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چکیده

در طول تاریخ ایران ،کدخددایان بد عندوان رسادار رتاداا ا ،نقد

بسیار مهمی در ااخاار ادارر ت تأمین امنیت رتااا ا ایفا کردند .این

موقعیت ت عملکرد در دترهر قاجاری نید تدداتم ت تکامد یافدت ت

ب موجب «قدانون تکدکی ایداو ت تویدا ت داداوراحعم

کدام»

مصددو  51ذراحقعدددهر  ،5191ادارهر امددور رتادداا ا راددما بددر

عهدهر کدخدایان گذاشا شد؛ اما در ادال  5111ه.ش ،کدخددا ا
ایسام ادارر ایدران دذ

ت منابدب دییدرر م دون «د بدان» ت

«انجمددن ده» جددایی ین آن شدددند .در ایددن پددهت

نددمن برراددی

 .5دانکجور دکارر تاریخ ایران ااالمی ،دانکیاه بیناحمللی امام خمینی (ره)m.bakhtiari714@gmail.com .
 .9دانکیار تاریخ ،دانکیاه بیناحمللی امام خمینیhoabadian@yahoo.com .

 .1ااااد تاریخ ،پهت کیاه علوم انسانی ت مطاحعا

فر نییshyousefifar@yahoo.com .
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موقعیت ت جاییاه اجاماعی ،اقاصادر ت ایاادی کدخددا ت عملکدرد

ادارر -ایااددی ات در جامع د ر رتادداایی دترهر قاجددار ت تددداتم ت
تحول ااخاار ت عملکرد کدخدا در طدول ایدن دتره ،بد ایدن ادؤال
پااخ مید یم ک جنب ار مثبت ت منفی نق

کدخدا برار دتحدت،

ماحک ت رتاااییان چ بوده اات .در ایدن مقاحد ا رتش توبدیفی-

تحلیلی ت بررای تاریخی مبانی بر ااناد ت داده ار موجدود در منداب

ااافاده میکنیم.

نایج ر این تحقید نکدان مدید دد کد در جامعد ر رتاداایی عهدد

قاجار ،کدخدا ب عنوان رئیس ده ،بداوترین مقدام اجرایدی اندر در
رتااا بود ت ارتباط مقاما دتحادی ت ماحکدان یایدب بدا رتادااییان ت

باحعکس بیکار ب تااط ر ات انجام میشد .کدخدا با توج ب شدرای

مان  ،می ان قدر ت نفوذ ماحک ت مقاما باوداای دییر ،مطی یدا

ارک

بودن افراد یردادت ،مید ان نفدوذ ت اعابدار در بدین مدردم ت

تیهگددی ددار اخالقددی ت شخصددیای خددود ،گدداه بد عنددوان نمایندددهار

چدداپلوب بددرار کومددت یددا ر مددیشددد ت بددا گددرفان ماحیددا
گوناگون ا رعایا ،باعث بدبخای آن ا میشد ت گاه ب بور

گویار افراد یردات خوی

ددار

بدان

دربرابدر یلدم ت ادام مقامدا دتحادی

دییدر درمدیآمدد ت بدا رادیدگی بد مکدکال مدردم ،بدرار رفداه ت
آاای

آنان اقدام میکرد.

واژگان کلیدی :کدخدا ،قاجاری  ،رتااا ،ماحدک ،ارع ،منابدب
اجاماعی.
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 .1مقدمه

در دترهر قاجار ،بخ

یادر ا مردم ایران در رتااا ا ندگی میکردند ت اااب اقاصاد

ککددور بددر توحیددد ککدداتر ر اادداوار بددود .در ایددن دتره ،مهددمتددرین درآمددد کومددت ددا،
ماحیا

ار ارنی بود ک ا رتاااییان گرفا میشدد ت ماحکیدت مدین منبد عمددهر نفدوذ

ایاای ت جاییاه اجاماعی افراد ب شمار مدیرفدت .در چندین جامعد ار ،مددیریت ت ادارهر
رتااا ا با کدخدایانی بود ک ا بین ا احی رتااار مح اکونت خود اناخا میشددند ت
میک در آنجا ااکن بودند ت ب نمایندگی ا

کومت ت ماحکان یایب ،بدر اداکنان رتاداا

ریاات میکردند .جاییاه آن ا ک تااط ر ابلی بدین رعایدار یردادت ت اربابدان خدود
بودند ،در موقعیت ساب ت ماضادر قدرار داشدت؛ یدرا دریدک ا دت طدر

کدخددا را

عاملی برار فظ مناف خود دربرابر دییرر میدانساند.
نحوهر کسب ت فظ مقام کدخدایی ،تیایف ت تکاحیف کدخدا ،می ان قدر ت نفدوذ
ات در میان ا احی رتااا ،مقاما دتحای ت ماحکان یایب ت چیونیی ایفار نق
اربدا ت رعیددت ،مونددوعاتی سدداند کد در پدهت
پهت

تااط میدان

انددر برراددی مددیکنددیم .در بیکددار

ار جامع شنااان ت جغرافیدانان 1دربارهر ااخاار ت عملکرد منصدب کدخددا در

رتااا ا ،فق دترهر پهلور ت ب تیهه اال ار قب ت بعد ا ابال ا ارندی مدورد توجد
قرار گرفا اات .در مقاح ر «کدخدا در دترهر قاجاری » ک توا نرگس باححنهاد ،علی
یحیایی ت پیمان ابواحبکرر نوشا شده اات ،بیکار بد اداخاار ت عملکدرد کدخددار محلد ،
کدخدار ابنا
مناب

ت کدخدار با ار ک مربوط ب جامع ر شهرر ساند ت بد قدول مؤحفدان،

یادر در مورد آن دا تجدود دارد (بداححندهاد ت دییدران ،)511 :5195 ،توجد شدده

اات .این نویسندگان دربدارهر اندواع دییدر کدخددا ،یعندی کدخددار قباید ت کدخددار
رتااا ا یا ب دحی فقدان مناب اکو کردهاند ت یدا در میدان مطاحدب مربدوط بد کدخددار
محل ت بنف ،نکاتی را ب بور پراکنده دربارهر کدخدار رتاداا مطدر کدردهاندد .در
پهت
 .5ا جمل

انر ،با ار یابی موشکافان ر ااناد ،افرنام ا ت مناب دات اتل تاریخی ،تصدویر
سن سینی ابرر در مدخلی بر جغرافیار رتااایی ایران ت «کدخدار ااب ده» ،مهدر طاحدب در مددیریت

رتااایی در ایران ،عبداحعلی حهسائی اده در «مدیریت رتااایی در ایران معابر» ت دییران.
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دقی تر ت رتشنترر ا نق

ت عملکرد کدخدا (فق در جامع ر رتااایی دترهر قاجدار)،

تغییر ت تحوو انجامگرفا در این عرب ت اود ت یان ضور ت عملکرد کدخددا بدر اد
گرته رعایا ،ماحکان ت دتحت ارائ میکنیم.
 .2معنای لغوی و اصطالحی کدخدا

ابطال «کدخدا» ک شدک تغییدریافاد ر «گدذ

خدوذار» دترهر ااادانی اادت ،ا دت

تاژهر «کد» ب معنی خان ت «خدا» ب معنی بدا ب ت ماحدک اداخا شدده اادت (کریسدان
ان.)119 :5111 ،
در ماون تاریخی ت ادبی ،معانی مخالفی برار کدخدا ذکر شده اادت کد ا بدین آن دا
میتوانیم بد نیهبدان ت دارتید ر شدهر (دیندورر111 :5111 ،؛ ابدناثیدر،)922/51 :5135 ،
فددردر دانددا ت خردمنددد ،رئددیس خان د ت مددرد خان د (مقاب د کدددبانو) ،شددو ر ت مددرد ماأ د
(ابددنمسددکوی 521-521/1 :5131 ،؛ اددمرقندر119/9 :5111 ،؛ ترکمددان،)113/9 :5119 ،
پادشاه (گردی ر11 :5111 ،؛ مساوفی ،)31 :5111 ،اکم ،ت یدر ،دبیدر ت پیکدکار ب رگدان
(بیهقی111/9 :5131 ،؛ قمدی591 :5111 ،؛ منکدی کرمدانی )11 :5119 ،ت ماصددر اداره یدا
اا مان دتحای (اعاماداحسلطن  )9551/1 :5113 ،اشاره کنیم.
کدخدا در دترهر بفوی ت قاجاری  ،با معانی چون معامد ت رئدیس ریدک ا محدال
شهر ،رئیس یک بنف یا راا ار معین ا ابنا

