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در دوران صفويان ايالت و طوايف كرد نقش مهمی در 
توان گفت اين نقش در و می كردندیم فاءاي سیاسی هایفعالیت

دوران حكمرانی شاه عباس اول اهمیت بیشتری داشت. يكی از 
 غربیاين ايالت، كردهای برادوست بودند كه در مناطق شمال

شنويه سكونت داشتند؛ اين در حالی ا و ارومیه نواحی در و ايران
بود كه پیش از شاه عباس اول قلمرو ايلیاتی كردهای برادوست 

ن عثمانی قرار داشت. كردهای برادوست در دوران در سرزمی
حكومت شاه عباس اول به اوج شهرت رسیدند، چرا كه در اين 
زمان حاكم آنها، امیرخان برادوست، از حكام مورد احترام شاه 

برادوست در يكی از نبردهای  نامیرخا. شدعباس محسوب می
ق ديد و از آن پس به امیر چال صفويان علیه دشمنان آسیب

 قلعه كه را مشهور و قديمی ایبرادوست معروف شد. وی قلعه
 از پس و برگزيد خود حكومتی مقر عنوان به داشت، نام دمدم

وهای نیر با جنگ به و كرد عصیان مركزی حكومت علیه مدتی
صفوی پرداخت كه درنهايت به دستور شاه عباس و بعد از مدتی 

دارد به بررسی علل  طوالنی سركوب گرديد. مقاله حاضر در نظر
سركشی كردهای برادوست و چگونگی سركوب آنها در دوران 

 شاه عباس اول بپردازد.
 

شاه عباس اول، ايالت، كردهای برادوست،  :کليدیهایواژه

 دم.امیرخان برادوست، قلعه دم
 

.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. 

 

Keywords: Shah Abbas I, tribes, the Beradust 

Kurds, Amir Khan Bradust, the Dam Dam Castle 
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 مقدمه
شاه  نیشاه عباس اول، فرزند شاه محمد خدابنده و پنجم

است كه به مدت چهل و دو سال با اقتدار  هيخاندان صفو
 توانیكرد. بدون شک او را م يیفرمانروا رانيبر ا

 رانيپادشاهان ا نياز مقتدرتر یكي یبه عبارت اي نيبزرگتر
 یبعد از اسالم خطاب كرد، چرا كه در دوران حكومت و

 یبلكه از لحاظ فرهنگ ،یاسیران نه تنها از منظر سيكشور ا

(. 9) دیرس يیمناسب از شكوفا ایبه درجه زین یو اقتصاد
 یاديمشكالت ز د،یكه شاه عباس به قدرت رس یهنگام

 نيكه در ا ایآمده بود، به گونه ديپد هيدر حكومت صفو
كه از همان آغاز سلطنت  ليمقتدر قبا ین امرادورا
و چه  یدربار را، چه در امور نظام قاماتم شتریب انيصفو
زمان قدرت  نيتحت فرمان خود داشتند، در ا یرنظامیغ
دم از  یگاه یرا به دست آورده بودند و حت یشتریب

چهره نمود  یگريمشكل د اميا نی. در همزدندیاستقالل م

 یمحل هایاز سلسله یدگر باره بعض دنیو آن به قدرت رس
بود.  انيحكومت صفو یمرزسابق مخصوصاً در مناطق 

 .قوم كرد از جمله اين مرزنشینان بودند
و از زمان  انیو لفظ كردستان در دوران سلجوق كلمه

 یكتاب نیوارد شده و نخست وانيسلطان سنجر به دفاتر د

اثر حمداهلل  القلوبهةنز برد،میكردستان نام  التيكه از ا
است  افتهي ريق تحر047است كه در سال  یمستوف

 هیاست كه در ناح ینی(. كردستان سرزم97 :9701)میرنیا، 
 نیسرزم نيواقع است، ا رانيو غرب كشور ا یشمال غرب

ها را در كه دره يیهااست از كوه يیزهیبه طور عمده آم
 ستاشده دهیها كشها و دشتتپه یو به سو برگرفته

بلند و  یهاكوه نی(. كردستان سرزم99 :9701)خضری، 
 :9730سخت و دشوار است )ادموندز،  یارتباط یهاراه
 یهاكوه» :ديگویم نیسرزم نيا(. شاردن درباره 98

 نيجهت ا نیاز درخت است و به هم دهیكردستان پوش
 (.381 :9701 )شاردن، «نديگویها را جنگلستان مكوه

: دگويیم نیسرزم نيدر سفرنامه خود درباره ا هیتاورن
و در كرانه  شدیآشور خوانده م ميدر عهد قد كردستان»

 ابديیوان تا حدود بغداد، گسترش م اچهيدجله، از در یشرق
)سنه(،  رنیسن سول،يشر نوا،یآن ن یاصل یو شهرها

 (. 98 :9789)تاورنیه، « (، و سلماس استسی)بتل سیبدل

، درباره حدود القلوبهةنزدر  یمستوف حمداهلل
 شياست و هوا تيآن شانزده وال»كردستان نوشته كه: 

