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Abstract
Ali-Reza Khan Garrū si was born in Bijar of
Garrū s city in 1260 (AH). At the age of 15, he
joined the government profession and about 54
years, he served in different military and
government positions. When he was 18 years old he
came to power of Garrū si rule, but due to his lack
of adequate experience, he disposed his position and
thereafter, he started his position in military
profession. From 1300 to 1329 (AH), he was
frequently appointed ruler of Garrū s and during
those period of times, he attempted seriously to
promote Garrū s status, but in what fields he
attempted and to what extent his efforts were
effective are the considerable issues the current
study is dealing with.
Despite the fact that Ali-Reza Khan was a tyranny,
with the beginning of the constitutionalism and due to
the time political necessities, he changed into a
constitutionalist, but in 1329 (AH) he unexpectedly
changed his mind and became against
constitutionalism and constitutionalists as well and
joined to Salar al-Dowleh Qajar who had revolted
against the constitutional Revolution to suppress it.
He, by performing this doubtful act, made the public
confused about his thoughts and behavior as well.
The present paper, based on the reliable
documents and resources, intends to study AliReza Khan’s personality as an influential figure in
both great national and regional events of the
Qajarid period, on or after the constitutionalism.
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چکیده
 به دنیا، در بیجار گروس،ق0621 علیرضاخان گروسی در سال
 سال در15  سالگی وارد خدمت دولت شد و01  در سن.آمد
01  در سن.مشاغل مختلف نظامی و حکومتی به خدمت پرداخت
 از حکومت،سالگی به حکومت گروس رسید اما به دلیل تجربة کم
 تا0011  از سال.معزول شد و از آن پس به مشاغل نظامی پرداخت
ق بارها حاکم گروس شد و در طی این سالها با0061 سال
جدیت در جهت ارتقای گروس تالش کرد؛ اما اینکه تالشهای
ایشان در چه زمینههاییصورت گرفت و تا چه حدی مثمر ثمر واقع
.شد؛ مبحثی قابل توجه در این پژوهش است
 با آغاز مشروطه و،علیرضاخان باآنکه فردی استبدادطلب بود
 به یک مشروطهخواه تبدیل شد؛ اما در سال،بنا به سیاست روز
ق ناگهان به مشروطه و مشروطهخواهان پشت کرد و به0061
،ساالرالدولة قاجار که برای سرکوبی نهضت مشروطه قیام کرده بود
 همگان را دربارة اندیشهها و، وی با این اقدام تردیدآفرین.پیوست
.اعمالش سردرگم کرد
شخصیت،این مقاله بر آن است تا براساس مدارك و منابع معتبر
 بهعنوان شخصی تأثیرگذار در حوادث،و عملکردعلیرضاخان را
 چه قبل از مشروطه و چه بعد،بزرگ ملی و منطقهای دوران قاجار
 بررسی کند و زمینهها و عواملی که در تغییر دیدگاه پیدرپی،از آن
.وی نسبت به مشروطه دخیل بودهاند را نیز مورد کنکاش قرار دهد
 امیرنظام، مشروطه، گروس، علیرضاخان:واژههای کلیدی
 بیجار،گروسی
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 .1مقدمه

 .6چه عواملی باعث شد تا علیرضاخان گروسی

در دوران قاجار ،به محدودة شهرستان کنونی بیجار

خود را یک مشروطهخواه نشان دهد و حتی در این

در شرق استان کردستان ،گروس گفته میشد .مرکز

راه جان خود را نیز به خطر اندازد؟

والیت گروس شهر بیجار بود که حاکمان و بزرگان

 .0چه چیزی موجب تغییر دیدگاه دوبارة

این منطقه در آن زندگی میکردند .از دوران صفویه

علیرضا خان نسبت به مشروطه شد و او را در مقابل

تا اواخر دورة قاجار حاکمان این منطقه از میان

مشروطه قرارداد؟

خوانین بزرگ طایفة کبودوند گروس انتخاب

این مقاله بر آن استت تتا ضتمن توجته بته زنتدگی

میشدند و افراد این طایفه ،نسل اندر نسل حکومت

شخصی و سیاسی علیرضاخان ،به بررسی عملکترد

بیجار گروس را در دست داشتند.

ایشان بپردازد و نقش وی را در برخورد با حوادث و

گروس در دوران قاجار به اوج قدرت و شهرت

وقایع بزرگ کشور و منطقه مورد توجه قرار دهد.

دستیافت و شخصیتهای سیاسی و فرهنگی
بزرگی را به ایران تقدیم کرد که یکی از

 .2علیرضا خان گروسی از تولد تا سال 1011ق

شاخصترین این افراد ،علیرضاخان امیرتومان

علتتتیرضتتتاخان،معروف بتتته امیرتومتتتان ،فرزنتتتد

گروسی بود.

زین العابدینخان گروسی و پسرعمو و داماد امیرنظام

وی از طایفة کبودوند گروس و از افراد
سلطنتطلب مستبد بود که سالهای زیادی بهعنوان

گروسی ،از خاندان کبودوند گروس بتود و در ستال
0621ق ،در بیجار گروس به دنیا آمد.

حاکم گروس و فرماندة فوج گروس به منطقه و

در  01سالگی به خدمت دولتت مشتغول و یتاور

کشور خدمت نمود و با آغاز حکومت مشروطه،

توپخانه شد 1 .سال در رتبة یتاوری بتود و در عهتد

خود را یک مشروطهخواهتمامعیار نشان داد؛

ناصرالدین شاه ،در رجتب 0610ق ،در معیتت میترزا

به طوری که در محرم 0061ق ،به کمک نیروهای

محمدخان سپهساالر ،به دفتع ترکمانتان متأمور شتد.

دولتی و ستارخان در آذربایجان شتافت و حکومت

درازای خدماتش در آن سفر ،منصب سرهنگی یافتت

نوپای مشروطه را نجات داد؛ اما در اواخر عمر خود،

و  01سال با این رتبته ختدمت کترد و بته ستفرهای

با انجام بعضی رفتارها ،مردم منطقه را تاحدودی از

خوزستان ،لرستان و ...مأمور شد(.هاشم بتن حستن،

خود رنجاند و حتی به مشروطه نیز پشت کرد و به

0060ق)1 :

دشمنان آن پیوست و در همین راه هم کشته شد.
ما در این پژوهش با سه سؤال مهم روبهرو
هستیم:
 .0علیرضاخان گروسی قبل از مشروطه دارای
چه عملکردی بود؟

در رجب 0611ق ،با درگذشت زینالعابدینختان
در کتتالت ،ناصتترالدینشتتاهبهپتتاس ختتدمات وی،
علی رضاخان را به حکومت گتروس منصتوب کترد.
(صنیعالملک غفاری006 /0 :0016 ،؛ اعتمادالستلطنه،
 )0156 /0 :0021اما از آنجاکته وی بستیار جتوان و
کمتجربه بود ،در ادارة امور دچار مشکل گردید .پس
از حکومت برکنار و به امور نظامی گماشته شد.
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در اواختتتتر ستتتتال 0611ق ،همتتتتراه بتتتتا اردوی

گروس معزول شد و بتهجتای وی عبدالحستینختان

حشمت الدوله ،مأمور دفع حمتزه آقتای منگتور شتد

ساالرالملک به حکومت رسید؛ تتا اینکته در ذیقعتدة

(افشار .)006-061 :0010 ،در سال 0611ق ،بعتد از

0016ق ایشان برای سومین بار حتاکم گتروس شتد.

سرکوبی شیخ عبیتدا شتمزینی و غائلتة حمتزهآقتا،

(بدیعی)601 :0011 ،

علیرضاخان که به ریاستت توپخانتة آن اردو متأمور

روزنامة وقایع گروس در 06ذیقعده 0010ق ،به

بود ،بهپاس خدمات شایانش در دفع غائله ،به منصب

شرح

علیرضاخان

سرتیپی نائل شد( .هاشم بن حسن0060 ،ق)1 :

میپردازد؛ در این گزارش اینگونه آمده است:

گزارشی

دربارة اقدامات

والیت گروس از اهتمامات و مساعی علتیرضتاخان
 .0اقدامات علی رضاخان در حکومت گررو

در

طی سالهای 1011ر 1021ق

سرتیپ و حکمتران گتروس ،رو بته ترقتی و آبتادی
گذاشته است .منجمله در سنوات ماضتی آب قصتبة

در اوایل سال 0011ق ،علتیرضتاخان بترای بتار

بیجار منحصر به یتک چشتمه بتود کته معتروف بته

دوم به حکومت گروس رسید و در نهم ربیعاالول به

چشمة سراب است و در تابستانها اگر این آب را به

عموم اهالی اعالن نمود « :چتون غالبتاح حکتام شتر

محالت قصتبه متیآوردنتد ،باغتات ختارج از شتهر

گروس ناسخ و منسوخ بود و اگر احیاناح دو نفر با هم

بیآبمیماند و اگر به باغات میبردند ،اهل قصتبه در

مرافعه داشتند ،مدتها محض جلب منفعتت مرافعتهی

کمآبی بودند .معتزیالیته سته ستال استت قنتاتی در

آنها را طول میدادند .علی رضاخان سرتیپ به عموم

سمت غربی قصبه احداث و جاری نموده است و آن

اهالی اعالن نمود که من بعد هتی حکتم شترعی را

را وقف قصبه نموده است که شب و روز در کوچته

بدون مهتر و امضتای حکومتت قبتول ننماینتد و بته

و محالت شهر جاری و باعتث رفتاه و شتکرگزاری

اجزای حکومت غدغن کرد ادعای مردم تا محتاج بته

مردم و نظافت و آبادانی شهر شده است و هم چنتین

قسم نشود رجو بمرافعه نکنند و خودشان به استناد

در سمت جنوب قصبه ،اراضی وسیع بایری بتود کته

طرفین رسیدگی کرده احقاق حقوق نمایند» (روزنامه

بهواسطة نبودن آب ،زراعت نمیشد .از پشت کتوهی

ایران 01 ،ربیعاالول .)6150 /0 :0011

که مشرف به این اراضی است ،قناتی احداث کترده و

علیرضاخان با این اعالمیه تالش نمود تا برای

به زحمات زیاد و مخارج گزاف که در بعضی جاهتا

اولین بار در گروس از نفوذ و قدرت روحانیت

مجرای آن را از کوه تراشتیده و بعضتی نقتاط دیگتر

کاسته و حدودی از وظایف آنان را به حکومت

به قدر  011 ،611زر سنگچینکتردهانتد ،آب را بته

واگذار نمایدتا از این طریق هم از مراجعة اهالی به

اینطترف آورده و تمتام آن اراضتی لتمیتزر را بته

حاکم شر کم کند و هم اینکه حکم حکومتی را

باغات باصفا تبتدیل کترده استت کته منظترة بستیار

اعتبار بیشتری دهد ،بهطوریکه اعتبار حکم حاکم

باصفایی برای قصبة بیجار گردیتده استت و استم آن

شر را منوط به مهر و امضای حکومت مینماید.

