
 

 

 

در محدوده  صفويه تحليلي بر مناسبات خاندان اردالن با دولت مرکزی 

 ق 1046تا  1019زماني 
  مظفریو تپرس/  جهانبخش ثواقب

 

 

 

 چکيده

ها استقالل داخلي، در اوايل سده به رغمکه  است هاي محلي کُرديکي از حکومتحکومت اردالن کردستان 

تن داد. به دليل موقعيت راهبردي کردستان اردالن در  حکومت شاه عباس اول به تابعيت دولت مرکزي صفويه

ايران و عثماني در نيامده بودند، هاي  کدام از دولتکه پيش از اين به انقياد هيچ ها، ايران و عثماني، اردالن مرز

با پذيرش تابعيت رسمي دولت ايران در زمان شاه عباس اول، فصل جديدي در تاريخ سياسي خود رقم زدند. در 

ت شاه عباس اول و اوايل سلطنت شاه صفي در که شامل بخشي از دوران سلطن ،ق1046تا  1019محدودة زماني 

لوخان و پسرش احمدخان اردالن ايران است، کردستان اردالن تحت امارت دو تن از مقتدرترين امراي محلي، هه

و مناسبات اين امراي محلي با دولت  يادشدهقرار داشت. در اين پژوهش تحوالت سياسي کردستان در دورة 

و   ،سو از يک ،دهد که سياست تمرکزگرايي صفويانهاي پژوهش نشان مييافته .شده استمرکزي ايران بررسي 

موقعيت جغرافيايي قلمرو اردالن در اوايل حکومت شاه عباس اول از ديگر سوي، نقش مؤثري در ادغام و جذب 

همّي در حکومت محلي اردالن در دولت مرکزي داشته است. از اين ايّام، حکام اردالن در جايگاه والي نقش م

 نظام اداري صفويان ايفا کردند.  

 

 لوخان، شاه عباس، خان احمدخان، واليصفويه، کردستان، هه :دواژهيکل
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 مقدمه

هاي هفتم و هشتم جنوب کردستان بزرگ طي سده

م( شاهد ظهور خاندان کردتبار 14و  13هجري)

عرصة قدرت بود. در فاصلة سقوط بني اردالن در 

 ،ويژههب ،ايلخانان تا برآمدن صفويان، سراسرايران و

ي ـايـرصة زورآزمـتان بزرگ عــرو کردســقلم

کي چون تيموريان، آق ـاي بزرگ و کوچـهقدرت

اي هها و ناامنيقويونلوها، قراقويونلوها بود. آشوب

نظام متمرکز سياسي، اين  سبب نبوداين دوره به 

 ،هاي کوچک محليبسياري از امارت بهرا  جالم

هاي سياسي قدرت داد تا بنيان ،اردالنچون بني

تاني ــهاي کوهسهرزور و بخشــخويش در ش

ه با ب. استحکام دهندکرمانشاه و کردستان امروزي 

عالوه بر  ،ق 907قدرت رسيدن صفويان در سال 

 نوعي توازن قوا ،خالء قدرت در ايراناز بين رفتن 

رقرار ب نيز عثمانيدولت هاي طلبيدر برابر توسعه

ع به عنوان مذهب رسمي ايران اعالم آيين تشيّ شد.

 ،و بروز تدريجي اختالفات اين دو امپراطوري

زمان رقم  دار را در اينهاي اختالفاتي ريشهزمينه

اسماعيل اول در ة گيرانسياست سختدر اثر  زد.

ي مذهب نّهاي کردنشين سُبرخورد با امارت

ي متمايل به عثمانآنها بسياري از  ،کردستان بزرگ

ها از اردالن رغم اين نوسانات سياسي،. بهدشدن

تابعيت رسمي  ههايي بودند که بمعدود امارت

-نميگردن از دو دولت صفويه و عثماني  کدامهيچ

گيري از موقعيت با بهرههمواره  ند. آنانهادن

ين دو امپراطوري راهبردي قلمرو خود در تالقي ا

در جدال و  خود مدت، برحسب منافع کوتاه

کشمکش اين دو قدرت، به عنوان متّحد نه تابع، 

دند. شها متمايل ميگاه به صفويان و گاه به عثماني

با ظهور شاه عباس اول حکومت محلي اردالن 

براي هميشه به دولت صفويه پيوست و حکام آن 

ر اداري ـ سياسي در جايگاه و مقام والي در ساختا

 دولت مرکزي منشاء خدمات مهمّي گشتند.                    

هدف عمده در اين مقاله، بررسي چرايي و     

اردالن مقارن ياسي بنيــش ســگي چرخــچگون

يعني  ،حکمراني امارت يکي از مقتدرين امراي آن

لو خان به دولت مرکزي ايران و نحوة تداوم هه

حلي و دولت مرکزي پس از تعامالت حکومت م

ن آ پنهانهاي جنبه تاذيرش اين تابعيت است ـپ

 آشکار گردد. 

بنياد اين پژوهش بر طرح  دو پرسش زير قرار دارد: 

. علل گرايش حکام اردالن به دولت شيعي 1

چه بوده است؟ . در  به رغم تمايز مذهبي،صفوي 

موقعيت کردستان درتقسيمات نظام ايالتي صفويه 

و جايگاه حکام اردالن در سلسله مراتب سياسي 

چه تغييري پديد آمد؟  مفروض پژوهش آن است 

که موقعيت راهبردي قلمرو اردالن در مناسبات 

ايران و عثماني و سياست تمرکزگرايي شاه عباس 

رد حاکم بر اول  در چرخش سياسي نخبگان ک

اردالن به صفويه به هدف تداوم قدرت دودماني  

مؤثّر بوده است. در اين مناسبات حسنه، کردستان 

هاي صفويه نشينيکي از والي شماراردالن در 

درآمد و حکام اردالن در جايگاه والي موقعيت 

دست آوردند. صفويان ممتازي در دولت صفويه  به

 اردالن در مقابلهبنينيز از توان و امکانات کردهاي 

با عثماني و سرکوب تحرکات ساير نيروهاي کرد 

مخالف دولت مرکزي استفاده کردند. اين پژوهش 

راي تحليلي سامان يافته و ب -با رويکردي توصيفي
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-هاي تاريخي آن،  به وقايعيابي به گزارشدست

هاي عصر صفويه و تواريخ محلي مورخان نگاري

هاي جديد ه و پژوهشکُرد، هر دو، مراجعه شد

-مربوط به موضوع نيز از نظر دور نمانده است. به

هاي روايي پراکنده و چند رغم اين گونه گزارش

مناسبات حکومت  اثر تأليفي در موضوع کردها،

محلّي اردالن با دولت مرکزي ايران در محدودة 

است.  شدهبررسي  شايستگيزماني اين پژوهش به 

نامة دکتراي او پايانکه  ،(1391پژوهش هاديان)

جايگاه و کارکرد نخبگان کُرد را در  درباب ،ست

 اي دورة صفويه ودولت مرکزي با تبيين مقايسه

گسترة  کرده است. دامنه بحثقاجاريه بحث 

وسيعي شامل همة طوايف و رجال کُرد در همة 

ها را در بيش هاي کشور و انواع خدمات آنبخش

مستخرج ازاين  مقالهگيرد. از چهار سده در بر مي

، نيز( 1390نژاد، هاديان، )کجباف، دهقان پژوهش

تبيين و مقايسة کارکرد نخبگان سياسي و ايلي کُرد 

( 1389هاي صفوي و قاجار است. مظفري)در دوره

در رسالة کارشناسي ارشد خود، مناسبات واليان 

اردالن کردستان را با حکومت مرکزي قاجار 

و  تقسيمات و کارکرد ،آن بررسي کرده و بر اساس

نشين اردالن در عهد قاجار ساختار تشکيالتي والي

 را موضوع نگارش مقالة خود قرار داده است

(،. هيچ کدام از اين 1390)بهرامي و مظفري، 

دورة مورد نظر در   ،به طور خاص  ،هاشـپژوه

 

                                                                               
سوب مي      . 1 شته در زمرة واليت جبال مح ستان درگذ شده  کرد

ستان را به مدي)ماد(        ساير بالد جبال و کرد ست. مورخان قديم  ا
که همان          معين کرده مدي کبير  مدي بود.  مان دو  که در آن ز ند  ا

تان         با ناف و اطراف آن و اک نات و اک تا ــ مدان کنوني   کردسـ يا ه
که           پاتن  يا آترو ــغير  مدي صـ ــت. ديگري  پايتخت آن بوده اسـ

 يل  ـ. براي تفص ( 9: 1375نندجي، ــس ان کنوني است )ــآذربايج
 

گيرند. کجباف، پژوهش حاضر را در بر نمي

مقالة مشترك خود ( در 1390ميرجعفري و نوري )

نشينان اردالن با حکومت روابط سياسي والي

اما اين مقاله مروري  ؛اندصفويه را بررسي کرده

زده بر اين رابطه در محدودة زماني بيش از شتاب

دو سده است که عمدتاً مبتني بر گزارش بدليسي 

 است.

هدف تعيين شده ،  همسو با ،از اين رو، اين مقاله 

هاي فوق، به بازکاوي مناسبات متفاوت از پژوهش

اي خاص با دولت يک دولت محلي در برهه

اي از مقوالت مرکزي ايران پرداخته و  بر گوشه

 .افکنده است کم سو،هرچند  ،تاريخ محلّي پرتوي

 

 انداز تاريخيچشم

خاندان کرد اردالن از خاندان هاي محلي 

حکومتگر ايراني بودند که نزديک به شش سده و 

  ،سدة هفتم  تا سيزدهم هجري عني از اواخري ،نيم

عالوه بر کردستان ايران به مرکزيت سنندج، بر 

از عراق کنوني ، کرمانشاه و همدان  اي نواحي

حکمراني ، 1تحت عنوان کردستان اردالن  ،امروزي

يف حدود ــدر توص رفنامهـشصاحب  کردند.

تان، ابتداي آن را از هرمز بر ساحل درياي ـکردس

کر کرده که به خطي مستقيم تا واليت مالطيه هند ذ

و مرعش امتداد يافته و در جانب شمالي اين خط، 

واليت فارس، عراق عجم، آذربايجان و ارمن قرار 

                                                                               
نه،            ــلط مادالسـ نک: اعت بال  لت ج يا  -2166/ 4: 1368مدي و ا

ــاحب هرداي(. در 2064 ( ، 2190ـــــ2195: 1356)المعارف مص
ــتان  ــابو واليت کردس ــمال به    اردالن نام س ــده که از ش ذکر ش

به           به همدان، ازجنوب  ــرق  به عراق، ازشـ آذربايجان، از غرب 
شد  که از اواسط سدة يازدهم ق بيشتر با  کرمانشاهان محدود مي

نام ســنندج يا ســنه شــهري که مرکزيت اين منطقه را به خود    
 شده است . اختصاص داد، شناخته
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داشته و سمت جنوبي آن دياربکر، موصل و عراق 

(. 13 -1/14: 1377عرب بوده است)بدليسي، 

نگار عصر صفويه، واليت کردستان را در جغرافي

ته که حدودش به عراق عرب، ـاقليم چهارم دانس

عراق عجم، خوزستان، آذربايجان، دياربکر و 

)ديار( ربيعه پيوسته بوده است. وي دارالملک 

رت به کث» کردستان را اردالن نام برده، واليتي که 

بوده و « قصبات معموره و قالع مشهوره موصوف

 «در کمال شجاعت و بهادري شهرة آفاق»ساکنانش 

(. او کردستان 343: 1390اند) مستوفي بافقي، بوده

را داراي شانزده شهر و واليت و دو قلعة رفيع 

شرح داده که عبارت اند از: اردالن، آالن، اليشتر، 

 خاتون،آباد، دربند تاجنــبنان، حســچمچال،حس

آباد، شهرزور، قلعة دزبيل، دينور، سلطان

الي کردستان ها دارالملک سليمان شاه وبهار)مدت

شاهان، کرند، بود(، قلعة هرسين، کنگور، کرمان

(.   يکي 346-343خوشان، وسطام) نک: همان : 

