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Abstract
.During the Safavid era, the Kurdish tribes and
clans that play an important role in the political
activities of the Safavid state, can be said that
during the reign of Shah Abbas I increased their
role. One of these tribes, was the Bradust Kurds
whose residency placed in the northwesten Iran:
Urumiyeh and Oshnaviyeh, However, before Shah
Abbas I, the tribal territory of the Bradust Kurds
was located in the Ottoman territory. The Bradust
Kurds, during the rule of Shah Abbas I, reached the
highest level of fame, since at that time, their
governor, Amir Khan of Bradust was considered a
favorite figure to Shah Abbas. Amir Khan Bradust
was injured in one of the Safavid battles who, since
then, was known as Amir Cholaq Bradust ‘the lame
Amir of Bradust’. He declared an old and famous
castle as his ruling residency, and after a while, he
rebelled against the central state and start battling
with the Safavid forces, Finally,he was suppressed
with Shah Abbas’ order after a long period of time.
This paper intends to investigate the reasons for the
Bradust Kurds’ rebellion and the way of their
suppression.
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چکيده
در دوران صفويان ايالت و طوايف كرد نقش مهمی در
فعالیتهای سیاسی ايفاء میكردند و میتوان گفت اين نقش در
 يكی از.دوران حكمرانی شاه عباس اول اهمیت بیشتری داشت
 كردهای برادوست بودند كه در مناطق شمالغربی،اين ايالت
ايران و در نواحی ارومیه و اشنويه سكونت داشتند؛ اين در حالی
بود كه پیش از شاه عباس اول قلمرو ايلیاتی كردهای برادوست
 كردهای برادوست در دوران.در سرزمین عثمانی قرار داشت
 چرا كه در اين،حكومت شاه عباس اول به اوج شهرت رسیدند
 از حكام مورد احترام شاه، امیرخان برادوست،زمان حاكم آنها
 امیرخان برادوست در يكی از نبردهای.عباس محسوب میشد
صفويان علیه دشمنان آسیب ديد و از آن پس به امیر چالق
 وی قلعهای قديمی و مشهور را كه قلعه.برادوست معروف شد
 به عنوان مقر حكومتی خود برگزيد و پس از،دمدم نام داشت
مدتی علیه حكومت مركزی عصیان كرد و به جنگ با نیروهای
صفوی پرداخت كه درنهايت به دستور شاه عباس و بعد از مدتی
 مقاله حاضر در نظر دارد به بررسی علل.طوالنی سركوب گرديد
سركشی كردهای برادوست و چگونگی سركوب آنها در دوران
.شاه عباس اول بپردازد
، كردهای برادوست، ايالت، شاه عباس اول:واژههایکليدی
. قلعه دمدم،امیرخان برادوست

. آرش قنبری:* نویسنده مسئول
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مقدمه
شاه عباس اول ،فرزند شاه محمد خدابنده و پنجمین شاه
خاندان صفويه است كه به مدت چهل و دو سال با اقتدار
بر ايران فرمانروايی كرد .بدون شک او را میتوان
بزرگترين يا به عبارتی يكی از مقتدرترين پادشاهان ايران
بعد از اسالم خطاب كرد ،چرا كه در دوران حكومت وی
كشور ايران نه تنها از منظر سیاسی ،بلكه از لحاظ فرهنگی
و اقتصادی نیز به درجهای مناسب از شكوفايی رسید (.)9
هنگامی كه شاه عباس به قدرت رسید ،مشكالت زيادی
در حكومت صفويه پديد آمده بود ،به گونهای كه در اين
دوران امرای مقتدر قبايل كه از همان آغاز سلطنت
صفويان بیشتر مقامات دربار را ،چه در امور نظامی و چه
غیرنظامی تحت فرمان خود داشتند ،در اين زمان قدرت
بیشتری را به دست آورده بودند و حتی گاهی دم از
استقالل میزدند .در همین ايام مشكل ديگری چهره نمود
و آن به قدرت رسیدن دگر باره بعضی از سلسلههای محلی
سابق مخصوصاً در مناطق مرزی حكومت صفويان بود.
قوم كرد از جمله اين مرزنشینان بودند.
كلمه و لفظ كردستان در دوران سلجوقیان و از زمان
سلطان سنجر به دفاتر ديوان وارد شده و نخستین كتابی
كه از ايالت كردستان نام میبرد ،نزهةالقلوب اثر حمداهلل
مستوفی است كه در سال 047ق تحرير يافته است
(میرنیا .)97 :9701 ،كردستان سرزمینی است كه در ناحیه
شمال غربی و غرب كشور ايران واقع است ،اين سرزمین
به طور عمده آمیزهيی است از كوههايی كه درهها را در
برگرفته و به سوی تپهها و دشتها كشیده شدهاست
(خضری .)99 :9701 ،كردستان سرزمین كوههای بلند و
راههای ارتباطی سخت و دشوار است (ادموندز:9730 ،
 .)98شاردن درباره اين سرزمین میگويد« :كوههای
كردستان پوشیده از درخت است و به همین جهت اين
كوهها را جنگلستان میگويند» (شاردن.)381 :9701 ،
تاورنیه در سفرنامه خود درباره اين سرزمین میگويد:
«كردستان در عهد قديم آشور خوانده میشد و در كرانه
شرقی دجله ،از درياچه وان تا حدود بغداد ،گسترش میيابد
و شهرهای اصلی آن نینوا ،شريسول ،سنیرن (سنه)،
بدلیس (بتلیس) ،و سلماس است» (تاورنیه.)98 :9789 ،

حمداهلل مستوفی در نزهةالقلوب ،درباره حدود
كردستان نوشته كه« :آن شانزده واليت است و هوايش
معتدل و حدودش به واليت عراق عرب و خوزستان و
عراق عجم و آذربايجان و دياربكر پیوسته است» (حمداهلل
مستوفی.)77 :9773 ،
دالواله در توصیف حدود طبیعی و ويژگیهای اقلیم
كردستان مینويسد« :كردستان يعنی سرزمین كردها كه
بین ترکها و ايرانیها واقع شده است و عرض آن ،يعنی
از شرق تا غرب ده روز راه است .البته بعضی جاها بیشتر و
بعضی جاها كمتر اما از شمال تا جنوب وسعت آن به حدی
است كه گمان میكنم از بابل و شوش در حوالی خلیج
فارس شروع میشود و به طرف شمال ،تا موصل و نینوا يا