صفحه را منظریه گذاشتهاند که اکنون تفرجگاه بستیار

در اواخر سال 0011ق علیرضاخان از حکومتت

خوبی برای مردم قصبه شده است (روزنامة ایران/0 ،
.)6555
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حاصل زراعت اهالی گروس ،تا قبل از سال

در روز دهم صفر 0015ق به دارالخالفه رفت و

 0010ق ،چیزی جز گندم ،جو و بعضی حبوبات

حاجب الدوله کالسکه فرستاده او را با احترام به خانه

نبود ،اما علیرضاخان چهلتا پنجاه نفر از اهالی یزد

برد و در  06صفربرحسب فرمان شاه ،علیرضاخان

و همدان را ،با اجرتهای زیاد ،به گروس آورد تا

را با کالسکه و با احترام به انبار دولتی بردند و بعد از

تریاكکاری و صیفیکاری به مردم بیاموزند و

پذیرایی او را زندانی کردند (شیخ رضایی:0011 ،

در واقع جمع زیادی از رعایا را اینگونه از فقر و

 611و  .)620امین السلطان به این امر قانع نشد و به

فالکت نجات داد .همچنین هزاران نهال میوه،

حبیبا خان ،نایب الحکومة گروس ،اعالم کرد

از جمله نهال بادام ،گردو و  ...را در دهات خود

کسانی که مورد ظلم و تعدّی وی قرارگرفتهاند،

به عمل آورد و مجاناح در اختیار مالکین و رعایای

شکایات خود را ارائه کنند تا احقاق حق گردد؛ اما

گروس قرارداد تا با غرس آنها در دهات خود ،باعث

هی گونه شکایتی از وی صورت نگرفت (اسناد

آبادی والیت شوند .درگذشته گوشت یک من

کتابخانه و سازمان اسناد ملی ایران ،ش مدرك

دو هزار دینار بود که علیرضاخان غدغن کرد و

0 :611111010ت  )6و امین السلطان بهناچار او را به

اعالم کرد که گوشت باید منی سی شاهی فروخته

سردشت مأمور کرد (افشار .)152 :0010 ،البته خیلی

شود و قصابان شاکی شدند .حکومت چند رأس

زود ،با توجه به عنایات امیرنظام گروسی ،به گروس

گوسفند خرید و ذبح کرد و وزن نمود معلوم شد که

بازگشت و در همان سال حکومت گروس را بر

از منی سی شاهی هم کمتر میشودبهاینترتیب

عهده گرفت .این امر نشانگر نفوذ و قدرت واقعی

حکومت مجدداح حکم کرد که گوشت را فقط منی

این دو در دربار است که حتی در برابر امین السلطان

سی شاهی بفروشند و دیناری بیشتر از آن نفروشند.

ت صدراعظم ت نیز قرار میگیرند.
علیرضاخان در سال 0015ق بترای بتار چهتارم

(همان)6516 /0 :
بتتا توجتته بتته مطالتتب ذکرشتتده ،پیداستتت کتته

حاکم گروس شد و در این دوران آرامتش و امنیتتی

علیرضاخان طی سال هتای 0011تتا 0010ق منشتا

زیتتادی را در نتتواحی تحتتت امتترش برقتترار کتترد،

خدمات شایانی در بیجار بتوده و بتا اقتدامات ختود

به طوری کهکاروان های زیادی از زائرین آذربایجتانی

موجب ترقی ایتن شتهر شتده استت .وی بتا ایجتاد

که راهی عتبات عالیات در عراق بودنتد ،در گتروس

قناتها و آموزش صیفیکاری به مردم ،نقش بزرگتی

اُتراق مینمودند.

در توستتعه و آبتتادانی بیجتتار و گتتروس ایفتتا کتترد و
وضعیت اقتصادی خیلی از اهالی را رونق بخشید.

سرتیپ علی رضاخان در جمادی الثانی 0011ق
از درجة سرتیپی به ژنرال آجودانی ارتقا یافت

در محرم سال  ،0015به دلیل عدم اطاعت از

(روزنامه ایران 61 ،شوال  )0111 /5 :0011و تا یک

امینالسلطان،

سال بعد همچنان در منصب حکمرانی باقی ماند تا

صدراعظم وقت ،قرار گرفت و از حکومت معزول و

اینکه حکومت کرمانشاهان و کردستان و گروس

از گروس اخراج و به تهران احضار شد( .مریوانی،

دوباره به امیرنظام تفویض شد ،امّا این بار امیرنظام

)21 :0010

ادارة گروس را به میرزا لطفا  ،پیشکار گروس،

فرمان

حکومتی،

مورد

غضب
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سپرد (همان ،جمادیالثانی) و علیرضا خان از

دستور وی ،ویران و مردمان آن متتواری شتدند .وی

حکومت کنار گذاشته شد؛ که این واقعه بیانگر بروز

دائماح به کشمکش با خوانین والیات اطتراف و حتتی

اختالف مابین این دو میباشد.

خوانین گروس می پرداخت و به دشتمنی سرستخت

در رمضان  ،0000امیرنظام گروسی به حکومت

برای خوانین گروس و حتتی بترادران و عموزادگتان

کرمانشاهان ،همدان و والیت ثالث (تویسرکان،

خود تبدیل شد .با مردم بتهگونتهای خصتمانه رفتتار

مالیر و نهاوند) منصوب شد و عبدالحسینخان

نمتود کتته اهتالی گتتروس از تعتدیات وی بارهتتا بتته

فرزندش را به حکومت والیت ثالث فرستاد.

حکومت مرکتزی شتکایت کردنتد .بته دلیتل همتین

(وقایعنگار کردستانی)011 :0011 ،

رفتارها گتاهی از وی بته نتام علتیرضتاخان دیوانته

در این زمان برای بار پنجم علیرضاخان به

نامبردهاند .تا اینکه در جمتادیاالول ستال 0061ق از

حکومت گروس برگزیده و به منصب امیر تومانی

حکومت گروس عزل شد و مشیرالسلطان بر جای او

نیز مفتخر شد .به حکومت رسیدن علیرضاخان در

نشست( .سپهر)61 :0021 ،

دورانی که امیرنظام قدرت زیادی در کشور داشت،

از آنجا که اینگونته اقتدامات علتیرضتاخان پتس از

بیانگر این مطلب است که این دو اختالفات گذشته

متترگ امیرنظتتام گروستتی در ستتال 0001ق صتتورت

را رها کرده و در کنار هم قرارگرفتهاند.

گرفت ،به نظر میرسد که ایشان بتا مترگ امیرنظتام،

علیرضاخان این بار قاطعیت و خشونت و ظلتم
بیشتری را نسبت به دورههای گذشته از ختود نشتان
داد کتته موجتتب اعتتترا

بعضتتی از اهتتالی گتتروس

گردید (مریوانی .)21 :0010 ،وی این بار تتا اواستط
ستتال 0002ق در گتتروس حکومتتت کتترد تتتا اینکتته

خود را یکهتاز و همهکارة گروس میبینتد و غترور و
تکبر چنان در وی قدرت میگیترد کته او را وادار بته
اقداماتی دیوانهوار میکند .به طوری که عین الستلطنه
در روزنامهی خاطرات خود در خصوص دیوانگیهتا
و ظلم و ستم علی رضاخان چنتین متی نویستد « :بتا
علیرضاخان دیوانه ،حتاکم گتروس ،متصتل مکاتبته

عبدالحسین خان ستاالرالملک از حکومتت کردستتان

داریم .جواب کاغذها آنچه متعلتق بته طلتب حتاجی

عزل و حاکم گروس شد.

سید عبدا است ،مسامحه و طفره است ،آنچه راجتع

در اواخر سال 0001ق بتازهم علتیرضتاخان بته

به مفخم نظام و صمصام نظام استت ،فحتش و دعتوا

حکومت گروس رستید (شتیبانی )015 :0022 ،و تتا

است .امسال مجتدداح برادرهتایش و تمتام محتترمین،

سال 0061ق در این مسند باقی ماند.

تجار و کسبة گروس به تهران به تظلم رفتند ابقتا بته

علتتیرضتتاخان از ستتال 0001ق بتته بعتتد دستتت

احدی نمیکند .آتتش روشتن کترده کته بته نوشتتن

بهاقدامات ناباورانهای زد که وجهة خود در بین مردم

درست نمیآید .داروندار مردم را گرفته ،برادرهتایش

را خراب کرد و درواقع حاصتل زحمتات یتکعمتر
خود را بر باد داد .وی که در جوانی حامی مردم بتود
و خدمات شایانی برای سربلندی و آبتادانی گتروس
انجام داد ،در دوران پیری دستت بته ظلتم و تعتدی
نسبت به متردم گتروس زد و حتتی روستتاهایی بته

را الشئ محض کرده ،تمام دهتات آنهتا را ختراب و
ویران کرد .بااینکه دو ستال استت تظلتم متیکننتد و
فریاد میزنند ،احدی گوش نمیکند و روزبتهروز بتر
جرئت علتیرضتاخان افتزودهشتده ،چیتزی نخواهتد
گذشتتت کتته گتتروس تمامتتاح ختتراب متتیشتتود».
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(سالور)6/0110 :0011،

جمادیاالول )1 /16 :0060

با عزل علتی رضتاخان ،مشیرالستلطان حکمتران

علیرضاخان مردی مستبد و جاهطلب و در

جدید ،از طرف خود نایبالحکومهای را بته گتروس

عین حال وطنپرست و مذهبی بود و تالش میکرد

فرستاد که این امر بتا واکتنش شتدید علتیرضتاخان

تا آثاری در این زمینهها از خود به یادگار گذارد .وی

روبرو شد ،به طتوری کته او را گرفتته و بته چتوب

در سال 0011ق دستور بافتن فرشهایی به نام بار

بست(سپهر )61 :0021 ،و از گروس بیترون نمتود« .