با ار ت رئیس تیدره یدا طایفد ر کوچدک

نی ب کار میرفت (میر ا ادمیعا19 -13 :5131 ،؛ دت ادفرنام ا جندو ایدران39 :5131 ،؛
نظاماحسلطن مافی111/9 :5111 ،؛ مساوفی12/5 :5111 ،؛ محبوبی اردکدانی،191/5 :5131 ،
)191 -191؛ اما مکهورترین ت رایجترین معنی آن ،مهارر ت ریاادت ده بدود .در ایدن مقاحد
نی کدخدا ب این معنی ب کار رفا اادت .کداربرد تاژهر کدخددا بد عندوان ماصددر امدور
رتااا ،پیکین ر طوونی دارد ک در ادام ب طور مفص تونیح خوا یم داد.
در بعضددی ا مندداب تدداریخی دترهر قاجاری د  ،ا ابددطال «کدخداباشددی» نی د درکنددار
کدخدددا ااددافاده شددده ااددت (آبددف529 :5119 ،؛ کرتاینسددکی511 :5119 ،؛ محبددوبی
اردکانی .)191 -191/5 :5131 ،بررای این ماون نکان مدید دد کد کدخداباشدی فقد در
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محی شهرر ت برار کدخدایان محال ت ابنا

ااافاده میشدد ت در رتاداا ا کداربردر

نداشت.
 .3پیشینهی کاربرد کدخدا بهعنوان رئیس روستا

در دترهر اااانیان ،کدخدا (گذ

خوذار) ب معندی بدا ب خاند بدود (کریسدان ادن،

 ،)119 :5111برار ریاات ده عنوان «د خدا» ت «د قان» ت برار ریاات منطقد ر رتاداایی
«دیهیگ» ب کار میرفت ( سینی ابرر)11 :5112 ،؛ اما در مناب قرن ادوم ت چهدارم ،معندی

ماصدر امور رتااا نی ب معانی دییر کدخدا اناف شد .در کاا تجار اومم ک در ایدن

دتره نوشا شدده ،کدخددا در در دت معندار مدرد خاند ت مددیر رتاداا بد کدار رفاد اادت
(ابنمسکوی  511/5 :5119 ،ت  .)521/1در مان الجوقیان ،ب دحی
ا رتااانکینان ت اعطار

مایت ار نظاماحملدک

شکایت ا ماحکان ب آنان ،رت ب رت بر قدر کدخدا افد تده

شد (نظاماحملک .)13 :5111 ،در دتره ار بعد نی یکی ا مهمترین معانی کدخددا مربدوط
ب منطق ر رتااایی بود .در تمام این ادتار تاریخی ،کدخدار رتااا تقریبا مان جاییداه ت
تیایفی را داشت ک در دترهر قاجار ا آن برخوردار بود (شاردن.)5911 /1 :5139 ،
بعد ا پیرت ر انقال مکرتطیت ،تغییراتی در ادارهر امور محلی پدید آمدد؛ بد طدورر
ک در پارهار ا موارد ،ب آن

اابقا عر

خوانده مدیشدد ،قددر قدانونی بخکدیده شدد.

ب موجب مادهر  131فص د دم «قدانون تکدکی ایداو ت تویدا ت داداوراحعم

کدام»

مصدو  51ذراحقعدددهر  ،5191ادارهر امدور ده بددر عهددهر کدخدددا گذاشدا شددد کد بدا
رنایت اکثر ااکنین ده ت ب تصویب مباشر ت ماحک ت امضار نائباححکومد  ،بددین ادمت
برگ یده میشد (مکرت مذاکرا مجلس ملی ،دترهر اتل .)519 :در  92آذر اال ،5151
با تصویب «قانون کدخدایی» ،تیایف اجرایی گساردهار بر عهدهر کدخددا گذاشدا شدد؛
اما بعدا قانون ابال ا ارنی با عدم درک بحیح ا تیهگی ا ت نق

کدخدا ،ب تدریج

قدر ت نفوذ تر را در امور رتااا محدتد کرد ت ارانجام در اال  5111تاژهر کدخدا ا
مدیریت رتااا ذ

شد ت فردر ب نام د بان ک اناخا ات با انجمن ده ،تأییدد بخکددار ت

بدتر کم ا جانب فرماندار بود ،جایی ین کدخدا شد (طاحب.)13 :5135 ،
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 .4نصب و عزل کدخدا

در دترهر قاجار ،اناخا ت اناصا کدخددار رتاداا بد رتش دار ماعددد بدور مدی-
گرفت .در رتااا ار خردهماحک ،کدخدا توا ا احی ا خانواده ار ب ر
شد؛ ب این بور ک رعایا ت خردهماحکان در نام ار ب

اکم ،شخصی را ک ا ر ححدا

مورد تأییدشان بود ،ب عنوان کدخددا پیکدنهاد مدیکردندد ت ا
بور تمای  ،ات را ب کدخدایی منصو ت کم

اناخا مدی-

داکم مدیخوااداند کد در

را بادر کند .اکم م ا آنجدا کد

میدانست اگر کدخدا مورد پسدند رتادااییان نباشدد ،نمدیتواندد بد تیدایف

عمد کندد،

معموو با درخواات آن ا موافقت میکرد (ملکم .)311/9 :5112 ،کدخدا در د ا ماعل
ب ماحکین ب بال دید ماحک ،در رتااا ار اتقافی ا طر
گاه در م ر انواع رتااا ا ا طر

ماوحی ت در خاحصد دا ت ادی

تاحی ،داکم یدا نائدباححکومد منصدو مدیشدد .در

م ر این رتش ا تمای رتااانکینان در اناخا کدخدا تعیینکننده بود ت اگدر کسدی کد
نام برده میشد ،مورد پسند آن ا نبود ،امور کومت دچار تقف میشد ت یویار رتاااییان
موجب اااعفار داتطلبان ر کدخدا یا برکندارر ات مدیشدد (کدر ن119/5 :5112 ،؛ مرکد
ااناد ت کاابخان ر ملی ،شماره داایابی  ،112 -9219پنجم شوال 5199ه.ق.)51 :
مقایسدد ر نحددوهر اناخددا کدخدددا در دترهر قاجددار بددا آن دد در مددادهر « 1قددانون
کدخدایی» در  92آذر  5192ب تصویب راید ،نکان مید د ک در طول ایدن دتره ت ادی
با تغییر الطنت ا قاجار ب پهلور ،تغییر چندانی در رتش اناخا کدخدا ب تجدود نیامدد ت
تنها با تصویب این قانون ،آن

قبال ب بور عرفی عم میشد ،جنب ر قانونی پیددا کدرد.

براااب این قانون« ،در خاحص جا ا طر
نمایندهر ات ،در امدالک اربدابی ا طدر

ماحی ر مح  ،در موقوفدا ا طدر

مداحکین ت در د دا خدردهماحدک اشخابدی کد

اکثریت ملک را ماحک ساند یک نفر [ ]...برار کدخدایی ب
مح معرفی میشود ک

مادوحی یدا

کومت یا نائباححکومد ر

کم اناصا ات را بادر نماید» (حماون.)119 :5133 ،

رچند در رتااا ار دترهر قاجار فق یدک نفدر کدخددا اناخدا مدیشدد ،بعضدی ا
افرنام نویسان ا دت کدخدا برار برخدی ا رتاداا ا نید ادخن گفاد اندد (میدر ا ابدرا یم،
 1 :9111؛ فرمانفرما .)919 :5111 ،با بررای دقی این مناب درمییابیم ک نویسندگان آن ا
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ب اشاباه مباشر ماحک را م کدخدا درنظر گرفا اند؛ در احی ک مباشر ،نمایندهر ماحدک در
کدخددا را

اخذ اهم ماحکان ت راب بین ات ت کدخدا بود .در بعضی ا رتااا ا ،مباشر نق

نی با ر میکرد ت این دت مقام در یک نفر جم میشد (تثوقی )522 :5119 ،ک بد نددر
اتفاق میافااد.
در جوام رتااایی ،شایسایی ا ححا فردر ،خانوادگی ،قددر اقاصدادر ت اجرایدی،
برار فردر ک میخواات کدخدا شود ،نرترر بود .ات باید فدردر ا ا د