يازدهم ق از کردستان  از سيّاحاني  که در سدة

مة خود از نه ايالت ياحتناــسدر  است، ديدن کرده

 ند. اينه ادادکه کردستان را تشکيل ميبرده نام 

روم، وان، هکاري، ضند از : ارا اياالت عبارت

و   هرزورــدياربکر، جزيره، موصل، عماديه، ش

 (. 81-82: 1364اردالن )چلبي ،

هاي ايران و عثماني در عهد با آغاز درگيري

 

                                                                               
يا بني    .1 يان  ياربکر،  983-1085ق./372 -478مروان)مروان م.(د

از طوايف کُرد بودند. باذ،مؤســس اين  خالط و مالزگرد اصــالً

ــلســله، يکي از ر ســاي کُرد بود که در مرزهاي ارمنســتان و    س

ــتان قلع اي چند به دســت آورده بود. وي از زوال قدرت هکردس

م( ســود جســت و  983ق/372بويه بعد از مرگ عضــدالدوله)آل

   رفــل را مدتي در تصــ، موص تان گرفـدياربکر را از حمداني

 

 هاي اصلياين منطقه به يکي از کانون ،صفويان

دو قدرت تبديل شد و، به هاي اين کشمکش

 تا تر شدلت کردستان کوچک و کوچکتدريج، ايا

و ايران باقي ماند و رتر از يک چهارم آن در قلمکم

 )ادموزند ،« آن نيز منطبو بر سرزمين اردالن بود»

اي که با نام کردستان اردالن منطقه -(12: 1376

 .معروف بود

هاي متفاوت دگاهــات و ديــرغم ابهامبه    

و خاستگاه اولية  اردالن دربارة اصل و نسب خاندان

يک  (،90 -76،91: 1375،)نک: سنندجيآنان

روايت تاريخي حاکي است که دياربکر خاستگاه 

و آنان از اعقاب  است اردالن بودهنخستين بني

-)از اوالد واُلت دياربکر از نبيره 1خاندان مروانيان

: 1377هستند )بدليسي،  هاي احمد بن مروان(

ها در پي سقوط مروانيان به دليل فضاي . اردالن(82

ر و اختالفات داخلي، به ميان عشاير پُرتنش دياربک

گوران آمده و در منطقة شهرزور سکني گزيدند. 

و آثار بعدي  شرفنامهدر زماني که در  تدريجبه

« در اواخر دولت سالطين چنگيزيه»مورخان کُرد 

البته اعتبار تاريخي آن محل اشکال   -ياد شده 

لط با تس ،سرسلسلة اين خاندان ،بابا اردل  -است

نوان )ظلم( به عبايل رقيب و تسخير قلعة زلمبر ق

در منطقة شهرزور موفو به يکي از قالع مهم 

                                                                               
شت و حتي يک بار بغداد را تهديد   سن  .برادرزادهکرد. دا اش ح

هاي قدرت ســلســله را بر دو شــهر تســخير شــدة بن مروان پايه

ــتوار کرد و در زمان برادر    ــت و آن را اس ميافارقين و آمِد گذاش

ترش احمد بن مروان ملقب به نصــرالدوله، دولت مروانيان  جوان

سلجوقيان پس       سرانجام  سيد.  به مدارج عالي از قدرت و نفوذ ر

م.، قلمرو مروانيان را ضـــميمة 1085ق./478از نبردي در ســـال 

 (.181-182: 1381مملکت خود کردند)باسورث،
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هاي . نا آرامي(83)همان:   1تشکيل حکومت شد

حکومتي متمرکز در ايران پس از  نبودسياسي و 

سقوط ايلخانان، به جانشينان بابا اردل فرصتي داد 

 ارهاي قدرت خويش در شهرزور پايه ،تدريجتا به

هاي غربي و و قلمروشان را تا دامنه محکم کنند

شهرزور خاستگاه شرقي زاگرس گسترش دهند . 

 ةزمان به منطق اين»اردالن ةطايفحکومت  ةاولي

شد که در شمال به اربيل و در وسيعي اطالق مي

اي شد. منطقهجنوب شرقي به همدان متصل مي

هاي وسيع و کوهستاني زيبا و پهناور با دشت

ي اهاي ژرف که به آنان جلوههناپذير با درّتسخير

، )اردالن« از استحکام و استواري بخشيده بود

(. در يک اثر جغرافيايي از دورة 34-33: 1387

( مصوراالقالية اين شهر )به نقل از صفويه در نامواژ

چون پيوسته حکامش اکراد بوده و هرکه »که  آمده

آن را « شدهرا زور بيشتر بوده والي آنجا مي

اکنون شهرزور از توابع  گويد و اندشهرزور خوانده

اردالن است و اردالن از توابع کردستان)مستوفي 

 (.345: 1390بافقي، 

نخستين حاکم اردالن  ،پس از بابا اردل   

شهرزور در سدة ششم هجري تا اوايل سدة دهم 

 ،هجري مقارن ظهور صفويه، هشت تن از اوالد وي

 و نداردالن دست يافت بر حکومت ،به ترتيب

 زاهرکدام بر متصرفات آن افزودند )براي شرحي 

(. در آغاز 90 -94: 1375ک: سنندجي، ناين افراد، 
 

                                                                               
ها را خسرو نامي ( سرسلسلة اردالن90 -91: 1375) سنندجي .1

  ر نواحيکه پيش از آن د ،ذکر کرده که توانســت طايفة اردالن را

سر مي    صل و دياربکر به  شهرزور آورده و با    ،بردندمو به ناحية 

ــکونت و دارالحکومه، حکومت           هادن قلعة ظلم براي سـ ياد ن بن

تاريخ   ــتقلي در  مدتي      ه 564 مسـ يل داد. پس از  ــک . ق. تشـ

 پلنگان را که مسکن و مأواي امراء و طوايف کلهر بودقلعة

صفويه، بيکه بيگ فرزند مأمون بن منذر حاکم 

ق  942در ،سال سلطنت 42اردالن بود که پس از 

روابط  ازگزارشي  ،درگذشت. در اين دورة طوالني

ش پسر ،شده است. پس از وياو با صفويه ارائه ن

مأمون ثاني به حکومت رسيد که اندکي ) يک يا 

دو سال بعد( سلطان سليمان عثماني با اعزام 

سپس با  و نيرويي او را در قلعة زلم محاصره

به دربار کشاند. پس از  و ترفندي دستگير کرد

گرفتاري مأمون بيگ، عمويش سرخاب بيگ بن 

مناطو خود کرد و  مأمون اول، قلمرو او را ضميمة

به شاه تهماسب صفوي پيوست و از او اظهار 

سنندجي،  ؛ 84 -85: 1377)بدليسي،  اطاعت کرد

(. در واقع وي در برابر عثماني که 95 -96: 1375

در حکومت اردالن دخالت کرده و مأمون در حلّه 

اي به نام سروجک هردو و برادر مآمون در ناحيه

براي حفظ  ،ندتحت حمايت سلطان عثماني بود

 قدرت خود به صفويه روي آورد. 

سرخاب بيگ با تصرف مناطقي که در     

اختيار برادر ديگرش  محمدبيگ بود، قلمرو خود 

را گسترش داد. او توانست به بهانة وساطت 

بخشش از شاه تهماسب براي القاص ميرزا که عليه 

 ،شاه شورش کرده و به سلطان عثماني پيوسته بود

 ، 508 -509:  1378: جنابدي،نکيلي)اما به دال

گردان شده بود، القاص را ( از او روي517 -518

 ؛62 -63: 1363. )صفوي،کندوادار به تسليم 

                                                                               
ر اواخر عمر به امر  چنگيزيان  ا منتقل شد. دتصرف کرد و به آن 

ندوز و عماديه هم         ــهربازار، روا مناطقي چون کوي،  حرير، شـ

در  ،ســـال حکمراني 42ضـــميمة متصـــرفاتش شـــد و پس از 

ساير مورخان کُرد   660سال  سنندجي و  ق از دنيا رفت.اطالعات 

ست. تاريخ      ،ويژه از نظر تاريخ وقايعبه شفته ا شوش و آ  564مغ

 اسب ندارد.با دولت ايلخاني تن
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(. به نوشتة 1330 -1331/ 3: 1384روملو، 

( سرخاب حاکم کردستان، 38:  1334مالکمال )

القاص ميرزا را گرفت و به خدمت شاه تهماسب  

از خطري  قدرت تهماسب رافرستاد. اين اقدام 

 و رابطة حاکم اردالن با دربار صفويه جدي رهانيد

. شاه تهماسب در برابر اين کردتر مستحکم را

خدمت، هرساله مبلغي حدود هزار تومان از خزانه 

پرداخت که تا پايان حياتش آن به سرخاب بيگ مي

سال حکومت  67کرد. وي در مدت را دريافت مي

اش را با شاه تهماسب حفظ هخود رابطة دوستان

منشي قزويني،  ؛ 85 -86: 1377کرد) بدليسي، 

محمد بيگ در مخالفت  ،(. از آن سوي204: 1378

با برادرش سرخاب بيگ به قصد دستيابي به قلمرو 

پدري به دربار سلطان عثماني رفت و در نتيجه اين 

درگيري داخلي، سپاه اعزامي عثماني قلعه زلم را 

محمد بيگ نيز به  ميان،فت. در اين در محاصره گر

ضرب گلولة تفنگ کشته شد. سرانجام نيروهاي 

عثماني اين قلعه و بقية قالع و ساير نواحي آن 

واليت را تسخير کرد و از اين تاريخ ناحية شهرزور 

: 1377: بدليسي، نک)  1قلمرو عثماني شد وجز

. قمي،  1380؛3/1371: 1384روملو،  ؛ 86 -87

1383 :1/367،373 .) 

ــگ در         ــرخاب بي ــرگ س ــس از م  975پ

ــه جــاي او نشســت کــه   ق پســرش ســلطانعلي ب

ــا مــرگش   ســه ســال بيشــتر حکومــت نکــرد و ب

بــرادر وي بســاط بيــگ بــر حکومــت اردالن     

ــگ     ــلطانعلي بي ــران س ــا پس ــت. امّ ــت ياف  -دس

هـــاي کـــه دختـــرزاده ،تيمورخـــان و هلوخـــان

 

                                                                               
لت         . 1 ــهرزور دخا ماني در امور شـ ــالطين عث از اين زمان سـ

 ايي از هگماشتند. براي نمونهکردند و  براي آن بيگلربيگي ميمي

ــان از     ــن نش ــد و اي ــتاجلو بودن ــلطان اس منتشاس

هـا و امـراي قزلبـاش دولـت     لت بـين اردالن وص

بــه هــدف دســتيابي بــه حکومــت  -صــفويه دارد

مــوروثي و جلـــب حمايـــت در برابـــر بســـاط  

بيــگ، بــه دربــار شــاه اســماعيل ثــاني روي      

مـرگ پادشـاه    بـا و  طـوالني شـد   آوردند. انتظـار 

ــاع ، آن  ــدن اوض ــفته ش ــفوي و آش ــا ص ــت ه دس

سـر   ،تـر پسـر بـزرگ   ،تيمورخـان  ند.خالي برگشت

ــگ   ــه شــورش برداشــت و قلمــرو بســاط بي را ب

. در نتيجــه بــين آن دو ســتيزه و   غــارت کــرد 

گـاه کـه بسـاط سـلطان     دشمني در گرفـت تـا آن  

ــر     ــت بـ ــان توانسـ ــت و تيمورخـ ــا رفـ از دنيـ

حکومــت اردالن دســت يابــد. بــه ســبب ضــعف 

دولــت صــفويه، تيمورخــان از ســلطان مــراد     

( 87-88: 1377عثمــاني اطاعــت کــرد )بدليســي، 

 ،خـواهي بـود  طلـب و زيـاده  ون فرد جـاه . وي چ

در پــي ســلطنت و قــدرت بــه مقتضــاي شــرايط 

گاه به سـوي صـفويه و گـاه بـه سـمت عثمـاني       

ــي ــدا م ــل پي ــا دســتتماي ــرد. او ب ــه ک ــدازي ب ان

قلمــرو امــراي اطــراف و تاخــت و غــارت آنهــا، 

ــن زد و   ــان را دامـ ــمني آنـ ــدگي و دشـ  ،رنجيـ

ــاراج  ،ســرانجام ــن تاخــت و ت ــادر يکــي از اي  ه

کشــته شــد و هلــو خــان بــرادرش بــر حکومــت 

اردالن مستولي شد. هلوخان بـا اينکـه بـه دربـار     

بــا صــفويه نيــز  ،ســلطان مــراد عثمــاني پيوســت

ــه در    ــت و توانســت ک ــيش گرف ــدارا پ ــو م طري

 ،بــه اســتقالل  ،اردالن بــدون مــانع و منــازعي  

ــد)   ــي کنـ ــک: حکمروايـ ــان: نـ  ؛88 -89 همـ

                                                                               
، 133: 1389: ســـالنيکي،نکها، ها و عزل و نصـــباين دخالت

342 ،404 ،433 ،442. 
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ــنندجي،  ــي،  ؛99 -102: 1375ســـ : 1383قمـــ

2/908  .) 

