمحمدخان٬
ميگردد .سردارمـقتدر در ص  ٢١٣خـاطرات  ٬پس از شـرح نسـبتًا مـفصلي از جـنگ و
گريزهاي فرمانفرما و ايالت متحد با داوودخان و يارمحمدخان ٬در پايان ميگويد» :پدرم
بــه اتــفاق جــهانبخشخان گـوران بـه تـفنگچيان هـمراه خـود نـهيب مـيزنند و جـلو
يارمحمدخان را ميگيرند و او را تـا چـهارسوي بـازار عـقب مـينشانند .يـارمحمدخان
مجددًا حمله ميآورد و در اين بين تير يکي از سوارهاي جهانبخشخان از يک تـفنگ
سربي به مغز او اصابت ميکند و به زندگاني پرتالش يک دالور ايراني پايان ميدهد« .در
صورتي که واقعه کشته شدن يارمحمدخان به دست يک نفر سنجابي را همه مورخان و
معمران ميدانند و اين موضوع که يارمحمدخان توسط تير يکي از افراد سنجابي از پاي
درآمده است از کفر ابليس هم در ديار کرمانشاه مشهورتر است و داستان ٬تروري است
که با همفکري سردار مقتدر و فرمانفرما صورت گرفت و قلخانيها و افراد ضرغامالسلطنه
)جهانبخشخان گوران( روحشان از اين حکايت خبر نداشت و يارمحمدخان ــ چنان که
در پي ميآيد ــ در صحنه ساختگي حضرات فرمانفرما و سردارمقتدر به قتل رسيد نه در
جبههبندي و مقابله جنگي .گزارش کشته شدن اين آزاديـخواه جـوانـمرد را بسـياري از
محققان به تفصيل نوشتهاند که از آن ميان به خالصه يکي از اين روايتها بسنده ميکنيم که
از قــول اسکـندرخـان عکـاشه )تـاريخ ايـل بـختياري  ٬تـهران  (١٣٦٥آورده شـده است:
» ...يارمحمدخان قول به ساالرالدوله داد که يا کشته ميشوم يا آنکه وارد تهران خواهم
شد و به خيال شبيخون به کرمانشاه حرکت کرد .در ضمن تمام اهل شهر هم سراسر با او
همعقيده بودند .قدري از سوار بختياري را عمدًا مرخص کرده بودند .پنجاه نفر از آنها
ماندند براي همراهي و رفاقت .از سواران خودمان هم دويستوپنجاه نفري مانده بودند؛
ولي استعداد سنجابي را داشتيم ٬از ايشان اطالع کامل پيدا کرده بوديم .طـرف غـروب
راپورت رسيد که امشب اردوي يارمحمدخان شبيخون خواهند آورد .ساعت هم رسيده
بود به هشت .رفتم پشتبام ٬پايين نظر کردم ٬به قدر دويست سوار پاي حصار ايستاده
ديدم ٬نشان دادم ٬امير جنگ گفت :اين سوار سنجابي است .گفتم سوار سـنجابي چـرا

ميآيد پاي عمارت ما؟ بزنيد ٬باز مانع شد که سنجابي هستند .ايشان را نهيب داديـم٬
تفنگها را به طرف ما خالي کردند و از حصار دور شدند .مجدّ انه دفاع همي کرديم .آفتاب
طلوع کرد .طولي نکشيد يک نفر از پايين گفت :مژده ٬يارمحمدخان کشته شـد .کسـي
اعتقاد نکرد ٬جز بنده «.و در ادامه ميگويد» :فهميدم حدس بنده بجا بوده .آنگاه سوار
سنجابي سوار شده ٬راهها که ميدانستند بايد برگردند ٬بستند . ...يارمحمدخان که اول
وارد شهر شده بود زخمي هم به بدنش خورد .در ميان مکالمه تيري از شست قضا به در
رفت خورد ميان دهنش .در آن سفر نتيجه را تمام سنجابي از تمام غارتها گرفتند .آنچه از
اسب و گوسفند و گاو و االغ و غيره عايد بختياريها شد تمام را به قيمت خيلي نازلي از
ايشان خريداري کردند٢٣ «.
 .٩يکي ديگر از مواردي که در خاطرات سردار هست و البته چندان اهميتي هم ندارد٬
ادعاي ايشان در حمايت و سرپرستي اديب و دانشمند گرانـپايه بـيبديل جـناب آقـاي
غالمرضاخان رشيد ياسمي است.