مدان رتاداا،

آگاه ب مسائ ایاای ،اجاماعی ،اقاصادر ت فر نیی رتااا ت پیرامون آن ،مجدر  ،مددیر،
قاب اعاماد ،خوشنام ،خوشبیان ،مهماننوا  ،با ب نسد ت ا نظدر مداحی بدینیدا بد شدمار
میرفت (آبف191 :5119 ،؛ دایت192 :5111 ،؛ سینی ابدرر .)99 -91 :5111 ،چندین
شخصی ا ححا اهم عوام توحید ،معموو باوتر ا ماوا ا احی رتاداا قدرار داشدت ت در
رتااا ار خردهماحکی ب ر ترین خردهماحک ااکن رتااا ب شمار میرفت.
داشان خویکاتندان ت طرفداران یاد ک یکی ا مناب ابلی قدر در رتااا اادت ،در
تحصی مقام کدخدایی بسیار مؤثر بود .آن ا ا یک او با اراال نام ار ماعدد بد

داکم

مبنی بر اناصا فرد مورد نظرشان بد کدخددایی ت مایدت عملدی ا ات درمقابد رقیبدان ت
دشمنان

در محی رتااا ،میند ر و م بدرار کدخددا شددن ات را فدرا م مدیکردندد ت ا

اور دییر با تهدید ت آ ار ماقانیان دییر منصب کدخدایی ت طرفدارانکان ،ا اناخدا ت
اناصا آن ا جلوگیرر میکردند (تقای اتفاقی 135 -512 :5111 ،؛ مجداواالم کرمدانی،
.)139 -131 :5112
در اناخا کدخدا عالتهبر موارد مذکور ،عوام دییرر نی دخی بودند؛ یکدی ا ایدن
عوام می ان پیکک

ت ددایایی بدود کد فدرد بدرار کسدب مقدام کدخددایی بد

داکم ت

اطرافیان ات تقدیم میکرد .این دایا ک ب نام «راوم خلعت» یا «تعارفا » اعطدا مدیشددند،
در کسب رنایت اکم بسیار مدؤثر بودندد (عضدداحملک .)99 :5132 ،رچندد نویسدندهر
افرنام ر کال مقدار این راوما را ثابت میداند (بیست تومان ب

اکم ،پنج تومدان بد

آبدارخاند ت اجد ار کومددت ت دت تومددان راددوم تحریددر قلددم) ،تفددات قدددر ت ثددرت
ماقانیان مقام کدخدایی ،تادعت ت ب رگدی رتاداار مدورد نظدر ت مید ان در

ت طمد
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اکمان مخالف باعث میشد ک این می ان مافات ت پیواا در ال تغییر باشد؛ بد طدورر
ک رکس دایا ت تعارفا بیکارر میداد ،کدخدا میشد ت درمقابد  ،داکم دم خلعادی
مانند جب ر ما و را ب کدخدار جدید میبخکید (مجداواالم کرمانی.)192 :5112 ،
در پارهار اتقا  ،خویکداتندر ت داشدان رابطد ر ن دیدک بدا داکم ت دییدر ب رگدان
کومت نی راه رایدن ب مقام کدخدایی را موارتر میکرد (ییت.)519 :5111 ،
درمورد مد

مان تصدر منصب کدخدایی ت ارثی بودن آن قاعددهر مکخصدی نبدود.

گاه این منصب ب بور دائمی ب شخص تاگذار میشد ت ای ب ارث میراید ( سدینی
فسایی )915/9 :5119 ،ت گا ی م کدخددا بد دحید شدکایت رتادااییان یدا عددم رندایت
ماحک ت اکم ا ات ،ا مقام خود ع ل میشد ت ای یکی ا رقبا ت دشمنان

جدایی ین ات

میشد (نایماواالم کرمانی.)191/5 :5111 ،
طم

اکم برار دریافت راوم خلعت نی گدا ی اتقدا موجدب عد ل ادری کدخددا

میشد .اکم با تغییر کدخدا ،تعارفدا ت رادوم خلعدت را بدار دییدر ا کدخددار جدیدد
اکمدان در تغییدر کدخددایان خیلدی مصدر بودندد (قاجدار،

دریافت میکرد؛ ب مین دحید

119/9 :5112؛ مجداواالم کرمانی.)191 :5112،
 .5وظایف کدخدا در روستا

در ااناد ت مناب تاریخی دترهر قاجاری  ،تیایف گونداگونی بدرار کدخددار رتاداا ذکدر

شده اات ک مهمترین آن ا عبار اند ا :
 .5-1نظارت بر امور عمومی و عامالمنفعه

در جامعد ر رتادداایی عهدد قاجددار ،کدخدددا بد عنددوان رئددیس ت ارپرادت ا دداحی رتادداا ت
نمایندهر ماحک ت دتحت ،نق

بسیار مهدم ت ساادی را در اداره ت مددیریت امدور کلدی ت

ج ئی رتااا بر عهده داشت (مرک ااناد ت کاابخان ر ملی ،شمارهر دادایابی ،112 -9219
پنجم شوال 5199ه.ق .)51 :در شدرایطی کد ماحدک ت ادی نمایندده ت مباشدر ات در محدی
خارج ا رتااا ت دتر ا رتاااییان ندگی میکردند ت فق گداه ت بدیگداه بدرار دریافدت
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بهرهر ماحکان ب رتااا میآمدند ،رت تفا امور ت نظار بر کار ار عمومی ت عاماحمنفعد
(محافظت ا رتااا ،تأایس ،با اا ر ت فدظ بنا دار عداماحمنفعد  ،مانندد مدام عمدومی،
مسجد ،آایا  ،چاه ت قنا ) ا طری بییارر گرفان ا مردم ت نظار بر تقسیم مین دار
ککاتر ر ت آ بدین ا داحی رتاداا ،ا تیدایف کدخددا بدود (آبرا امیدان .)59 :5111 ،در
رتااا ار ب ر  ،افرادر کدخدا را در انجام این امور یارر میدادند؛ برار نمون پارکدار
در اجرار تصمیما کدخدا ب ات کمک میکرد ،مال ب کار مسجد مدیپرداخدت ،دشدابان
مسددلول رااددت ا مد ارع ،محصددول ،رمد ت اادداحکاما رتادداا بددود ت میددرا تییفد ر
ویرتبی ت پاکسا ر قنا

ا را بر عهده داشت .کدخدا ب تقسیم محصول ت پرداخدت ادهم

ماحک ،ماحیا دتحت ت داام د آ نیر ،مسیر ،نجار ،المانی ،مامی ت افدراد دییدرر کد
با انجام کار ار ییر راعی ب ا احی رتااا خدما میدادند ،رایدگی میکرد ( مان).
 .5-2برقراری نظم و امنیت

در دترهر قاجار ،برقرارر نظدم ت امنیدت در منداط کدمجمعیدت ت دترافادادهر رتاداایی،
سابتر ا جوام ب ر تر ت شهر ا بود .رتااا ا ک تأمینکننددهر ابدلیتدرین نیا دار
جوام انسانی ت منب ابلی ثرت ت دارایی ککور بودند ،مددام ا ادور جوامد عکدایرر ت
شهرر مورد تعرض قرار میگرفاند .کوچنکینان نیام ییالق ت قکالق دام دار خدود را در
محصوو رتاااییان ر ا میکردند ت در موارد ماعددر ب یار ت چپداتل رتاداا ا مدی-
پرداخاند (نوا تهرانی .)553 :5131 ،نظامیان ت ب رگان بلندپای ر شهرر نی نیام عبور ا
رتادداا ا ،تاددای عددی

ت نددوش خددود را ا رتاددااییان اددر راه خددود طلددب مددیکردنددد

(مجداواالم کرمدانی .)553 -551 :9111 ،در داخد رتاداا ا نید بد دحید فقددان نیدرتر
امنیاددی ،ترمندددان بددر نددعفا ترگددویی رتا مددیداشدداند ت باعددث رنجد

آن ددا مددیشدددند

(مسدداوفی .)525 :5111 ،کدخدددا بدد عنددوان رئددیس ت ارپراددت رتادداا تییفدد داشددت ا
یردااان خود دربرابر یلم ت اام گرته ار مخالف دفداع کندد ت امنیدت ت آادای
نیا آن ا را فرا م آترد تا با خیال آاوده ب

مدورد

یا خدود ادامد د ندد .برخدی ا آن دا ایدن

تییف را ب نحو ا سن انجام میدادند ت بدا تنبید افدراد ترگدو ت خطاکدار ت بدیاعاندایی بد
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یادهااانی مأموران دتحای ،ب دفاع ا مردم رتااار خود میپرداخاند ت بدا مکدارر مدردم
رتااا ،جبه ر تا در را دربرابر مأموران دتحت ،نمایندهر ماحک ت ایال مهداجم تکدکی
میدادند (فورت کاتا91 :5111 ،؛ مجداواالم کرمانی .)139 -131 :5112 ،درمقاب  ،عدده-
ار ا کدخدایان در تأمین نظم ت امنیت یچ تالشی نمیکردند ت ای خودشان مخد نظدم
ت امنیت بودند ت نف خود را در مرا ی با مأموران دتحای ت اارقان در چپاتل اموال رعایار
یردات خود میدیدند (نایماواالم کرمانی .)511 -511/5 :5111 ،نر احمث معدرت
«کدخدا را ببین ده را ب ن» ب مرا ی برخی ا کدخدایان با مین امور اشاره دارد.
 .5-3اجرای دستورات مالک و حاکم