داخل ارمنستان و آذربايجان و تقريباً حوالی دريای سیاه،
ادامه پیدا میكند .سرزمین كردستان سرزمین كوهستانی و
سخت است و در حقیقت يک بدنه از سلسله جبالی است
كه از اين قسمت آسیا عبور میكند و به خلیج فارس ختم
میشود ( .)8اين رشته كوه بهترين سرحد طبیعی بین
امپراطوری ترکها و ايرانیهاست» (دالواله.)1 :9717 ،
شاه عباس همیشه با بدبینی و كینه بر طوايف كرد
مینگريست ،زيرا اين طوايف به سبب سكونت در
سرحدات ايران و عثمانی و نیز داشتن مذهب تسنن ،بیشتر
به جانب تركان متمايل بودند ( ،)7به اين ترتیب در
جنگهای دو طرف ،بیشتر با سرداران عثمانی همدست
میشدند و در شهرهای آذربايجان به تاخت و تاز و كشتار
و غارتگری میپرداختند (فلسفی .)813 /7 :9717 ،سیاست
مذهبی عهد صفوی ادوار مختلفی داشت و با روی كار
آمدن هر كدام از شاهان صفوی رنگ خاصی به خود
میگرفت .به طور كلی میتوان يادآور شد كه در كلیه ادوار
حكومت صفويان ،به جزء دوره كوتاه مدت حكومت شاه
اسماعیل دوم ،مسلمانان اهل تسنن ،چه در داخل و چه در
نواحی مرزی ،مورد اذيت و آزار قرار میگرفتند؛ زيرا كه
دولت صفوی ،بدون توجه به مسائل سیاسی ،سعی میكرد
از تمايل سنیها به دشمنانی چون عثمانیها و ازبکها
جلوگیری كند (میراحمدی.)39 :9737 ،
شاه عباس ،همچنان كه در اندک زمانی سرداران و
صاحب نفوذان قزلباش را به نیروی تدبیر يا شمشیر از
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میان برداشت و سراسر ايران را به فرمان حكومت مركزی،
يعنی اراده شخصی خويش درآورد ،با رؤسای عشاير و
طوايفی هم كه میخواستند به طور مستقل فرمانروای ايل
و عشیره خود باشند ،از در مخالفت درآمد و هر يک را كه
از قبول فرمانش سر باز میزد ،بیمالحظه و بیدرنگ از
میان برمیداشت ،مخصوصاً آن دسته از قبايل كرد كه در
سرحدات غربی آذربايجان و كردستان به سر میبردند،
مانند طايفه برادوست .برادوست سرزمینی است سردسیر و
كوهستانی كه در آذربايجان غربی واقع شده است و امروزه
در خط مرزی ايران و تركیه قرار دارد.
نسب و پيشينه حکام برادوست
در شكل اجتماعی زندگی كرد سه ويژگی ممتاز وجود دارد:
تجمع به دور يک رهبر ،اطاعت از رهبر و رعايت بعضی
آداب و رسوم و سنن تاريخی (زكیبیگ.)874 :9789 ،
كردها طبعاً كوچرو و گلهدار بوده ،گرمسیر و سردسیر رفته
و مايل به سكونت در يکجا نبودهاند .زندگی خود را با
گلهداری و استفاده از میوههای جنگلی و خوراکهای
طبیعی تأمین كردهاند .ثروت آنها عبارت بوده از گاو،
گوسفند ،ماديان ،حشم ،مرغ و امثال آن كه به طور كلی
تابع زندگی طبیعی بودهاند (مردوخ كردستانی.)11 :9701 ،
اصل حكام برادوست از طايفه گوران (يكی از ايالت
كرد كه هم اكنون نیز در مناطق كردنشین ،بهخصوص
كرمانشاه ،پراكنده هستند) است و به روايتی از اوالد هالل
بن بدربن حسنويه هستند كه حاكم شهر زور و دينور
بودهاند .اعتقاد مردم برادوست آن است كه حاكمان ايشان
از اوالد بالد هستند اما اين تفكر غلط است و اينكه اين
طايفه از اوالد شخصی به نام هالل هستند ،درستتر
مینمايد .اين حكام دوشعبه هستند .9 :حكام صومای .8
حكام تركور (بدلیسی.)788 :9734 ،
در دوران پادشاهی شاه اسماعیل اول ،سلطان احمد
برادوست به اتفاق امرا و حكام كرد به دربار شاه اسماعیل
آمدند و اظهار ايلی كردند .شاه نیز به نوبه خود سلطان
احمد و ساير حكام كرد را مورد احترام قرار داد و نام او را
موسوم به غازی قرآن كرد و نواحی تركور و صومای و
دول (اين مناطق در آذربايجان غربی واقع شدهاند) را به
همراه اضافات و ملحقات به او ارزانی داشت .در نهايت
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سلطان احمد بعد از مدتی خیانت كرد و به دربار سلطان
سلیم عثمانی رفت .در زمان سلطان سلیمان ،هنگامی كه
سلطان به عزم تسخیر بالد تبريز و آذربايجان به طرف
ايران گسیل شد ،احمد برادوست را برای همزبانی و
مشاوره سفر برگزيد .سخنان او درباره رأی و تدبیر ايرانیها
موافق رأی سلطان قرار گرفت و سلطان نیز در احترام او
كوشید و واليات اربیل ،بغداد و دياربكر را به او سپرد و به
اين ترتیب حاكم برادوست مورد عنايت و لطف سلطان
عثمانی قرار گرفت (همان.)787 :
در دوران پادشاهی شاهان قبل از شاه عباس ،يعنی شاه
طهماسب ،شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد ،ذكری از حكام
برادوست در تواريخ ايران به میان نمیآيد ،يا اگر میآيد به
صورت بسیار مختصر به آن اشاره شده است ،به گونهای كه
نمیتوان آن را به عنوان مطلبی مهم و با ارزش مورد استفاده
قرار داد .به احتمال زياد حكام برادوست در اين دورهها تابع
سالطین عثمانی بودهاند .اين موضوع ،يعنی تابعیت حكام كرد
نسبت به يكی از دو دولت ايران و عثمانی ،امری عادی تلقی
شده است چرا كه در يک دوره زمانی ممكن بود طوايف
مختلفی از كردها به يكی از اين دو حكومت تمايل پیدا كرده
باشند .البته در اين اقدام مسائلی را بايد مورد توجه قرار داد،
يكی از اين علل گرايش طوايف و حكام كرد به دولتین نام
برده ،میزان قدرت يا به عبارتی ديگر دوران اوج و شكوفايی
آن دولت بوده است و اين امری كامالً طبیعی بود ،زيرا
هركدام از اين طايفهها و حكام به متحدی نیرومند احتیاج
داشتند تا در صورت لزوم از توان آن دولت در رسیدن به
اهداف خود استفاده كنند يا اينكه مدافعی مناسب برای
روزهای دشوار داشته باشند .اين بود كه در هر دوره زمانی
امكان داشت هر كدام از طايفهها و حكام كرد به يكی از
دولتین ايران يا عثمانی متوسل شوند؛ به همین دلیل بارها
طوايفی مشاهده شدهاند كه در يک فاصله زمانی كوتاه يا از
صفويان حمايت كردهاند يا از عثمانیها.