سردارمقتدر با نورتاج خانم دختر شاهزاده محمدباقر ميرزاي خسروي دولتداد ٬بيوه
جوان مرحوم خان خانان ياسمي ــ پسر حسينخان سـردار مـعظم رئـيس ايـل گـوران ــ
ازدواج مينمايد .نورتاج خانم از شوهر سابقش يک پسر و يک دختر کودک داشت که به
گفته سردار در خانه وي بزرگ شدند و مانند اوالد خود آنها را سرپرستي کرد) .ص (١٣٦
بعد ميگويد:
پسر او همان کسي است که بعدًا شاعر و اديب نامي ايران آقاي رشيد ياسمي شد.
من بسيار خوشوقتم که در پرورش اين جوان فاضل و هنرمند سهمي داشتهام ٬هر
چند مايه ادب و فـضل او از مـادر و از جـد نـامدارش مـرحـوم خسـروي است.
)ص .(١٣٦
سردار در اينجا ميخواهد تلويحًا بگويد که از طرفي ذهـن و ّق ـاد و انـديشه پـوياي
غالمرضاخان رشيد ياسمي از نظر ژنتيکي مـربوط بـه مـادرش و طـبعًا جـد مـادريش
شاهزاده محمدباقر ميرزاي خسروي اولين نويسنده رمان ايراني ٬شمس و طغري  ٬بـوده
است و از طرفي سرپرستي مادي و کمکهاي تحصيلي از نظر مخارج و هزينههاي آن از
جانب وي يعني سردارمقتدر .ايشان بدينوسيله ميخواهـد خـود را بـهعنوان يکـي از
عواملي که در راه خلق پديده نادري چون استاد رشيد ياسمي دخيل بودهانـد ٬مـعرفي
نمايد که البته اين جمالت بيتأثير از برتري علمي ـ فرهنگي مرحوم رشيد بر صـاحب
تحرير و تحشيه يعني مـرحـوم دکـتر سـنجابي نـيست و آقـايان در ايـنجا بـهزعم خـود
 .٢٣محمدعلي سلطاني .همان ٬ج  ٬٤صص .٦٤٦-٦٤٤

ميخواستهاند ضربهاي نيز به خاندان ياسمي ٬که سد راه نفوذ آنان در بين رؤساي گوران
بوده اند ٬بزنند .در صورتي که اوًال در هيچ جا از بيوگرافيهايي که درباره زنـدگي ايشـان
] مرحوم رشيد ياسمي[ نوشتهاند و حتي اتوبيوگرافياي که خود درباره نـحوه تـربيت و
پرورشش نوشته ٬اشارهاي به ايـن مـوضوع نشـده است و حـتي يک بـار هـم نـامي از
باباپياره  ٢٤خود نبرده است) .اخيرًا مجموعه مفصلي از زندگي ٬آثار و انديشههاي استاد
رشيد ياسمي به طبع رسيده است .هوشنگ اتحاد .پژوهشگران معاصر ايران  ٬ج .١٣٨٠ ٬٣
در اين کتاب تقريبًا همه گفتهها در مورد استاد آمده است(.
ثانيًا ٬خود مرحوم رشيد ياسمي و برادرانش به عنوان نوادگان رئيس ايل بزرگ گوران
يعني سردارمعظم و پسران خان خانان ياسمي ٬سالها از محل زمينهاي آبا و اجدادي که به
آنها رسيده بوده است داراي سهام قابل توجهي بودهاند و از اين بابت وضع معيشتي آنها
در حــد مــطلوبي بــوده است .ثــالثًا ٬مــرحـوم رشـيد يـاسمي خـود دامـاد شـاهزاده
مرآتالسلطان از بزرگان منطقه و رجال نامي ايران بوده است و از اين رو همسرش نيز
داراي ثروت و مکنت بود .عالوه بر همه اينها ٬مادر مرحوم رشيد ياسمي ٬چنانکه گفته
آمد ٬شاهزاده بوده است و بينياز از ثروت .نهايتًا آنکه اگر از جانب آنها چيزي به سردار
رسيده باشد شايد ٬ولي عکس اين قضيه کامًال مردود است.