عام یا سرتاسری داد و آن را وقف مجالس آل عبا

اتابک در جمادیالثانی به او تلگراف کترد :کته چترا

نمود که این فرشهای ارزشمند هماکنون نیز در

این حرکات را انجام میدهی و البته به تهران بیا؛ کته

حسینیة بیجار همچنان ماندگار و نماد و نشانی از

ایشتتان جتتواب تلگتتراف را متتیفرستتتد کتته :تتتو

توجه وی به مسائل مذهبی است .در سال 0001ق

امین السلطان بیشتر نیستی که اینجور احکتام صتادر

نیز به زیارت مکه و عتبات عالیات رفت در نجف

مینمایی؛ و اعتنتایی بته او نکترد .امتین الستلطان از

اشرف با علما دیدار کرد و نزد شیخ هاشم کاظمینی،

تهران پنجاه سوار با حکم دولت به گروس فرستتاد و

از علمای عصر رسالهای با عنوان شرف ایرانی یافت

او را بتته تهتتران بردنتتد»( .همتتان )06،اقامتتت علتتی

و خواهان چاپ و انتشار آن گردید و دراین باره در

رضاخان در تهران چندان بته درازا نکشتید و ایشتان

مقدمة رساله چنین آورد:

مجدداح رضتایت امتین الستلطان را بته دستت آورد و

 ...چون ابتدای و انتهای این کتاب شرف و افتخار

راهی گروس شد؛ امّا پس از چندی ،غتارتگریهتا و

اهالی ایران بود ،هی سوغاتی برای هموطنان محترم

قتلهای مکرر ایادی ایشان و تعدّی و هتتک حرمتت

خود بهتر از نشر این رساله ندیدم و او را به رسالة

وی نیز نسبت به متردم ،اهتالی گتروس را بته ستتوه

شرف موسوم نمودم( .هاشم بن حسن)01 :0060 ،

آورد و باعتتث شتتد کتته یتکصتتد نفتتر از ختتوانین و

علیرضاخان در جمادیالثانی سال  0060ششدانتگ

سادات گروس به تهتران رفتنتد و از علتی رضتاخان

یک قطعه باغ ،معروف بته پتارك (شتامل قستمتی از

شکایت کردند .محمدعلیمیرزا ولیعهد دستت خطتی

پارك امروزی پانزده خرداد و قستمتی از بیمارستتان

در عزل علیرضاخان و دستگیری آقا متراد از ایتادی

شهدای هفتم تیتر) ،و دو بتاب دکتان جنتب مستجد

وی صادر کرد .امّا ایشان تمکین نکترد و بتا سیصتد

جامع بیجار را وقف نمود و مصارف آن را در جهت

سوار از اشرار و ایادی راهی تهتران شتد و در منتزل

تعمیتتر مستتجد جتتامع بیجتتار و تتتأمین روشتتنایی آن

علیاصغرخان اتابک پناهنده شد که دو روز بعد (66

قرارداد و همچنین قریةرضاآباد گروس را بته آستتان

جمادیاالول  )0060امین السلطان از صتدارت عتزل

قدس رضوی وقف کرد (مریوانی.)626 :0011 ،

گردید .پس از عزل ایشتان ،از طترف دولتت جدیتد
مشیرالسلطان حکمران جدیتد گتروس راهتی محتل

 .4علیرضا خان گروسی و مشروطهخواهی

مأموریت خود شد و علیرضاخان به مدت یک سال

علیرضا خان قبتل از انقتالب مشتروطه نزدیتک بته

در توپخانة تهران حتبس گردیتد( .روزنامته مجلتس،

بیست سال ،با استبداد تمام ،در گروس حکومت کرد

سال اول 01 ،صفر  :0061ص  5ت روزنامته ایتران،

و با پیتروز شتدن نهضتت مشتروطیت ،ماننتد ستایر

محمد مریوانی :نقش علیرضا خان گروسی در همراهی و تقابل با حکومت مشروطه

مستبدان آن روز خود را در مقابل عمتل انجتام شتده

00

احضار شد (همان ،ش ،00اول ذیقعده.)5 :0065

دید ،هرچند با اقتداماتش درزمینتة انتختاب نماینتدة

شرف الدوله در روزنامة خاطرات خود مینویسد:

گتتروس ،در ستتال 0065ق مخالفتتت ختتود را بتتا

ششم صفر  0061ه. .ق که آخر سال یونت ایل است،

مشروطیت کم و بیش نشان داد اما علناح تتوان آشتکار

طرف صبح علی رضاخان گروستی و ستهام الدولته و

کردن آن را نداشت.

برادر مستشارالدوله به منزل بنده آمدند .علیرضاخان

وی در دربار مظفرالدینشاه و محمدعلیشاه نفوذ
بسیار زیادی یافتت و تمتام ختوانین گتروس را نیتز
تحت فرمان داشت .درزمانی هم کته حتاکم گتروس
نبود ،حاکمان گروس تحت تسلط و نفوذش بودند و
حتی حاکمان ایاالت و والیات همسایة گروس نیز از
قدرت و نفوذ وی واهمه داشتند.
علیرضاخان که از جمادی االول  0060به متدت

میگفت که من را از جانب مجلتس مجتاز و مختتار
م تیکردندالیحتتهای بتته ایتتن مضتتمون نوشتتته بتتر در
دارالشورا نصب میکردم که ملت ایران جز از ذلت از
سلطنت قاجاریه نتیجته و فایتدهای نبتردهانتد .نتیجتة
دولت قاجاریه عبارت بتود از دستت دادن قفقازیته و
ترکستان و افغانستان و دریای مازنتدران و قروضتات
زیاد و اسیر و ذلیل شدن ایرانیان در مقابتل امتیتازاتی
که به خارجه دادهاند( .کالنتری باغمیشه)10 :0011 ،

یکسال در توپخانة تهران حبس شده بتود ،تتا رجتب

این گونه بته نظتر متیرستد کته علتیرضتاخان،

 0060که ساالرالدوله شاهزادة قاجاری به حکومتت

بعد از اینکه به تهران احضار شد ،به این نتیجه رستید

گروس و کردستان رسید ،در تهران باقی ماند تا اینکه

که نمیتوان در مقابل تندباد مشروطه ایستاد پس بهتر

همزمان با ساالرالدوله ،وی نیز به گتروس وارد و بته

است تا با آن همراه شد ،به همین دلیل بتود کته وی

حضور شاهزاده ستاالرالدوله شترفیاب شتد و متورد

در تهتتتران بتتتا مستشتتتارالدوله ،ستتتهام الدولتتته و

التفات او قرار گرفت .البته بته حکومتت ناحیتهای از

شرف الدوله که همگی مشروطه خواه بودنتد ،همتراه

کردستان یا گروس منصوب نگردید (مریوانی:0010،

گردید و رسماح بهصف مشروطهخواهان پیوست.

.)11

هنگتتتتتتامیکتتتتتته در ربیتتتتتتعاالولستتتتتتال

در آغاز مشروطه که مشیرالسلطان حاکم گتروس

0061میرزاعلیاصغرخاناتابک (امین السلطان) به عنوان

بود ،علیرضاخان برای برکناری او نامههایی مبنی بتر

رئیس وزرا و وزیتر داخلته منصتوب شتد ،بته دلیتل

اینکتته او ضتتد مشتروطه استتت و حاضتتر نیستتت در

سابقة دوستی ،علیرضاخان را در ربیعالثانی  0061به

گروس انتخابات انجام شود ،نوشت و حتی نامههایی

حکومت گروس منصوب کرد (مریوانی)065 :0010،

را از طرف علمتا و تجتار گتروس جعتل کترد و بته

و علیرضاخان که قبتل از مشتروطه بتهعنتوان یتک

مجلس و هیئت دولت فرستاد (روزنامة مجلس ،سال

حاکم کامالح مستبدشتناختهشتده بتود ،در ربیتعالثتانی

اوّل ،ش  1 ،02ذیقعتتده  .)5 :0065امّتتا تعتتدادی از

0061بتهعنتتوان حتتاکم مشتتروطهختتواه بتته حکومتتت

تجار و علمای درجته اول گتروس ،طتی نامتههتایی

گروس رسید کته متورد اعتترا

تعتدادی از اهتالی

علت اصلی نابه سامانی و به تأخیر افتادن انتخابات را

گروس از جملته بترادر ختودش ،قاستم ختان ،قترار

وجود علی رضاخان بیتان کردنتد و بته همتین دلیتل

گرفت (روزنامة صبح صتادق ،ستال اول ،ش 6 ،016

علیرضاخان در اواخر شتوال ستال  0065بته تهتران
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رجب .)0 :0061
امیرتومان بعد از انقالب مشروطه تصمیم گرفتت
تا یک مدرسه در بیجتار تأستیس نمایتد؛ بته همتین

کمک شایانی نمودند و علتیرضتاخان گروستی نیتز
پانصد تومان کمک کرد( .روزنامه صبح صادق ،ستال
اول ،ش 01 ،002رجب )0 : 0061

منظتتور در روزنامتتة صتتبح صتتادق ،بتته تتتاریخ 05

علیرضاخان با کمک مالی به جشن ملی

جمادیالثانی  ،0061اعالمیهای به این شرح به چتاپ

مشروطیت در تالش بود تا وجههای ملی به دست

رسید:

آورد و با کسب نام و آوازهای از طریق رسانهها ،در

چون به همت مردانتة جنتاب حتاجی علتیرضتاخان

صف بزرگان مشروطه قرار گیرد.