اميرخان برادوست
امیرخان از طايفه برادوست ،از طبقه كردها ،در زمان شاه
عباس در سلک مالزمان شاه بود .امیرخان رهبر و پیشوای
طايفه كرد برادوست بود .شاه الكای تركور و مركور را كه
به واليت ارومیان و اوشنی (ارومیه و اشنويه) پیوسته است،
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به اين طايفه داد .اما زمانی كه عثمانیها به مناطق
آذربايجان حمله كردند ،وی رویگردان شد و به عثمانیها
پیوست .طايفه برادوست از سال 117ق ناچار مطیع تركان
عثمانی بود .امیرخان برای مدتی مالزمت عمربیگ كرد،
حاكم سهران (يكی از ايالت كرد در قلمرو دولت عثمانی)
را داشت .بعد از اينكه آذربايجان به تصرف شاه عباس
درآمد ،امیرخان بار ديگر در مالزمت شاه وارد شد .امیرخان
هنگامی كه در مالزمت عمربیگ (حاكم سهران) بود ،در
نبردی يک دست خود را از دست داد و به امیر چالق
معروف شد .زمانی كه شاه عباس در آذربايجان بود و قصد
تصرف ايروان و نخجوان را داشت ،امیرخان چالق به نزد
شاه آمده و شاه نیز او را منظور نظر گردانید و بار ديگر
امارت قبیله برادوست و الكا تركور و مركور را به او عنايت
فرمود ،اورا به لقب خانی سرفراز گردانید و به استادان و
زرگران دستور داد دستی از زر ناب برای او ساختند و به
جواهر گرانبها زينت دادند و بر بازوی اوبستند
(اسكندربیگ منشی108 /8 :9717 ،؛ جنابدی:9708 ،
870؛ لويی بالن890 :9701 ،؛ فلسفی.)971 /8 :9717 ،
ماجرای دست زرنگار امیرخان برادوست يكی از وقايع
جالب توجه درباره كردهای برادوست است كه شاه عباس
اين لطف بزرگ را در حق يكی از حكام كرد به جا آورد و
او را به لقب خانی مفتخر گردانید.
اينچنین بود كه لطف كامل شاه در حق امیرخان
برادوست مرعی گشت و امیرخان نیز همیشه دست ارادت
بر سینه اخالص نهاده ،مالزمت شاه نمود و اظهار اطاعت
كرد و از سوی شاه مورد لطف و مرحمت قرار گرفت .وی
در كمال استقالل بود ،همینطور به نام شاه به برخی از
واليات كردنشین در كشور عثمانی حمله كرد و آن مناطق
را به تصرف درآورد و الكای خود قرار داد و در میان حكام
كرد به علوّ جاه و مقام و كثرت سپاه مشهور گشت .كار
امیرخان برادوست به جايی رسید كه بسیاری از قبايل و
میرزادههای قبايل عشاير كرد به مالزمت او وارد شدند و
راه خدمت او را پیش گرفتند و اين موجب ايجاد غرور و
نخوت در او شد و هنگامی كه چغال اوغلی (سردار
عثمانی) به جانب آذربايجان لشكر كشید ،امیرخان از نبرد
با وی دوری كرد و بعد از شكست چغال اوغلی ،به درگاه
شاه كه در سلماس بود ،آمد و اظهار ندامت كرد و بار ديگر

مورد بخشش شاه قرار گرفت و عفو شد .بعد از اين ماجرا
كه لطف شاه در قبال امیرخان را به همراه داشت ،امیرخان
بار ديگر به الكای خود بازگشت و ظاهراً در زمره فدايیان
شاه خود را قرار داد ،اما در باطن به خاطر تعصب مذهبی يا
شرارت نفس ،با امرای قزلباش آن حدود به دشمنی
پرداخت و سودای استبداد و استقالل كرد ،تا اينكه روزی
امیرخان به شاه پیغام داد كه قلعه قديمی ارومی تخريب و
كهنه شده است و اگر از سوی عثمانی مورد حمله قرار
گیرد ،اين قلعه از پای در خواهد آمد و توان مقاومت را
نخواهد داشت ،پس اگر شاه اجازه دهد قلعه جديدی ساخته
شود كه بتوان در مقابل دشمن از آن محافظت كرد .شاه
نیز به او رخصت ساخت قلعه را داد (وحید قزوينی:9787 ،
901؛ اسكندربیگ منشی.)108 /8 :9717 ،
به اين ترتیب امیرخان در نزديكی ارومی (ارومیه) بر
باالی كوه رفیعی كه داخل قلمرو تركور بود ،ساخت قلعه را
آغاز كرد .اين در حالی است كه صاحب كتاب تاريخ
جهانآرای عباسی از ساخت قلعه حرفی نمیزند و به تعمیر
قلعه اشاره دارد .در میان كردها مشهور است كه قبل از
ظهور اسالم قلعهای مشهور به قلعه دمدم وجود داشته كه
به مرور زمان منهدم گشته است (همان .)101 /8 :وجه
تسمیه اين نام (دمدم) و اينكه اين واژه دارای چه معنايی
است ،روشن نگرديد ولی آنچه كه از اهمیت برخوردار
است ،اهمیت اين قلعه است زيرا كه امروزه نیز يک مكان
مهم در نزد كردها است و حتی اين قلعه و ماجرای فتح آن
به صورت حماسی در میان كردها نقل میشود كه اين امر
به اهمیت بیش از حد موضوع اشاره دارد (.)4
سرکشی کردهای برادوست و فتح قلعه دمدم
بعد از اينكه امیرخان برادوست قلعه دمدم را تعمیر نمود ،پیر
بوداقخان حاكم تبريز كه مردی باهوش و درايت بود و به
كارهای امیرخان مشكوک ،به شاه خبر رساند كه امیرخان پا
از جاده اخالص بیرون نهاده و هوای خالفت و عصیان دارد و
من كه غالم دربار پادشاه هستم ،ساخت اين قلعه را صالح
نمیدانم (همان .)187 /8 :شاه نیز گفته او را قبول كرد و
كسی را به نزد امیرخان فرستاد تا او را از انجام اين كار منع
كند ،اما امیرخان گوش به اين سخنان نداد و پس از استحكام
بخشیدن قلعه ،آذوقه و يراق به داخل قلعه انتقال داده و
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اسباب قلعهداری را آماده كرد .جاللالدين منجم در اين باره