عراق عرب و خوزستان و  تيمعتدل و حدودش به وال
حمداهلل « )است وستهیپ اربكريو د جانيعراق عجم و آذربا

 (. 77 :9773مستوفی، 

 میاقل هاییژگيو و یعیحدود طب فیدر توص دالواله

كردها كه  نیسرزم یعنيكردستان : »سدنويیكردستان م
 یعنيواقع شده است و عرض آن،  هایرانيها و اترک نیب

و  شتریجاها ب یاز شرق تا غرب ده روز راه است. البته بعض
 یجاها كمتر اما از شمال تا جنوب وسعت آن به حد یبعض

 جیخل یاز بابل و شوش در حوال كنمیم گماناست كه 
 اي نوایو به طرف شمال، تا موصل و ن شودیفارس شروع م

 اه،یس یايدر یحوال باًيو تقر جانيداخل ارمنستان و آذربا

و  یكوهستان نیكردستان سرزم نی. سرزمكندیم دایادامه پ
است  یبدنه از سلسله جبال کي قتیسخت است و در حق

فارس ختم  جیو به خل كندیعبور م ایآس تقسم نيكه از ا
 نیب یعیسرحد طب نيته كوه بهتررش ني(. ا8) شودیم

(. 1 :9717)دالواله،  «هاستیرانيها و اترک یامپراطور
كرد  فيبر طوا نهیو ك ینیبا بدب شهیشاه عباس هم

به سبب سكونت در  فيطوا نيا رايز ست،ينگریم
 شتریمذهب تسنن، ب نداشت زیو ن یو عثمان رانيسرحدات ا

در  بیترت ني(، به ا7بودند ) ليبه جانب تركان متما

دست هم یبا سرداران عثمان شتریدو طرف، ب هایجنگ
به تاخت و تاز و كشتار  جانيآذربا یو در شهرها شدندیم

 استی(. س813 /7 :9717)فلسفی،  پرداختندیم یو غارتگر
كار  یوداشت و با ر یادوار مختلف یعهد صفو یمذهب

به خود  یرنگ خاص یآمدن هر كدام از شاهان صفو
ادوار  هیشد كه در كل ادآوري توانیم یگرفت. به طور كلیم

به جزء دوره كوتاه مدت حكومت شاه  ان،يحكومت صفو
دوم، مسلمانان اهل تسنن، چه در داخل و چه در  لیاسماع

كه  رايز گرفتند؛یو آزار قرار م تيمورد اذ ،یمرز ینواح

 كردیم یسع ،یاسیبدون توجه به مسائل س ،یصفو ولتد

ها و ازبک هایچون عثمان یبه دشمنان هایسن لياز تما
 (.39: 9737كند )میراحمدی،  یریجلوگ

سرداران و  زمانی اندک در كه چنانعباس، هم شاه
از  ریشمش اي ریتدب یرویصاحب نفوذان قزلباش را به ن
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 ،یرا به فرمان حكومت مركز رانيبرداشت و سراسر ا انیم
و  ريعشا رؤسای با آورد،در شيخو یاراده شخص یعني

 ليا یبه طور مستقل فرمانروا خواستندیهم كه م یفيطوا
را كه  کياز در مخالفت درآمد و هر  اشند،خود ب رهیو عش

از  درنگیو ب مالحظهیب زد،یاز قبول فرمانش سر باز م
كرد كه در  ليمخصوصاً آن دسته از قبا داشت،یبرم انیم

، بردندیو كردستان به سر م جانيآذربا یسرحدات غرب
و  ریاست سردس ینیبرادوست سرزم .مانند طايفه برادوست

واقع شده است و امروزه  یغرب جانيكه در آذربا یكوهستان
 .قرار دارد هیو ترك رانيا یدر خط مرز

 

 برادوست حکامنسب و پيشينه 

ممتاز وجود دارد:  یژگيكرد سه و یزندگ یدر شكل اجتماع
 یبعض تيرهبر، اطاعت از رهبر و رعا کيتجمع به دور 

(. 874: 9789بیگ، )زكی یخيآداب و رسوم و سنن تار
 رفته ریو سردس ریدار بوده، گرمسرو و گلهكردها طبعاً كوچ

خود را با  یاند. زندگنبوده جاکيبه سكونت در  ليو ما
 یهاو خوراک یجنگل یهاوهیو استفاده از م یدارلهگ
اند. ثروت آنها عبارت بوده از گاو، كرده نیتأم یعیطب

 یحشم، مرغ و امثال آن كه به طور كل ان،يگوسفند، ماد
 (.11: 9701اند )مردوخ كردستانی، بوده یعیطب یتابع زندگ
 التياز ا یكيگوران ) فهيحكام برادوست از طا اصل

خصوص به ن،نشیدر مناطق كرد زیكرد كه هم اكنون ن
از اوالد هالل  یتياست و به رواكرمانشاه، پراكنده هستند( 

 نوريهستند كه حاكم شهر زور و د هيبن بدربن حسنو
 شانياند. اعتقاد مردم برادوست آن است كه حاكمان ابوده