امیرتومانمدرسة رضائیه در گروس عنقریتب مفتتوح

علی رضاخان در شعبان 0061ق در انجمنی به نام

خواهد شد و یک نفر معلتم ابتتدایی فارستی عتالم و

انجمن خدمت حاضر شد و مانند سایر حکام مستتبد

مطلع به ترتیبات جدید و یک نفر معلم ریاضتیدان و
فرانسه دان برای مدرسة مزبوره الزم است .هتر کتس
برای این خدمت به عالم معارف حاضر است به ادارة
صبح صتادق اطتال بدهنتد تتا قترار حقتوق ایشتان
گذاشتتتته و روانتتته شتتتود( ...همتتتان ،ش05 ،11
جمادیالثانی )5 :0061

به نظر میرسد که این مدرسه در گروس توستط
علیرضاخان و با کمک میرزا محمد گروسی تأسیس

و درباریان قاجار در این مجلس سوگند یادکرد که به
مشروطیت وفادار بمانتد .شترف الدولته درایتن بتاره
آورده است:
امروز ( 66شعبان  )0061عموم سرداران و امرا و اجتزای
شاه به قرار تفصیل ذیل به مجلس آمدند :جتالل الدولته،
عال الدوله ،ظفرالسلطنه...،عزیزالستلطان ،علتیرضتاخان
گروسی و شاهزاده موثق الدوله و  ...و قسم یتاد نمودنتد
به ملت و مملکتت ایتران و ستلطنت مشتروطه خیانتت

شد و تا شورش ساالرالدوله و پیوستن علیرضتاخان

ننمایند( .کالنتری باغمیشه)061 :0011،

به او دایر بوده است .وی هرماه مبلت ستی تومتان از

در ایتتن دوره علتتیرضتتاخان ستتعی کتترد تتتا از

عایدات امالك خود را جهتت ادارة ایتن مدرسته بته

اقدامات مستبدانة خود بکاهد ولتی ایتن تصتمیم بتا

شخص میرزا محمد میداد و از سایر اهالی نیز بترای

خلقوخوی وی متناسب نبود و خیلی زود دوباره بته

مدرسه اعانه جمع آوری میکترد ،بتهطتوریکته کتار

همان شخص مستبد و زورگو تبدیل شد .وی در این

مدرسه باال گرفتت و دارای پتن کتالس و  011نفتر

دوره ،بیش از چند ماه حکومت نکرد؛ زیرا در هفتتم

شاگرد شد( .استناد ستازمان استناد و کتابخانته ملتی

رجب 0061ه .ق که بصیرخلتوت دربتار محمتدعلی

ایران ،عنوان سند :صدور مجتوز تأستیس مدرسته در

شاه ت که برادرزادة علیرضاخان بود ت توسط عوامتل

گروس ،ش مدرك  ،611101161سال )0 :0001

ایشان به قتل رسید ،به وزیر حکمران تهتران دستتور

در روزهتتای  05و  01جمتتادیالثتتانی  0061در

داده شد تا قاتل و همراه اوو ختود علتیرضتاخان را

بهارستان تهران ،به مناسبت اولتین ستالگرد پیتروزی

دستگیر کند که خیلی سریع در همتان شتب قاتتل را

مشروطیت ،جشن بزرگی به عنوان جشن ملی برگزار

دستگیر کردند و علیرضاخان را تحتالحفظ ،جهتت

شد که جمتع مصتارف ایتن جشتن بتیش از 06111

بازخواست ،به دربار بردند (روزنامتة صتبح صتادق،

تومان بوده است .جهت برگزاری این جشن تعتدادی

ستتتال اول ،ش  1 ،011رجتتتب  .)0 :0061عبتتتدا

از بزرگان کشور ،از جملته اعیتان و اشتراف و تجتار
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کردستانی ،قاتل بصتیرخلوت ،قصتاص و همتراه او،

شنیدم حرکت حاجی علیرضتاخان در گتروس ،کته

ختتتدایار گروستتتی ،بتتته زنتتتدان محکتتتوم شتتتد و

علم مشتروطه بلنتد کترده و بتا مفاخرالملتک وزیتر

علیرضاخان نیز از تمام امتیتازات و درجتات خلعتو

تجارت ت مستشتارالدوله وکیتل آذربایجتان ،حتاجی

زندانی شد( .همان ،ش  1، 011رجب )6 :0061

محمتتد استتماعیل مغتتازه ،حتتاجی معتتین بوشتتهری

این برای چندمین بار بود که وی بنا به اقدامات

همدست شده ،مخالفت را آغاز کترده استت و گفتته

مستبدانهاش دستگیر و زندانی میشد ،اما برای اولین

شد مشروطه خواهان علم سرخ در حوالی پل منجیتل

بار بود که از همة امتیازات و درجات خلع گردید و

برافراشتهاند و جمعی از قزوین حرکت کرده ،زیر آن

این از مزایای مشروطه بود که در واکنش به اقدام او

بیرق جمع شدهاند .اگتر ایتن مستئله صتحت داشتته

به اجرا درآمد؛ هر چند که بستگان و افراد وابسته به

باشد ،جماعت کثیری در زیر آن بیرق جمع خواهنتد

علی رضاخان در گروس با انجام اقداماتی در پی

شد (کالنتری باغمیشه.)061 :0011 ،

بازگرداندن مجدد وی به حکومت گروس بودند.

شرف الدوله همچنین به تاریخ  01ربیعاالول

در  61صتتتفر 0062ق جمعتتتی از بستتتتگان و

0061ق مینویسد« :حاجی علیرضاخان از راه تملق

هواخواهان علیرضاخان ،که از حکومت یمین الدوله

و اظهار خلوص ارادت ،تلگرافی به ملکه جهان

ناراضی بودند ،بهزورمغازههتا را بستتند و در مستجد

کرده ،ضمن اظهار مراتب جاننثاری ،وجهی هم

جامع تجمع کردند و طی مخابرة تلگراف مفصلی بته

تقدیم داشته است .ولی از بس تلگرافهای مجعول

مجلس شورای ملی ،اعالم کردند که غیر از حکومت

و ساختگی نشر کرده به مردم نشان میدهند ،انسان

علتتتیرضتتتاخان ،حکومتتتت شتتتخص دیگتتتری را

بههی وجه اطمینان به صدق و کذب آنها ندارد»

نم تیخواهنتتد( .روزنامتتة ایتتران 60 ،صتتفر /1 :0062

(همان .)011 :با این حال با توجه به اقدامات دوگانة

)111

علیرضا خان در طی سالهای مشروطه ،نامهنگاری

هواخواهان علیرضاخان ،باگذشت چنتدین روز،
همچنان بر درخواست خود تأکیتد داشتتند .بتازار را

وی با ملکه جهان و اظهار ارادت توسط ایشان
چندان بعید به نظر نمیرسد.

تعطیل و در مسجد جامع شتهر اجتمتا نمودنتد .بتا

بعتتتد از پیتتتروزی دوبارةمشتتتروطهطلبتتتان در

چنین اقداماتی ،علیرضاخان مجدداح در جمتادیاالول

جمادیالثتانی 0061ق زمینتههتای برگتزاری دومتین

0062ق به حکومت گروس رسید (مریتوانی:0010 ،

دورهمجلس شورای ملی فراهم شد .اختالل در امتر

.)061

انتخابات توستط علتیرضتاخان موجتب گردیتد تتا

در جمادیالثانی همان سال ،با به توپ بسته شدن

عدهای از نماینتدگان مجلتس خواهتان برکنتاری وی

مجلس بهفرمان محمدعلیشتاه ،دورة استتبداد صتغیر

شوند (خسروپناه )11 :0015 ،و ایشتان از حکومتت

آغاز گردید و علیرضاخان ،با وجود تعویض کابینته،

عزل شد و در شوال 0061ه  .ق شاهزاده یمین الدوله

همچنان حاکم گروس باقی ماند (همانجا).

قاجار به حکومت گروس رسید( .سازمان اسناد ملتی

شرف الدوله در روزنامة خاطرات خود ،در وقایع
 65محرم 0061ق مینویستد :خبتر تتازه کته امتروز

ایران ،ش سند  ،651ش حلقته ،611ش پرونتده :01
ص )0
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علیرضا خان بعد از انقتالب مشتروطه بته طتورکلی

داوطلبانه به لشتگر دولتتی پیوستته بودنتد در هفتتم

رفتاری دوگانه از خود بتروز متیداد کته هرکستی را

محرم 0061ق وارد ستراب شتدند و بتهجانتب اهتر

دچتتار شتتک و تردیتتد متتیکتترد کتته آیتتا وی یتتک

حرکت کردند تا ستتارخان را از محاصترة نیروهتای

مشروطهخواه استت یتا یتک ستلطنتطلتب مطلتق؟

رحتتتیم ختتتان آزاد سازند(.مستشتتتارالدوله:0026 ،

بااین حاالین گونه به نظر میرستد کته افکتار وی بته

)6/611

سمت وسوی یک سلطنتطلب مطلتق بتوده ،امتا بتر

علتتیرضتتا ختتان بتته کمتتک نیروهتتای دولتتتی در

اساس سیاست وقت ،خود را بتا شترایط و وضتعیت

آذربایجان رفت و بته تقویتت شتجا الدولته کته در

قدرت همراه میکترد و ستعی کترده تتا در وقتایع و

کوههای هریس با حبیبا خان شتجا لشتکر پستر

حوادث سیاستی ایتران نقتش فعتالی را ایفتا نمایتد.

رحیم خان درگیر بود شتافت .قوای رحتیم ختان بته

همان گونه که در جریان وقایع آذربایجان در روزهای

گردنة مینتق عقتب نشستت و در آنجتا هتم پتس از

پایانی سال 0061ق و روزهای آغازین ستال 0061ق

جنگهای سخت شکستت خورد(.بتایبوردی:0050 ،

نقش مهمی را اجرا کرد.