مینويسد:
«در سال 9798ق به دستور شاه عباس ،جماعت جاللی
به سرداری قراحسن استاجلو ،حاكم قلمرو علیشكر ،متوجه
آذربايجان شدند .اين در حالی بود كه امیرخان چالق
برادوست و قبادخان مكری به دستور شاه بايد به حدود وان و
ارزروم میرفتند ،ولی چون خبر آمدن جاللیها به آذربايجان
به امیرخان رسید ،به خاطر ترس و يا دشمنی با جاللیها از
رفتن به جانب وان خوداری كرد و وقتی دستور شاه مبنی
براينكه اگر كسی از دستورات امتناع كرد ،وی را به دربار
بفرستند ،اين موضوع شامل حال امیرخان شد و به اين ترتیب
امیرخان دم از ياغیگری زد( ».منجم يزدی)477 :9733 ،
حسنخان كه از امرای عراق بود ،از سوی شاه به جانب
امیرخان برادوست گسیل شد .وی با امیرخان درباره اطاعت از
شاه سخن گفت اما امیرخان در سركشی خود اصرار ورزيد.
روزی مقدمه لشكر حسنخان به الكای امیرخان رسید كه
فوجی از كردهای برادوست با اسلحه و يراق در برابر مقدمه
لشكر قرار گرفتند و شروع به جنگ كردند و چند نفر از
جاللیان را كشتند و گروهی در اين بین زخمی شدند .چون
اين خبر به امرای قزلباش رسید ،لشكری به طرف قلعه دمدم
به حركت درآمد و در نیمفرسخی قلعه توقف نمود .كردها به
قلعه پناه بردند و شروع به تیراندازی كردند .حسنخان بار
ديگر معتمدی نزد امیرخان فرستاد .امیرخان عذرهای نامقبول
آورد و كردها بار ديگر به جاللیها و قزلباشها حمله كردند و
بدين ترتیب جنگ بین دو طرف آغاز گشت .هر روز گروهی
از دو طرف كشته شدند تا اينكه محمدبیگ جاللی ،برادر
محمدپاشا كه از دست برادر ناراضی بود ،به همراه چهارصد
نفر از جاللیان به امیرخان پیوست .اين ماجرا بیش از پیش
باعث افزايش خصومت شد و به اين ترتیب الكای برادوستها
متصرف شد و شاه دستور داد كه اگر امیرخان به عصیان خود
ادامه دهد ،به قلعه حمله كرده و اين طغیان را سركوب كنند
(اسكندربیگ منشی .)189 /8 :9717 ،به اين ترتیب نیروهای
شاه از نقاط مختلف جمع شدند .مثالً اعتمادالدوله از اردبیل
روانه تبريز شد و در روز سهشنبه بیستوششم شعبان 9798ق
داخل اردو شد و حسنخان و محمدپاشا به استقبال وی آمدند.
روز بعد اعتمادالدوله شخصی معتمد به نام محمد طسوج را كه
با امیرخان آشنايی داشت ،نزد وی فرستاد تا او را از اين
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عصیان بر حذر دارد .امیرخان اين مالقات را قبول كرد و در
پايین قلعه با چند نفر حاضر شد و از روی مكر و حیله خود را
پشیمان و مطیع شاه نشان داد ،به همین خاطر اظهار ندامت
كرد و قرار شد كه صبح روز بعد با اعتمادالدوله به نزد شاه
بروند ،اما وی از اين كار امتناع و كار را برای خود سختتر از
پیش كرد .وقتی اعتمادالدوله اين احوال را ديد ،به قلعهگیری
مشغول شد و هر يک از امرا و نیروهايشان را جهت
قلعهگیری به بخشهايی تقسیم كرد و هر قسمت از قلعه را
به يكی از امرا سپرد ( .)1وی دستور داد برای اينكه راه فرار
مسدود باشد ،خندقی كنده شود و هنگامی كه گنجعلیخان
( )3به اين ديار آمد ،حفاظت از خندق به او و يارانش سپرده
شود .صفرقلیبیگ چگنی بعد از دوازده روز از ايام محاصره به
نزد شاه عباس رفت و از استحكام قلعه برای شاه گفت .يكی
از موضوعات با اهمیت كه خبر آن به شاه بايد رسیده میشد،
بحث آب ذخیره شده در قلعه بود ،بنابراين صفرقلیبیگ اين
خبر را برای شاه آورد كه آب قلعه به صعوبت قطع میشود و
بايد اين منطقه توپريزی شود .به دستور شاه كار توپريزی
در پای قلعه صورت گرفت .همه روزه بین كردها و قزلباش
جنگ و درگیری به راه بود و تصمیم گرفته شد سیبههايی
(كانالهايی) حفر شود كه به اين ترتیب بتوان به آب قلعه
نفوذ پیدا كرد (همان .)188 /8 :نیروهای شاه به ساخت كانال
مبادرت ورزيدند تا اينكه كردها از حفر كانالها با خبر شدند و
بر سر اين كانالها هجوم آوردند و از آن پس كردها بیش از
پیش در حفاظت آب كوشیدند و دويست جوان كارآمد را برای
حراست آن گماشتند .جنگ بین طرفین همه روزه ادامه
داشت و گاهی كردها پیروز بودند و گاهی قزلباشها؛ از هر دو
طرف مردانی كشته شدند تا اينكه روزی اعتمادالدوله از
بیماری خفقان كه دايم او را آزار میداد ،جان سپرد .خبر را به
وسیله عريضهای به شاه رساندند ،شاه نیز محمدبیگ بیگدلی
شاملو را برای رهبری سركوب امیرخان فرستاد (منجم يزدی،
.)477 :9733
هنگامیكه محمدبیگ به پای قلعه رسید .امیرخان بار
ديگر اظهار ندامت كرد و از محمدبیگ خواست كه زن و
فرزند خود را با تحف و هدايا به نزد شاه بفرستد .پیغام
محمدبیگ به او اين بود كه خود امیرخان بايد به نزد شاه
برود ،در غیر اينصورت وی ملزم هست او را به چنگ آورد،
به اين ترتیب بار ديگر جنگ و جدال آغاز شد .كردها تلفاتی
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را متحمل شده و چند نقطه مهم را از دست دادند و قلعهها
يكی بعد از ديگری سقوط كردند .از طرفی ديگر ،برخی از
كردهای برادوست از قلعه پايین آمده ،به قزلباشان پیوستند.