رچند مباشر ت نمایندهر ماحک در اجرار دااورا مافوق خود ت ایجاد ارتباط بین ماحدک

ت ارع ،ب تیهه در جم آترر بهرهر ماحکان  ،فعال بود ت مأموران دتحادی گداه ت بدیگداه بد
رتااا میآمدند ت مساقیما با مردم ارتباط برقرار میکردند ،کدخدا تنها با بمنصبی بدود
ک دائما در داخ رتااا ضور داشدت ت ا یدک ادو رابد

کومدت ت مدردم ت ا ادور

دییر تاا ابلی بین اربا ت رعیت بود؛ بد مدین دحید بسدیارر ا داداورا ماحکدان ت
اکمان ب تادیل ر کدخددا اجدرا مدیشددند (کمپفدر11 :5111 ،؛ بابدک.)59-51 :5119 ،
درطددول دترهر قاجددار ،ایددن قاعددده بدددتن تغییددر برقددرار بددود ت در دترهر بعددد ا انقددال
مکرتطیت ،با تصویب قانون تککی ایاو ت تویا ت داداوراحعم

کدام ،قدانونی شدد ت

کدخدا راما ب عندوان نماینددهر دتحدت ت ماحدک ت مجدرر داداورا آن دا در جامعد ر
رتااایی شناخا شد.
 .5-4حل اختالفات و منازعات بین روستاییان

کدخدا مسلول رایدگی ب دعاتر ت اخاالفاتی بود ک بین ا احی رتااا ب تجود میآمد .ات

اعی میکرد نظرا آن ا را ب م ن دیک ت بینکان بلح برقرار کند .بنابر یک گ ارش در
این با  ،رتند رایدگی ب اخاالفا بدین بور بود کد دعداتر اباددا بد رید ادفیدان
ارجاع داده میشدند تا ب مونوع رایدگی کنندد ت اخاالفدا را د ت فصد کنندد ،اگدر
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آن ا موف نمیشدند ،مسلل را ب مال یا کدخدار رتااا ارجاع میدادند تدا در رفد دعدور
اقدام کنند (کر ن.)199/5 :5112 ،
کدخدا در خان ر خود ک معموو در تا رتااا قرار داشت (دتبد ت دییدران:5119 ،

 ،)519ابادا مطاحب مدعی را میشنید ت شهود را ا ضار میکرد .اگر قضی ج ئی بود ،مدی-
توانست مجا اتی خفیف دربارهر مجرم رتا دارد ت جریم ار مخاصر بر ات تحمی کند کد
دربور عدم پرداخت ،چو ت فلک نصیب مجرم میشد .اگر جرم ب ر

بود ،مجرم را

ن د ناب میفراااد ت رگاه دعور ا ححا ا میدت ملدک ت مدال ت رتبد ت مقدام ابدحا
دعور یا فجی بودن جنایت ،بیکدار ا اخایدارا کدخددا بدود ،رادیدگی بد آن بد

داکم

ارجدداع داده مددیشددد (ملکددم312/9 :5112 ،؛ کددر ن199 -195/5 :5112 ،؛ مرک د ااددناد ت
کاابخان ر ملی ،شمارهر داایابی  51 ،112 -1151بدفر  .)55 -52 :5111دربدورتی کد
یکی ا طرفین ا رأر کمیت کدخدا نارانی بود ،میتوانست بد

داکم تویدت مراجعد

کند یا درمورد مونوعاتی راج ب ااناد ماحکیت تارث ،راه رجوع ب محکمد ر شدرع بدا
بود (کر ن.)199/5 :5112 ،

کدخدا در رت تفا اخاالفا اجاماعی ،ای در اطح درتن خانواده نی دخاحدت مدی-

کرد .اگر بین ن ت شو رر اخاال

ب تجود میآمد ،تییف ر کدخددا بدود کد بدین آندان

تااطت کند ت آن دت را بدا دم آشدای د دد (کرتاینسدکی .)591 -591 :5119 ،ایدن ندوع
قضات ک ا طری کدخدامنکی ت بیکار بدتن توا ب تر انجام میگرفت ،بد دت دحید
ب نف رتاااییان بود؛ یکی اینک آن ا اری تر ت را دتتدر بد کدخددا داارادی داشداند ت
دعاتر خود را مطر میکردند ت دییر اینک کدخدا ب دحید شدناخت کدافی ا دت طدر
دعوا ،در مد

مان کمارر ب شکایت آن ا رایدگی میکرد .اگر کدخدا شدخص عدادل

ت باتقوایی بود ،ا امال تضیی
منصفی نبود ت میخواات
نداشاند .گرچ آن ا

کمار بود ت

ب

قدار میراید؛ اما اگر کدخددا فدرد

را باط جلوه د دد ،رتادااییان معمدوو چدارهار جد تسدلیم

داشاند ا دات کدخدار خود بد

راه ت کمبود تاای ارتباطی ،ممانعدت کدخددا ا داارادی بد

داکم شدکایت کنندد ،دترر
داکم ت م ندین ایمداض
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برخی ا

کام در رایدگی ب این قبی امور ،بسیارر ا رعایا را ا تالش برار ا قداق د

خود مأیوب میکردند.
 .5-5جمعآوری سهم مالکانه ،مالیات و عوارض دیگر

یکی ا مهمترین تیایف کدخدایان رتاداا ا جمد آترر ادهم ماحکاند  ،ماحیدا دتحادی ت
عوارض ت ماحیا

ار دییرر بود ک

کرد .می ان این ماحیا

کومت با عناتین مخالف ا رتادااییان طلدب مدی-

ا را ک ر اال در ال تغییر بود ،مساوفیان معلوم میکردندد .آن دا

در دفاتر ماحیاتی (ج ت جم ) ااامی ایاو  ،تویا  ،بلوکا ت د دا را بدا مقددار ماحیدا
ریک ثبت میکردند ت ر تغییرر را ک در می ان ماحیا رتر میداد ،در دفاتر یادداشدت
میکردند .در رتااا ا ،ماحیا را یککاا تعیین میکردند ت این مبلغ ب تادیل ر کدخددا،
ب نسبت محصول ر خانواده ،بین رعایا تقسیم میشد .افرادر ک محصول کمادرر داشداند،
مقدار کمارر تحوی میدادند ت کسانی ک محصوحکان بهار ت بیکدار بدود ،بایدد کسدرر را
جبران میکردند (درتتی .)521 -521 :5132 ،
درتتی ک در مان فاحعلی شاه ب ایران مسافر کرده بود ،عالتهبر ماحیا
ماحکان  ،ا ماحیا ت پیکک

دا ت ادهم

ار دییرر نام میبرد ک کدخدا ا رعایا دریافت میکرد .ب

گفا ر ات ،کدخدا مجبور بود تعدادر پرنده ،مقدارر کره ،ارشیر ،خرب ه ،طداحبی ،ید م ت
جم آترر کند .ات باید ااون تعداد

چو برار خان ر اربا ت کاه برار علی ااب ای

افرادر را ک اربا برار بییدارر و م داشدت ،ا بدین رتادااییان مکدخص مدیکدرد ت در
اخایار ات قرار میداد (درتتی .)521 -521 :5132 ،
در تبول انواع ماحیا

ا ت بییارر ا تعدیا

یادر در

ممی ر ایی در مان امیرکبیر انجام شد ت مقدار ماحیا

رعایا انجام میشد .رچند

ا ،بییارر ا ت اربا انی ک ریک

ا مناط مجبور ب تهی ر آن ا بودند مکدخص شدد تدا رتادااییان را ا اجحدا
ماحیاتی ت کدخدایان مصون دارند ،ر

ت طمد

محصدالن

کدام کد ا نائدباححکومد دا «تفدات

عم » ،یعنی اناف بر ماحیا میخواااند (آن ا م ا بلوکباشی ا ت بلوکباشی دا دم ا
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کدخدایان چنین تفات عملی را طلب میکردند) ،ممید ر را ا عمد اندداخت ت بد جدار
نظم ت ترتیب ،اجحا