)000
ملتتکزادهنویستتندة کتتتاب «تتتاریخ انقتتالب

 .1وقتتایع آذربایجتتان در اواختتر ستتال  0061و آغتتاز

مشروطیت ایران» مینویسد« :ازنظرحق شناسی ناگفته

0061ق

نمیگذارم که در این اردوکشتی و جنتگهتا حتاجی

پس از تبعید محمدعلی شتاه و بته ستلطنت رستیدن

علیرضا خان گروستی بتا چهارصتد ستوار شترکت

احمدشتتاه توستتط مشتتروطهطلبتتان ،روسهتتا در پتتی

داشت و در فیروزی که نصیب دولت مشتروطه شتد

اولتیماتوم 0100م خود بیدرنگ وارد شمال و شمال

حق بسزایی دارد(».ملکزاده 2/0001 :0020 ،و )1

غربی ایران شتدند و شترو بته تحریتک و تشتویق

فیروز عذیری به نقل از «روزنامه شتمس» دربتارة

مخالفان مشروطه و طرفداران محمدعلی شاه نمودند.

علیرضا خان مینویسد« :او در نهب و غارت اردبیل

درایتتنبتتین رحتتیم ختتان و ضتترغام از هتتواداران

در سن هفتادسالگی با  511نفر از فدائیان گروس بته

محمدعلی شاه در آذربایجان دست به شتورش زده و

قراچهداغ آمده و پس از تصفیة امور آن محال و فترار

ایجاد ناامنی کردند و شهرهای خوی و اهر و قتراداغ

رحیم خان به تبریز آمدنتد و ازآنجتا بتاز بته اردبیتل

و اردبیل را در اختیار گرفته و نیروهای آذربایجان در

رفتند .مدت  2ماه در صفحه آذربایجان مشغول دفتع

مقابله با آنها دچار مشکل شتده و ستتارخان (ستردار

اشرار و از کیسة خود متحمل خرج و مصتارف ایتن

ملتتی) در اردبیتتل محصتتور گردیتتد .در ایتتن زمتتان

 511سوار گردید .شکر مینماییم که نمتردیم و هتم

دونیروی دولتی ،یکی به فرماندهی ستردار محیتی از

چتتون پیرمتترد غیتتور و وطتتنختتواهی در ایتتران

راه انزلی و یکی به سرداری ستردار بهتادر بختیتاری

دیدیم)01 :0012(».

(جعفرقلی) و یفرم خان ارمنی از راه قزوین به جانتب

در محتترم 0061ق علتتیرضتتا ختتان دو گتتزارش

آذربایجان حرکت کرد و حاجی علتیرضتاخان امیتر

دربارة جنگ با رحیم خان به مستشارالدوله ارائته داد

تومان گروسی همتراه بتا  011ستوار از گتروس کته

که یکی از آنها متعلق به خود و دومتین گتزارش را
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جعفرقلیخان بختیاری به شخص ایشان نوشتته بتود.

بودند عازم شدم که در قریة گلنبر به اردو برسم ...

این نامههتا حتاکی از نقتش مهتم علتیرضتاخان در

در بین راه به سردار بهادر ملحق و متفقاح به اهر وارد

جریتتان ایتتن وقتتایع استتت کتته نویستتندگان تتتاریخ

شدیم .فعالح در اهر منتظر دستورالعمل از طرف وزرا

مشروطیت خیلی به آن توجه نکردهاند و البته وی در
این روزها چیزهتایی را بته چشتم ختود متیبینتد و
مشاهده میکند که از مشتروطه و مشتروطه خواهتان
انتظتتار انجتتام آن را نداشتتته و ختتود بتته استتاس
مشروطیت شک متیکنتد و متی نویستد« :نمتیدانتم

هستیم تا چه امر شود که بهمقتضای آن اقدام و
اطاعت نمائیم.
اما این مطلب را نیز الزم دانسته عر

مینمایم

و اگر از عرضش تقاعد کنم خیانت به مشروطه و
اساس مقدسه خواهد بود .شر یک نفر رحیم خان از
سر این مخلوق رفع شد هزاران رحیم خان مشغول

مشتروطه ایتن استتتو یتا بایتد طتتوری دیگتر باشتتد».

قتل و غارت عر

(مستشارالدوله)611 /6 :0026 ،

ایران هستند که اسم رحیم خان گم و بدنام است.

اکنون در این بخش به نقل گزارش علیرضتاخان
که متعلق به محرم 0061ق است ،میپردازیم:

و ناموس این رعیت بدبخت

جز ادارة جناب مستطاب اجل سردار بهادر
بختیاری که جان دادهاند و جان خائن را گرفتهاند و

قربانت شوم ...بنا به امتر تلگرافتی حضترات اشترف

فراری و متواری نمودهاند نه به مال و نه به ناموس

آقایان رئیس الوزرا و وزیر داخله به تصتویب ایالتت

مردم دستاندازی کرده و به همچنینادارة جناب

جلیلهی آذربایجتان از ستراب بته قریتة خواجته کته

مسیو یپرم خان که ارمنیش مینامند ،کاش سایرین

ستوارهای متمتردین بته آنجتا آمتده و آن خطتوط را

هم به آن امانت و دیانت میشدند .به چشم خودم

مسدود نموده بودند آمتده و ارشتد را کته تمتام قتوة

دیدم مال غارت زیرجامةزنها را بردند و هتک

رحیم خانی به او بستته بتود تهدیتدات کترد و از در

ناموس کردند .حفظ ناموس خود را خواست بکند

اطمینان برآمده به فضلا تعالی متؤثر آمتده نریمتان

با گلوله زدند و زن با عصمت را به قتل رساندند .نه

خان ،اجالل نظام برادر بزرگش را به خواجه فرستتاد

یکی ،چند فقره که همه را جناب سردار بهادر و

که روانه تبریزش کردم.

مسیو یپرم خان دیدند .به منع و مذمت ایشان گوش

خود بنده با قوای جنگی تبعیت جناب مستطاب

نداده و در حضور ایشان که خود بنده نیز حضور

اجل آقای سردار بهادر برای خانههای آنها عازم

داشتم میگفت باید مال تمام اهل قراداغ را به تاراج

شدم و به ارشد نوشتم که اگر فوری به اردو و یا به

برد و عصمتشان را هتک و مردشان را قتل نمود.

نزد اینجانب نیایید اهلوعیالشمارا اسیر خواهم کرد.

نمیدانم مشروطه این است یا قسم دیگر باید

فوراح ضرغام به اردوی سردار بهادر و ارشد به خانة

باشد .به هر جهت فکری برای اهل آذربایجان

خود آمده صبح زود بدون اسلحه نزد این بنده آمد.

بفرمایید .ادای حق نو پرستی و مشروطهخواهی خود

دیگر قوا و قوتی برای رحیم خان نمانده تاب

را نموده عر

کردم....بنده باجان و مال شخصی

مقاومت نیاورده فراری و به خاك روس رفت و سایر

باکمال افتخار به خدمت ملت در این مسافرت موفق

خوانین قراداغ عموماح نزد بنده آمده به عفو و مرحمت

و مفتخر آمد .توقع دیناری نکرده و نخواهم کرد.

دولت و ملت مطمئن و امیدوارشان نموده خود به

از وضع و رفتار سوار تبریز مدتیکه در سراب

اردوی سردار بهادر که به تعاقب رحیم خان رفته

توقف داشتهاند با حضور قزاق و سالدات روسی
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نمیدانم اطال دارید یا خیر؟ که چه تعدیات به

علیرضاخان بعد از مشروطه نیز هی گتاه ختوی

اهالی سراب و اطراف نموده و چه آتشی کشیدهاند»...

استبدادی خود را از دستت نتداد و همچنتان مستتبد

(مستشارالدوله.)611-611 /6 :0026،

باقی ماند؛ به طوریکه در جمادیاالول 0061ق که به

سردار بهادر بختیاری در هنگام وقایع آذربایجتان

حکومت گروس منصوب شد بالفاصله دستور داد تتا

بتتا ختتط ختتود بتته علتتیرضتتا ختتان گروستتی

عدلیه را که بهتتازگی در گتروس تشتکیلشتده بتود

اینگونهمینویسد:

بسته ،اعضای آن را متفرق و درب آن را قفتل کننتد.

«قربانت گردم یک ساعت درنگ جتایز نیستت .مثتل

کارکنان عدلیه را تنبیه نمود و حشمت نظتام ،رئتیس

برق خود را به دهات ضرغام برستان .اگتر حضترت

عدلیتتته ،هتتتم از تتتترس ،تظلمتتتات بتتته ختتتود را

سردار ملی تشریف آوردهاندبهاتفاق ،فتوری ختود را

باوجودتلگراف خانه در گروس توسط تلگتراف خانتة

به دهات ضرغام برسانید .اگر طرف دهات زن و بچة

زنجان به تهران مختابره نمتود .ستایر ادارات دولتتی

خود آمد همان جا کتار او را تمتام کنیتد .اگتر نیامتد

دیگتتر در گتتروس ،اعتتم از نظمیتته ،امنیتته و ...را هتتم

عقب سر او حرکت کنید .از دو طترف بته خواستت

تعطیل و بته اهتالی گتروس تعتدی کترد( .روزنامتة

خدا در یک ساعت کار او تمام میشود .مبتادا لنتگ

مجلس ،س  ،5ش  61 ،10جمادیاالول 0061ق)0 :

حرکت باشید» (مستشارالدوله.)610 /6 :0026 ،

اقتتدامات علتتیرضتتاخان بعتتد از انقتتالب مشتتروطه
میتواند به دو جهت باشد -0 .اینکهمشروطه خواهی

 .6حکومت گرو

در سال 1021ق

وی ظاهری و فقط برای رسیدن به حکومت و ستایر

در  61صفر 0061ق کلیمیان گروس طی نامهای از

مقاصد خود بوده است .چترا کته وی در ایتن متدت

محتشمالسلطنه وزیر امور خارجه تقاضای کمک

هی گاه مانند یک حاکم مشروطه رفتار نکرد و کتامالح

کرده و خواهان برکناری یمینالدوله و حکومت

نستتبت بتته ادارات و کارکنتتان و مقاصتتد مشتتروطه

مجدد علیرضاخان شدند( .اسناد وزارت خارجه،

بیاعتنا بود -6 .شاید وی باطناح خواهان مشروطه بود

عنوان سند :عریضه تظلمانه کلیمیان گروس ،ش

اما ازآنجاکته ختوی استتبدادی داشتت و نیتز شتاید

کارتن  ،12ش پرونده  ،1ت سند صفر 0061ق)0 :

مواردی را از مشروطه خواهان دیتده بتود کته باعتث

در ربیعاالول همین سال هم عدهای از ختوانین و

شده بود از حکومت مشروطه سرخورده شده باشتد.