 با پيشروي جغرافيايي ترکان ،بدين ترتيب   

ظهور  ،پس از آن ،عثماني در شرق زاگرس و

صفويان در غرب، در اوايل سدة دهم هجري، 

ها در  نقطة تالقي اين دو امپراطوري رقيب اردالن

از  ،ناردالقرار گرفتند.  شرايط راهبردي قلمرو بني

 سوياز  ،ا و صفويانهعثماني کوششو  سو،يک 

ا هبراي سلطه بر کردستان بزرگ پاي اردالن ،ديگر

به دايرة اختالفات دو  ،خواسته يا ناخواسته ،را

دولت عثماني  کوشش هايرغم دولت کشانيد.  به

در جلب نظر امراي کُرد و جذب بسياري از آنان ، 

هايي بود که با حکومت اردالن از معدود امارت

-ي خود در مناطو تحت سيطرهحفظ استقالل داخل

به عنوان متّحد يکي از دو قدرت به گاه گاه  ،شان

شدند. اما از ظاهر مي  -عثماني و صفويه - رقيب

دورة حکومت شاه عباس اول، حکام اردالن که 

هاي محلي را در نتيجة پي حکومتدرسقوط پي

سياست تمرکزگرايي اين پادشاه شاهد بودند، براي 

در تحوالت پيشِ رو و دستيابي  حفظ موقعيت خود

به جايگاهي درخور، به دولت مرکزي ايران 

پيوستند و در مقام مرزبان در بخشي از مرزهاي 

غربي  نقش مهمي در دفاع از تماميت ارضي ايران 

 در برابر دولت عثماني ايفا کردند.

 

 

 

                                                                               
ــري . 1 ــري،حديقه ناص ــال جلوس   تاريخ مردوخو  تحفه ناص س

 اند .ذکر کرده ق996لوخان را هه

 
 

مناسبات خاندان اردالن با دولت صفويه در دورة 

  ق.(.  ه 998ـ1026)لو خان اردالن هه

حکومت  1ق  998مقارن گونه که گذشت، همان

به گزارش  خان رسيد. بنا )هلو(لواردالن به هه

با سلطان اول کار طرح موافقت »ي درمورخان محلّ

انداخته و با شاه عباس مراد ـ پادشاه روم ـ در

 «صفوي نيز مصلحتاً ابواب صداقتي مفتوح ساخت

 وي .(89: 1377؛ بدليسي،  46: 2005)مستوره، 

قالع  ،هاي قدرت خويشپس از استحکام پايه

را امارت اردالن  ةهاي چندگاننظامي و پايتخت

-النگاه اردترين تختآن، مهمتا پيش از  توسعه داد.

 ةلوخان  قلعا از همين دوره، ههلم بود. امّز ةها قلع

ا الحاق ها بود بنتر پايتخت گوراکه پيش را پلنگان

کرد و قالع مريوان و  آباد ،مارت، مساجد و بازارع

و  (20: 2536) اردالن،  2آباد را نيز بنيان نهادحسن

 کالم اوحکومت استقالل و استبداد ماال در»چنان 

 (که ديگر به هيچ89: 1377بدليسي ،«)ر شدرا ميسّ

يک از امناي دو دولت صفويه و عثماني اعتنايي 

 نمي کرد.

تحت  ةمنطق ،لوخانکه هه مقارن اين زمان   

: 1379)مردوخ ، «  مملکت مستقله»فرمانش را 

( 103: 1375سنندجي، «)دولت عليحده»يا  ،( 324

صفويان تقويت حکومت  سياست اصليناميد، مي

-کمالطوايفي بود )ملوك برچيدن بساطمرکزي و 

شاه عباس با دستاويز  از اين رو، .( 78: 1380داول، 

سپاهي ده هزار  ق. 1019ه در ئلقرار دادن اين مس

                                                                               
خت مهم .2 عةزلم)ظلم(،       هاي اردالن گاه ترين ت يب: قل به ترت ها 

ــن     عة حسـ گان ، قل عة پلن ندج،       قل ــن ــخي سـ يک فرسـ باد در  آ

سال        سنندج که از  سنه(يا  شد ) دارق 1046سينه) :  نکالحکومه 

 (343 -344: 1390مستوفي بافقي، ؛82: 1375سنندجي،
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نفري به سرکردگي حسين خان حاکم لرستان، براي 

 لوخان روانهتسخير کردستان اردالن و تسليم هه

، 103: 1375؛ سنندجي، 49: 2005)مستوره،  کرد

اولين مصاف سپاه دولت مرکزي   .(ق1012در سال

اي جز شکست براي صفويان نداشت. نتيجه

اصلي براي دولت ح هاي بعدي نيزلشکرکشي

 ،ت سپاه کردستانصفوي نداشت. جسارت و حميّ

آن داشت تا خود در رأس  شاه مقتدر صفوي را بر

لوخان شود ) مقابله با هه ةسپاهي عظيم روان

 .(21: 1387قاضي،؛ 103-104: 1375سنندجي، 

در برآورد از شرايط ، مشاوران پادشاه صفوي

و  ريوااستها، استراتژيکي کردستان، وضعيت راه

جويان اردالن استحکام قالع نظامي و اقتدار جنگ

: ) نکنمودند، رويارويي نظامي را صالح ندانستند

که هر نوع اقدام  چرا (.104 -105: 1375سنندجي، 

نظامي ديگر براي فتح کردستان، در شرايطي که 

 توسعه اهداف در پيِرك طلب تُسالطين فرصت

ممکن بود  بودند،در مرزهاي غربي  ة خودطلبان

رقابت با  ةلوخان به صحنآنان را در حمايت از هه

اي که در آن مقطع ئلهدولت صفوي بکشاند. مس

 ةهاي شاه عباس درباربا سياست سياسي چندان 

 نداشت.   خوانيهم اين رقيب مهم

شاه عباس بدون درگيري نظامي پس از     

-هه مي برايپيغا ،توقفي چند روزه با ارسال سفير

-پسرت خان»و از او خواست که  لوخان فرستاد

با جمعيت معقول به موکب ظفر احمد خان را 

يد که به خدمات مرجوعه قيام و يقرين روانه نما

)قاضي، « اقدام نموده و سرافشاني به عمل آورده

 ردالنابنيديپلماسي  راهتا از  کوشيدو . ا(23: 1387

کل درآورد بر مش نفوذ قدرت خويش ةدر داير را

ر منابع تبيشگزارش  بنابر. غلبه کند اين دولت محلي

لوخان پس از دريافت فرمان شاه عباس ، ههمحلي

 ،شور با بزرگان دستگاه حکومتي خويش ةدر نتيج

خور درهاي کشو پيش خان احمدخان را با هدايا

، ؛ سنندجي21: 2536)اردالن، کرداصفهان  ةروان

 ،لوخانههپذيرش مصالحه از سوي  .(107:  1375

هاي رغم آنکه قلمرو او در پناه کوهستانبه

 لقابل تأمّ ،نموداگرس ايمن ميناپذير زتسخير

هاي مذهبي تفاوت رغم بهرسد ه نظر مياست. ب

رد همچون هر کُ ،لوخاناردالن با صفويان، ههنيب

 تبه پيوستگي نژادي و زباني خود با هويّ ،ديگري

و خاطر تعلّملي ايراني آگاه بوده و احساس 

 ،بيشتري نسبت به ايران داشته است. عالوه بر اين

دولت ايران و عثماني و دو اختالفات مرزي بين 

هاي غربي دامنه اردالن دربنيانحالل مستملکات 

تالقي دو امپراطوري، در طي  ةيعني نقط ،زاگرس

ا در هويژه پس از پيروزي عثمانيهب ،ساليان نبرد

از داليل اصلي اين  يکي ديگر ،چالدرانجنگ 

-يکه م لوخان دريافته بودهه . تسليم و رضا بود

در شرايط سياسي آن روز کردستان بزرگ،  بايست

ات بقاي حي ضمانت برايکه بسياري از امراي کرد 

شان ناچار به پذيرش چتر حمايتي يکي از سياسي

ر دي ،متمرکز و مقتدر شده بودند، ناچار هايدولت

تند وانستکه نمي هان و عثمانيبين صفويا ،يا زود

هايي چون موقعيت امارت نسبت به سرنوشت و

در  انتخابش را بکند. وي ،اعتنا باشندبي اردالنبني

راث حفظ ميکه نيک آگاه بود  ،مقام وارثي شايسته

-ن حمايت و پشتيباني سلطنتي را ميارضي اردال

 جغرافيايي ةا که آخرين برآورد از نقشطلبد. از آن

 بيانگر آن بود که قلب پيشينيانشجا مانده از به
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هاي شرقي زاگرس کوهپايهميراث ارضي اردالن در 

در انتخاب بين ايران و  بنابر اين، ،واقع شده است

 ،ردالنالمرو سياسي بنيعثماني نظر به موقعيت ق

تداوم بقاي حکومت اردالن را در پيوستگي به ايران 

 .(85: 1380، داولمکدانست ) 

سلطه بر کردستان موضوع شاه عباس در   

هه ، اعالم تابعيت امير مقتدر اردالن به رغم اردالن

از اين رو، به دانست. خود را پيروز  نمي ، لو خان

 به ترفندهاي گوناگون کوشيد تا خانِ اردالن را

لوخان در جواب آمد و شد هه دربار بکشاند. پاسخ

 هد ايندربار صفوي به خوبي شا اعزاميسفراي 

سفر به اصفهان را بي بازگشت  قضيه است که وي

لوخان . مقاومت هه(41: 1377دانست )باباني،مي

در برابر فرامين شاه صفوي در دعوت از او، شاه 

ديگر آخرين  ايآن داشت تا با نقشه عباس را بر

م ه پايگاه قدرت مستقل در کردستان اردالن را در

محلي را در بشکند و جذب و ادغام اين حکومت 

حکومت مرکزي به سرانجام دلخواه برساند. 