 نيا نكهيتفكر غلط است و ا نيهستند اما ا بالداز اوالد 
تر به نام هالل هستند، درست یاز اوالد شخص فهيطا

. 8 ی. حكام صوما9حكام دوشعبه هستند:  ني. ادنمايیم
 (. 788: 9734حكام تركور )بدلیسی، 

اول، سلطان احمد  لیشاه اسماع یدوران پادشاه در
 لیبرادوست به اتفاق امرا و حكام كرد به دربار شاه اسماع

به نوبه خود سلطان  زیكردند. شاه ن یليآمدند و اظهار ا
قرار داد و نام او را  حكام كرد را مورد احترام رياحمد و سا

و  یتركور و صوما یقرآن كرد و نواح یموسوم به غاز

 به را( اندواقع شده یغرب جانيمناطق در آذربا ني)ا دول
 تيداشت. در نها ارزانی او به ملحقات و اضافات همراه

كرد و به دربار سلطان  انتیخ یسلطان احمد بعد از مدت
كه  یهنگام مان،یرفت. در زمان سلطان سل یعثمان میسل

به طرف  جانيو آذربا زيبالد تبر ریسلطان به عزم تسخ
و  یزبانهم یشد، احمد برادوست را برا لیگس رانيا

 هایرانيا ریو تدب ی. سخنان او درباره رأديمشاوره سفر برگز
در احترام او  زیسلطان قرار گرفت و سلطان ن یموافق رأ

 به و سپردرا به او  بكراريبغداد و د ل،یارب اتيو وال دیكوش
و لطف سلطان  تيحاكم برادوست مورد عنا بیترت ناي
 (.787 :قرار گرفت )همان یمانعث

شاه  یعني عباس،شاهان قبل از شاه  یدر دوران پادشاه 
از حكام  یدوم و سلطان محمد، ذكر لشاه اسماعی طهماسب،

به  دآيیاگر م اي ،دآيینم انیبه م رانيا خيبرادوست در توار

كه  ایمختصر به آن اشاره شده است، به گونه اریصورت بس

مهم و با ارزش مورد استفاده  یآن را به عنوان مطلب توانینم
ها تابع دوره نيحكام برادوست در ا اديداد. به احتمال ز قرار

حكام كرد  تیتابع یعنيموضوع،  نياند. ابوده یعثمان نیسالط
 یتلق یعاد یامر ،یو عثمان رانياز دو دولت ا یكينسبت به 

 فيممكن بود طوا یدوره زمان کيشده است چرا كه در 
كرده  دایپ ليدو حكومت تما نيا از یكياز كردها به  یمختلف

مورد توجه قرار داد،  ديرا با یاقدام مسائل نيباشند. البته در ا
نام  نیو حكام كرد به دولت فيطوا شيعلل گرا نياز ا یكي

 يیدوران اوج و شكوفا گريد یبه عبارت ايقدرت  زانیبرده، م
 رايبود، ز یعیكامالً طب یامر نيآن دولت بوده است و ا

 اجیاحت رومندین یو حكام به متحد هافهيطا نياز ا مهركدا
به  دنیداشتند تا در صورت لزوم از توان آن دولت در رس

 یمناسب برا یمدافع نكهيا اياهداف خود استفاده كنند 
 یبود كه در هر دوره زمان نيدشوار داشته باشند. ا یروزها

از  یكيو حكام كرد به  هافهيامكان داشت هر كدام از طا
بارها  لیدل نیمتوسل شوند؛ به هم یعثمان اي رانيا نیدولت
از  ايكوتاه  یفاصله زمان کياند كه در مشاهده شده یفيطوا

 .هایاز عثمان اي اندكرده تيحما انيصفو

 

 برادوست اميرخان

 برادوست، از طبقه كردها، در زمان شاه فهياز طا خانریام
 یشوایرهبر و پ رخانی. امبود شاه مالزمان سلک در عباس

تركور و مركور را كه  یكرد برادوست بود. شاه الكا فهيطا
است،  وستهی( پهيو اشنو هی)اروم یو اوشن انیاروم تيبه وال
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به مناطق  هایكه عثمان یداد. اما زمان فهيطا نيبه ا
 هایشد و به عثمان گردانیرو یحمله كردند، و جانيآذربا

تركان  عمطی ناچار ق117برادوست از سال  فهيپیوست. طا
كرد،  گیمالزمت عمرب یمدت یبرا رخانیبود. ام یعثمان

( یكرد در قلمرو دولت عثمان التياز ا یكيحاكم سهران )
 باسع به تصرف شاه جانيآذربا نكهيرا داشت. بعد از ا

 رخانیدر مالزمت شاه وارد شد. ام گريبار د رخانامی آمد،در
)حاكم سهران( بود، در  گیكه در مالزمت عمرب یهنگام
چالق  ریدست خود را از دست داد و به ام کي ینبرد