امرا و رؤسای والیت گروس بتا بیتان اظهتاراتی بتر

همانطور که در کتاب آبی آمده استت« :هنگتامیکته

ضد حکومت یمتین الدولته ،خواستتار بته حکومتت

علیرضاخان امیرتومان ،بنا بته دالیلتی ،از حکومتت

رسیدن علیرضاخان شدند؛ تا اینکه یمتینالدولته در

مشتتروطة ایتتران ستترخورده شتتد ،بتته حمایتتت از

اواخر ربیع الثانی 0061ق از حکومت گروس استتعفا

ساالرالدوله پرداخت» (بشیری.)1/0021:0601 ،

داد (سازمان اسناد ملی ایران ،عنوان سند :درخواستت
حکومت گروس جهت علیرضاخان ،ش ستند ،651

نقش علیرضا خان در شورش ساالرالدوله قاجار

ش حلقتته  ،000ش پرونتتده  ،20ت ستتند0061 :ق:

علیرضاخان در سال 0061ق در شرایطی به

 )611و بازهم علیرضاخان به حکمرانی رسید.

حکومت رسید که ساالرالدوله ،برادر محمدعلیشاه،
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به ادعای سلطنت علیه حکومت مشروطه شورش

بااینکتته بتتیش از دو ستتال از حکومتتت احمدشتتاه

کرد و ایشان باآنکه حاکم دولت مشروطه بود ،به

میگذشت ،در این نامه محمدعلی شاه را پادشاه ایران

ساالرالدوله پیوست و نامهای به محتشمالسلطنه،

میخواند و با تمام میتل و شتادکامی جهتت زیتارت

وزیر امور خارجه نوشت و پیوستن خود به

خاك پای او لحظهشماری میکند.

ساالرالدوله را اینگونه توجیه نمود...« :دو ماه است

علیرضاخان ،بعد از پیوستن به ستاالرالدوله ،بته

در ورود حضرت اقدس ساالرالدوله و رسیدن احکام

حاکمان اطراف نامه نوشت و خواهتان تستلیم شتدن

به این بنده وجواب و سؤالهایتلگرافی که در جواب

آنان به ساالرالدوله شد .ساالرنظام را در  62رجب به

کردهام .با

نزد حاکم خمسه در زنجان فرستاد و آصف الدوله را

حضرت اشرف رئیسالوزرا خوب است ،رجو به

تکلیتتف بتته تستتلیم نمتتود( .استتناد مجلتتس شتتورای

تلگراف حضوری این بنده بفرمایند که اسلحه

اسالمی ،تقاضای اهتالی گتروس بته مجلتس جهتت

خواستم و نفرستادهاند تا اینکه حضرت اقدس باده

جلتتوگیری از تعتتدیات علتتیرضتتاخان ،ش ستتند:

هزار سوار آمد و کردستان را مسخر ،گروس هم البته

 ،6/052/01/6/01ت سند 0061ق)0 :

حضرت اشرف چهار روز قبل عر

تاب مقاومت نداشته تسلیم شدند .اگر اغرا

از آنجا که ساالرالدوله بتا علتیرضتاخان روابتط

نفسانی و شارلتانی را کنار بگذارند ،ذیحق بودن این

دوستانه داشت و به وی پیشتنهاد وزارت جنتگ داده

بنده معلوم و مبرهن است که خادم مشروطهام.

بتتود ،علتتیرضتتاخان نیتتز جهتتت کمتتک بتته وی و
نفس

مهیا کردن لشتکر و اردوی نظتامی بترای او از هتی

میگویند:

پسر

کاری دریت نورزیتد و تتا توانستت از متردم بتاج و

شرفالملک در اینجا نایبالحکومه است مال

خراج گرفت و معتادل بیستتوپتن هتزار تومتان از

مکاریها گرفته توسط پسر نجم الدین به کردستان

مالیات گروس ،گرفت و تقدیم به اردوی ساالرالدوله

بردند خود بنده هم احضار شده باید مأیوساح مجبوراح

کرد و برای پشتیبانی از او به مشروطیت پشت کترد،

محققاح رکاب حضرت اقدس ساالرالدوله بروم و بلکه

بهطوریکه طی تلگرافی به ساالرالدوله نوشت:

نمودهامبااین حال

که

حفظ
فعالح

صدهزار

علیاوسطخان،

به زیارت خاکپای اعلحضرت اقدس امپراطوری کل
ایران محمدعلی شاه قاجار اروحنا فداه نایل شوم»...
(اسناد وزارت خارجه ایران ،ش کارتن  ،06ش
پرونده  ،01ت سند 0061ق)01 :

ای مرا تتو مصتطفی متن چتون عمتر  /از بترای
خدمتت بندم کمر (آذری)011 :0011 ،
و در همتتین بحبوحتته ،یعنتتی در شتتعبان ستتال
0061ق،والیتتتت گتتتروس ضتتتمیمة کردستتتتان و

مطالعة این نامه خواننده را به این باور میرستاند

کرمانشاهان گردید و به سردار ظفر و ستردار جنتگ

که علیرضاخان واقعاح یک سلطنتطلب مطلق بتود و

بختیتاری ستپرده شتتد و علتیرضتاخان از حکومتتت

فقتتط بنتتا بتته سیاستتت روز و جهتتت حفتتظ مقتتام و

گروس معتزول گردیتد( .استناد کتابخانته و ستازمان

موقعیتش ،خود را یک مشروطه خواه نشتان داد .اگتر

استتنادملی ایتتران ،ش ستتند  ،651ش حلقتته  ،50ش

غیر از این بود ،با یک جرقة کوچک ،دولت مشروطه

پرونده  ،11ت سند 0061ق)0 :

را رها نمی کرد و به سوی ستاالرالدوله نمتیشتتافت.

وی پس از برکناری ،دردهتم شتعبان 0061ق بتا

پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ،سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی 01
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تعدادی سرباز و سوار توپچی در محلةفیض آباد وارد

کنند .حتاکم زنجتان گتزارش همتة ایتن اقتدامات را

خانتتة حتتاج حستتنختتان کالنتتتر شتتد و بتتته اردوی

همه روزه به مقامات مربوطه در تهران اطال میداد و

ستتاالرالدوله ملحتتق شتتد(.ستتلطانی)120 /0 :0010 ،

از آنها تفنگ و فشنگ و نیترو متیخواستت (افشتار،

هنگامیکه وارد اردو شد ،ساالرالدوله سوار و اردوی

 :0025ش  0ت .)005 :0

آن چنانی نداشت ،ایالت کلهر و دیگتران حاضتر بته

جهان شاه خان امیر افشتار نیتز تمایتل زیتادی بته

تمکین نبودند و خود گفته بودنتد متا ستاالرالدوله را

پیوستن به ساالرالدوله داشت اما چون علی رضتاخان

میشناسیم ،مردانگی ندارد ،اما حاال که علیرضتاخان

پیشتتکار و همتتهکتتارة ستتاالرالدوله شتتده بتتود و بتتا

چارقد فرستاده ،ناچاریم به آمتدن؛و ایشتان بارهتا در

جهانشاهخان از گذشته دشمنی داشت ،مانع نزدیکتی

مجالس گفته بود که :اگتر متن نبتودم ،نته کردستتان

جهانشاهخان به ساالرالدوله شد(.همان)001 :

تسلیم و نه اردو برایش جمع متیشتد(.آذری:0011 ،
)015

جهان شاه خان عدهای سوار در اطراف ساالرالدوله
داشت و منتظر موقعیت بود تا به او بپیوندد .با تهتران

ساالرالدوله کمکم قدرت گرفت و تا حوالی ساوه

در ارتبتتاط بتتود و اطالعتتات آنتتان را نیتتز در اختیتتار

پیش رفت و کسی توان مقابله با سپاهش را نداشتت

داشت .همهروزهجاسوسهای ایشان در میتان ستوار

و بتتهستتوی تهتتران درحرکتتت بتتود .در ستتوم شتتوال

علیرضاخان کامالح مشغول بودنتد و در پتی فرصتت

0061ق سردار ظفر و سردار جنگ در نزدیکی ستاوه

میگشتند .حاجی نظتم الستلطنه در ختاطرات ختود،

به جنگ با ستپاهیان ستاالرالدوله پرداختنتد ،در ایتن

علیرضاخان را همهکاره و تحویلدار کل ازهرجهتت

جنگ حیرت انگیز ،سپاهیان دولتی با نهایتت تعجتب

و ساالرالدوله را سپردة ایشان میداند و اعالم میکند

پیروز شدند و این برای دولت پیروزی بسیار بزرگتی

که هرچه پول نقد هتم متیرستد بته علتیرضتاخان

بتتتود (کستتتروی .)016 /0 :0011 ،فتتتردای آن روز

تحویل داده میشود (همان ،ش  0ت .)002 :0

علیرضاخان وارد نوبران شد ولتی وقتتی رستید کته

جنگ میان بختیتاری و ستاالرالدوله درگرفتت و

ساالرالدوله همراه اردویش از نتوبران حرکتت کترده

سپاهیان ساالرالدوله با یک حملة سپاه لُر پا بته فترار

بود .ساالرالدوله شبانهگریخت و بقیتة اردوی او هتم

گذاشتند .مردوخ مینویسد« :علیرضا ختان گروستی

روز پنجشنبهحرکت کردند .علیرضاخان وقتتی وارد

و جعفر سلطان اورامی ،که محلشان مرتفع بتوده ،بته

شد ،اهالی نوبران و دهات اطراف جمتع شتدند و دو

داد اردو رسیدند که نگذاشتهانتد مجاهتد و بختیتاری

نفر از آنها را کشتند و دو توپ آنان را گرفتند و تمام

اردوی شکستتتته را تعقیتتتب کننتتتد ،وگرنتتته ختتتود

اموال آنها را غارت کردند .مشارٌالیه با کمال افتضتاح

ساالرالدوله هم دستگیر و تمام اردو نیز کشته یا اسیر

از آنجا فرار کرد(.دولتآبادی ،0010 ،ش )11 :02

میشدند( ».مردوخ)161 :0011 ،

هنگامیکه علیرضاخان پیشکار ساالرالدوله شتد،

علیرضتا ختان در شتورش ستاالرالدوله نقشتی

با تهدید خمسه ،دائما دست خط صادر متیکترد کته

اساسی را ایفا کرد و در جمعآوری سپاه ستاالرالدوله

سرباز و توپچی و سوار باید فوراح حرکت کنند ،حاکم

بسیار پرتالش ظاهر شتد؛ بته طتوری کته بته ستران

و مأمورین دولت را بگیرند و بکشند یا ازشهر خارج

ایالت و طوایف کُرد نامههتای بستیاری نوشتت و از
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آنان درخواست حمایت از ستاالرالدوله را کترد ،کته