حضور خان احمد خان در دربار اين فرصت را در 

ا زودي به داد. وي باختيار پادشاه صفوي قرار مي

جلب اطمينان خان احمد خان، او را در سلک 

آورد و با برقراري پيوند ازدواج نزديکان خويش در

حمد خان، کاله خانم با خان ازرين بين خواهرش

ا بي بسَهاي نَوابستگي ةخاندان اردالن را در داير

:  1375، خاندان صفوي وارد ساخت )سنندجي

اقدامي که به مذاق  .(92: 1384؛ وقايع نگار، 107

اين ي از آن، برداشتلوخان خوش نيامد و در هه

را زنگ خطري براي ضربه زدن به استقالل پيوند 

ها نآ مذهبي داخلي حکومت اردالن و اعتقادات

 .(43ـ44: 1377) باباني،  تعبير کرد

جوان  ةزاد خان ةاقامت چند سالشاه عباس     

ن به شرف دامادي خاندان صفويه اردالن که اکنو

ر د را واتا  کردبرداري بهره ،به خوبي ،آمده بوددر

جهت اجراي مقاصد مورد نظر خود در دربار 

 عباستربيت کند. عالوه بر پيوند ازدواج، شاه 

وقت زيادي را صرف آموزش خان احمد خان 

هاي نظامي خود و او را در لشکرکشي کردجوان 

شرکت داد و عقايدش در بارة حکومت، اصالحات 

هاي تمرکزگرايانه را به او القا کرد. البته و سياست

فرزند حاصل از اين ازدواج به نام سرخاب بيگ 

، کيناندر دربار شاه به عنوان گروگان باقي ماند )

(. بنابراين، در 116: 1390کجباف،   ؛ 58: 1376

فرمان خان احمد خان را با خلعت و ق  1025

: 1377، منشي) کردکردستان  ةحکومت اردالن روان

ف به برکناري لّخان احمد خان مک .( 2/1432

در اولين فرصت وي پدرش از حکومت بود. 

 ةحضور خود در کردستان به عنوان نخستين نمايند

مي دولت صفوي با تطميع و جذب پنهاني رس

يک کودتاي خانوادگي  طيِ ،بزرگان و اعيان محلي

با همراهي مادرش، پدر را از حکومت بر کردستان 

 دستدربار وي را  ةاردالن خلع کرد و طبو خواست

تا پايان عمر در دربار  که کرداصفهان  ةبسته روان

: 1377. منشي، 24: 1387صفوي ماند )قاضي، 

. در نتيجه، (195: 1383؛ وحيد قزويني، 3/1529

بر مملکت » احمد خان با حمايت شاه عباسخان

موروثي مستقالً مستولي گشت و جميع قالع 

« منازعي به دست آوردواليات والد خود را بي

لو خان در اين زمان (. هه130: 1388نگار ، )سوانح

سال سن داشت و به سبب پيري و  80بيش از 

ناتواني در ادامة کشمکش با پسر که از حمايت 
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 گيري از قدرتدربار صفوي برخوردار بود ، کناره

و ماندن در اصفهان را پذيرفت و شاه عباس نيز با 

نظر التفات بر او به واسطة خدمات پيشين اين 

) خويش قرار داد سلسله، وي را مورد عنايت 

خان جوان  ترتيب،بدين  .(3/1530: 1377، منشي

به عنوان اولين حاکم رسمي وابسته به دربار 

قدرت اردالن تکيه  ةق بر اريک1026 صفويه، در

و با تصرف ملک موروث به استقالل حاکم 1زد

،  1528 : همان) اردالن و بيگلربيگي شهرزور شد

ان نيز در لوخ. هه(111: 1375سنندجي،  ؛1784

سال، بي آنکه  90ق در سن افزون از 1036سال 

؛ 3/1784: 1377بيمار باشد، از دنيا رفت)منشي، 

 (.234: 1366استرآبادي، 

 

مناسبات خاندان اردالن با دولت صفويه در دورة 

  ق(1026 ـ1046خان احمد خان )

روابط خان احمد خان با دولت مرکزي را 

اول  ةم کرد. دورمتفاوت تقسي ةبايستي به دو دور

و در ق  1039تا  هاي مورخان کُرددر نوشته که

ق  1044آثار مورخان رسمي دربار صفويه تا سال 

 اي بود که روابط حسنه و دو، دورهتداوم داشت

به  توان از آنو مي اي بين طرفين برقرار بودسويه

گرايي بين حکومت محلي اردالن و دولت هم ةدور

ان از تودورة دوم که مي د.تعبير کر صفويه مرکزي

 

                                                                               
ــتن خان احمد خان روايات          . 1 ــسـ در مورد تاريخ به تخت نشـ

متفاوتي در منابع محلي ذکر شده است: قاضي، مستوره و مردوخ  

ــال   ــال   ق1025به سـ به سـ ند.  1022،واردالن،  ــاره دار ق اشـ

( هرچند تاريخ حکومت خان احمد خان 111: 1375ســنندجي) 

   ، در آغاز شرح حکومت وي نوشته ق آورده 1048 تا1026   را 

 

آن به دورة واگرايي تعبير کرد، از زماني است که 

گردان شد و به خان احمد خان از صفويه روي

 دورة اول،در  جويي پرداخت.نافرماني و ستيزه

 ،مشروعيت سياسي از شاه دريافتبا  هااردالن

هاي نظامي، خود را در بخش ترين کارکردهايمهم

 سياسي، اقتصادي و... بر اساس اشتراکات موجود 

تأمين منافع و مصالح ملي، تثبيت قدرت  همسو با

اي ه، حفظ تماميت ارضي و تحکيم بنيانمرکزي

ترين نمودهاي از مهم کار گرفتند کههسلطنت ب

توان به موارد مي و همکاري گراييعيني اين هم

 اشاره کرد:  زير

 وقع ماليات به دربار؛.پرداخت به م1

 . دفع شورش طوايف بلباس و مکري،2

 . سرکوب طوايف داسني و خالدي، 3

. فتح کوي، حرير، رواندوز، عماديه، ، موصل 4

 و نواحي ديگر، 

. شرکت در محاصرة کرکوك ، بغداد و فتح  5

 1744، 1693، 3/1671: 1377اين نواحي ) منشي، 

: 1375، سنندجي ؛92-93: 1384وقايع نگار،  ؛

 ؛(112 -118

ها و انتقال آنها . دستبرد به احشام عثماني 6  

 (.216: 1383به محدودة حکومتي خود )وحيد ، 

دست يک» شاه عباس  ،در پي فتح موصل 

ل به جواهر، يک قبضه خنجر دسته لباس مکلّ

ع الماس با يک رأس اسب تازي و تيپ طال مرصّ

                                                                               
ــال     ــتقالً حاکم و    1014خان احمد در سـ هجري مقتدراً و مسـ

فرمانگذار پدر گرديد و همين تاريخ را پايان حکومت هلوخان            

ذکر کرده است. در تطبيو گزارش منابع محلي با منابع غير محلي 

گزارش                      يو آن  ق يخ د لوس و تــار ج گي  ن گو چ مورد  در

سال     شتري با منابع غير هم ق (1026سنندجي) محلي  خواني بي

 تر باشد.رسد به حقيقت نزديکو به نظر مي دارد
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خان  به موجب فرمان مرحمت عنوان به افتخار

احمدخان ايفاد داشته و سران سپاه و افراد قشون 

: 1375)سنندجي ،« را مناصب و مواجب داده....

هفت سال و سه خان احمدخان که به مدت . (116

ها با سپاه اردالن حضور فعال ماه در اين لشکرکشي

داشت توانست بار ديگر حدود قلمرو خود را 

گسترش دهد و بخش وسيعي از مستملکات 

زاگرس  هاياردالن را در غرب دامنهبنيافيايي جغر

. مورخ دربار شاه (328: 1379اعاده کند )مردوخ، 

زمان وي، در ميان « عظام کرام»عباس در ذکر امراي

طوايف اکراد که رتبة ايالت و خاني و سلطاني 

داشتند، خان احمد خان اردالن را با همين رتبة 

امراي  خاني و عنوان بيگلربيگي شهر زور و از

( که 3/1809: 1377بزرگ ياد کرده است)منشي، 

نشان از شأن و موقعيت او و نيز ارتقاي جايگاه 

 نخبگان کرد در دولت صفويه دارد.

با مرگ شاه عباس اول و جلوس شاه صفي 

در تداوم رابطة حسنه ق(  1038 - 1052سلطنت: )

ميان حکومت محلي اردالن و دولت مرکزي، خان 

ق به ديدار پادشاه 1038ن در احمد خان اردال

دريافت، سپس به « بوسشرف پاي»صفوي آمد و 

مرخص شد)وحيد « شورش دماغ»علت بيماري

به » (. به روايتي، چون شاه صفي 227: 1383،

، حکيم فخرالدين « صحبت او ميل تمام داشت

احمد فرزند سليمان را که در زمرة اطباي حاذق 

روانه نمود که به  دربار بود همراه او کرد و خان را

(. 64: 1368الکا و جا و مقام خود برود)اصفهاني، 

 

 

 

 

 

از آن پس، خان احمد خان تا پيش از نافرماني، 

ي غربي ـزي  در نواحــهمسو با اهداف دولت مرک

ايران اقداماتي کرد که مورد عنايت شاه صفي نيز 

ق خان زاده 1039االول شد. او در ربيعواقع مي

يت سُهران از نواحي کردنشين خانم کُرد حاکم وال

گزار عثماني را که به قلمرو اردالن لشکرکشي باج

کرده بود دستگير و با جمعي از نيروهاي او که اسير 

ها و غنايم به دربار شاه شده بودند با سرهاي کشته

؛ 33 -34: 1317صفي فرستاد ) نک: ترکمان، 

  .1(68: 1368اصفهاني، 

فوي در شرح هاي مورخان عصر صدر گزارش

 لشکرکشي سردار عثماني، خسرو پاشا وزير اعظم

-از دياربکر براي تصرف بغداد، در اواخر ماه ربيع

احمد خان سخن به ميان ق ، از خان1039االول 

اند. سردار عثماني به تحريک برخي از کردها آورده

از رفتن به بغداد منصرف و به سوي شهرزور و 

خان احمد خان کرکوك و منطقة تحت حکمروايي 

کند. عالوه بر تحريک برخي از اکراد  و حرکت مي

احمد به نام ميرمأمون که به استقبال برادر خان

سردار عثماني رفته بود و کليد تمامي قالع را به او 

تحويل داده بودند، بيماري)خبط دماغ و 

احمد نيز عامل ديگري بود که ماليخولياي( خان

ت تا قلمرو اردالن را خسرو پاشا را به طمع انداخ

اد، اي از اکرتسخير کند. به روايتي ميرمأمون و عدّه

احمد خان که در همدان مشغول در غياب خان

مداوا بود، کساني را نزد خسرو پاشا فرستادند و او 

را دعوت به تسخير بالد اردالن کردند؛ ر سا و 

                                                                               
تر،         .1 بيشــــ هي  ــه، نــکجهــت آگــا  ؛45 -46: 1380: وال

 ؛3/1527و 2/1304: 1377منشي،   ؛238 -239: 1366استرآبادي، 

 50: 1367قزويني، ؛ 228:   1383وحيد،
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اعيان قبايل و عشاير کرد اردالن نيز اطاعت کردند. 

عنبر را تعمير هرزور وارد شد و قلعة گلاو به ش

کرد و  بخشي از نيروهايش داخل قلعة مريوان 

شدند. اين امر منجر به درگيري بين نيروهاي 

اعزامي شاه صفي و سپاه عثماني شد که مدّتي به 

؛ حسيني 37 -50: 1388نگار، درازا کشيد )سوانح

(. 68 -71: 1368؛ اصفهاني، 231: 1388تفرشي، 

آورد و عثماني سپس به سوي همدان روي سردار 

اين شهر که مردمانش به دستور شاه آن را تخليه 

کرده بودند به دست وي افتاد. امّا  اندکي بعد،  

-همدان را ترك کرد و به سوي بغداد رفت )سوانح

؛  50: 1367قزويني،  ؛ 42 -43: 1388نگار،

هاي سپاه شاه ( و درگيري82 -83: 1334مالکمال، 

-: سوانحنکبا او  در آنجا ادامه يافت) صفي

 (.45 -58: 1388نگار،

ق( خان احمد خان به 1039رجب ) 13در 

هاي اردوي شاه صفي وارد شد و مورد نوازش

شاهانه قرار گرفت و پادشاه صفوي به او التفات 

د ــلطنت آوردنــرد و او را به مقر ســژه کــوي

بر (. امّا چون هر روز خ75: 1368)اصفهاني،

پيشروي سردار عثماني به مناطو تحت حکومت 

احمد خان و نيز به سوي همدان به شاه صفي خان

ذيحجة همان سال خان اردالن را  19رسيد، در مي

-مرخص کرد که به قلمرو خود برگردد. در جمادي

احمد خان مقداري االول همين سال مالزمان خان

ار بغنايم از سپاه عثماني به دست آوردند و به در

شاه صفي فرستادند و در ماه رجب نيز علي بيگ 

زلم وکيل خان احمد با ترفندي بر سپاه عثماني 

يورش آورد و تعداد زيادي را کشت و چندين نفر 

را به اسارت گرفت و به حضور شاه صفي فرستاد 

(. در گزارشي مربوط به 83،96-78، 70،74)همان:

ق آمده است که بيگلربيگي 1039حوادث سال 

همراه با بيگلربيگي  ]خان احمد خان[هرزورش

انگيزان اکراد عراق عرب، فوجي از اشرار و فتنه

حدود موصل و کرکوك و شهرزور و متمردان 

پرداختند و تبرد و تاراج ميــعرب را که به دس

 کنندموجب نگراني مردم شده بودند سرکوب مي

سازند )ترکمان، و امنيت را در آن نواحي برقرار مي

1317 :30.) 

