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در سالهای اخیر در مورد انتساب نیای رضاشاه به سوادکوه و یا الشتر لرستان نظرات متفاوتی ابراز شد .با
توجه به اینکه در این باره دادههای مستند نسبت ًا کمی وجود دارد كه بیشتر به نقلقولها تکیه دارند ،اسنادی
از این دس��ت میتواند در کنار نظرات متفاوتی که از بدو تأس��یس سلسله پهلوی تا به امروز در آثاری چون
سردار پهلوی حبیباهلل نوبخت ،تاریخ مازندران اسماعیل مهجوری؛ رضاشاه از تولد تا سلطنت رضا نیازمند،
رضاشاه از الشتر تا االشت کیوان پهلوان و  ...ارائه شد در خور تأمل باشد.
این س��ند که به کوش��ش دکتر س��یدمحمد منصور طباطبائی (فهرس��تنگار کتابخانه مجلس) در اختیار
نگارندگان قرار گرفت در کتابچۀ ُجنگ خطی که منسوب به آقا بزرگ تهرانی است ،در کتابخانه نسخ خطی
مجلس شورای اسالمی به شماره  15817نگهداری میشود.
این کتابچه یادداشتهای پراکندهای را در بر میگیرد که از آن جمله در صفحه  5آن عالوه بر یادداشتهای
دیگر چون ذکر فرزندان محمدخان س��وادکوهی پس��ر محمدکریمخان س��رکرده فوج سوادکوه ،شجرهنامه
رضاشاه نیز ذکر شده است .این سند را که شيخ حسن سوادكوهي پس از شهریور  1320ش به عربی نوشته
است ،شجرهنامه کاملی از این خاندان نیست و تنها سلسله نسب رضاشاه و چراغ علی خان امیر اکرم شرح
داده ش��د .ش��جرهنامهای که در پایان کتاب رضاشاه از الشتر تا آالش��ت آمد اگر چه در آغاز با افسانه همراه
اس��ت اما از بخش��ی که با سند مورد بحث در این مقاله تقارن دارد ،درس��ت به نظر میرسد .نکته تازه این
س��ند آن است که نویسنده پدر مالعباسعلی و مرادعلی سلطان را که پدر بزرگ رضاشاه است با عبارت «...
السوادکوهی» نام میبرد.
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پس از « ....الس��وادکوهی» که نام کوچک آن ذکر نش��ده است به دو فرزندش اشاره شد .مالعباس علی
که اعتمادالس��لطنه از او با عنوان «آخوند مالعباس��علی سوادکوهی آالشتی» نام میبرد و از علمای عهد آقا
محمدخان بود که در اوایل عصر فتحعلیش��اه فوت کرد 1و مرادعلی س��لطان که از س��رکردگان نظامی بود
در جنگ هرات کش��ته ش��د .از فرزندان او چراغعلی خان است که در کتابچه جمع و خرج مازندران در سال
 1316ق با عنوان «چراغعلیخان س��وادکوهی» آمده اس��ت 2و دیگری پدر رضا شاه ،عباسعلی داداش بیک
اس��ت .از دیگر افراد سرش��ناس این ش��جرهنامه اميراكرم است .که در دوران مش��روطیت به ساالر حشمت
ملقب بود و پس از کودتای  3حوت  1299به امیراکرم ملقب ش��د و چون نوه عموی رضاخان س��ردار س��په
بود حکمران مازندران ش��د .در دوران س��لطنت رضاشاه مدتی پیشکار ولیعهد بود و در سال  1309ش فوت
کرد 3.س��االر حش��مت و برادرش ابوالحس��نخان صمصام در دوران مظفری و عصر مشروطه از سران فوج
سوادکوه بودند.
در گزارش��ی که س��فارت فرانسه از روزنامه شاهین به وزارت خارجه در پاریس نوشته است رضا شاه را از
« ....قبیله پاالنی» معرفی میکند 4.و برخالف نظر آقای پهلوان ملکالش��عرای بهار نخس��تین کسی نیست
که رضاشاه را از ایل پاالی ميداند بلكه در زمان سلطنت رضا شاه نیز در جراید کشور او را منتسب به این
ایل میدانستند نه «طایفه پاهلونی».
اگر بنا به گفته کیوان پهلوان نیای رضاشاه از الشتر به آالشت آمده باشد و طایفه «پاهلونی» را بنا نهاده
باش��د باید در منابع تاریخی از جمله کتب چاپی ،نس��خ خطی ،اسناد و روزنامههای عهد قاجار از اجدادش با
عنوان پاهلونی نام برده میش��د .چنانكه در اس��ناد و جراید از ایل خواجهوند و عبدالملکی به کرات نام برده
شده که در مازندران میزیستند و فوج عبدالملکی و خواجه وند به همراه فوج سوادکوه در دارالخالفه حضور
داش��تند .اما بنابر سند ارائه شده در اين نوش��تار و كتابچه جمع و خرج مازندران پدربزرگ و عموي رضاشاه
به « سوادكوهي» مشهور بودند.
پينوشتها:

 - 1محمدحس��ن خان اعتمادالس��لطنه« ،التدوین فی احوال جبال ش��روین» ،تصحیح و پژوهش مصطفی
احمدزاده ،تهران :فکر روز ،6731 ،ص.872
 -2مركز اسناد و كتابخانه مجلس شوراي اسالمي ،بازيابي .3011
 - 3برای اطالع بیشتر بنگرید به :کیوان پهلوان ،رضاشاه از الشتر تا آالشت ،تهران :آرون.4831 ،
 -4قزاق ،عصر رضاش��اه پهلوي براس��اس اس��ناد وزارت خارجه فرانس��ه ،نويس��نده و مترجم :محمود
پورشالچي ،تهران :فيروزه ،4831 ،ص.136
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