هر كدام از اين افراد به آب قلعه اشاره مینمود كه با كمبود
مواجهه شده و چون خشكسالی روی داده ،آب كم شده و
آنچه باقی مانده ،عفونت به هم رسانیده است .كار بر اهالی
قلعه بسیار سخت شد ،چنانكه زندگی مردم دچار اختالل شد.
اين زمان بود كه خانبیگ كرد تسلیم شد و درخواست كرد
كه صفرقلیبیگ و محمدعلیبیگ به سوی قلعه بیايند كه
قلعه را تسلیم كنند؛ بعد از اين واقعه دروازه گشوده شد و
صفرقلیبیگ و محمدبیگ با جماعتشان پیش رفتند .امیرخان
چالق چون از همهجا مأيوس شده بود ،او را به خانه
محمدبیگ بیگدلی بردند و حفاظت از قلعه را به میرفتاح و
تفنگچیان اصفهان دادند (همان) .امیرچالق برادوست به
همراه دويست نفر از كردها و جاللیها به نزد محمدبیگ
بیگدلی فرستاده شدند .بعد از خوردن غذا به امیرخان گفته
شد كه تو با پسرت همینجا بمان و افراد همراه تو به جاهای
ديگر فرستاده خواهند شد .امیرخان قبول كرد ،اما ديگر
همراهان به او گفتند كه تو را خاطر جمع است كه امرا به قتل
تو جرأت نمینمايند اما يک تن از ما را زنده نگه نخواهند
گذاشت و میان ما و تو عهد چنین بود كه میان سختی و
خوشی با هم باشیم ،در اين اثنا از خانه الیاس خلیفه ،شورش
و غوغايی برخاست .ماجرا از اين قرار بود كه خلیفه به
مهمانداری از مهمانان پرداخته و چون مردی ساده لوح بود،
به مالزمانش خطاب كرد كه چرا مهمانان را در حالتی راحت
قرار ندادهاند .مهمانان خیالی ديگر كردند و شمشیر كشیده،
چند نفر از جمله الیاس خلیفه را از پای درآورند .غازيان
قراداغلو با خبر شدند و به داخل خرگاه رفتند ،روی به خان
ابدال مكری آورده ،او را با همراهان به قتل رساندند .چون
خبر به حسنخان رسید ،اعتمادش را نسبت به كردها از دست
داد و دستور قتل آنان را صادر كرد (اسكندربیگ منشی،
.)9777 /8 :9717
چون اين شورش و غوغای عظیم رخ داد ،امیرخان و
همراهانش نیز به سوی غازيان شروع به تیراندازی كردند و
ديگر كردها نیز با شمشیر از خرگاه بیرون آمده ،جنگكنان به
قتل رسیدند .اين چنین تمامی اين قوم ،حتی گروهی كه
ششماه پیش اظهار اطاعت شاه را كرده بودند ،به قتل

رسیدند (همان).
بعد از اين واقعه ،پسران كوچک و بازماندگان امیرخان
چالق برادوست به اردوگاه شاه آورده شدند .اموال و اسباب
اهل قلعه بین غازيان تقسیم شد و زمانی كه اردوی شاهی در
گاودول مراغه بود ،اين حقايق به شاه رسید .شاه نیز
گنجعلیخان را به همراهی جمعی از تفنگچیان در پای قلعه
نهاد و اياالت و دارايی الكای ارومی از جانب شاه به قبانخان،
برادر محمدبیگ بیگدلی شاملو ،واگذار شد .همچنین سههزار
تومان زر نقد جهت ضروريات و مرمت قلعه دمدم پرداخت
شد .قبان خان با قشون آراسته به آنجا رفت و به تعمیر قلعه و
آبادانی آن پرداخت و گنجعلیخان و تفنگچیان به نزد شاه
بازگشتند (همان.)9779 /8 :
سرکشی مجدد کردهای برادوست
در سال 9781ق برابر با سال بیستت و نهتم جلتوس شتاه
عباس اول ،هنگامی كه شاه در مازنتدران بتود ،بته او خبتر
رسید كه كردهای برادوست بار ديگر بر قلعته دمدم تستلط
يافتهاند .اين در حالی بتود كته شتنیده متیشتد الت بیتگ
برادوست با چند نفر از كردها و جاللیها همدستت شتده و
هر روز به غارت ده و غصبات آن حوالی میپردازند .همان-
طور كه گفته شد ،حراست و تسلط بر الكای برادوستهتا و
همچنین قلعه دمدم به قبانخان بیگدلی ،برادر محمدبیگ،
داده شده بود .در حینی كه قبانخان برای شكار به بیترون
از قلعه میرود ،گروهی از كردها كه در قلعته بتاقی مانتده
بودند ،به ال بیگ خبر میدهنتد كته حتاكم قلعته در قلعته
نیست .به اين ترتیب ال بیگ شبانه ،به همراه پنجاه نفتر از
كردها ،به پای قلعه می آيد و با كمک كردهای درون قلعه،
سوراخی ايجاد كرده و وارد قلعه میشوند و نگهبانان را بته
قتل میرساندند .بعد از اينكه نگهبانان هر برج را بته قتتل
رساندند ،به نقارخانه رفته و نقاره شادمانی به نام ال بیگ به
صدا در میآيد و اهل قلعه بعد از بتا خبتر شتدن از متاجرا،