يکي ديگر از داليل رد اين ادعاي سردار ٬آن است که وي از نحوه و مراحل تحصيلي
مرحوم رشيد ياسمي بياطالع بوده است؛ زيرا در زمان ورود سردار به تـهران ٬رشـيد
ياسمي جزو معلمان مدرسه متوسطه نظام و عضو انجمن ادبي ايران و از رجال علمي ـ
فرهنگي برجسته تهران بودهاند) .ر.ک :تصاوير مربوط به کتاب کرد و پيوستگي نـژادي او ٬
نشر موقوفات دکتر افشار ٬صص  ٢٩٩و  (٣٠٠در صورتي که سردار ميگويد» :ديـري
نگذشت که آقايان رشيد ياسمي فرزند خوانده من که براي تکميل تحصيالت به تهران
آمده و در منزل مرآتالسلطان اقامت داشت و شاهزاده محمدصادقميرزا دولتداد پسر
ارشد محمدباقرميرزا به منزل مراجعت کردند) «.ص (٦٣١
 .١٠يکي ديگر از موارد جالب توجه در خاطر ات ٬اشتباهات رجالي و نـاآگـاهي در
وابستگيهاي ايلي سران است .سردار غـافل است از آنکـه جـعفرسلطان اورامـي دايـي
فتاحبيگ ولدبيگي ــ پدر سردار اکرم و سردار امجد ــ است و خود جزو تعقيبکنندگان
سردارمقتدر و پيگير در انتقام خون وابستگان .چطور است که ايشان تشخيص نميدهد
که اهانتهاي آنچناني نيز شامل خـود جـعفر سـلطان است بـهعنوان گـوينده اهـانت بـه
نامبردگان؟ )ص  (٥٠٩سردار در جايي ديگـر نـام پـدربزرگ جـعفرسلطان را بـه جـاي
 .٢٤کردهاي اينجا شوهر مادر را باباپياره گويند.

عثمانسلطان ٬حسنسلطان مينويسد )ص  (١٧و . ...سردار با توجه به پاورقي صفحه
 ٥٤و ساير صفحات که آمده است :سـردار اکـرم و سـردار امـجد و ...خـواهـرزادگـان
شيرخان صمصامالممالک بودهاند ٬در اهانتها و افتراها جـز پـرتاب تـيري دو سـويه راه
ديگري نپيموده است.
 .١١ظريفترين و نغزترين نکتهاي که در خـاطرات  ٬از چشـم خـوانـنده تـيزبين دور
نميماند وجود نثر ادبي و روايي پس از کـودتاي بـيست و هشـتم امـرداد و شـعارهاي
غيرمرسوم مربوط به جبهه ملي است که در زمان تحرير خاطرات تداول نداشـته و بـه
وسيله آقاي دکتر کريم سنجابي از زبان عمويش در ايام جـنگ جـهاني اول گـفته شـده
است .با اندک دقت در سبکشناسي نثر فارسي بـعد از قـاجار در دهـه اول حکـومت
پهلوي ٬اين راز گشوده ميشود .اي کاش حداقل دستاندرکاران تنظيم کتاب ٬اين تفاوت
آشکار را تشخيص ميدادند و متون بهجا مانده از محمدباقر ميرزا خسروي ٬ميرزا حسن
بديع و شيخموسي کبوتر آهنگي و حيدرعلي کمالي و ...را با مشفق همداني و جمالزاده
و ...مقايسه ميکردند) .ر.ک :صد سال داستاننويسي در ايران  ٬حسن عابديني( ٬تا نوشتهها و
ساختهها و پرداختههاي دکتر کريم سنجابي ٬جـانشين خـاطرات روايـي سـردارمـقتدر
نميشد.
گذشته از اين تحليل ٬ظرافتهاي سياسي آن روزگار را بايد پيش چشم داشت که آقاي
دکتر سنجابي نيز شايد پس از رفـتن بـه اروپـا و بـازگشت و ورود بـه عـالم سـياست و
مطالعات بعدي ٬از درک آنها در زمان مزبور بهدرستي بياطالع بـوده تـا چـه رسـد بـه
ع لياکبرخان سردارمقتدر که در سطح امور عشايري به زد و بندهاي متداول روز ٬مانند
معاصران خود ٬سرگرم بود .نکته ديگر اينکه حتي اکثر قريب به اتفاق مطالب مربوط به
شهر کرمانشاهان و حکمرانان ٬همانطور که مرحوم دکتر کريم سنجابي در صفحه ١٦٨
نيز ماهرانه پاورقي کردهاند ٬از مرحوم فرجا...خان معتمدي است و در تورقي تطبيقي که
از يادداشتهاي ايشان بر مجموعه جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل کرمانشاهان حاشيه
شده است ٬مشخص مـيگردد کـه چـه مـيزان از ايـن خـاطرات در مسـائل کـرمانشاه و
شهرستانهاي آن از سردارمقتدر سـنجابي مـيباشد ٬تـا چـه رسـد بـه مسـائل سـياسي
بينالمللي؟!!