بود و قصد  جانيكه شاه عباس در آذربا یمعروف شد. زمان
چالق به نزد  انرخیو نخجوان را داشت، ام روانيتصرف ا

 گريو بار د دیاو را منظور نظر گردان زیآمده و شاه ن اهش
 تيبرادوست و الكا تركور و مركور را به او عنا لهیامارت قب

و به استادان و  دیسرفراز گردان یفرمود، اورا به لقب خان
او ساختند و به  یاز زر ناب برا یزرگران دستور داد دست

 تنداوبس یو بر بازو دادند نتيبها زجواهر گران
: 9708؛ جنابدی، 108/ 8: 9717منشی،  اسكندربیگ)

(. 971/ 8: 9717؛ فلسفی، 890: 9701؛ لويی بالن، 870
 عياز وقا یكيبرادوست  رخانیدست زرنگار ام یماجرا

برادوست است كه شاه عباس  یجالب توجه درباره كردها
از حكام كرد به جا آورد و  یكيلطف بزرگ را در حق  نيا

 .دیمفتخر گردان یناو را به لقب خا

 رخانیبود كه لطف كامل شاه در حق ام نچنینيا

دست ارادت  شهیهم زین رخانیگشت و ام یمرع دوستبرا
اخالص نهاده، مالزمت شاه نمود و اظهار اطاعت  نهیبر س

 یشاه مورد لطف و مرحمت قرار گرفت. و یكرد و از سو
از  یبه نام شاه به برخ طورنیاستقالل بود، هم در كمال

حمله كرد و آن مناطق  یكشور عثمان در نیكردنش اتيوال
حكام  انیرا به تصرف درآورد و الكای خود قرار داد و در م

كرد به علوّ جاه و مقام و كثرت سپاه مشهور گشت. كار 
و  لياز قبا یاریكه بس دیرس يیبرادوست به جا خانریام
كرد به مالزمت او وارد شدند و  ريعشا ليقبا یهارزادهیم

غرور و  جاديموجب ا نيگرفتند و ا شیپ اراه خدمت او ر
)سردار  یكه چغال اوغل ینخوت در او شد و هنگام

از نبرد  رخانیام د،یلشكر كش جاني( به جانب آذربایعثمان
به درگاه  ،یكرد و بعد از شكست چغال اوغل یدور یبا و

 گرير سلماس بود، آمد و اظهار ندامت كرد و بار دشاه كه د

ماجرا  نيگرفت و عفو شد. بعد از ا رمورد بخشش شاه قرا
 رخانیرا به همراه داشت، ام رخانیكه لطف شاه در قبال ام

 انيیخود بازگشت و ظاهراً در زمره فدا یبه الكا گريبار د
 اي یشاه خود را قرار داد، اما در باطن به خاطر تعصب مذهب

 یشرارت نفس، با امرای قزلباش آن حدود به دشمن
 یروز نكهاي تا كرد،و استقالل  ستبدادا یپرداخت و سودا

و  بيتخر یاروم یميداد كه قلعه قد غامیبه شاه پ خانریام
مورد حمله قرار  یعثمان یكهنه شده است و اگر از سو

در خواهد آمد و توان مقاومت را  یقلعه از پا نيا رد،یگ
ساخته  یدينخواهد داشت، پس اگر شاه اجازه دهد قلعه جد

مقابل دشمن از آن محافظت كرد. شاه  رشود كه بتوان د
: 9787قزوينی، وحید به او رخصت ساخت قلعه را داد ) زین

 (. 108/ 8: 9717منشی،  اسكندربیگ؛ 901
( بر هی)اروم یاروم یكيدر نزد رخانیام بیترت نيا به
كه داخل قلمرو تركور بود، ساخت قلعه را  یعیكوه رف یباال

 خيتاراست كه صاحب كتاب  یدر حال نيآغاز كرد. ا
 ریو به تعم زندینم یاز ساخت قلعه حرف یعباس یآراجهان

كردها مشهور است كه قبل از  انیقلعه اشاره دارد. در م

 كه داشته وجود دممشهور به قلعه دم یاظهور اسالم قلعه
 وجه(. 101/ 8 همان:) است گشته منهدم زمان مرور به

 يیچه معنا یواژه دارا نيا نكهاي و( دمنام )دم نيا هتسمی
برخوردار  تیآنچه كه از اهم یول دياست، روشن نگرد

مكان  کي زیكه امروزه ن رايقلعه است ز نيا تیاست، اهم
فتح آن  یقلعه و ماجرا نيا یمهم در نزد كردها است و حت

امر  نيكه ا شودیكردها نقل م انیدر م یبه صورت حماس
 (.4از حد موضوع اشاره دارد ) شیب تیبه اهم

 

  دمسرکشی کردهای برادوست و فتح قلعه دم

 رینمود، پ رتعمی را دمبرادوست قلعه دم رخانیام نكهيبعد از ا
بود و به  تيباهوش و درا یكه مرد زيخان حاكم تبربوداق
پا  رخانامی كه رساندمشكوک، به شاه خبر  رخانیام یكارها