احمد خان، که بهبودي يافته بود، به خان

کردستان بازگشت. طوايف اردالن با شنيدن اين 

گردان شده ها رويخبر از اطاعت و انقياد عثماني

احمد خان توانست و به خدمت وي شتافتند. خان

که قالع و مناطو را به تصرف درآورد و ميرمأمون 

همدست شده  را با جمعي از سرکشان کُرد که با او

و ماية اين فتنه و فساد شده بودند به دربار شاه 

ان احمد خصفي فرستاد. در نتيجه، بار ديگر خان

در واليت کردستان مستقر شد و نواحي شهرزور 

و قلعة مريوان و حصار پلنگان از قالع مستحکم 

آن ناحيه به تصرف طوايف اردالن درآمد و اوضاع 

بيشتر شاه صفي را به حاکم آرام شد. اين امر توجّه 

؛ ترکمان،  234: 1388اردالن جلب کرد ) تفرشي، 

احمد خان (. خان72 -75: 1380؛ واله، 57: 1317

اي که به شاه صفي نوشت و در روز هفتم در نامه

ق به دست او رسيد، خبر تصرف  1040محرم سال 

قلعة پلنگان از دست ميرمأمون و نيز دستگيري او 

عدادي از نيروهاي عثماني را به شاه و عامالنش و ت

رساند. همچنين در اين نامه قيد شده بود که 

مستحفظان سردار عثماني بر قلعة مريوان فرار کرده 

و اين قلعه نيز تصرف شده است. شاه صفي از اين 
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خبر شادماني شد . چند روز بعد، ميرمأمون و 

جمعي از اسرا را به دربار شاه صفي آوردند. شاه 

رايم اسرا گذشت و آنها را آزاد کرد امّا مأمون از ج

خان را به وکالي امامقلي خان سپرد که در واليت 

؛  97 -98: 1368فارس تحت نظر باشد)اصفهاني،

صفر آن  19(. در 239 -240: 1366ترآبادي، ــاس

سال نيز پيکي از جانب خان احمد خان خبر 

تصرف قلعة اورامان را به شاه رسانيد)اصفهاني، 

ق خان  1041ذيقعده  9(. حتّي در 100:  1368

احمد به شاه صفي خبر داد که در عثماني و در 

چري و نظامي آنها درگيري ميان نيروهاي يني

اي پديد آمده شديدي رخ داده و شورش گسترده

است. ظاهراً قصد داشت شاه را تحريک به 

لشکرکشي کند، ليکن شاه صفي اقدامي نکرد و 

، ؛ وحيد135: 1368د)اصفهاني، داري کرخويشتن

احمد در نواحي غربي (. خدمات خان231: 1383

در مقابله با نيروهاي عثماني و تصرف شهرها چنان 

در ديدة شاه صفي مهم جلوه کرد که وقتي خان 

اردالن در بغداد به حضور شاه رسيد، او را تحسين 

با   «وفور توجه و التفات»کرد و آفرين گفت و از 

و  نشستدوستانه و ويژه به صحبت مي او  خيلي

حتي در رکاب شاه صفي، بيش از زمان شاه عباس 

 (.59: 1317ارجمندي و عزّت يافت)ترکمان، 

ان در ــان احمدخــي خــمکاري و مرزبانـه

هاي بعد، پيوستگي با دولت مرکزي در سال

ق وي به 1042همچنان، ادامه پيدا کرد. در ذيقعدة 

ي رودخانة زاب گِرد آمده و کردهايي که در حوال

قصد دستبرد داشتند حمله کرد و نيروهاي عثماني 

نگهبان قلعة ارسبيل را شکست داد و بر بسياري از 

 شامل ارسبيل و  -نواحي متعلو به سعيدخان کُرد

را  ريزحوالي موصل و ناحية سلجه، سقالباد و کله

تاخت و تاز و نابود  -همراه با کوجريز و قحطران

در اين يورش اسراي فراوان و غنايم بسيار به کرد. 

دست او افتاد و نيروهايش سالم باز گشتند. خان 

اي به اطالع شاه اردالن خبر اين پيروزي را طي نامه

ذيحجه(، غنايم  21رساند. در  ماه بعد)صفي 

شدگان احمد همراه با سرهاي کشتهارسالي خان

 يدـفي رســاه صــل به دربار شــية موصــناح

(. در 234: 1383؛ وحيد، 163: 1368)اصفهاني،

گزارشي، اين حمله به دستور خود شاه صفي 

صورت گرفت و نيروهاي او به همراهي نيروهاي 

خان اردالن، در نواحي موصل و جزيره، بر 

نيروهاي عثماني و اکراد آن ديار که احتمال 

ت بردند که با موفقيخطرآفريني داشتند يورش مي

احمد در اين عمليات . عملکرد خانهمراه بود

مشترك مورد پسند شاه واقع شد و او را مشمول 

( . 177: 1380عواطف و احسان خود گرداند)واله،

 آميزمسالمتگزارش هاي ديگري در بارة همکاري 

 1045شاه صفي تا سال   احمد خان اردالن باخان

، در منابع تاريخي آمده است )نک: اصفهاني ق 

: 1383؛ وحيد، 180، 176، 173،  169:  1368

 (. 189: 1380؛ واله، 253

رغم آن همکاري وقايع بعدي نشان داد که به

آميز خان اردالن اوليه و تداوم رابطة حسنة احتياط

گرايي شکننده و ناپايدار و پادشاه صفوي، اين هم

خان  احمدبود. با همة التفاتي که شاه صفي به خان

گماشتن اطباي حاذق در درمان  اردالن داشت و با

کوشيد، به زودي، با آشکار شدن بيماري او مي

روابط و مناسبات سرکشي و نافرماني خان اردالن، 

ولت مرکزي وارد حکومت پيراموني اردالن با د
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و  هاکنشبا توجه به نوع  کهاي تازه شد مرحله

ن توان از آمي عملکرد طرفين نسبت به يکديگر

ق، که  1046تا . از آن پس يي کردتعبير به واگرا

و  اي از نافرمانيافت، دورهاحمدخان وفات يخان

چه فرما شد. آنبر روابط طرفين حکم جوييستيزه

-گرداني خانروي در ذکر سببي در منابع محلّ

سرخاب فرزندش، خان آمده است کور شدن  احمد

به دست شاه صفي بود. سرخاب بيگ که به  ،بيگ

تار رف تداومر اصل براي تضمين و د گانرسم گرو

سياسي والي اردالن در مرکز فرمانروايي خويش، 

با سعايت و  برد،صفوي به سر ميدربار  در

از جمله  بدخواهي و تحريک دشمنان والي اردالن

شاه صفي از آن  ر، نابينا گرديد.خان لُورديشاه

دن به دليل منتسب بو ،سرخاب بيگ نگران بود که

-يپ هواي سلطنت در سر داشته باشد. ،به صفويان

 احمد، دگرگوني حاالت روحي خانمد اين اقدامآ

 سال از ادارةت يکبه مدّ اي کهبه گونهخان بود 

سنندجي،  ؛ 65 -67 :2005مستوره، )ماند امور باز

پس  ز اين رو،ا (.29 :2536اردالن،  ؛119: 1375

 ها که به هدفعثمانيدر پيوستن به » ياز بهبود

خريب و نابودي قلمرو اردالن به بخش غربي اين ت

 ترين ترديدي به خودمک ،مناطو نزديک شده بودند

علم طغيان  ايران و عليه دولت مرکزي« راه نداد

داول، ؛ مک120: 1375نندجي، ـ) س تــراشــبراف

 »نگار عصر شاه صفي، . به تعبير واقعه(86: 1380

، داعية يکباره چشم از تفقّدات شاهانه پوشيده

سرشت راه داده، توسّل به نافرماني در خاطر ظلمت

بوم جسته، به  و تيرگان آن مرزواُلت روم و درون

حاکم موصل پيوسته، برخي از ايل خود را از آب 

 نگار،سوانح«)گذرانيده به طرف موصل فرستاد

1388 :131.) 

دولت عثماني خان که از سوي  احمدخان

 با تاخت ،حکومت موصل و کرکوك را يافته بود

ر، کرمانشاه، سنق ،و تاز در بخشي از صفحات غربي

همدان، خوي و اروميه را به تسخير خود درآورد 

الستقالل اخان احمد اردالن پادشاه ب»نام هو ب

و در منابر و  کرد ضرب سکه« ممالک کردستان

خواندند نامش خطبه همساجد نقاط مفتوحه ب

: 1375؛ سنندجي، 329 -330: 1379)مردوخ، 

احمد گرداني خانهاي محلّي روي. در نوشته(120

ق ذکر شده و مدّت حکمروايي 1041از صفويه از 

(، 329 -330: 1379مستقل او را پنج سال )مردوخ، 

يا هفت سال در موصل و کرکوك)سنندجي، 

هاي نگاشتهاند. امّا در وقايع( آورده120: 1375

ق گزارش همکاري وجود 1044عصر صفوي تا 

 1045دارد و تمرّد او پس از اين تاريخ)حدوداً از 

ق آمده 1046ق( است ؛ زيرا در ذکر حوادث سال 

 ]خان احمد [خياالت فاسد راهزن هوش او» که 

گشته به ساغر نمک به حرامي مدهوش شد و 

: 1368)اصفهاني، « ارادت فاسد به خاطر رسانيد

به مخالفت با شاه صفي پرداخت و به  ( و236

 استرآبادي،  (239: 1380)عثمانيان پيوست. واله

وقايع  ( ذيل57: 1367( و قزويني)254: 1364)

اند. مالکمال در حوادث سال ق آورده1045

احمد چون مکرر خان»ق آورده است که 1045

« اخته نيامدــا ســهد و او بهانهــخان را طلبيدن

( ، شاه صفي تصميم به 91 -92: 1334)مالکمال، 

 براندازي او گرفت.