بدون شک آنچه تلقي سردار از نهضت و مجاهدت بوده است ٬با آنچه در البهالي
سطور کتاب آمده تفاوتي آشکار دارد .سردار در بسياري از موارد همچون غارت ايالت
و قبايل ٬کشتوکشتار و تارومار کردن همنوعان خود در منطقه ٬ذهنيت و موضع خود را
در قبال مقولههايي چون آزادي ٬آز اديخواهي  ٬مساوات و مانند آنها به دست ميدهد.
انصافًا کسي که در امر کوچ دادن خان و مان براي جلوگيري از تعديات طرف مقابل٬

لفظ نهضت را به کار ميبرد و حتي کساني را که در اين کوچ ٬امر محافظت و امور جانبي
آن را به عهده گرفتهاند به عنوان ستونهاي اصلي نهضت نام ميبرد) ٬صص  ٩١و  ٬(٩٢يا
اين واژه مقدس را با خبرچيني زنان اندرون برابر مينهد ٢٥ ٬ميتواند از مواردي همچون
اير اندوستي ٬حفظ استقالل کشور و عشق به وطن و مبارزه با بيگانگان چنين عبارات و
جمالتي را با نثر مرسوم پس از کودتاي  ٣٢به کار َب َر د؟
ــ قلب همه ايرانيان وطنپرست را متألم و داغدار کرده بود) .ص .(٢١٧
ــ عشاير ميهندوست ايران )ص  ٬٢٣٣که اين مورد دقيقًا پس از ماجراي دکتر مصدق در
سال  ١٣٣٢و ابراز وفاداريهاي عشاير به محمدرضاشاه پهلوي وارد ادبيات آن زمان
گرديد(.
ــ اين مملکت و اين محالت به منزله مادر ماست) .ص .(٢٣٦
ــ دسيسه سياستگران خارجي )ص .(٢٣٧
ــ شما نبايد به وطن خود خيانت کنيد و سنجابيها را تنها بگذاريد) .ص .(٢٥٤
ــ توده مردم )ص  ٢٥٨س .(٢١
ــ دوستي ديرين دو ملت همجوار و همکيش )ص .(٢٧٢
ــ گفت :آفرين بر شما ٬آفرين بر احساسات و وطنپرستي شما )ص .(٢٧٧
ــ صلح خسرو آباد و تخليه ايران از نيروي بيگانه براي ايل سنجابي موقعيتي فراهم آورد
که او را در سراسر ايران به وطنپرستي و دالوري مشهور ساخت) .ص .(٢٧٧
ــ عشاير و طوايف سلحشور )ص  ٣٠١اين هم دقيقًا ازهمان موارد ادبيات ابراز وفاداري
پس از امرداد  ١٣٣٢است(.
ــ تعصب ايرانيت )ص  ٬٣١٠که اين مورد ــ با توجه به غلط دستوري و ويرايش نشدن آن
توسط مصحح خاطرات ــ از همان ادبيات باستانگرايانه دهه پنجاه شمسي است که در
گيرودار جشنهاي  ٢٥٠٠ساله به کار ميرفت(.
ــ اظهار خرسندي از همکاري جديد در راه خدمت به ميهن )ص .(٣١٨
ــ جبهه بيدسرخ آخرين پايگاه مهم مقاومت ملي ايران )ص ٣٢٢؛ در اين عبارت دقيقًا رد
پاي جبهه ملي و ادبيات مورد استفاده اعضاي آن مشهود است(.
ــ نجات ميهن از تجاوز بيگانه )ص .(٣٢٢
ــ غيرت و وطنپرستي افراد و افسران ژ اندارمري )ص .(٣٢٤
ــ دالورانه به دست خود شربت شهادت نوشيدند )ص ٣٢٤؛ در اينکه اين عبارت در
زمان جنگ ايران و عراق نوشته شده است بنده شکي ندارم؛ چـه ٬تـرکيب شـربت
 .٢٥در اندرون بهرامبيگ نهضتي به جانبداري ما از خانمها به وجود آمده بود) .ص .(٤٨٩

شهادت ويژه همان سالهاست(.