سراسیمه و حیران شبانه خود را از قلعته بیترون انداختته و
می گريزند .با فرارسیدن صبح ،كستی از قزلبتاش در درون
قلعه باقی نمانده بود و كردهتايی كته قلعته را بته تصترف
درآوردند ،از ساير كردها در مخالفت با دولت صفوی كمک
طلبیدنتتد (همتتان9719 /8 :؛ متتنجم يتتزدی489 :9733 ،؛
وحید قزوينی .)988 :9787 ،اين خبر به قبانخان رستید و
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وی به جانب قلعه به حركتت درآمتد .از طرفتی ديگتر آقتا
سلطان مقدم در مراغه خبر يافت و بته طترف قلعته روانته
شد .در بین راه گروهی از كردها كه تعدادشان يتکصتد و
پنجاه نفر بود ،به نیروهای آقا سلطان برخوردند و در جنگی
كه پیش آمد ،كردها شكست خورده جمعی به قتل رسیدند
و بقیه فرار كردند .بعد از اينكه اين خبر به پیربتوداقختان،
حاكم تبريز ،و شهیر سلطان مكری رسید ،آنهتا نیتز بترای
كمک به طرف قلعه به راه افتادند و قبانختان خجلتتزده،
به آنها پیوست .اين گروه اطالع يافتند افرادی كه در قلعته
بودند ،دچار بحران شدهاند؛ به اين ترتیتب كته :روزی الت
بیگ مشغول تقسیم باروت بین تفنگچیان بود كته شتراره
آتش به میان باروت میافتد و آتشی پديد میآيد كته يتک
طتترف صتتورت الت بیتتگ را متتیستتوزاند و او و تعتتدای از
حاضران را مجروح متیكنتد .چتون ايتن اتفتاق روی داد،
كردها از قلعته داری عتاجز شتدند و شتبانه تتا جتايی كته
توانستند اسباب و لوازم را با خود برداشته و قلعته را تخلیته
كرده و اين چنین بار ديگر قلعه به تصرف قزلباشان درآمد.
قلعه دمدم تنها هشت روز در دستت كردهتا بتود .يكتی از
نتايج اين آشوب اين بود كه بسیاری از ايتالت كترد دم از
نافرمانی بزنند .شتاه عبتاس ،قبتانختان را بخشتید ،ولتی
حراست قلعه را اين بار به آقاخان مقدم سپرد (اسكندربیگ
منشی9718 /8 :9717 ،؛ لويی بالن.)818 :9701 ،
ماجرای قلعه دمدم واقعهای است كه به راحتی میتوان
اذعان داشت تمامی منابعی كه چه در دوران صفويه و چته
در ادوار بعد تألیف شدهاند ،بته آن پرداختتهانتد و ايتن بته
اهمیت موضوع بازمیگردد .درباره اين سركشی و اين فتتح
سؤاالتی ممكن است به ذهن خطور كند كه چه عامتل يتا
عواملی موجب بروز چنین آشتوبی شتد كته متدت زيتادی
حكومت مركزی را به خود مشتغول كترد و عتالوه بتر آن
موجبات خسارات فراوانی را برای دو طرف ،يعنی كردهتا و
دولت صفويه ،به بار آورد .همانطور كه در صتفحات قبتل
بیان شتد ،امیرختان برادوستت اظهتار وفتاداری و اطاعتت
نسبت به شاه كرده بود ،حتی به دستور شاه يتک دستت از
طال برای او ساخته شد كه در نوع خود حركتی نمادين بته
حساب میآمد ،ولی با اين وجود او سركشی و طغیان كترد.
تحلیل اين موضوع بیشک كاری دشوار است و همچنتین
برای روشن شدن قضیه بته متدارک و منتابع زيتادی نیتاز
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هست .آنچه كه از سركشتی امیرختان برادوستت استتنباط
میشود ،به غرور و نخوت وی باز خواهد گشت كه به علت
گردآمدن طوايف مختلف كرد به دور وی ،اين غرور شتكل
گرفت .موضوع قابل توجه ديگر آمدن طايفه جاللیهتا بته
منطقه است كه كردهای برادوست و حتی ساير كردهتا يتا
به خاطر علل مذهبی و يتا بته ختاطر داليتل فرهنگتی ت
اجتماعی ديدگاهی مساعد نسبت بته ايتن قتوم نداشتتند و
شايد بتتوان علتت اصتلی ايتن تحصتن و يتا بته عبتارتی
قلعهداری را در آمدن جاللیها دانستت .چترا كته در متتن
منابع آورده شده است كه با آمدن جاللیهتا ،شتاه عبتاس
جايگاهی را برای آنها به وجود آورد و حتی اعالم نمود كته
هر كدام از طوايف كرد دم از عدم اطاعت و نافرمانی زنند،
الكا و الوس آنها به جاللی ها تعلق بگیرد .همتین موضتوع
ترس حكام و طوايف كرد را به همراه داشت و همتانطتور
كه آورده شد ،برخی از طوايف كرد ديگر نیز به برادوستها
پیوستند و اين چنین بحرانتی را در حكومتت شتاه عبتاس
ايجاد نمودند ()0؛ واقعه ای كه دولت شتاه عبتاس را بترای
مدتی مشغول خود كرد و موجبات زحمتت بستیاری بترای
حكومت شد.