دارد و  انیخالفت و عص ینهاده و هوا رونیاز جاده اخالص ب
ن قلعه را صالح يمن كه غالم دربار پادشاه هستم، ساخت ا

گفته او را قبول كرد و  زی(. شاه ن187/ 8مان: ه) دانمینم
كار منع  نياو را از انجام افرستاد تا  رخانیرا به نزد ام یكس

سخنان نداد و پس از استحكام  نيگوش به ا رخانیكند، اما ام
به داخل قلعه انتقال داده و  راقيقلعه، آذوقه و  دنیبخش
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باره  نيمنجم در ا نيالدرا آماده كرد. جالل یدارقلعهاسباب 
 : سدينویم

 یق به دستور شاه عباس، جماعت جالل9798سال  در»
متوجه  شكر،یقراحسن استاجلو، حاكم قلمرو عل یبه سردار

 چالق رخانیبود كه ام یدر حال نيشدند. ا جانيآذربا
به حدود وان و  ديبه دستور شاه با یبرادوست و قبادخان مكر

 جانيبه آذربا هایچون خبر آمدن جالل یول رفتند،یارزروم م
از  هایلبا جال یدشمن ايبه خاطر ترس و  د،یرس رخانیام هب

 یدستور شاه مبن یكرد و وقت یرفتن به جانب وان خودار
را به دربار  یاز دستورات امتناع كرد، و یاگر كس نكهيبرا

 بیترت نيشد و به ا رخانیموضوع شامل حال ام نيا ،بفرستند
 ( 477: 9733)منجم يزدی، « زد. یگریاغيدم از  خانریام

شاه به جانب  یكه از امرای عراق بود، از سو خانحسن
درباره اطاعت از  رخانیبا ام یشد. و لیبرادوست گس خانریام

. ديخود اصرار ورز یدر سركش خانریشاه سخن گفت اما ام
كه  دیرس رخانیام یخان به الكامقدمه لشكر حسن یروز
 مهدر برابر مقد راقيبرادوست با اسلحه و  یاز كردها یفوج

د و چند نفر از لشكر قرار گرفتند و شروع به جنگ كردن
شدند. چون  یدر اين بین زخم یرا كشتند و گروه انیجالل

 دملشكری به طرف قلعه دم د،یقزلباش رس یخبر به امرا نيا
قلعه توقف نمود. كردها به  یفرسخمنی در و درآمد حركت به

بار  خانحسنكردند.  یراندازتیقلعه پناه بردند و شروع به 
نامقبول  یعذرها رخانیفرستاد. ام رخانینزد ام یمعتمد گريد

ها حمله كردند و و قزلباش هایبه جالل گريآورد و كردها بار د
 یدو طرف آغاز گشت. هر روز گروه نیجنگ ب بیترت نيبد

جاللی، برادر  گبیمحمد نكهياز دو طرف كشته شدند تا ا
بود، به همراه چهارصد  یمحمدپاشا كه از دست برادر ناراض

 شیاز پ شیماجرا ب ني. اوستیپ رخانیبه ام ناینفر از جالل

 هابرادوست یالكا بیترت نيخصومت شد و به ا شيباعث افزا
خود  انیبه عص رخانامی اگر كه داد دستور شاه و شد متصرف

را سركوب كنند  انیطغ نيادامه دهد، به قلعه حمله كرده و ا
 یروهاین بیترت ني(. به ا189 /8: 9717منشی،  اسكندربیگ)

 لیشاه از نقاط مختلف جمع شدند. مثالً اعتمادالدوله از اردب
ق 9798شعبان  وششمستیشنبه بشد و در روز سه زيروانه تبر

آمدند.  وی استقبال به محمدپاشا و خانداخل اردو شد و حسن
 كه را طسوجمعتمد به نام محمد  یروز بعد اعتمادالدوله شخص

 نيفرستاد تا او را از ا یداشت، نزد و يیآشنا رخانامی با

مالقات را قبول كرد و در  نيا رخانیبر حذر دارد. ام انیعص
خود را  لهیمكر و ح یقلعه با چند نفر حاضر شد و از رو نيیپا
شاه نشان داد، به همین خاطر اظهار ندامت  عیو مط مانیپش

به نزد شاه  لهكرد و قرار شد كه صبح روز بعد با اعتمادالدو
تر از خود سخت یكار امتناع و كار را برا نياز ا یوبروند، اما 

 یریگبه قلعه د،ياحوال را د نياعتمادالدوله ا یكرد. وقت شیپ
را جهت  شانيروهایاز امرا و ن کيمشغول شد و هر 

كرد و هر قسمت از قلعه را  میتقس يیهابه بخش یریگقلعه
ه فرار را نكهيا یدستور داد برا ی(. و1از امرا سپرد ) یكيبه 

 خانیكه گنجعل یكنده شود و هنگام یمسدود باشد، خندق
سپرده  ارانشيآمد، حفاظت از خندق به او و  اريد ني( به ا3)

محاصره به  اميبعد از دوازده روز از ا یچگن گبییشود. صفرقل
 یكيشاه گفت.  ینزد شاه عباس رفت و از استحكام قلعه برا