ت تعدر کفرما شد (فورت کاتا91 :5111 ،؛ مساوفی.)525 :5111 ،

در اتاخر الطنت نابراحدین شاه نی اقداماتی برار ادارهر امور ماحید ر ککدور ت تعیدین
دتد مسلوحیت ار ماحی اکم ت کدخدا انجام شد .ب موجدب فرمدانی کد در ادال 5121
ه.ق ا طر

نابراحدین شاه بادر شد ،کام ،کدخدایان ت ری افیدان مویدف بودندد در

ماه اتل ت دتم ر اال گرد م جم شوند ت ماحیدا

در رتاداا را ا رتر دفداتر مسداوفیان

تعیین کنند ت یک نسخ ا آن را در اخایدار کدخددار مربوطد قدرار د ندد تدا برااداب آن
ماحیا را جم آترر ت پرداخت کند ت تا مدانی کد بدر ایدن قاعدده رفادار مدیکدرد ،ترتد
محصالن ماحیاتی ب رتااا ا ممنوع بود .م نین برار جلوگیرر ا یلم ت تعدر کدخدایان
ت محصالن ماحیاتی ،مان فرمان را باید ب مردم اعالم میکردند (حماون.)151 :5133 ،
در دترهر مکرتطیت ،ب موجب مادهر  139فص د م قانون تککی ایداو ت تویدا
ت دااوراحعم

کام مصو  51ذراحقعددهر « ،5191موایبدت تبدول ماحیدا ت عدوارض

دتحای ت قوق ماحک» بر عهدهر کدخدایان گذاشا شد (مکرت مذاکرا مجلدس ملدی،
دترهر اتل .)519 :مطاحب مذکور نکان مید ند ک ا ابادا تا اناهار دترهر قاجاری  ،دیچ
تغییرر در تییف ر کدخدا در مین ر گردآترر ادهم ماحکاند ت ماحیدا دتحدت بد تجدود
نیامده ت تنها در دترهر مکرتطیت این تییف شک قانونی ب خود گرفا اات.
 .5-6استقبال و پذیرایی از مالک ،مأموران دولتی و نمایندگان خارجی

اااقبال ت پذیرایی ا ماحک ت نمایندهر ات ت مأموران دتحای ک برار گرفان ماحیا  ،آتردن
ت بردن مقصر یا کار تاجب دییرر ب رتااا میآمدند ،با کدخدا بدود .ات م ندین مجبدور

بود ا افیران ت نمایندگان ککور ار خارجی نیام عبور ا رتااا پکایبانی کند ت آذتقد ،
مح ااارا ت ت تاای

م تنق آن ا را فرا م کندد ت نیدام رکدت دم ددایایی بد

آن ددا بد ددد (یی دت 519 :5111 ،ت 511؛ مجداواددالم کرمددانی11 :5112 ،؛ مرک د ااددناد ت
کاابخان ر ملی ،شمارهر داایابی  51 ،112 -9219ربی اوتل 5111ه.ق.)91 :
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این مهمانان ناخوانده در مان ترتد ب رتااا بدا ااداقبال گدرم کدخددا ت رید ادفیدان
مواج میشدند ت کدخدا معموو برهار در پدی

پدار آن دا قربدانی مدیکدرد (بجندوردر،

 .)531 :5131کدخدا تییف داشت آن ا را در خان ر خود اکونت د د یا خان ار مناادب
را در رتااا معرفی کند ت آذتق برار خودشان ،علوفد بدرار مرکبکدان ت اتداق ت بداوپوش
منااب برار ااارا اکان انر کند ( مجداوادالم کرمدانی .)551 :9111 ،احباد ات معمدوو
دت ا برابر مخارجی را ک در این پذیرایی ا ین میکرد ،با عناتین «تعدار »« ،مهمدانی»
یا «اوراا » ا ا احی رتااا میگرفدت (ندایماوادالم کرمدانی .)511 -511/5 :5111 ،در
پارهار ا موارد م تمام یا قسمای ا عواید یک آایا یا یک قطع مین بدرار «مهمدانی»
ب کدخدا اخاصا
در مواق

مییافت (حماون .)195 :5133 ،اااقبال ت پذیرایی ا مهماندان خدارجی

یادر ب نف کدخدا بود؛ یرا آن را بهان قرار میداد ت پول ت مواد یذایی یدادر

برار خود جم آترر میکرد ت تنها رعیت در اثر بار انیین این پذیرایی ا یدان مدیدیدد.
در برخی اتقا  ،کدخدا نی ب مراه رتاااییان مورد بیمهرر قرار میگرفت ت ادی تنبید
ت مجا ا میشد (مجداواالم کرمانی.)553 -551 :9111 ،
 .5-7تهیهی آذوقهی سپاهیان هنگام عبور از روستا

مخارج اپاه ایران نیدام رکدت معمدوو بدا ایداوتی بدود کد ا آن دا عبدور مدیکردندد.
کالناران شهر ا ت کدخدایان رتااا ا تییف داشاند ک آذتق ر اپا یان ،علوف ر اادب دا
ت مح ااارا ت افراد نظامی را تا مانی ک در منطق ر آن ا ضور داشاند ،فدرا م کنندد.

نایر خرج ا ت مباشدرین قکدون بایدد قبضدی را داکی ا مقددار آذتقد ر مصدر شدده بد
کدخدار رتااا ا ت کالنار ا میدادند تا ا می ان ماحیا مح کم میشد؛ امدا معمدوو ایدن
کار انجام نمیشد ت رنج ت اامی ک بر مردم آبادر ار مسیر قکون تارد میشدد ،کمادر ا
آن نبود ک مغلو دشمن میشدند (ژتبر.)955 :5113 ،
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 .5-8نظارت بر عبور و مرور مسافران

در دترهر قاجار ،کدخدایان بر رفتتآمد تمام مسافرانی ک تارد رتااا میشدند یا ا راه-
ار ارتباطی منطق ر تحت الط ر آن ا عبور مدیکردندد ،اشدرا
پربتجو دربارهر شخصیت ،مبدأ ،مقصد ت د

داشداند .آن دا بعدد ا

مسافر  ،ب آن دا اجدا هر عبدور مدی-

دادند (پاتینجر .)959 :5111 ،در پارهار ا اتقا نی ایدن مجدو درقبدال بداجی بدود کد ا
مسافران دریافت میکردند (دتبد ت دییران.)593 :5119 ،
عالتهبر تیایف مذکور ک کدخدا ا درطول دتره ار مخالف بر عهده داشداند ت بعدد
ا انقال مکرتطیت جنب ر قانونی یافاند ،در اتاخر دترهر قاجار ،با مطر شدن اناخابدا
مجلس شورار ملی ت مونوع اج ا وال ،تیایف کدخددا ا گسداردهتدر ت پی یددهتدر ا
قب شد .آن ا ب دحی قدر ت نفوذر ک در رتااا ا داشاند ،میتوانساند رأر بیکدار مدردم
رتااا را ب نف کاندیدار مورد نظدر خدود برگردانندد ت در نایجد ر اناخابدا تدأثیر یدادر
داشا باشدند .در نطد تعددادر ا نماینددگان دترهر پدنجم مجلدس شدورار ملدی ،بد ایدن
مونوع اشاره ت ب شد ا آن اناقاد شده اات .علیاکبر دتحتآبدادر در اناقداد ا نحدوهر
اناخابا در اب تار میگوید:
[ ]...این چ تن قانون اات ،میر ن این اات ک رأر باید مخفی باشد ،این چد
ایفایی اات ک ا احی ده در یک مجلس جم ت ب امر ری افید ت کدخدا تمامدا
رأر خود را در اناخا دت نفر معلوم بنویسند ک پس ا انقراض مجلس ا رکد
بپرای رأر دربارهر ک دادر ک بیوید چ میدانم رک را می داشاند نوشداند،
میر میتوانم ا

رفکدان بیدرتن شدوم (مکدرت مدذاکرا مجلدس ملدی ،دترهر

پنجم.)91 :

در مین مجلس دترهر پنجم بود ک مسدلوحیت ادج ا دوال در رتاداا ا بدر عهددهر
کدخدایان گذاشا شد تا اخبار ادتتحد ،عرتای ،مر تمیر ت آمار ار جمعیادی دییدر را
در اخایار دتحت قرار د د ( مان .)529 :ا آنجدا کد کدخددایان شدناخت کداملی ا ا داحی
رتااا ا داشاند ،دربور تمای میتوانساند دقی ترین اطالعا را در اخایدار دتحدت قدرار
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د ند .در دتره ار قبلی نی این امور توا کدخدا انجام میشد؛ امدا در ایدن دتره جنبد ر
قانونی یافت.
 .6حقوق و مزایای کدخدا