از قلمرو  سپاهياقدام، شاه صفي در پي اين 

و  سيآقابيگ قوللربه فرماندهي سياوش  عليشکر
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جمعي از غالمان و شاهرخ سلطان اميرآخورباشي 

قدّم و آقاخان م لرستانبيگلربيگي خان ورديو  شاه

با و علي بيک زلم از مالزمان خان احمد 

اميرآخوران آن حدود ، به دفع حاکم اردالن اعزام 

 92: 1334؛ مالکمال،  254: 1364) استرآبادي، کرد

اردالن از  ، نيروهايدر مريوان دو سپاه( با تالقي 

 تاب مقابله با لشکر دولتي را نياورد نبردهمان اوان 

از  اورامان ةقلع تصميم گرفت دراحمد خان و خان

ي ، امّا نيروهاي دولتدگيرپناه  رقالع مستحکم آن ديا

مانع شدند. در نتيجه، به جنگ پرداخت که شکست 

خورد و به سوي قزلجه و شهرزور فرار کرد. در 

اين درگيري بسياري از نيروهايش کشته و يا اسير 

ت ــي ايلخي وي به دســدند. اموال و تمامــش

 مان هم به تصرفاعة اورفرماندهان صفوي افتاد، قل

. خان احمد از احمد پاشا مشهور  دمروها درآاين ني

به کوچک احمد که از طرف سلطان عثماني به 

ماشته شده گحکومت موصل و ماردين و آن حدود 

ي او نيز پذيرفت و با لشکر ،بود تقاضاي کمک کرد

امّا کوچک احمد در جنگ ران به کردستان آمد. گ

احمد خان با نيروهاي شاه صفي کشته شد و خان

ر به موصل فرار کرد. اندکي بعد خبر فوت ناگزي

اي که بدان دچار شده بود، به او، به سبب عارضه

؛ 239 -242: 1368دربار صفوي رسيد) اصفهاني، 

» به تعبير مورخ آن دوره  .1.( 68: 2005مستوره، 

به درد نمک به حرامي گرفتار گرديده رخت قرار 

با   (.245: 1380واله، «)دــکشيــبه دارالبوار م

احمد خان، ايالت کردستان فرار خان وشکست 

 

 

 

 

 

اردالن با همة قالع مستحکم آن به دست نيروهاي 

هربان مزلم و  عقال دولتي افتاد. سرداران صفوي نيز

را نگه داشته، عالوه بر تعمير  آبادنــو حس

 واستحکام آنها، نگاهبانان کاردان بر آنها گماشتند

اسباب و   ردند.را با خاك يکسان ک و ساير قالع

اموال خان احمد خان را به دربار شاه صفي 

: 1380. واله، 242: 1368فرستادند)اصفهاني، 

غنايم و خزاين و کليد هفتاد »(. به روايتي، 244

قلعه که در تصرف او بود به دست غازيان 

(. از 133: 1388نگار، سوانح«)آيدظفرفرجام درمي

ان ي سلططرف شاه صفي، حکومت قلعة زلم به عل

زلم، قلعة اورامان به عباسقلي سلطان و الکاي بانه 

فرمان (.  278: 1383به اسمعيل داده شد)وحيد، 

-سليمان خان ميرعلمبه نام  نيز حکومت کردستان

برادري خان احمدخان صادر شد  ةنو اردالن الدين

لطنت شاه صفي به استقالل در ــکه تا آخر س

: 1368 ،انياصفه) کردستان به امارت پرداخت 

 .(30 -31: 2536اردالن، . 328: 1383. وحيد، 239

 نها بر کردستان اردالبدين ترتيب حکمراني اردالن

. اين موضوع در تداوم يافت در پيوند با صفويه

هاي بعد نيز انعکاس داشته است )ر.ك: نوشته

 (.343: 1390مستوفي بافقي، 

 

 پذيری حکومت اردالن از صفويهتحول

با الحاق رسمي حکومت محلي اردالن به دولت 

-بخشدر  ايتازههاي گرگونيداز آن پس  صفوي، 

                                                                               
ــترآبادي، نکنيز  . 1 واله،   ؛92: 1334مالکمال،  ؛254: 1366:اسـ

ــنندجي،  ؛278: 1383وحيد،  ؛239 -240: 1380 ، 123: 1375س

 ذکرتاريخ مرگ. ،ق1048سال 
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-مهمکه  آن پديد آمد مذهبي و هاي سياسي، اداري

 توان مطرح کرد :دين شرح ميب ها راترين آن

 اردالنتحديد استقالل داخلي بني .1

اردالن و بين بني نخستين نشانه هاي تماس  

 عالمگردد ) تهماسب برميشاه  ةرصفويان به دو

سي سير ردر بر .(113: 1370،  آراي شاه تهماسب

شاه  ةتاريخي روابط بين اين دو خاندان تا دور

عدم دخالت مستقيم صفويان  مهم، ةعباس اول نکت

امور داخلي  ةادار ةدر نصب و عزل حکام و نحو

ـ محلي و عدم نياز حکام محلي  اين حکومت بومي 

-وثيبر ميراث مور أييد مرکز براي تسلطِّاردالن به ت

، رو ينهماز . (133: 1389شان بوده است )هاديان، 

به عنوان اولين مرجع تاريخي که  ،شرفنامهف مؤلّ

بندي در ردهاز سرگذشت اين خاندان سخن رانده 

ظام عِ کّـامآنان را در شمار حُ ،هاي کردنشينامارت

استقالالً دعوي اگر چه » که  است کردستان آورده

ا در بعضي اوقات امّ ،ندعروج نکردة سلطنت و اراد

بدليسي، « ) اندنام خود نمودهه ه بخطبه و سکّ

اين مورخ در گزارش  ،(. با اين حال82: 1377

 ةاي به زمان و مکان ضرب سکّي هيچ اشارهمحلّ

 .ده استشاردالن نبني

احمد خان را از بعضي خانآغاز حکومت   

عطفي در تاريخ روابط خاندان  ةتي نقطجهات بايس

اردالن با دولت مرکزي ايران و دگرگوني روابط 

او بر سرنوشت  ةمرکز با پيرامون دانست. سلط

گر تحولي نوين در تاريخ نشان سياسي کردستان

اين حکومت محلي  ةاردالن و چگونگي اداربني

را شروع حيات سياسي نيمه  آنتوان مياست که 

ه ک ي اردالن تلقي کردبومي ـ محلّ مستقل خاندان

سال از صفويه تا قاجاريه تداوم يافت  330طي 

با انتصاب  موضوعي که .( 316 :1366، نيکيتين)

خان به امر شاه عباس به ايالت اردالن،  احمدخان

سپردن گروگان به دربار، پرداخت ماليات، ارسال 

نيروي نظامي در مواقع ضرورت به دربار نمود 

؛ بهرامي،  24: 1378عيني به خود گرفت )قاضي، 

احمد خان به با شکست و فرار خان (. 56: 1390

موصل در برابر سپاه شاه صفي و انتصاب سليمان 

ه حاکميت مناطو شهرزور و اردالن، زمينة خان ب

 ي به کرسيها بر سر دستيابانشقاق ميان اردالن

احمد خان در موصل و حکمراني پديد آمد. خان

کرکوك و نواحي تابعه از جانب دولت عثماني 

شد و سليمان خان از طرف صفويه حمايت مي

مورد حمايت بود و مرکز حکمراني خود را به 

. اما او که با نابود شدن دژها سنندج منتقل کرد

پذير شده بود، با حملة سلطان مراد چهارم آسيب

النهرين از عثماني م به بين1643ق/ 1048در

شکست خورد و سرانجام با ناتواني نظامي شاه 

ق بين صفويه  1049رعاهدة صلح زهاب دصفي، م

و عثماني منعقد شد و سليمان خان نتوانست از 

حاکميت گسترده و ضعف دو دولت به سود 

اين  . طبوکنديکپارچه براي خاندان اردالن استفاده 

النهرين و کردستان غربي به معاهده بغداد، بين

عثماني تعلو يافت و سرزمين اردالن يکپارچگي 

خود را از دست داد و تجزيه شد. خاندان اردالن 

هايي را که در دامنة غربي سلسله جبال سرزمين

-هاي شهرزور، قرهها و درهتاورامان و نيز در دش

داغ، قزلچه، سروچک و کرکوك قرار داشت و 

همچنين رواندز، عماديه، کوي و حرير را از دست 

دادند. قلمرو آنان که از آن پس کردستان اردالن 

آباد، مريوان، ناميده شد، به مناطو سنه/ حسن
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کوه و جوانرود محدود اورامان، بانه، سقز/ سياه

عيت، شرايط براي افزايش نفوذ گشت. در اين وض

و دخالت هر دو قدرت رقيب، صفويه و عثماني، 

ن نشيدر کردستان بيش از پيش مهيا شد و والي

. خاندان اردالن رفتضعف و زوال  رو به اردالن 

 ندازهاتوان اقتصادي، نظامي و جغرافيايي خود را تا 

نشين اردالن زيادي از دست دادند و از اهميت والي

وان قدرتي که در جايگاه حساس مرزي قرار به عن

گرفته بود کاسته شد و از آن پس شاهان صفوي از 

کردند) موضع قدرت با اين حاکمان برخورد مي

 ؛32: 2536اردالن،  ؛ 51-52: 1946: مستوره ، نک

 (.119 -120: 1390کجباف، 

 

 . تغيير گرايش مذهبي2

احمد گيري خانمدهاي مهم قدرتايکي ديگر از پي

ها با صفويه ، تغيير گرايش خان و پيوند اردالن

مذهبي خان جوان اردالن است. گرچه ، منابع 

صريح به اين موضوع ندارند،  ايمحلّي اشاره

امروزه برخي بر اين باورند که خاندان اردالن از 

اين زمان در اثر روابط با صفويان تغيير گرايش 

 ؛ 531: 2005مذهبي آشکاري پيدا کردند )امين، 

رسد روايت ( . به نظر مي22: 1380سنجابي، 

 جاآنمبناي اين نظريه بوده باشد. در  سيراألکراد

لوخان پس از ورود خان احمدخان و آمده که هه

همسرش با هيئت همراه آنان به کردستان اردالن، 

هايي از اين تغيير مسلک، نگران از با مشاهدة نشانه

بوده « جاري شدن دعوت رافضه در کردستان»

اين استدالل که يکي بنابر(. 44: 1377است )باباني، 

مندي از مزاياي از شرايط کسب عنوان والي و بهره

اين منصب کليدي در ساختار حکومت شيعي 

مذهب صفويه برخورداري از مذهب تشيع بود ) 

احمد که خان گفتتوان (، مي143: 1383رربورن، 

خان ناچار به گرويدن به تشيع شده است تا همانند 

ترين اختيارات هاي گرجستان از بيششاهزاده

برخوردار شود، از ماليات معاف و به محض 

ند ماز امتيازات والي بودن نيز بهره جانشيني پدر

له ئ( . پذيرش اين مس117: 1390گردد ) کجباف،  

نظر  نبايد از همهبا اين  ؛نياز به تأمّل بيشتري دارد

 داده تغيير مذهب دور داشت که اگر خان احمدخان

منافع  حفظ برايآميز بيشتر اقدامي مصلحت باشد،

ر قع در تغييه است . در واسياسي خاندان اردالن بود

هاي سياسي بيش از احمد خان انگيزهمذهب خان

اعتقادات دروني نقش داشت. برخي قراين مانند 

ها و خاکسپاري برخي از واليان انتخاب نوع نام

-اردالن در عتبات عاليات که منابع بدان اشاره کرده

هاي اند، براي بعضي از محققان حاکي از نشانه

اردالن بوده است  گسترش تشيع در ميان واليان

کساني خاندان  ،(. از اين رو55: 1377)باباني، 

: 1383اند) رربورن ، اردالن را شيعه مذهب دانسته

: 1361ايگلتون،  ؛123تا: رشيد ياسمي، بي ؛143

الت اردالن وُ برخي هاي شيعيگرايش(. گرچه 75

با  شاندرحفظ روابط -هرچند به طور ظاهري -

از صفويه تا آنان کمراني مرکز و تداوم ديرپاي ح

اه در گحکمرانان اردالن هيچ ،بي تأثير نبود هقاجاري

طي اين دوران رغبتي از خود براي تحميل آيين 

تشيع بر اتباع خويش يا حداقل ترويج آن به طريو 

شايد همين  .ندادديگر در ميان آنان نشان ند

موضوع دليل روشني در اثبات ظاهري بودن 

 گرايشات شيعي خاندان اردالن باشد.
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تغييرات در ساختار سياسي ـ اداری  . ايجاد3

 حکومت بومي اردالن

ايجاد تغيير و تحول در ساختار دروني  ،ديگر پيامد

ـ محلي اردالن بود.   خان احمد خانحکومت بومي 

ا امّ ،ي دست نيافتدر اين راه به موفقيت نهاي

-هب ،آغازگر تحولي گرديد که در زمان جانشينان او

 کامال تحقو يافت ،الدينويژه سليمان خان ميرعلم

بي ترديد حضور خان  .(30: 1384،نگار)وقايع

زاده هاي يگر خاناحمدخان در دربار صفويه و د

اردالن و آشنايي آنان با مظاهر، شيوه ها و رسوم 

آنان را ترغيب کرد تا با  ،نداري صفوياحکومت

ه ب هصفويدولت الهام از ساختار اداري ـ سياسي 

تحوالت ساختاري نويني دست بزنند که تا پيش از 

يري گشکل اين زمان نياز به آنها احساس نشده بود.