نقش کردهای برادوست در حکومت شاه عباس
ايل برادوست در مرز ايران و عثمانی قرار داشتند و بدون
ترديد در كشمكشها و روابط اين دو حكومت خواهناخواه
اثرگذار بودند ،تا جايی كه گفته شده است در تمام طول
دوره حكومت صفويه ،كردها نقش حیاتی در كشمكش بین
صفويان و عثمانیها ايفا كردهاند (مک داول.)89 :9787،
هر چند طبق روايت منابع ،هنگام لشكركشی عثمانیها به
فرماندهی چغالزاده ،اين ايل هیچ موضعی را نسبت به اين
امر نشان نداد ،اما واقعیت اين است كه برادوستها به
مثابه مرزبانانی برای دولت صفوی محسوب میشدند كه
دفاع از مرزها را در قبال حمله دشمن بر عهده داشتند و
گروههايی از اين ايل به صورت دستههای بزرگ در
جنگهای ايران علیه دشمنان و به خصوص عثمانیها
شركت داشتند .گفته شده حتی كردهايی كه به مناطق
مرزی شرق كشور ،يعنی خراسان كوچانده شدهاند ،از افراد
اين ايل نیز بودهاند كه شاه عباس برای دفع تهاجمات
ازبكان دستور مهاجرت اجباری كردها را صادر كرد (.)8
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اين طوايف كرد به مهاجرت پیش آمده تن دادند و در
مناطق شرقی كشور ساكن شدند .به اين ترتیب در دو
سمت سرحدات حكومت كه صفويان با دو دشمن بزرگ
روبهرو بودند ،ايالت كرد برای دفاع از مرزهای كشور در
دو سوی قرار داده شدند و به نحوی نسبتاً مطلوب وظیفه
خود را به جای آوردند .برادوستها از آنجايی كه در مرز
واقع شده و برای مدتی نیز در خدمت سالطین عثمانی
بودند ،اين مزيت را داشتند كه به عنوان مشاوران نظامی
كه از وضعیت سپاه عثمانی باخبر بودند ،اطالعاتی را در
اختیار نظامیان صفوی قرار دهند و همینطور به علت
حضور در میان عثمانیها به نقاط ضعف و قدرتشان آگاه
بودند .به اين ترتیب میتوان مهمترين نقش برادوستها را
حضور در مناصب نظامی و نظامیگری آنها و همچنین
نقش آنها به عنوان ركنی از نظام اقتصادی به علت زندگی
شبانی (وجود گلههای فراوان) دانست كه البته اين
ويژگیها از خصايص عمومی بیشتر قبايل و ايالت
محسوب میشود.
بحث و نتيجهگيری
ايل كرد برادوست كه مقر حكومتی آنها در ارومی و اشنوی
بود ،يكی از ايالت مهم كرد در دوران پادشاهی شاه عباس
به حساب میآمد .اين ايل كرد همچون ساير ايالت دارای
ساختار نظامی -قبیلگی خاص خود بود كه با روی كار
آمدن حكومت صفويه اين ايل نیز وارد جريانهای سیاسی
شد .كردهای برادوست برای مدتی تحت انقیاد و استیالی
دولت عثمانی قرار داشتند و اين سرسپردگی آنها نسبت به
دولت عثمانی ،با روی كار آمدن شاه عباس اول به پايان
رسید و اين بار برادوستها به رهبری خان و رئیس خود،
يعنی امیرخان برادوست ،اظهار اطاعت شاه عباس را
پذيرفتند و به اين ترتیب به عنوان يكی از طوايف تحت
انقیاد صفويان درآمدند .اوج شهرت و قدرت ايل برادوست
در زمان امیرخان برادوست ،حاكم اين ايل بود كه نه تنها
افراد ايل بلكه گروههايی از ايالت كرد ديگر به برادوستها
پیوستند؛ هرچند اين اتحاد موجب بروز مشكلی برای دولت
صفوی شد و همان واقعه قلعه دمدم و سركوب گسترده
كردها را به همراه داشت اما واقعیت اين بود كه پیش از
بروز اين حادثه ،امیرخان برادوست به عنوان فرماندهی

اليق و كارآمد و قابل احترام نزد شاه عباس قرار داشت و
از اين حاكم كرد خدماتی چون شركت در تصرف
سرزمینهای ايروان و نخجوان صورت گرفته بود كه با
سركشی و طغیان امیرخان ،اين احترام جای خود را به
سركوب و كشتار داد .كردهای برادوست عالوه بر اينكه
خدماتی را در جهت اهداف شاه عباس اول انجام دادند،
زحماتی را نیز بر حكومت تحمیل كردند و موجب
دلمشغولی نظامیان صفوی برای مدتی طوالنی شدند كه
در نهايت با سركوب و قتلعام از سوی حكومت مواجه
شدند.
پینوشتها
 .9شاه عباس اول ،بزرگترين پادشاه دوران صتفويه ،دستت بته
اصالحات زيادی زد و امنیت مناسبی را در سترزمین ايتران بته
وجود آورد ،تا جايی كه شرلی در سفرنامه خود مینويستد :شتاه
عباس مملكت خود را به گونهای مطیع و امن كترده استت كته
شخص میتواند در تمام مملكت مستافرت كنتد ،بتدون اينكته
اسلحهای با خود حمل كند (شرلی .)07 :9701 ،شاه عباس اول
در منقاد ساختن بیشتر والیان سراسر كشور بستیار موفتق بتود.
آنهايی كه بیشتر از همه پايداری كردنتد ،دولتتهتای حائتل در
برابر حكومت عثمانی بودند .يكی از اين حكومتهتا كردستتان
بود (فلور.)990 :9788 ،
 .8مینورسكی نیز معتقد است سرزمینهای رشته كوههتای
تورس و كرانه های چپ رودخانته دجلته ،يعنتی سترزمینهتای
خربوت ،بوتان و زاب علیا ،در هر زمتانی از تتاريخ كته بررستی
شود ،اولین وطن برای كردهاست (مینورسكی .)89 :9701 ،اين
سرزمین سلستله كتوه هتای ممتتدی دارد كته محتل ستكونت
كردهاست و كردها مردمانی مستقل بودند و ويژگیهای طبیعی
مناطق كردنشین باعث شده تا كردها مردمانی ستختكتوش و
مبارز باشند (زينو.)888 :9781 ،
 .7كردها با ظهور اسالم مسلمان شدند و در دورههای بعد
با به وجود آمدن مذاهب مختلف به تسنن گرويدند (فخرالكتّاب
سنندجی .)81 :9733 ،مذهب تسنن به چهار شعبه تقسیم
میشود كه بیشتر كردهای ايران شافعی مذهب شدند.