قوق ت مواجب کدخدا در نقاط مخالدف ککدور یکسدان نبدود ت برااداب آدا ت رادوم

محلی ،انواع ماحکیت مین ،تاعت ت ب رگی رتااا ،خسیس یدا ادخاتتمند بدودن ماحدک ت
قدر ت نفوذ شخص کدخدا دربرابر ماحدک ت میدان ا داحی رتاداا ،مافدات بدود .در منداب
تاریخی ،دربارهر این مونوع ایهارنظر دار گونداگونی مطدر شدده اادت .در داحی کد
نویسندهر افرنام ر ااارآباد ت ما ندران ت گیالن مواجب کدخددار یدک رتاداا را فقد

بیست تومان پول نقد میداند (میر ا ابرا یم ،)551 :9111 ،فورت کاتا ،افرنام ندویس دییدر
عهد قاجار ،قوق کدخدا را یکپنجم محصول عنوان میکند .احبا ا ایاق اخن ات چنین

برمیآید ک منظورش فق یکپنجم اهم ماحک اات ک ب کدخدا مید د (فدورت کداتا،
 .)91 :5111در یکی ا ااناد دترهر قاجار م می ان ت نحوهر پرداخت قوق کدخددا بد
این بور آمده اات ]...[« :ت قوق ااامرار ااحیان ر خود را تدا مدان خددمت مکداراحی
م ااح ا قرار مبلغ یجده ار تومان نقد ت دت خرتار یل باحمنابف جو ت گنددم ت چهدار
خرتار کاه رااح قبض ادپرده دریدافای دارد» (مرکد اادناد ت کاابخاند ر ملدی ،شدمارهر
داایابی  ،112 -9219پنجم شوال 5199ه.ق.)51 :
احبا این قاعده در رتااا ار خردهماحک کامال مافات بود .در این رتااا ا کد خبدرر
ا اربا نبود ،کدخدا ب اناخا ا احی برگ یده میشدد ت قدوق ت مدواجب

نید ا طدر

آن ا پرداخت میگردید .ااکنان رتااا این قوق را برااداب جفدت مدین ،ادهم آ یدا
بر سب خانوار بین خود تقسیم ت اعطا میکردند (حماون.)119 -111 :5133 ،
کدخدا عالتهبر مواجب عادر خود ک ااحیان ب بور نقد ت جنس ،ا ماحک یدا ارع
دریافت میکرد ت قبض ممهور ب مهر کدخددایی ارائد مدیداد (مرکد اادناد ت کاابخاند ر
ملی ،شمارهر داایابی  51 ،112 -9219ربید اوتل 5111ه.ق ،)91 :دارار مدداخ دییدرر
م بود ت شغ ات ب تر فربت میداد ک مباحغی با عناتین گوناگون بر رعایا تحمی کندد.
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مهمترین آن ا پوحی بود ک باعنوان «میهمان پوحی»« ،خرج افره»« ،قوناخل » 5ت یا «مهمانی»
دریافت میکرد؛ ب این بور ک کدخدا ا تمامی مهمانان بلندپای ر داخلدی ت خدارجی،
اعم ا ماحک ت مباشر ،مدأموران دتحادی ت ادفیران ت نماینددگان ککدور ار دییدر کد تارد
رتااا میشدند یا نیام عبور ا منطق  ،چند ببا ی در رتااا اتدراق مدیکردندد ،پدذیرایی
میکرد ت دت ا برابر مبلغ ین شده را با عناتین مذکور ،ا رعایا میگرفت (فدورت کداتا،
93 -91 :5111؛ رشدی 529 :5119 ،؛ مجداواالم کرمانی 955 :5112 ،ت .)191
کدخدا م نین در اعیاد ت ب تیدهه عیدد ندورت  ،ا مدردم عیددر دریافدت مدیکدرد .در
مرافعا

قی میبرد ت در عرتادی شدیرینی ت انعدام مخصوبدی دریافدت مدیکدرد کد در

بعضی جا ا ب «باشل پدوحی» 9معدرت

بدود ت مدیتوانسدت چندد رت ر ا رتادااییان بدرار

رت تفا امور بییارر بککد (عدیناحسدلطن 1211/1 :5131 ،؛ مجداوادالم کرمدانی:5112 ،
 955ت .)191
 .7رفتار کدخدا با مالکان و مأموران دولتی

ا نظر السل مراتب اجاماعی ت ادارر ،کدخدایان لق ر ارتباط بین مردم عدادر رتاداا ا
یک او ت ماحک ت مباشر ت مأموران دتحای ا اور دییر بودند .آن دا رئدیس رتادااییان ت
یردات ماحکان ت اکمان محسو میشدند ت ب مدان انددا ه کد بدر رعایدا فرمدانرتایی
میکردند ،ا افراد مافوق فرمانبردارر میکردند .ای گا ی اتقا نوع برخدورد ماحکدان ت
اکمان با کدخددا بسدیار بددتر ت فجید تدر ا برخدورد کدخددا بدا یرداداان

بدود .افدراد

بلندپای ر دتحای مانی ک تارد رتااا میشدند ،ادمت کومدت داشداند ت ماحدک جدان ت
مال ت ناموب مردم بودند .در مواق

یادر ،کدخدا را تحت فکار قرار میدادند تا ماحیدا ت

اوراا بیکارر ا رتاااییان دریافت کند ت در اخایارشان قرار د د ت در ییر این بور

 .5تاژهار ترکی ب معنار مهمانی اات .در اینجا منظور پوحی اات ک کدخدا برار پدذیرایی ا مهماندان ا رتادااییان
دریافت میکرد.

 .5عبارتی ترکی ت ب معنار شیربها اات .در اینجا منظور ،انعام ت پوحی اات ک کدخددا ا خدانوادهر عدرتب ت دامداد
در نیام عرتای میگرفت.
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شکنج  ،جریم ت ع ل در اناظار آن ا بود .خاطرا عیناحسلطن ا رتااار اشدکور 5مؤیدد
مین مسلل اات« :تا ب اشکور راید مال خواات ،دیر کردند .کدخدا ت جمعدی را چدو
بسا  ،بد ت پنجاه تومان جریم گرفت» (عیناحسلطن .)1131/1 :5131 ،
کدخدایان دربرابر این ترگویی ت یادهااانی عکساحعم ار مافاتتی ا خدود نکدان
میدادند .بعضی نیام اطالع ا ترتد مأمور دتحای ب رتااا ،خدود را ا انظدار یایدب مدی-
کردند یا ب خارج ا ده فرار میکردند ت مانیک مأمور اراغ ات را میگرفدت ،مدیگفاندد
ب جار دتر رفا اات ت ب این تدر برنمیگردد (فری ر .)119 -111 :5111 ،عدهر کمی
ا کدخدایان ب دحی اقادار ت مکنت فراتان یدا نفدوذ ت محبوبیدت یدادر کد در بدین ا داحی
رتااا داشاند ،ب مأمور کومت اعانایی نمیکردند ت ب ییر ا ماحیا معموحی ،یچ بداج ت
خراج انافی ب

کومت نمیدادند ت ا آنجدا کد

داکم مدیدانسدت عد ل ات مکدکال ت

مصایب فراتانی را ب تجود خوا د آترد ،در بیکار مواق ب نوعی با ات کنار مدیآمدد (فدورت
کدداتا91 :5111 ،؛ مجداواددالم کرمددانی .)139 -131 :5112 ،برخددی ا آن ددا بددا مددأموران
مکارر میکردند ت با گرفان ماحیت ار گوناگون ،رعیت را بد خداک ادیاه مدینکداندند
(نایماواالم کرمانی )511 -511/5 :5111 ،ت برخی دربرابر یلم ت اام مأموران گردن خم
میکردند ت ای گاه دربرابر تجدات بد نامواکدان دم ادکو مدیکردندد (مجداوادالم
کرمانی .)553 -551 :9111 ،برخی م دربرابر یلم ت اام مأموران دتحادی بد شداه ت دییدر
مقاما باور قضایی شکایت میکردند (مرک ااناد ت کاابخان ر ملدی ،شدمارهر دادایابی
 51 ،112 -9219ربی اوتل 5111ه.ق.)91 -91 :
 .8رفتار کدخدا با روستاییان

کدخددایان رتاداا ار اراادر ککددور ادلوکی ییاند بدا ا دداحی رتاداا نداشداند .بعضدی بددا