، ه تر از گذشتا مرکز در ابعاد گستردهروابط تازه ب

د ي شدستگاه و تشکيالت استقرارمنجر به  ،به تدريج

که حاکم اردالن در مقام والي براي پيشبرد روند 

به ايجاد مشاغل و  سامان داد وامور داخلي خود 

 مشارکت نيزکرد. اقدام  ،مانند وزير ،مناصب جديد

دولت  مرزيبرونداخلي و  عمليات نظاميآنان در 

پاه س تشکيلمرکزي کافي بود تا خان احمدخان به 

ن نظام با تعيي نفري از سواره و پياده بيست هزار

ترغيب شود )مستوره،  حقوق و مزاياي مکفي

متناسب با گسترش روابط و مناسبات  .(62: 1946

گيري تدريجي مشاغل و شکلپيرامون با مرکز و 

مناصب جديد سياسي، نظامي، اقتصادي، دگرگوني 

در نظامات اجتماعي کردستان اردالن نيز ظاهر شد. 

 سي ـ اجتماعيسي ساختار سيارکه در برييتا جا

توان مياين حکومت محلي بعد از خان احمد خان 

به تصويري از شبه حکومت مرکزي در ابعادي 

تر درکردستان اردالن دست يافت )بهرامي، کوچک

 .(64ـ65: 1390

 

 اطالق عنوان والي به حکام اردالن . 4

 بومي،ي و غير منابع محلّ هايبر اساس گزارش

 بُرداريفرمانذيرش از پ پيشام اردالن تا کّحُ

 رسمي صفويان، صاحب عناويني چون خان، بيگ

ا از اين دوره که کردستان در سلطان بودند. امّ و

در کنار سه ايالت  تقسيمات اداري دولت مرکزي

نشين گرجستان، خوزستان و لرستان به عنوان والي

ام آن عنوان و لقب والي کّچهارمين ايالت درآمد حُ

-تذکرهصاحب  .(111: 1383گرفتند )رربورن، 

ه از دو دست ي صفويهبندي امرادر تقسيم الملوك

 خانهخانه و امراي سرحد يا غير دولتامراي دولت

خانه خود به ترتيب برد. امراي غير دولتنام مي

يان، خوانين و اهميت شامل واليان، بيگلربيگ

واليان  .(4: 1368شدند ) ميرزا سميعا، سالطين مي

در سراسر مملکت چهار تن بودند و باالترين 

خانه( منصب را در ميان امراي سرحد)غيردولت

داشتند که معيارهايي چون سيادت، شجاعت، 

زيادتي ايل و عشيرت و گرايش به اسالم در تعيين 

اعتبار و شأن آنان در مرکز تأثير گذار بوده است 

اه با تر شکوچک ةاز واليان به نسخ .(4: همان)

ه ک اختيارات ويژه در مقر حکومتشان تعبير شده

مانند سالطين کاخ، دربار و ديوان محاسبات 

که اي به گونه ،(3/1167: 1374) شاردن،  اندداشته

توانستند عنوان خان به اشخاص در غياب شاه مي »

: 1366نيکيتين،«) بدهند و خاناتي تأسيس کنند

يابند و  گذاري شاه حضوردر زمان تاج (،362

يکي  که اگر جاآن حامل وظايف و تکاليفي باشند تا
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 ،شناختنمياز آنان غايب بود و شاه را به رسميت 

والي »در اين گونه مراسم،  شد. انجام نمي مراسم

 ،عربستان مي بايست جقه يا پر تاج را نگاه دارد

والي گرجستان شمشير شاه را، والي لرستان تاج را 

ينات مرکب از دو بند شمشير يو والي کردستان تز

 رنظ ،اتزتيامرغم اين ابه .( همان« )الماس نشان را

-هاي ملوكبه سياست صفويان در مورد حکومت

الطوايفي نبايد انتظار داشت که واليان اردالن در 

سراسر دوران صفويه اين موقعيت خود را حفظ 

کرده باشند. چنانچه آنان که در ابتدا به دولت 

 ،يجا به تدروابستگي چنداني نداشتند امّصفويه 

-هشان بهاي دربار در امور داخليلتگسترش دخا

 يشپبيش از  ،عزل و نصب حکام ةويژه در زمين

ولت د آن گونه کهمرکز برد  ةکردستان را زير سلط

ة مرکزي در مقاطعي از حکام غيربومي  براي ادار

 .(120 -121: 1383کردستان بهره گرفت )رربورن،

و لقب والي که از  عنوانذکر آنکه  ة درخورتنک

جز در  ،صفويه به خوانين اردالن داده شد ةدور

تا زمان سقوطشان در عهد ناصري در ميان  ،مقاطعي

 هاين قضي .اعضاي حکومتگر اين خاندان حفظ شد

 ها در نظاماردالناهميت جايگاه  ةخود تبيين کنند

است  يهاداري ايران از صفويه تا قاجار

 .(119ـ120: 1389اديان،)ه

 

 گيرینتيجهبحث و 

در تالقي  کردستان اردالن، موقعيت راهبردي

اين قلمرو را به  ،هاي ايران و عثمانيامپراطوري

گذرگاه مهمي براي عبور لشکريان اين دو قدرت 

خواسته  ،راحکمرانان آن  که ايقولهم ساخت. بدل

 لتدودو هاي سياسي بنديوارد دسته ،يا ناخواسته

 ةجزيت له،ئمد طبيعي اين مساترين پي. مهمکرديم

ها در از مستملکات اردالنوسيعي   بخش

با الحاق رسمي کردستان اردالن به . ت بودمدّدراز

ناتواني دولت مرکزي  و ق1026قلمرو صفويه از 

کامل قدرت خود بر اين سرزمين،  ةدر ايجاد سلط

شاه صفوي ناچار به پذيرش حکومت سياسي 

ها اردالن .شد ها و ابقاي آنان در کردستاندالنار

زمان به بعد در جايگاه والي در نظام  گرچه از اين

 بخشي از ظاهر شدند، آشکارا،اداري صفويان 

را به نفع دولت مرکزي از شان داخلي استقالل

اي که تا پايان حيات سياسي به گونه ؛دست دادند

ناي به مع ، ديگر نتوانستنديهقاجار ةخويش در دور

اهميت کردستان اردالن براي  .را باز يابند واقعي آن

و ترس از تغيير گرايش  ،دولت صفويه از يک سو

به سبب  به عثماني سياسي حکمرانان اردالني

شاه عباس اول  ،از ديگر سو شاناشتراکات مذهبي

را بر آن داشت تا با خان احمد خان پيوند سببي 

از  .مذهب ترغيب کند او را به تغيير کند وبرقرار 

ها در ابتداي ارتباط با که قلمرو اردالن نجاآ

 ،آن از پس تر شده بود وصفويان کوچک و کوچک

ق  1049در  هابزصلح  ةدر پي معاهد ويژه هب

تنها محدود  ميان شاه صفي و سلطان مراد چهارم،

لهون، اورامان  به نواحي مريوان، بانه، سقز، اورامان

ن قرار گرفتد، چند بلوك ديگر شو جوانرود  تخت،

قلمرو اردالن در قلب امپراطوري صفويه و تالش 

 حکام آن براي حفظ تداوم حيات سياسي خويش

ردالن اچرخش سياسي بنياز علل اصلي  را بايستي

 دولتمردان صفوي .نسبت به دولت مرکزي دانست

هاي ن پس از شاه عباس اول پيرو سياستهمچنا

 تان تالشسخود در کرد او، براي گسترش نفوذ
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ضعف اقتصادي و سياسي کردستان . داشتند وافري

شاه صفي که بخشي از آن به  ةاردالن از اواخر دور

خود حکومت مرکزي و  سياسي و رکود اقتصادي

از  ر پسبخشي نيز به عدم وجود حکمراناني مقتد

هاي فرصت ،گشتخان احمد خان اول باز مي

اي آنان در امور هزيادي براي صفويان و دخالت

ر . عزل و نصب مکرّفراهم آورد داخلي کردستان 

ام و استفاده از حاکماني غير بومي به جاي کّحُ

ترين مصاديو کردستان از مهم ةها براي اداراردالن

دولتمردان  کوششوجود  به رغماين مدعاست. 

شاه سلطان  ةدر دورويژه هب  ،حکومت صفويه

سياست  ةصحن ها ازحسين براي حذف اردالن

 اعزاميام عملکرد نادرست حکّ به دليل کردستان،

ز ا ،صفويهو از هم پاشيدگي دروني حکومت آنان 

ها در و قدمت و اصالت خانوادگي اردالن سو،يک 

دولتمردان اين  ديگر، سوياز  ،امور کردستان ةادار

ذا ل. عمل بپوشانند ةامج خود توانستند به اقدامن

وط گر سقتماشاها اردالن شد تا سببه ئلين مسهم

 ايران باشند تسياس ةصفويان از صحن
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 . ق.(ه 564 -900شجرة حكمرانان اولیة طایفة اردالن در کردستان )

 سنندجیهای بدلیسی و بر اساس گزارش

 

 

 ق( 564 -606بابا اردل )يا خسرو(       ) .1

 ق( 607 -629كلول بن بابا اردل        ) .2

 ق( 630 -663خضر بن كلول           ) .3

 ق( 664 -710الياس بن خضر          ) .4

 ق( 711 -746خضر)ثاني( بن الياس  ) .5

 ق( 747 -774حسن بن خضر         ) .6

 ق( 775 -808بابلو بن حسن          ) .7

 ق( 809 -862منذر بن بابلو          ) .8

 ق( 862-900مأمون بن منذر        ) .9
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مأمون بيگ

(ق900-862)

بگه بيگ. 1

(ق942-900)

مأمون بيگ ثاني. 2

(ق945-942)

سرخاب بيگ. 3

(ق975-945)

سلطان علي بيگ.4

(ق978-975)

تيمورخان.6

(ق998-986)

مير علم الدين

سليمان خان. 9

(ق1068-1046)

كلبعلي خان.10

(ق1082-1068)

خان احمد خان دوم. 11

و بار ( بار اول1090-1082)
(ق1094-1105) دوم

جهانگير سلطان

علي فلي خان. 15

(ق1132-1129)

خسروخان اول. 112

(ق1093-1091)

خان محمد خان. 13

(ق1113-1105)

هه لوخان. 7

(ق1025-998)

خان احمدخان اول. 8

(ق1046-1025)

سهراب بيگ

محمد بيگ

عباس قلي خان. 14

(ق1128-1122)

بساط بيگ. 5

(ق986-978)
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 ردیف
پادشاهان 

 صفوی

 ة حكمرانیدور

 

حكمرانان اردالن مقارن 

 صفویه

 حكمرانیة دور

 

1 
شاه اسماعيل 

 اول
 (ق 942-900) بگه بيگ (ق 907-930)

2 
شاه طهماسب 

 اول
 (ق930-984)

بگه بيگ، مأمون بيگ ثاني 

بيگ، سلطان علي بيگ، ب ،سرخا

 بساط بيگ

-945(،)ق945-942(،)ق900-942)

 (ق986-978(،)ق975-978(،)ق975

3 
شاه اسماعيل 

 دوم
 (ق986-978) بساط بيگ (ق 984-985)

4 
سلطان محمد 

 خدابنده
 (ق998-986) تيمور خان (ق986-996)