ــ آزاديخواهان و وطنپرستان ايران )ص .(٣٢٧
ــ حکومت دفاع ملي )ص .(٣٧٥
ــ به پيکار بر خاستيم )ص .(٣٧٥
ــ بنابراين ٬تالش فقط در راه خدمت به مملکت است) .ص .(٣٨٠
ــ رهبران مورد توجه ملت که پرچمدار اين نهضت و مهاجرت بودهاند) .ص .(٣٨٠
و موارد فراوان ديگري از اين دست.
سخني با ناشر

ناشر محترم ٬که در کارنامه خود ٬کتابهاي گرانقدر و وزيني را به جامعه فرهنگي ارائه
کار شتابزده خدشهاي بـه سـابقه و اشـتهار خـود وارد آورده است.
نموده ٬حقًا در اين ِ
بهراستي هدف از چاپ و نشر خاطرات علياکبرخان سردارمقتدر سنجابي چه بوده است؟
اين همه تناقضات و اين همه توهينها و افتراهايي که در آن به چشم ميخورد آيا ناشر
محترم را در برابر جوانان جوينده راستين حقيقت و همچنين يکايک ايالت و طـوايـف
مورد بيمهري قرار گرفته و بازماندگان سران آنها ٬مسئول و جوابگو نمينمايد؟
در زماني که مردم شرافتمند اين ديار کينههاي ديرينه را به فر اموشي سپرده و تمامي
هم و غم خود را به کار گرفتهاند تا محروميتهاي آشکار فرهنگي و معيشتي را از مـيان
بردارند ٬عزتمندانه و سرافراز با فقر و فـاقه دست و پـنجه نـرم مـيکنند ٬اشـتراکـات
فرهنگي ٬قومي ٬قبيلهاي ٬عقيدتي و ...را روزبهروز تـقويت مـيکنند ٬بـنيادها و اصـول
مستحکم ٬منطقي و اصيل عشيرتي و ايلياتي را در روابط اجتماعي به هر بهايي زنده نگاه
ميدارند و مايههاي اختالف را تا آنجا که ميتوانند برطرف ميسازند ٬چنين بذر نفاق و
شقاق پاشيدن و تيشه به ريشه همبستگي و اتحاد زدن ٬چه رسـالتي را بـراي يک نـهاد
فرهنگي توجيه ميکند؟
به راستي با توجه به اوضاع و احـوال کـنوني مـنطقه و وضـعيت سـياسي کـردهاي
کشورهاي همسايهاي چون عراق و ترکيه و جداييطلبيهاي آشکـار آنـان کـه از سـوي
قدرتهاي خارجي مورد حمايت کامل قرار ميگيرند ٬ايجاد تشتت و پر اکندگي و سعي در
به جان هم انداختن قبايل و طوايفي که چند ده سال پيش اختالفاتي با هم داشتهاند ٬چه
معنا و مفهومي ميتواند داشته باشد؟
کاش الاقل کتاب را يکي دو بار با دقت نظر و بررسي پيامدهاي نشر آن در ميان مردم
منطقه ٬مطالعه ميکرديد .همانگونه که در آغاز گفتار آمد ٬آنقدر در چاپ و نشر اين اثر
تعجيل و شتاب به خرج دادهايد که حتي فرصت ويرايش سرسري و حک و اصالح آن را

نيافتهايد) .در اينکه يکي از داليل موفقيت هر ناشري ويرايش و تنقيح اصولي در چاپ
کتاب است ٬شکي نيست( .از عنوان پوشش کاغذي و عطف کتاب که با واژه »مجاهدت«
آمده و در داخل کتاب و شناسنامه آن بـا واژه »مـجاهدات« ٬گـرفته تـا مـورد غـيرقابل
چشمپوشياي چون »دررالنتيحان في تاريخ بنياالشکال« به جاي »دررالتيجان في تاريخ
بنياالشکان« که در پاورقي صفحه  ٣٠آمده است و موارد فراوان ديگر کـه در ابـتداي
گفتار چندي را به عنوان مشتي از خروار آوردهايم .بگذاريد مشتي ديگر هـم بـياوريم:
آميختن اسامي مشابه در نمايه آخر کتاب که همه آنها را يک نفر فـرض کـردهانـد و يـا
»گشتکي« به جاي »گشکي«.