رتی ار مساحمتجویان تر ت برخی با رتش ار قدر طلبان تر ت یاحمان تدر بدا مدردم رفادار
مددیکردنددد .کسددانی ک د ریااددت ت ارپراددای مددردم رتادداا را بددر عهددده داشدداند ،گدداه ا
یردااانکان در برابر یادهااانی ت یلدم ماحکدان ت اکمدان دفداع مدیکردندد ت جد ابد
 .9نام د ساانی در بخ

رتدار شهرااان و یجان اات.
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ماحیا ک ا ارانی ت محصول میگرفاند ،ماحیا دییرر بر مردم تحمی نمیکردند ت بد
خواات ار دتحت ،مبنی بر اخذ مباحغ یاد ا مدردم ،اعاندایی نمدیکردندد ( فرید ر:5111 ،
119 -111؛ فورت کاتا .)91 :5111 ،رتاااییان نید ا چندین کدخددایی دربرابدر ترگویدان
مایت میکردند؛ برار نمون  ،ا احی رتااار خالر 5مانیک عطااحدتح  ،داکم منطقد  ،ا

کدخدار خالر مبلغ یادر طلب ت ات را توقیف کرد ،ب

مایت ا کدخدار خود ،بدر ادر

عطااحدتح ت مأموران ات ریخاند ت کدخدا را آ اد کردند (تقای اتفاقی .)111 :5111 ،
در پارهار اتقا  ،نحوهر برخورد کدخدایان با رتاااییان چنان اامیران بود ک ا احی
ا دات آن ا ب

اکمان پناه میبردند ت ا یلم ت فساد کدخدار خود شکایت میکردندد.

آن ا نی مأمورر را برار تحقی ت تفحص ب منطق اع ام مدیکردندد ت دربدور درادت
بودن ایهارا شاکیان ،کدخدا را تنبی یا ع ل میکردندد ت شدخص دییدرر را بد جدار ات
میگماشاند (نایماواالم کرمانی .)119/5 :5111 ،گا ی اتقا پار ایمداض ت ایدراض را
ب میان آترده ،یوررای ت بدیطرفدی را معمدول نمدیداشداند (اررشدا دار-511/5 :5112 ،
)519؛ در چنین مواقعی ،رتاااییان معموو خودشان ب جنگ کدخدا میرفاند ک در برخی
موارد ب تسلیم ت ای قا کدخدا منجر میشد (تقای اتفاقی 191 :5111 ،؛ اعاصاماحملدک،
 512 :5115ت .)511
 .9نتیجهگیری

کدخدا در دترهر قاجار ،نق

بسیار مهم ت اااای در اداره ت مددیریت جامعد ر رتاداایی

بر عهده داشت .ات ب عنوان رئیس ده ت بداوترین مقدام اجرایدی اندر در رتاداا ،تاادط ر
ابلی بین دت گرته رعایار یردات ت مقاما بلندپای ر دتحای ت ماحکدان یایدب بدود ت بدا
توج ب شرای

مان  ،می ان قدر ت نفوذ ماحک ت مقاما باوتر دییدر ،مطید یدا ادرک

بددودن افددراد یرداددت ،می د ان اعابددار ت مقبوحیددت در بددین مددردم ت تیهگددی ددار اخالقددی ت
شخصیای خود ،ب بور شمکیر دتار عم میکرد؛ یعنی گاه با ماحک ت دتحدت در یدک
جبه قرار میگرفت ت ب بور نمایندهار مطی برار کومت یدا ر مدیشدد ت بدا گدرفان
 .5نام رتااایی در ن دیکی شیرا اات.
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ار گوناگون ت بییارر ا رعایا ،باعث بدبخای آن ا میشد ت گاه بد بدور

ماحیا

بدان

گویار افراد یردات خوی  ،دربرابر یلم ت اام مقاما دتحای دییر قرار میگرفت ت بدا
آنان اقدام میکرد .این نق

رایدگی ب مککال مردم ،درجهت رفاه ت آاای

ت جاییاه

ا ابادا تا اناهار دترهر قاجاری برقرار بود ت انقال مکرتطیت تنهدا بد تصدویب ت قدانونی
شدن رتند ااب منجر شد ت تغییر چندانی در موقعیت ت عملکرد ااب کدخدا ایجاد نکدرد؛
اما درپی ابال ا ارنی ک ب تضعیف ت ذ

منصب کدخددا ا جامعد ر رتاداایی ت

ب دنبال آن ،ماالشی شدن رتااا ا ت ان تا ت انفرادر شدن خانوار ار رتاداایی منجدر شدد،
نق

ت ا میت کدخدا بی

ا پی

آشکار شد.

کدخدایان ک ا میان افراد ااکن در رتااا ت با رنایت تقریبی آنان ت ماحکدان اناخدا
مددیشدددند ت شددناخت بهاددرر ا محددی ت جامع د ر رتادداایی داشدداند ،بهاددر ت را ددتتددر
میتوانساند مسائ ت مککال رتاااییان را درک ت

کنند؛ میر اینک خودشدان تماید

نداشاند .تجرب  ،درایت ،تدبیر ،ااحخوردگی ،اعابار شخصی ت خانوادگی ،ثدرت ت قددر
آن ا نی ب کمک کدخدایان میآمد؛ ب طورر ک آن دا بدا تجدود فقددان در ندوع قدانون
مکاوبی ،جامع ر رتااایی را بهار ا ادتار بعدر ک توا د بانان ت انجمن دار د دا بدا
قوانین گسارده ت یا را اخت اداره میشد ،مدیریت میکردند.
منابع

 آبرا امیان ،یراتند .)5111( .ایران بین دو انقالب از مشروطه تاا انقاالب اساالمی.
ترجم ر کایم فیرت مند ،سن شمسآترر ت محسن مدیر شان چی .چ  .9تهران :نکر
مرک .

 آبف ،محمد اشدم (راداماححکمدا)) .)5119( .رساتمالتاواری  .بد کوشد
مهرآبادر .تهران :دنیار کاا .

میادرا

 دو سفرنامه از جنوب ایران .)5131( .ب تصحیح ت ا امام اید علدی آل داتتد .چ .9
تهران :امیرکبیر.
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 ابناثیر ،ع احدین .)5135( .تاری کامال بازرا اساالم و ایاران .ترجمد ر عبداب
خلیلی ت ابواحقاام احت .تهران :مؤاس ر مطبوعا علمی.

 ابنمسکوی  ،ا مدبن محمد .)5119( .تجارباالمم .ترجمد ر ابواحقاادم امدامی .ج .5
تهران :ارتش.

 .)5131( ------------------- تجارباالمام .ترجمد ر علینقدی مند تر .ج .1
تهران :توب.

 اعاصاماحملک ،میر ا خدانلر خدان .)5115( .سافرنامهی میارزا خانلرخاان اعتصاام-

الملک .تهران :نکر منوچهر محمودر.

 اعاماداحسلطن  ،محمد سن خان .)5113( .تاری منتظم ناصاری .بد کوشد

محمدد

ااماعی رنوانی .ج  .1تهران :دنیار کاا .

 بابک ،ع .)5119( .ده و کدخدا (انتقاد اصولی نسبت به رژیم کدخدایی ایران و

لزوم تشکیل شهرداریهای روستایی) .تهران :میهن.

 بجنوردر ،اهاماحدتح  .)5131( .سفرنامههای سهامالدولاه بجناوردی .بد کوشد
قدر اهلل رتشنی .تهران :علمی ت فر نیی.

 بیهقی ،ابواحفض  .)5131( .تاری بیهقی .ب کوش

خلی خطیدب ر بدر .ج  .9تهدران:

مهاا .

 پدداتینجر ،نددرر .)5111( .ساافرنامهی پاااتینجر .ترجم د ر شدداپور گددودر ر .تهددران:
کاابفرتشی د خدا.

 ترکمان ،ااکندر بیدگ .)5119( .تااری عاالم آرای عباسای .یدر نظدر ت بدا تنظدیم
فهرات ا ت مقدم ر ایرج افکار .ج  .9چ  .1تهران :امیرکبیر.


سینی ابرر ،سن« .)5112( .کدخددا؟!» .فصلنامهی تحقیقات جغرافیاایی .ش .12

ابفهان :دانکیاه ابفهان.

 .)5111( ------------- مدخلی بر جغرافیای روستایی ایاران .چ  .9ابدفهان:
دانکیاه ابفهان.
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سینی فسدایی ،سدن .)5119( .فارسانامهی ناصاری .بد کوشد

منصدور رادایار

فسایی .ج  .9چ  .1تهران :امیرکبیر.

 خواج نظاماحملک ،ابوعلی سن طوای .)5111( .سیاساتناماه .بد ا امدام یربدر
دارک .تهران :علمی ت فر نیی.