 (ق148-1025(،)ق1025-998) هه لوخان، خان احمدخان (ق1038-997) شاه عباس اول 5

 (ق1052-1038) شاه صفي 6
خان احمد خان، سليمان خان بن 

 مير علم الدين
 (ق1068-1406(،)ق1025-1048)

 (ق1077-1052) شاه عباس دوم 7
سليمان خان مير علم 

 الدين،كلبعلي خان
 (ق1089-1068(،)ق1406-1068)

 (ق 1105-1077) شاه سليمان 8
كلبعلي خان،خان احمدخان سوم، 

 خسرو خان اول

-1089(،)ق1068-1089)

 (ق1093-1091(،)ق1105

9 
شاه سلطان 

 حسين
 (ق 1136 -1105)

 خان محمدخان،عليقلي خان،

 عباسقلي خان

-1129(،)ق1105-1113)

 (ق1136-1132(،)ق1132

 ق ( 907 -1136اردالن مقارن دورة حكومت صفویه )حكمرانان 
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 منابع
 .هاکردها، ترك، عرب(. 1376ادموزند، جان سيسيل )

 تهران : انتشارات روزبهان . .ترجمه ابراهيم يونسي
منوچهرمشهور به مصنف محمد بن اردالن، خسرو بن 

تهران: کانون انتشارات  .لبّ تواريخ .(2536)
 خانوادگي اردالن.
خاندان کرد در تالقي  .(1387اردالن، شيرين )

ترجمه مرتضي  .هاي ايران و عثمانيامپراطوري
 تهران: نشر تاريخ ايران. .اردالن

از شيخ  .(1366مرتضي حسيني ) استرآبادي، حسن بن
اپ چ .به اهتمام احسان اشراقي .صفي تا شاه صفي

 تهران: انتشارات علمي. .دوم
 .(1368اصفهاني، محمدمعصوم بن خواجگي )

 .(السير ) تاريخ روزگار شاه صفي صفوي خالصه
 تهران : انتشارات علمي.

 .البلدانمرآه .(1368اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان )
 .به کوشش عبدالحسين نوايي و ميرهاشم محدث

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران .
هولير:  .کرد و عجم .(2005) امين، نوشيروان مصطفي

 .ژيکي کردستان ) کردي(سازمان تحقيقات واسترات
 1946جمهوري  .(1361ايگلتون جونير، ويليام )

مهاباد: انتشارات  .ترجمه محمد صمدي  .کردستان 
 سيديان.

االکراد درتاريخ سير .(1377رستم )باباني، عبدالقادر بن
به کوشش محمدرئوف  .و جغرافياي کردستان

 تهران: توکلي. .چاپ دوم .توکلي
هاي اسالمي سلسله .(1381کليفورد )باسورث، ادموند 

ترجمه  .جديد: راهنماي گاهشماري و تبارشناسي
تهران: مرکز بازشناسي اسالم و  .ايفريدون بدره

 ايران)انتشارات باز(. 
شرفنامه  .(1377الدين )بدليسي، شرف خان بن شمس 

به اهتمام والديمير  . : تاريخ مفصل کردستان
تهران:  .ر يک مجلّد(ج د2)1ج  .ولييامينوف زرنوف
 انتشارات اساطير.

کارکرد » .(1390بهرامي ، روح اهلل و مظفري ، پرستو )
ردالن نشين ا، تقسيمات و ساختار تشکيالتي والي

هاي تاريخي مجله پژوهش . «در عهد قاجار
 .دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

 . (10شماره دوم )پياپي .سال سوم  .دوره جديد 
 .51ـ72صص

به کوشش  .عالم آراي شاه تهماسب .(1370نام )بي
 تهران: دنياي کتاب. .ايرج افشار

 .(1317ترکمان، اسکندر بيگ و محمديوسف مورخ )
تصحيح سهيلي   .آراي عباسيذيل تاريخ عالم

 تهران: کتابفروشي اسالميه. .خوانساري
ترجمه  .کرد درتاريخ همسايگان .(1364) .چلبي، اوليا 

-اروميه : انتشارات صالح .ي فاروق کيخسروي

 الدين ايوبي.
-روضه .(1378جنابدي، ميرزا بيگ حسن بن حسيني )

 .به کوشش غالمرضا طباطبايي مجد .الصفويه
 تهران: بنياد موقوفات دکتر محمود افشار يزدي. 

مبادي تاريخ  .(1388حسيني تفرشي، محمدحسين )
في( )تاريخ زمان نواب رضوان مکان)شاه ص

 .. ق.( ه1038 -1041هاي تحوالت ايران در سال
هلل افضلابوالمفاخر بن .ضميمه تاريخ شاه صفي

مقدّمه، تصحيح و  .نگار تفرشيالحسيني سوانح
 تهران: ميراث مکتوب. .نژادتعليقات محسن بهرام
نظام اياالت در دوره  .(1383رربورن، کالوس ميشائيل )

 .چاپ سوم .جهانداريترجمه کيکاوس  .صفويه
 تهران: انتشارات علمي وفرهنگي.

کرد و پيوستگي  .( 1369رشيدياسمي، غالمرضا )
تهران: بنياد  .چاپ چهارم .تاريخي و نژادي آن

 موقوفات دکتر محمود افشار يزدي.
تصحيح  . التواريخاحسن .( 1384روملو، حسن بيک )

تهران: انتشارات  .3ج .و تحشيه عبدالحسين نوايي
  اساطير.

 .تاريخ سالنيکي .(1389سالنيکي، مصطفي افندي )
 .حتصحي .ترجمه از ترکي عثماني حسين بن علي

هران: ت .مقدمه و توضيحات نصراهلل صالحي .ترجمه
 انتشارات طهوري.

خاطرات  .(1380سنجابي ، کريم)تحليل و تحشيه( )
 ايل سنجابي و مجاهدات .سردار مقتدر سنجابي

 ملي، تهران: پژوهش شيرازه.
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تحفه ناصري درتاريخ  .(1375سنندجي، ميرزاشکراهلل )
تصحيح و مقابله و تحشيه  .و جغرافياي کردستان

تهران: انتشارات  .چاپ دوم .اهلل طبيبيحشمت
 اميرکبير.

يني اهلل الحسفضلنگار تفرشي، ابوالمفاخر بنسوانح
در  رانتاريخ شاه صفي)تاريخ تحوالت اي .(1388)

مقدّمه، تصحيح و  .. ق.( ه1038 -1052هاي سال
 تهران: ميراث مکتوب. .نژادتعليقات محسن بهرام

، ترجمه اقبال سفرنامه شاردن .(1374شاردن، جان )
تهران: انتشارات  .جلدي( 5)دورة 3يغمايي، ج

 توس.
تذکرة شاه  .(1363صفوي، طهماسب بن اسماعيل )

 .چاپ دوم .مقدمه امراهلل صفري. طهماسب
 انتشارات شرق. :}تهران{

التواريخ زبده .(1387قاضي، مال محمدشريف )
به کوشش محمدرئوف  .سنندجي درتاريخ کردستان

 تهران: توکلي.  .چاپ دوم .توکلي
تصحيح  . فوايدالصفويه .( 1367قزويني، ابوالحسن )
تهران: مؤسسة مطالعات و  .مريم ميراحمدي
 تحقيقات فرهنگي.

الدين الحسين الحسيني ي احمد بن شرفقمي، قاض
 .تصحيح احسان اشراقي .التواريخخالصه .(1383)
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .چاپ دوم .ج2

نژاد، مرتضي، هاديان، کوروش اکبر، دهقانکجباف، علي
تبيين و مقايسة کارکرد نخبگان سياسي »  .(1390)

مجلة  .«هاي صفوي و قاجارو ايلي کُرد در دوره
هاي تاريخي دانشکده ادبيات و علوم پژوهش

 .سال سوم .دورة جديد .انساني دانشگاه اصفهان
 . 29 -58 .پاييز .(11شماره سوم)پياپي

اکبر، ميرجعفري، حسين، نوري، فريدون کجباف، علي
ن نشينان اردالبررسي روابط سياسي والي»  .(1390)

 هاي تاريخيمجلة پژوهش .«با حکومت صفويه 
 .دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

 .بهار .(9شماره اول)پياپي .سال سوم .دورة جديد
 . 109 -126ص 

کُردها و کردستان) مختصر تاريخ  .( 1376کينان، درك )
 تهران: انتشارات نگاه.  .ترجمه ابراهيم يونسي .کُرد(

تاريخ   .(1379مردوخ، شيخ محمد مردوخ کردستاني )
 تهران: کارنگ. . مردوخ

 .تاريخ اردالن .(1946شرف خانم )مستوره اردالن، ماه
 سنندج :چاپخانه بهرامي. .تصحيح ناصر آزادپور

با مؤخرة ميرزا  .االکرادتاريخ .(2005) --------
 .ويرايش جمال احمدي آيين .نگاراکبر وقايععلي

 اربيل : ئاراس.
مختصر  .(1390مستوفي بافقي، محمدمفيد بن محمود )

ه ب .مفيد) جغرافياي ايران زمين در عصر صفوي(
کوشش ايرج افشار با همکاري محمدرضا ابويي 

 تهران: انتشارات دکتر محمود افشار يزدي. .مهريزي
 المعارف مصاحبدايره .(1356مصاحب، غالمحسين )

 نا.تهران: بي .
بررسي مناسبات واليان اردالن  .(1389مظفري، پرستو )
نامة پايان .حکومت مرکزي قاجار کردستان با

 گروه تاريخ دانشگاه لرستان. .کارشناسي ارشد
ترجمه  .تاريخ معاصر کرد .(1380داول، ديويد )مک

 تهران: پانيذ . .ابراهيم يونسي 
-ضميمه خالصه .تاريخ مالکمال .(1334مالکمال)

اراك : مطبعه  .تصحيح ابراهيم دهگان  .التواريخ
 فروردين .

تاريخ  .(1366الدين محمد )يزدي، مالجاللمنجم 
 اهللبه کوشش سيف .عباسي يا روزنامه مالجالل

 تهران: انتشارات وحيد. .وحيدنيا
 .آراي عباسيتاريخ عالم .(1377منشي، اسکندربيگ )

)دورة 3و2ج .تصحيح محمداسماعيل رضواني
 تهران: دنياي کتاب.  .جلدي( 3

مقدمه،  . هراالخبارجوا .( 1378منشي قزويني، بوداق )
ز تهران: مرک .نژاد تصحيح و تعليقات محسن بهرام

 نشر ميراث مکتوب.
به کوشش محمد  .الملوكتذکره .(1368ميرزا سميعا )
 تهران: انتشارات اميرکبير. .چاپ دوم .دبير سياقي

ترجمه  .کرد و کردستان .(1366نيکيتين، واسيلي )
 تهران: نيلوفر. .محمد قاضي

ايران در  .(1380ني اصفهاني، محمديوسف )واله قزوي
 .خلد برين .زمان شاه صفي و شاه عباس دوم

تصحيح و تعليو و توضيح و اضافات محمدرضا 
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 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. .نصيري
-تاريخ جهان .(1383وحيد قزويني، ميرزا محمدطاهر )

مقدّمه، تصحيح و تعليقات سعيد  .آراي عباسي
تهران: پژوهشگاه علوم انساني و  .ميرمحمدصادق

 مطالعات فرهنگي.
حديقه ناصريه  .(1384اکبر )نگارکردستاني، عليوقايع

به  .و مرآت الظفردرجغرافيا و تاريخ کردستان
تهران:  .چاپ دوم .کوشش محمدرئوف توکلي

 توکلي.
هاي سروري)نگاهي به سده .( 1389هاديان، کوروش )

 اصفهان: کنکاش. .تاريخ و جغرافياي اردالن(
جايگاه و کارکرد نخبگان کُرد در  .(1391) --------

اي دورة صفويه و تبيين مقايسه .دولت مرکزي
گروه تاريخ دانشگاه  .نامة دکتريپايان .قاجار

 اصفهان.