در انتهاي خاطرات نکته بسيار نغز و دلکشي نيز به چشم ميخورد:
در پاورقي صفحه  ٦٣٧آمده است» :متأسفانه خاطرات بر جاي مانده از ساالرمقتدر در
اين بخش ناتمام ميماند« .آيا ٬به ر استي ٬منظور از ساالرمقتدر همان سردارمقتدر است٬
يا عمد ظريفي در اين کار نهفته است؟ زيـرا سـليمانخان سـاالرمقتدر فـرزند مـرحـوم
قاسمخان سردارناصر و شخصيت شجاع و بيادعا و مـتواضـع ايـل سـنجابي و دامـاد
سعيدبيگ ولدبيگي که همسرش خواهرزاده بهرامبيگ سردار اکرم بود ٬در
محمدبيگ
ِ
ِ
تمامي مسير همقدم و همسنگر سردارمقتدر بود و اکثريت نبردها را او رهبري ميکرد و
تا سالهاي قبل از انقالب در قيد حيات بهسر ميبرد و برادر بزرگتر مرحوم دکتر سنجابي
شـمرده مـيشد کـه جـناب دکـتر بـه يـاري حـافظه قـوي وي خـاطره چـند صـفحهاي
سردارمقتدر را بازسازي و با اهانتهاي خـود و تـهمتهاي سـردارمـقتدر و يـادداشـتهاي
مبسوط مرحوم فرجا ...خان معتمدي به صورت کتاب ايل
سنجابي و مجاهدات ملي ايران؟! درآورد و پروار فرمود.
سخن آخر

عيب مي جمله بگفتي ٬هنرش نيز بگوي
آنچه را که به هيچ روي نميتوان انکار کرد اين است :علياکـبرخـان سـردارمـقتدر
سنجابي و برادرانش مرداني اصيل ٬نامآور ٬سفرهدار و مهماننواز همچون سلف بزرگ
خود شيرمحمدخان صمصامالممالک سنجابي بودهاند .در اين ميان سـردارمـقتدر نـيز
دلير ٬بيباک ٬هوشيار و کاردان در صحنههاي جنگ و کارزار ٬تيزبين و باکفايت و باتدبير
در امور سياستهاي درون ايلي بوده است .اما بيگمان اتصاف شخص به صـفات گـفته
شده ٬دليل بر پيشي جستن ٬آز اديخواهي ٬آز ادمنشي ٬صلحجويي و اقتدار مطلقه داشتن
بر همگان نتواند بود.
اين گله فرزندان حال و آينده ايالت غيور غرب نيز بر ذمه مرحوم دکتر سنجابي که

پيش از نشر اين کتاب حداقل سمبل وقار ٬شأن ٬ادب و احترام بود ٬باقي خواهد ماند که
همانطور که در سراسر خاطرات علياکبرخان سردارمقتدر اعمال نظر و کم و زياد و حک و
اصالح و ...نمود ٬ميتوانست حداقل از بار اهانتها و تهمتها و ...به تمامي اجداد و نياکان
خاندانها و ايالت و طوايف ياد شده ــ بهخاطر حفظ همبستگي آيندگان ــ بکاهد و زخم
کهنه با تيغ نو برداشتن از ايشان سر نزند .اين موارد نه تنها کمکي به تاريخ نکرد و نميکند
بلکه موجب بيان حقايق در مورد سردارمقتدر و تجزيه و تحليل ماجراها و کذب ادعاها
گرديد.
آري ٬خورشيد هيچگاه در زير ابر پنهان نميماند .خود را بزرگ نوشتن و برتر دانستن
و عقل کل گفتن ٬براي آيندگان از سوي گذشتگان ٬بدان اميد که ساختار ذهني و آرزوهاي
رؤيايي دست نخورده ٬در طول روزگار و در ذهن جوانان و آيندگان استوار باقي بماند٬
خيالي خام بيش نخواهد بود؛ زيرا حقيقت اگر چه چندگاهي در غبار بماند ٬چهره خواهد
نمود و بزرگان تاريخ که بزرگي شخصيت آنها به اثبات رسيده است با سخن اين و آن٬
خدشهاي بر شخصيتشان وارد نخواهد شد.
سردار رشيد ٬سردار رشيد است و سردارمقتدر ٬سردارمقتدر و الي آخر.
آن کس که غربال به دست دارد ٬از پس کاروان ميآيد.
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