 درتتی  ،گااپار .)5132( .سفر در ایران .ترجم ر منوچهر اعاماد مقدم .چ  .1تهران:
شباتی .

 دتبددد ،بددارتن ،جددان ادمونددد  ،ایسددی ت تودمیددر مینوراددکی .)5119( .دو ساافرنامه

دربارهی لرستان .ترجم ر ااکندر اماناحهی بهارتند ت حیلی بخایارر .تهران :بابک.

 دینورر ،ابو نیف  .)5111( .اخبارالطوال .ب کوش

محمدود مهددتر دامغدانی .چ .1

تهران :نکر نی.

 رشدی  ،شمساحدین .)5119( .سوانح عمر .تهران :نکر تاریخ ایران.

 داحمانی ،انرر رن  .)5111( .سفرنامه از خراسان تا بختیاری .ترجمد ر علدیمحمدد
فرهتشی .تهران :امیرکبیر.

 ژتبر ،پیر آمدده .)5113( .مسافرت در ارمنستان و ایران .ترجمد ر علدیقلدی اعامداد
مقدم .تهران :بنیاد فر نگ ایران.

 اررشا دار ،میر ا علی« .)5112( .ادفرنام ر تبرید بد طهدران ( 5911قمدرر)» .دفتار

تاری مجموعه اسناد و منابع تاریخی .بد کوشد

ایدرج افکدار .ج  .5تهدران :بنیداد

موقوفا دکار محمود افکار.

 امرقندر ،کمدالاحددین عبدداحر اقبدن اادحاق .)5111( .مطلاع ساعدین و مجماع

بحرین .ب ا امام عبداححسین نوایی .ج  .9تهران :پهت کدیاه علدوم انسدانی ت مطاحعدا

فر نیی.

 شاردن ،ژان .)5139( .سفرنامهی شاردن .ترجم ر اقبال یغمایی .ج  .1تهران :توب.
 باححندهاد ،ندرگس ،یحیدایی ،علدی ت پیمدان ابواحبکدرر« .)5195( .کدخددا در دترهر
قاجاری » .مطالعات اسالمی :تاری و فرهنگ .ب  .11ش  .11بص .511 -513

 طاحب ،مهدر .)5135( .مدیریت روستایی در ایران .تهران :دانکیاه تهران.
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 عضداحملک ،علیرنا .)5132( .سفرنامهی عضدالملک به عتبات .بد کوشد
مرالوند .تهران :مؤاس ر پهت

سدن

ت مطاحعا فر نیی.

 عیناحسلطن  ،قهرمان میر ا اداحور .)5131( .روزناماهی خااطرات عاینالسالطنه .بد
کوش

مسعود ااحور ت ایرج افکار .ج  1 ،1ت  .1تهران :اااطیر.

 فرمانفرما ،عبداححسین میر ا .)5111( .مسافرتنامهی کرمان و بلوچستان .ب کوش
ایرج افکار .تهران :اااطیر.

 فری ر ،جیم بیلی .)5111( .سفرنامهی فریزر ،معارو

باه سافر زمساتانی ،از مارز

ایران تا تهران و دیگر شهرهای ایران .ترجمد ت واشدی مندوچهر امیدرر .تهدران:

توب.

 فورت کاتا ،نوبویوشدی .)5111( .سفرنامهی فورو کاوا .ترجمد ر اشدم رجدب اده ت
کینجی ئ اترا .تهران :انجمن آثار ت مفاخر فر نیی.

 قمی ،نجماحدین ابواحرجا) .)5111( .تاری الوزراء .ب کوش

محمددتقی داند پدهته.

تهران :مؤاس ر مطاحعا ت تحقیقا فر نیی.

 کر ن ،جرج ناتانید  .)5112( .ایاران و قضایهی ایاران .ترجمد ر یالمعلدی ت یدد
ما ندرانی .ج  .5چ  .1تهران :علمی ت فر نیی.

 کرتاینسکی .)5119( .ده سفرنامه .ترجم ر مهرا امیرر .تهران :ت ید.

 کریسان ان ،آرتور .)5111( .ایران در زمان ساسانیان .ترجم ر رشید یاامی .چ .1
تهران :دنیار کاا .

 گردی ر ،ابیاعید عبدداححی .)5111( .زیاناالخباار .بد تصدحیح عبدداححی بیبدی.
تهران :دنیار کاا .

 حماون ،آن کاترین .)5133( .مالک و زارع در ایران .ترجم ر منوچهر امیدرر .چ .1
تهران :علمی ت فر نیی.

 مجداواالم کرمانی ،ا مد .)9111( .تااری انحطاام مجلاس .بد کوشد
خلی پور .چ  .9ابفهان :دانکیاه ابفهان.

محمدد
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 .)5112( ------------------ سفرنامه ی کالت .ب کوش

محمد خلی پدور .چ

 .9ابفهان :دانکیاه ابفهان.

 محبوبی اردکانی ،سین .)5131( .چهل سال تاری ایران .ب کوش

ایرج افکار .ج

 .5چ  .9تهران :اااطیر.
 مرک ااناد ت کاابخان ر ملی .شدمارهر دادایابی  .112 -9219پدنجم شدوال 5199ه.ق.
.51
 -------------------- شددمارهر داددایابی  .112 -1151پددان د م بددفر .5111
بص .55 -52
 -------------------- شدددمارهر دادددایابی  .112 -9219شدددان ده ربیددد اوتل
5111ه.ق.

.91

 -------------------- شدددمارهر دادددایابی  .112 -9219پدددان ده ربیددد اوتل
5111ه.ق .بص .91 -91

 مساوفی ،مداهلل .)5111( .تاری گزیده .ب تصحیح عبداححسین ندوایی .چ  .1تهدران:
امیرکبیر.

 مساوفی ،عبداهلل .)5111( .شرح زندگانی من .ج  .5چ  .1تهران :تار.

 مشروح مذاکرات مجلاس ملای .دترهر اتل ت دترهر پدنجم .حدو فکدرده .مرکد
کامپیوترر علوم انسانی ت کاابخان  ،مو ه ت مرک ااناد مجلس شورار ااالمی.

 ملکم ،ار جان .)5112( .تاری کامل ایران .ترجم ر میدر ا اادماعی

یدر  .ج .9

تهران :افسون.

 منکی کرمانی ،نابراحدین .)5119( .سمطالعلی للحضارتالعلیاا .بد کوشد

عبداب

اقبال آشایانی .چ  .9تهران :اااطیر.

 میر ا ابرا یم .)9111( .سفرنامهی استرآباد و مازندران و گیالن .ب کوش
گل ارر .تهران :بنیاد فر نگ ایران.

مسدعود
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 میر ا امیعا ،محمدادمی  .)5131( .تذکرهالملاو

 .بد کوشد

محمدد دبیرادیاقی.

اددا مان ادارر کومددت بددفور .بدا تعلیقددا ااددااد مینوراددکی بددر تددذکرهاحملددوک.
ترجم ر مسعود رجبنیا .چ  .1تهران :امیرکبیر.

 میر ا محمدجعفر قاجار« .)5112( .کااب ر احت ایساان» .دفتار تااری مجموعاه

اسناد و منابع تاریخی .بد کوشد

ایدرج افکدار .ج  .5تهدران :بنیداد موقوفدا دکادر

محمود افکار.

 نایماواالم کرمدانی ،میدر ا محمدد .)5111( .تااری بیاداری ایرانیاان .ج  .5چ .3
تهران :امیرکبیر.

 نظاماحسلطن مافی ،سینقلی خدان .)5119( .خااطرات و اساناد حساینقلای خاان

نظامالسلطنه مافی .ب کوش

معصوم مافی ت دییران .چ  .9تهران :نکر تاریخ ایران.

 نوا تهرانی ،میر ا مهدر .)5131( .دستوراالعقاب .ب کوشد

ادید علدی آل داتتد.

تهران :نکر تاریخ ایران.


دایت ،مهدرقلی خان (مخبراحسدلطن ) .)5111( .خاطرات و خطارات .چ  .1تهدران:
تار.

 وقایع اتفاقیه .)5111( .گردآترنده اعیدر ایرجانی .چ  .1تهران :آایم.

 تثوقی ،منصور .)5119( .جامعهشناسی روستایی .چ  .1تهران :کیهان.

 ییت ،چارح ادتارد .)5111( .خراسان و سیستان ،سفرنامهی کلنل ییت به ایاران و

افغانستان .ترجم ر قدر اهلل رتشنی ت مهرداد ر برر .تهران :ی دان.