شرفالدين نیز اكثر طوايف كرد را در مذهب شافعی میداند
(بدلیسی83 :9734 ،؛ بارتولد.)878 :9783 ،
 .4كردها از ادبیات عامیانه بسیار غنی برخوردارند كه شامل
آداب و رسوم ،ترانهها و اشعار حماسی و بهويژه حماسه دفتاع از
قلعتته دمدم (جنتتوب ارومیتته در نزديكتتی رودخانتته برادوستتت)
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می باشد كته شتاه عبتاس در نبترد ستختی آن را تستخیر كترد
(مینورسكی.)11 :9701 ،
 .1توصیف قلعه دمدم در كتاب تتاريخ عتالم آرای عباستی
بدين ترتیب است :بايد گفت كه قلعه بر بتاالی كتوه بلنتدی از
سنگ يكپارچه طوالنی ،با عرضی كم واقع شده بود .دو طترف
آن از شمال و جنوب دره عمیقی است كه از پايین به باال جز با
نردبان صعود نتوان كرد .شرق آن به كوهستتان متصتل استت.
يک دروازه در جانب جنوبی حصار دوم قرار دادهاند كه از دروازه
تا روی زمین راهی وجود دارد در میان سنگ ،درنهايتت تنگتی
كه عبور يک ستوار از آنجتا دشتوار استت .آب قلعته از حتوض
بزرگی است كه با آب باران پر میشود .در مجمتوع قلعته دمدم
بر پنج قلعه است ،يكی اصل قلعه و يكتی قلعته پتايین و يكتی
سولق و يكی بوزلق و يكتی ديگتر بترج بتزرگ بیترون دروازه
شرقی كته در كمتال استتحكام هستتند (استكندربیگ منشتی،
.)181 /8 :9717
 .3در دوران پادشاهی شاه عباس اول ،گنجعلیخان زيتک،
بیگلربیگی قندهار بود .وی از طايفه زيتک ،از عشتاير كترد و از
قديم جزء مالزمان شاه محسوب میشد .وی در اوان طفولیت و
ايام اقامت در دارالسلطنه هترات در ختدمت شتاه عبتاس بتود،
خدمات و مردانگیهای بسیار از او ديده شده است ،به خصوص
در نبرد با ازبکها در خراسان ،به علت خدماتش در قبال دولتت
صفوی به مرتبه خانی و لقب ارجمند بابايی ترقی داده شد .بعتد
از مرگش ،علیمردانبیگ ،پسرش به جای او حاكم قندهار شتد
و به خاطر خدمات پدر به بابای ثانی لقتب يافتت (استكندربیگ
منشی .)9831 /7 :9717 ،اين دودمتان (زيتگ) يكتی از هفتت
دودمان قديم عهد اشتكانیان و ساستانیان بتوده استت (میرنیتا،
.)94 :9701
 .0درباره اين قوم گفته شده است كه كردها مانند ساير
اهالی كوهستان آزادی در میان كوههای خودشان را از همه چیز
عزيزتر میدانند (پورگشتال .)803 /8 :9730 ،تاريخ گواه است
كه كردان به طور عام خواهان زندگی آرام و به دور از
ستیزگری بودهاند و اگر مورد هجوم نیروی حكومتی قرار
نمیگرفتند ،با آنان به جدال برنمیخاستند (پارسادوست:9788 ،
.)811 /9
 . 8شاه عباس برای صیانت مملكت از تاختوتاز تركمنها
و ازبكان ،كردهای جنگجو را از واليات غربی ايران به مناطق
شرقی ايران كوچ داد .شاه عباس همچنین برای حفظ طوايف
كرد از دستبرد تركان عثمانی تصمیم گرفت كه كردها را كوچ
دهد (بارتولد989 :9783 ،؛ سايكس.)110 /8 :9719 ،
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توضیحات نصراهلل صالحی .چاپ اول .تهران :طهوری.
سايكس ،سر پرسی ( .)9719تتاريخ ايتران .ترجمته محمتدتقی
فخرداعی گیالنی .چاپ اول .تهران :نگاه.
شاردن ،ژان ( .)9701ستفرنامه شتوالیه شتاردن .ترجمته اقبتال
يغمايی .چاپ اول .تهران :توس.
شرلی ،آنتوان ( .)9701سفرنامه برادران شرلی .ترجمته آوانتس.
چاپ دوم .تهران :كتابخانه منوچهری.
فخرالكتّاب سنندجی ،میرزا شكراهلل ( .)9733تحفته ناصتری در
تاريخ و جغرافیای كردستان .با مقابله و تصحیح و تعلیتق
حشمتاهلل طبیبی .چاپ اول .تهران :طهوری.
فلسفی ،نصراهلل ( .)9717زندگی شاه عبتاس اول .چتاپ پتنجم.
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تهران :دانشگاه تهران.
فلور ،ويلم ( .)9788ديوان و قشتون در عصتر صتفوی .ترجمته
كاظم فیروزمند .چاپ اول .تهران :آگاه.
لويی بالن ،لوسین ( .)9701زنتدگی شتاه عبتاس اول .ترجمته
ولیاهلل شادان .چاپ اول .تهران :اساطیر.
مردوخ كردستتانی ،محمتد ( .)9701تتاريخ متردوخ .چتاپ اول.
تهران :كارنگ.
مک داول ،ديويد ( .)9787تاريخ معاصتر كترد .ترجمته ابتراهیم
يونسی .چاپ اول .تهران :پانیذ.
متتنجم يتتزدی ،محمتتدجالل ( .)9733تتتاريخ عباستتی (روزنامتته
مالجتتالل) .بتته كوشتتش ستتیفاهلل وحیتتدنیا .چتتاپ اول.
تهران :وحیدنیا.

میراحمدی ،مريم ( .)9737دين و مذهب در عصر صفوی .چاپ
اول .تهران :امیركبیر.
میرنیا ،سید علی ( .)9701ايلها و طايفههای كرد ايتران .چتاپ
اول .تهران :نسل دانش.
مینورسكی ،والديمیر ( .)9701كرد .ترجمه و توضیح حبیتب اهلل
تابانی .چاپ اول .تهران :گستره.
 .)9789( -------------كردها نوادگان مادها .ترجمهجالل جاللیزاده .چاپ اول .كردستان :ژيار.
وحید قزوينی ،میرزا محمدطاهر ( .)9787تاريخ جهانآرای
عباسی .مقدمه و تصحیح و تعلیقات سید سعید میر
محمدصادق .زير نظر احسان اشراقی .چاپ اول .تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