بازگشت و یک عدد شصتتیری را همتراه ختود بته

تعدادی از آنان از جمله ایل کلهر ،به ستبب حضتور

گروس برد که با دستور دولت ،جهانشتاهختان امیتر

علیرضاخان حاضتر بته همراهتی بتا ایشتان شتدند.

افشار ،از کرسف ،0برسر او رفتت و بتا او بته جنتگ

عالوه بر جمعآوری سپاه ،علیرضاخان در جنتگهتا

پرداخت و جهان شاه خان پیتروزو علتیرضتاخان را

نیز نقش عمدهای را بر عهده داشت و فرمانده و همه

دستتتگیر کتترد؛ و در نهایتتت وی را بتته قتتتل رستتاند

کارة ساالرالدوله بود و اگتر ستاالرالدوله خیلتی زود

(کسروی.)015 /0 :0011 ،

قدرتمند شد و مناطق زیادی را در اختیار گرفت ،بته

جهتتانشتتاهختتان امی تر افشتتار بعتتد از دستتتگیری

سبب تجربه و کاردانی علیرضاخان بود و اگر ایشان

علیرضاخان ،عدهای را بته گتروس فرستتاد و خانتة

نبود ،چه بسا کته خیلتی زود ،در همتان جنتگهتای

وی را ،هرچه بود و نبتود ،غتارت کردنتد و چنتدین

اولیه ،ساالرالدوله در همدان یا کرمانشاهان شکستت

هزار خروار غله را کته در انبتار داشتت ،بته خمسته

میخورد و اسیر یا کشته میشد.

حمل نمودند(.افشار 0 :0025 ،ت )002 :0
نظمالسلطنه ،حکمران خمسه ،گزارش دستتگیری

دستگیری و کشته شدن علیرضاخان

علیرضاخان را به قوامالسلطنه ،رئتیسالتوزرا  ،ارائته

سوار جهانشاه ختان کته دوروبتر ستپاه ستاالرالدوله

داد که وی دربتارة جتواب قتوامالستلطنهمینویستد:

بودند ،علیرضاخان و بتار و بنتة ستپاه را زیتر نظتر

«جواب بنتده را ریاستت وزرا رمتز داده بتود؛ فتوراح

داشتتتند و در هنگامتتة جنتتگ ،سیصتتد رأس قتتاطر

بفرست علیرضاخان را بیارند .با حضور تمام ادارات

کردستانی را که بار و بنه بتر روی آنتان ستوار بتود،

دولتی محاکمه بکند و بدون معطلی دار بزند و تمتام

دزدیدند و چون اغلب آن بارها ،پول نقد و صتندوق

اموال ساالر الدوله را صورت گرفته ،تحویتل رئتیس

وجه بود ،همه را بتدون معطلتی و یکجتا بته ستمت

مالیه داده شود( ».همانجا)

خمسه روانه کردند .علیرضاخان هم ستاالرالدوله را

قوامالسلطنه جوابی را که به نظم الستلطنه نوشتته

رها کرد و با عدة کمی از سوارهای شخصی گروسی

بود ،سواد آن را نیز قبالح به جهانشاهخان رساندهبود.

به دنبال کاروان بار و بنه رفت .ولی در بین راه ،بدون

همان شب ،در قریة پیغمبر ،ملکی خود امیر افشار که

درگیتتری چنتتدانی بتتا ستتپاه جهتتانشتتاه ،دستتتگیر

علیرضاخان را حبس کرده بودند ،مقداری خمیر بته

شد(.افشار :0025 ،ش 0ت)002 ،0

گلوی ایشان کردند ،خفهاش کردند( .همانجا)

کسروی سرانجام علیرضاخان را به گونه ای دیگر

در کتاب «سیمای بیجار گروس» راجع بته واقعتة

بیان میکند و مینویسد:از سران و پیشتروان ،کستانی

قتل علیرضاخان این گونه آمده است« :قتوامالستلطنه

که با ساالرالدوله بودند ،هر کتدام بته جایگتاه ختود

هم به جهانشاهخان که در کرسف خمسه ،مجتاورت

گریختند که تعدادی از آنها مورد بتاز خواستت قترار

گروس ،عنوان ملک الطایفه را داشته ،دستور میدهتد

گرفتند؛ اما دستشان بته بعضتیهتا نرستید .از جملته
کسانی که بازخواست شدند ،علیرضتاخان گروستی
بود؛ که وی بعد از شکست ستاالرالدوله بته گتروس

 .0از دهات خمسة زنجان که مُلک جهانشاهخان امیر افشار بود.
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که باید علیرضاخان را بکشد .جهان شتاه ختان ابتتدا

بودند .پس بیان اینکه ما همسایه هستیم و نبایتد بتین

امتنا میکند و به قوام السلطنه مینویسد« :ما همسایه

ما خونی ریخته شود که در توضیحات کتاب ستیمای

هستیم و نبایتد بتین متا ختونی ریختته شتود ».ولتی

بیجار گروس آمده ،چندان صحیح به نظر نمتیرستد.

قوامالسلطنه بتر ایتن امتر اصترار متیکنتد تتا اینکته

ثانیاح :نظمالسلطنه ،حکمران خمسه ،خود در متن کتار

جهانشاهخان سواران مسلح خود را که به تتوپ هتم

بوده و حتتی وی نیتز جهتت قتتل علتیرضتاخان از

مجهز بودهانتد ،بته طترف گتروس متیفرستتد و در

قوامالسلطنه دستور داشت کته ابتتدا او را محاکمته و

اراضی دهی به نام حاجیآبتاد ،در شترق حستنآبتاد

سپس اعدام نمایند.

یاسوکند ،میان طرفین جنگ شدیدی درمتیگیترد .در

در کتتتتاب ختتتاطرات سیاستتتی فتتترخ ،دربتتتارة

نتیجه ،سواران علیرضاختان شکستت متیخورنتد و

قوام السلطنه و دستتور قتتل علتیرضتاخان گروستی

علیرضاخان هم اسیر و در یکتی از دهتات خمسته

اینگونه آمده است« :من میگویماو (قوامالسلطنه) در

بازداشت میشود .جهانشتاهختان ضتمن نامتهای بته

مقابتتل اشتتخاص ختتوش ستتابقه و باستتواد احستتاس

قوام السلطنه مینویسد« :علیرضاخان دستگیرشده ،او

حقارت میکرد و این حقارت باعث متیشتد کته او

را به حضور میفرستم شما خودتتان بته هتر ترتیتب

دستتتت بتتته تستتتکین آن بزنتتتد ...آنهتتتم بتتته

میخواهید عمل کنید .ولتی قتوام الستلطنه در پاستخ

وحشت انگیزترین نو و نحوی ،آیا کسی هست ادعا

اصرار میکند باید حتماح او را بکشتی ،لتذا یتک نفتر

بکند که او بهدرستی جهانشاهخان را بر علیه حتاجی

مأمور میشود و شبانه به محل اسارت علیرضتاخان

علیرضاخان گروسی شورانید و باعث گردیتده بتود

میرود و با تپاندن دستمال تر به دهان علیرضا خان،

که آن مرد را کشته و همه زنتدگانی او را بته غتارت

او را خفه همیکند» (کوشا 010 :0015 ،ت .)016

برد؟ آیا کسی هست که بگوید نه ایتن طتور نیستت.

در روزنامتتة ختتاطرات عتتین الستتلطنه راجتتع بتته

قوامالسلطنه حق داشته است .راستی کسی هستت...؟

دستگیری علیرضاخان آمده است« :جهانشتاه ختان،

اگر هست صدایش را بلند کند جتواب بدهتد بتدون

علیرضاخان گروسی را گرفته حکم به قتتلش شتده

آنکه انصاف را فراموش کند( ».فرخ)001 :0051 ،

است توسط کترده تتا چته شتود ».ستپس در وقتایع

با توجه به خاطرات فرخ و سایر مطالب ذکرشده ،بته

مربتتتوط بتتته  62ذیقعتتتده 0061ق آمتتتده استتتت:

نظر میرسد که نه تنها جهانشاهخان با علیرضتاخان

«علیرضاخان گرفتار چنگ جهانشاهختان شتده و او

گروسی عداوت و دشمنی داشته بلکته قتوامالستلطنه

را مخفیانه به قتل رسانیدند .حتاال متیگوینتد ستکته

خود نیز دلخوشی از او نداشته است؛ به همین سبب

کرده یا تریاك خورده( ».سالور)0111/1 :0011 ،

قوامالسلطنه خیلی زود دستور محاکمه و قتتل ایشتان

به نظر میرسد که واقعة قتتل علتیرضتاخان کته

را صادر و جهانشاهخان نیتز بالفاصتله آن فرمتان را

توسط نظمالسلطنه بیان شده است ،به چنتد دلیتل بته

اجرا کرد و دستور داد تا آخرین فرد قدرتمند خاندان

واقعیتتت نزدیتکتتتر باشتتد :اوالح :جهتتانشتتاهختتان بتتا

کبودوند گتروس را بته قتتل برستانند .پتس از قتتل

علیرضاخان دشمنی دیرینه داشتته و بارهتا در برابتر

علیرضاخان ،والیت گروس و خانتدان کبودونتد آن

هم جنگیده و تعتدادی از دو طترف نیتز کشتتهشتده

هی گاه قدرت و شوکت گذشتة خود را بازنیافتند.