 شد،یم دهیرس ديكه خبر آن به شاه با تیبا اهم عاتاز موضو

 نيا گبییصفرقل نيشده در قلعه بود، بنابرا رهیبحث آب ذخ

و  شودیشاه آورد كه آب قلعه به صعوبت قطع م یخبر را برا
 یزيرشود. به دستور شاه كار توپ یزيرمنطقه توپ نيا ديبا

 زلباشكردها و ق نیقلعه صورت گرفت. همه روزه ب یدر پا

 هايیبهیگرفته شد س میبه راه بود و تصم یریجنگ و درگ
بتوان به آب قلعه  بیترت ني( حفر شود كه به ايیها)كانال
شاه به ساخت كانال  یروهای(. ن188/ 8 :كرد )همان داینفوذ پ

 و شدند خبر با هاكردها از حفر كانال نكهيتا ا دنديمبادرت ورز

از  شیآن پس كردها ب زا و آوردند هجوم هاكانال ناي سر بر
 برای را آمدجوان كار ستيو دو دندكوشیدر حفاظت آب  شیپ

همه روزه ادامه  نیطرف نیحراست آن گماشتند. جنگ ب

 دو هر از ها؛قزلباش یبودند و گاه روزیكردها پ یداشت و گاه
اعتمادالدوله از  یروز نكهيكشته شدند تا ا مردانی طرف

جان سپرد. خبر را به  داد،یآزار م ااو ر ميخفقان كه دا یماریب

 یگدلیب گبیمحمد زیبه شاه رساندند، شاه ن ایضهيعر لهیوس
فرستاد )منجم يزدی،  رخانیسركوب ام یرهبر برای را شاملو
9733: 477.) 

بار  رخانی. امدیقلعه رس یبه پا گبیمحمد كهیهنگام
خواست كه زن و  گبیاظهار ندامت كرد و از محمد گريد

 غامیبه نزد شاه بفرستد. پ ايفرزند خود را با تحف و هدا
به نزد شاه  ديبا رخانیبود كه خود ام نيبه او ا گبیمحمد

 ،وی ملزم هست او را به چنگ آورد صورتنيا ریبرود، در غ
 یجنگ و جدال آغاز شد. كردها تلفات گريبار د بیترت نيبه ا
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 هارا از دست دادند و قلعه را متحمل شده و چند نقطه مهم
از  یبرخ گر،يد یسقوط كردند. از طرف یگريبعد از د یكي

. وستندیآمده، به قزلباشان پ نيیبرادوست از قلعه پا یكردها

كه با كمبود  نمودمیافراد به آب قلعه اشاره  نيهر كدام از ا
داده، آب كم شده و  یرو یمواجهه شده و چون خشكسال

 یاست. كار بر اهال دهیمانده، عفونت به هم رسان یآنچه باق
مردم دچار اختالل شد.  یكه زندگسخت شد، چنان اریقلعه بس

شد و درخواست كرد  میكرد تسل گیبزمان بود كه خان نيا

كه  نديایقلعه ب یسو به گیبیو محمدعل گبییكه صفرقل
 واقعه دروازه گشوده شد و نيكنند؛ بعد از ا میقلعه را تسل

 رخانیرفتند. ام شیبا جماعتشان پ گیو محمدب گیبیصفرقل
شده بود، او را به خانه  وسيجا مأچالق چون از همه

و  رفتاحیبردند و حفاظت از قلعه را به م یگدلبی گیمحمدب
برادوست به  رچالقی(. امناصفهان دادند )هما انیتفنگچ

 گبیبه نزد محمد هاینفر از كردها و جالل ستيهمراه دو
گفته  رخانیفرستاده شدند.  بعد از خوردن غذا به ام یگدلیب

 یبمان و افراد همراه تو به جاها جانیشد كه تو با پسرت هم
 گريقبول كرد، اما د خانرامی. شدفرستاده خواهند  گريد

كه تو را خاطر جمع است كه امرا به قتل  تندهمراهان به او گف

زنده نگه نخواهند تن از ما را  کياما  ندنمايیتو جرأت نم
و  یسخت انیبود كه م نیما و تو عهد چن انیگذاشت و م

شورش  فه،یخل اسیاثنا از خانه ال نيدر ا م،یبا هم باش یخوش
به  فهیقرار بود كه خل نيبرخاست. ماجرا از ا يیو غوغا
ساده لوح بود،  یاز مهمانان پرداخته و چون مرد یدارنمهما

راحت  یبه مالزمانش خطاب كرد كه چرا مهمانان را در حالت

 ده،یكش ریكردند و شمش گريد یالخی مهمانان. اندقرار نداده
 انغازي. آورنددر یرا از پا فهیخل اسیچند نفر از جمله ال

به خان  یرو د،قراداغلو با خبر شدند و به داخل خرگاه رفتن
با همراهان به قتل رساندند. چون  آورده، او را یابدال مكر