محمد مریوانی :نقش علیرضا خان گروسی در همراهی و تقابل با حکومت مشروطه
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نتیجهگیری

محمدعلی شاه ،وی نیز با پشت کتردن بته مشتروطه،

علیرضاخان از ختوانین بتزرگ گتروس و از طایفتة

حکومتتت گتتروس را رهتتا کتترد و بتتا همراهتتی

کبودوند گتروس بتوده استت کته از  01ستالگی بته

ستتاالرالدوله قاجتتار ،بتترای بازگردانتتدن حکومتتت

خدمت دولت درآمد و در نظام مشغول گردیتد و در

استبدادی به کشور تالش کرد و در پتس ایتن وقتایع

سن  01سالگی به حکومت گروس رسید .ایشان قبل

جان خود را هم از دست داد.

از مشروطه بیش از  61سال حکومت والیت گتروس
را بر عهده داشت .او خلق وختوی استتبدادی مطلتق

منابع

داشت ،به طوری که گاهی به اوامر امیرنظام گروستی

الف :کتابها

و حتی امینالسلطان صدراعظم نیتز بتی اعتنتا بتود و

ت آذری ،رضتا ( .)0011در تکتاپوی تتاجوتختت (استناد

خود را باالتر از آنان نیز میپنداشت .با این حتال ،در

ابوالفتح میرزا ستاالر الدولته قاجتار) .چ اول .تهتران:

دوران قبل از مشروطه ،با انجام اقدامات مفید و قابتل

سازمان اسناد ملی ایران.

توجه ،مانند حفر قنات در نقاط مختلف ،بته آبتادانی
گروس کمتک شتایانی کترد کته همتین امتر باعتث
محبوبیتتت وی در میتتان متتردم منطقتته شتتد؛ امتتا در

ت اعتمادالسلطنه ،محمدحسن ( .)0021تاریخ منتظم
ناصری .به تصحیح محمداسماعیل رضوانی .ج .0
تهران :دنیای کتاب.

سالهای پایانی عمر خود با اقداماتی نادرستت ماننتد

ت افشار ،ایرج ( .)0010گزارشها و نامههای دیوانی و

فرستتتادن ستتواران مختلتتف بتته روستتتاها و گتترفتن

نظامی امیرنظام گروسی .چ اول .تهران :موقوفات

مالیاتهای پیدرپی و ظلتم و جتور در حتق متردم،
موجب ویرانی برخی از روستاها و نارضایتی عمومی
گردید.

دکتر محمود افشار.
ت بایبوردی ،حسین(.)0050تاریخ ارسباران .تهران:
ابنسینا.

علیرضاخان در جریان پیروزی نهضت مشتروطه

ت بدیعی ،پرویز ( .)0011یادداشتهای روزنامه

هی واکنشی از خود نشتان نتداد و پتس از پیتروزی

ناصرالدینشاه (0011ت0016ق) .چاپ اول .تهران:

نهضت ،چون ناچار بته همراهتی بتا مشتروطه بتود،

سازمان اسناد ملی ایران پژوهشکده اسناد.

ظاهراح خود را مشروطهختواه نشتان داد؛ هرچنتد کته

ت بشیری ،احمد ( .)0021کتاب آبی .مجموعه

گاهی اوقات با اقداماتی ضدیت خود را بتا مشتروطه

گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس .ج

نمایان میکرد مانند آنچه که در ستال 0061ق اتفتاق

 .1تهران :نشر نو.

افتاد و ایشان همة اداراتتی را کته بته وستیلة دولتت

ت خسروپناه ،مرتضی (« .)0015گروس در عصر

مشروطه ،در بیجار شکلگرفته بود ،تعطیل کرد.

مشروطه» .استاد راهنما کریم سلیمانی .مقطع

باالخره علی رضاخان در آخرین سال عمرش ضدیت

کارشناسی ارشد .تهران :دانشگاه شهید بهشتی.

خود را با مشروطه آشکار کرد و بتا اعتالن شتورش

ت سالور ،قهرمانمیرزا ( .)0011روزنامة خاطرات

ساالرالدولة قاجار و بازگرداندن حکومت دوبتاره بته

عینالسلطنه .روزگار نیابت سلطنت ناصرالملک
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همدانی .به کوشش ایرج افشار .چاپ اول .تهران:
اساطیر.

ت سپهر ،عبدالحسینخان ( .)0021یادداشتهای
ملک المورخین «مرآت الوقایع مظفری» .تصحیح و
توضیح عبدالحسین نوایی .تهران :زرین.

ت مردوخ کردستانی ،شیخمحمد ( .)0011تاریخ کرد و
کردستان و توابع یا تاریخ مردوخ .چاپ اول .تهران:
سازمان فرهنگی سیاسی کوثر.
ت مریوانی ،محمد ( .)0011بیجار گروس در گذرگاه
تاریخ .چاپ اول .قم :انتشارات فقه.

ت سلطانی ،محمدعلی ( .)0010جغرافیای تاریخی و

تتتتتتتتت ( .)0010بررسی خاندان حکومتگر گروس در

تاریخ مفصل کرمانشاهان از دوران ماقبل تاریخ تا

بیجار (از دوران صفویه تا پایان قاجار) .استاد راهنما:

کودتای بیستوهشت مرداد.ج  .0چاپ اول .تهران:

علی رضا مالیی توانی .پایاننامة مقطع کارشناسی

سُها.

ارشد .ارومیه :دانشگاه ارومیه.

ت شیبانی ،میرزا ابراهیم ،صدیق الممالک ( .)0022منتخب

ت مستشارالدوله ،صادق ( .)0026خاطرات و اسناد

التواریخ .گنجینة ایران و ایرانیان زیر نظر ایرج افشار.

مستشارالدوله صادق «اسناد مشروطه 0061ت .»0001

چاپ اول .تهران :علمی.

به کوشش ایرج افشار .مجموعة دوم .چاپ اول.

ت شیخ رضایی ،آذر (.)0011گزارشهای نظمیه از
محالت طهران0010 .ت 0011ق  .ج اول .تهران:
سازمان اسناد ملی
ت فرخ ،مهدی ( .)0051خاطرات سیاسی فرخ .تهران:
امیرکبیر.
ت صنیعالملک غفاری ،ابوالحسن خان( ،)0016روزنامه
دولت علیه ایران ،جلد  ،0شماره های  516الی ،111
چاپ اول ،تهران ،کتابخانه ملی جمهوری اسالمی

تهران :انتشارات ایران و اسالم و انتشارات فردوسی.

ت ملکزاده ،مهدی (.)0020تاریخ انقالب مشروطیت
ایران ،چاپ دوم .ج  .1 .2 .0 .6 .0تهران :علمی.

ت وقایعنگار کردستانی ،علیاکبر ( .)0010حدیقة ناصریه
و مرآتالظفر در تاریخ و جغرافیای کردستان.
تصحیح محمد توکلی .تهران :انتشارات توکلی.

ت هاشم بن حسن(0060ق)،شرف ایران و افتخار ایرانیان.
به سعی و اهتمام علیرضاخان گروسی .چاپ سنگی.

ایران.

ت کسروی ،احمد ( .)0011تاریخ مشروطة ایران «تاریخ
هیجده سالة آذربایجان» .ج  .0چاپ نهم .تهران:
امیرکبیر.

ت کالنتری باغمیشه ،میرزا ابراهیمخان ( .)0011روزنامه
خاطرات شرف الدوله  0065ت 0061ق  .به کوشش
یحیی ذکا  .چاپ اوّل .تهران :فکر روز.

ت کوشا ،محمدعلی ( .)0015سیمای بیجار گروس و
حسنآباد یاسوکند .چاپ اول .تهران :انتشارات
سیروان.

ب :مقاالت

ت افشار ،ایرج (« .)0025اسنادی از حاجی نظمالسلطنه
موسیخان میرپن » ،مجله آینده .س .00ش .0-0ص
.001 ،065
ت دولتآبادی ،سید محمدعلی (« .)0010یادداشتهای
پراکنده» .مجله خاطرات وحید .ش.02
تتت عتتذیری ،فیتتروز (« .)0012بیجتتار گتتروس» .وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی(.منتشرنشده).
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پ :روزنامهها
ت روزنامة ایران در چهار جلد .از سال  0611الی 0060ق.
نهیه و تنظیم کتابحانه ملی جمهوری اسالمی ایران.
تهران.0015 :
ت روزنامه صبح صادق .ج اول :سال اول از شماره 0ت020
و ج دوم :سال اول 025ت  661و سال دوم از ش
0ت .11تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
ت روزنامة مجلس .سال  0065الی 0061ق
ت :اسناد
 1رت ر اسناد آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران (به
صورت میکروفیلم)

ت شماره سند  .651شماره حلقه  .50شماره پرونده 11
ت تتتتتتتتتتتتتت  .تتتتتتتتتتت  .000تتتتتتتتتتتتت 20
ت تتتتتتتتتتتتتت  .تتتتتتتتتتت  .611تتتتتتتتتتتتت 01
6ت ت ت اسناد آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران (سند
مادر)

ت شماره مدرك .611111010تاریخ سند 0015ق
ت تتتتتتتتتتتت  .611101161تتتتتتتتتت 0001ق
 0ر تر اسناد آرشیو وزارت امور خارجة جمهوری اسالمی ايران

ت شماره کارتن .06شماره پرونده  .01تاریخ سند0061ق
ت تتتتتتتتتتتت .12تتتتتتتتتتتتت .1تتتتتتتتتتتتتتتتتت
 4ر ت ر اسناد کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

ت شماره سند  .6/052/01/6/01تاریخ سند 0061ق.
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