اعتمادش را نسبت به كردها از دست  د،رسی خانخبر به حسن
منشی،  اسكندربیگداد و دستور قتل آنان را صادر كرد )

9717 :8/ 9777 .) 
و  خانریرخ داد، ام میعظ یشورش و غوغا نيا چون

كردند و  یراندازیشروع به ت انيغاز یبه سو زیهمراهانش ن
كنان به آمده، جنگ رونیاز خرگاه ب ریبا شمش زیكردها ن گريد

كه  یگروه یقوم، حت نيا ی. اين چنین تمامدندیقتل رس
اظهار اطاعت شاه را كرده بودند، به قتل  شیماه پشش

 دند )همان(.یرس
 خانریواقعه، پسران كوچک و بازماندگان ام نيبعد از ا

اموال و اسباب چالق برادوست به اردوگاه شاه آورده شدند. 
در  یشاه یكه اردو یشد و زمان میتقس انيغاز نیاهل قلعه ب

 زی. شاه ندیبه شاه رس قيحقا نيگاودول مراغه بود، ا

 قلعه یدر پا انیاز تفنگچ یجمع یرا به همراه خانیگنجعل
خان، از جانب شاه به قبان یاروم یالكا يیو دارا االتينهاد و ا

هزار سه نیشاملو، واگذار شد. همچن یگدلیب گبیبرادر محمد

 پرداخت دمو مرمت قلعه دم اتيتومان زر نقد جهت ضرور
 قلعه و رتعمی به و رفت آنجا به آراسته قشون با خان قبان. شد

به نزد شاه  انیو تفنگچ خانیآن پرداخت و گنجعل یآبادان
 (.9779 /8: بازگشتند )همان

 
 سرکشی مجدد کردهای برادوست 

ق برابر با سال بیستت و نهتم جلتوس شتاه     9781در سال 
كه شاه در مازنتدران بتود، بته او خبتر     عباس اول، هنگامی

دم تستلط  رسید كه كردهای برادوست بار ديگر بر قلعته دم 
بیتگ  شتد الت   اند. اين در حالی بتود كته شتنیده متی    يافته

ها همدستت شتده و   برادوست با چند نفر از كردها و جاللی
-پردازند. همانده و غصبات آن حوالی می هر روز به غارت

هتا و  طور كه گفته شد، حراست و تسلط بر الكای برادوست
بیگ، خان بیگدلی، برادر محمددم به قبانهمچنین قلعه دم

خان برای شكار به بیترون  داده شده بود. در حینی كه قبان
رود، گروهی از كردها كه در قلعته بتاقی مانتده    از قلعه می

دهنتد كته حتاكم قلعته در قلعته      بیگ خبر میبه ال بودند، 
بیگ شبانه، به همراه پنجاه نفتر از  نیست. به اين ترتیب ال 
آيد و با كمک كردهای درون قلعه، كردها، به پای قلعه می

شوند و نگهبانان را بته  سوراخی ايجاد كرده و وارد قلعه می
بته قتتل   رساندند. بعد از اينكه نگهبانان هر برج را قتل می

بیگ به خانه رفته و نقاره شادمانی به نام ال رساندند، به نقار
آيد و اهل قلعه بعد از بتا خبتر شتدن از متاجرا،     صدا در می

سراسیمه و حیران شبانه خود را از قلعته بیترون انداختته و    
گريزند. با فرارسیدن صبح، كستی از قزلبتاش در درون   می

ه قلعته را بته تصترف    قلعه باقی نمانده بود و كردهتايی كت  
درآوردند، از ساير كردها در مخالفت با دولت صفوی كمک 

؛ 489: 9733؛ متتنجم يتتزدی، 9719/ 8طلبیدنتتد )همتتان: 
خان رستید و  (. اين خبر به قبان988: 9787وحید قزوينی، 
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وی به جانب قلعه به حركتت درآمتد. از طرفتی ديگتر آقتا      
ه روانته  سلطان مقدم در مراغه خبر يافت و بته طترف قلعت   
صتد و  شد. در بین راه گروهی از كردها كه تعدادشان يتک 

خوردند و در جنگی پنجاه نفر بود، به نیروهای آقا سلطان بر
كه پیش آمد، كردها شكست خورده جمعی به قتل رسیدند 

ختان،  و بقیه فرار كردند. بعد از اينكه اين خبر به پیربتوداق 
نهتا نیتز بترای    حاكم تبريز، و شهیر سلطان مكری رسید، آ
زده، ختان خجلتت  كمک به طرف قلعه به راه افتادند و قبان

به آنها پیوست. اين گروه اطالع يافتند افرادی كه در قلعته  
اند؛ به اين ترتیتب كته: روزی الت     بودند، دچار بحران شده

بیگ مشغول تقسیم باروت بین تفنگچیان بود كته شتراره   
آيد كته يتک   يد میافتد و آتشی پدآتش به میان باروت می

ستتوزاند و او و تعتتدای از طتترف صتتورت التت  بیتتگ را متتی
كنتد.  چتون ايتن اتفتاق روی داد،     حاضران را مجروح متی 

داری عتاجز شتدند و شتبانه تتا جتايی كته       كردها از قلعته 
توانستند اسباب و لوازم را با خود برداشته و قلعته را تخلیته   

باشان درآمد. كرده و اين چنین بار ديگر قلعه به تصرف قزل
دم تنها هشت روز در دستت كردهتا بتود. يكتی از     قلعه دم

نتايج اين آشوب اين بود كه بسیاری از ايتالت كترد دم از   
ختان را بخشتید، ولتی    نافرمانی بزنند. شتاه عبتاس، قبتان   

سپرد )اسكندربیگ حراست قلعه را اين بار به آقاخان مقدم 
 (.818: 9701؛ لويی بالن، 9718/ 8: 9717منشی، 

توان ای است كه به راحتی میدم واقعهماجرای قلعه دم
اذعان داشت تمامی منابعی كه چه در دوران صفويه و چته  

انتد و ايتن بته    اند، بته آن پرداختته  در ادوار بعد تألیف شده
گردد. درباره اين سركشی و اين فتتح  اهمیت موضوع بازمی

يتا  سؤاالتی ممكن است به ذهن خطور كند كه چه عامتل  
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  

طور كه در صتفحات قبتل   دولت صفويه، به بار آورد. همان
بیان شتد، امیرختان برادوستت اظهتار وفتاداری و اطاعتت       

ه بود، حتی به دستور شاه يتک دستت از   نسبت به شاه كرد
طال برای او ساخته شد كه در نوع خود حركتی نمادين بته  

آمد، ولی با اين وجود او سركشی و طغیان كترد.  حساب می
شک كاری دشوار است و همچنتین  تحلیل اين موضوع بی

برای روشن شدن قضیه بته متدارک و منتابع زيتادی نیتاز      

ان برادوستت استتنباط   هست. آنچه كه از سركشتی امیرخت  
شود، به غرور و نخوت وی باز خواهد گشت كه به علت می

گردآمدن طوايف مختلف كرد به دور وی، اين غرور شتكل  
هتا بته   گرفت. موضوع قابل توجه ديگر آمدن طايفه جاللی

منطقه است كه كردهای برادوست و حتی ساير كردهتا يتا   
گتی ت    به خاطر علل مذهبی و يتا بته ختاطر داليتل فرهن    

اجتماعی ديدگاهی مساعد نسبت بته ايتن قتوم نداشتتند و     
شايد بتتوان علتت اصتلی ايتن تحصتن و يتا بته عبتارتی         

ها دانستت. چترا كته در متتن     داری را در آمدن جاللیقلعه
هتا، شتاه عبتاس    منابع آورده شده است كه با آمدن جاللی

جايگاهی را برای آنها به وجود آورد و حتی اعالم نمود كته  
دام از طوايف كرد دم از عدم اطاعت و نافرمانی زنند، هر ك

ها تعلق بگیرد. همتین موضتوع   الكا و الوس آنها به جاللی
طتور  ترس حكام و طوايف كرد را به همراه داشت و همتان 

ها كه آورده شد، برخی از طوايف كرد ديگر نیز به برادوست
پیوستند و اين چنین بحرانتی را در حكومتت شتاه عبتاس     

ای كه دولت شتاه عبتاس را بترای    (؛ واقعه0د نمودند )ايجا
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 

ناخواه ها و روابط اين دو حكومت خواهترديد در كشمكش
دند، تا جايی كه گفته شده است در تمام طول اثرگذار بو

دوره حكومت صفويه، كردها نقش حیاتی در كشمكش بین 
(. 89: 9787اند )مک داول،ها ايفا كردهصفويان و عثمانی

ها به هر چند طبق روايت منابع، هنگام لشكركشی عثمانی
زاده، اين ايل هیچ موضعی را نسبت به اين فرماندهی چغال
ها به اد، اما واقعیت اين است كه برادوستامر نشان ند

شدند كه مثابه مرزبانانی برای دولت صفوی محسوب می
دفاع از مرزها را در قبال حمله دشمن بر عهده داشتند و 

های بزرگ در هايی از اين ايل به صورت دستهگروه
ها های ايران علیه دشمنان و به خصوص عثمانیجنگ

ی كردهايی كه به مناطق شركت داشتند. گفته شده حت
اند، از افراد مرزی شرق كشور، يعنی خراسان كوچانده شده

اند كه شاه عباس برای دفع تهاجمات اين ايل نیز بوده
(. 8ازبكان دستور مهاجرت اجباری كردها را صادر كرد )
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اين طوايف كرد به مهاجرت پیش آمده تن دادند و در 
ترتیب در دو مناطق شرقی كشور ساكن شدند. به اين 

سمت سرحدات حكومت كه صفويان با دو دشمن بزرگ 
رو بودند، ايالت كرد برای دفاع از مرزهای كشور در روبه

دو سوی قرار داده شدند و به نحوی نسبتاً مطلوب وظیفه 
ها از آنجايی كه در مرز خود را به جای آوردند. برادوست

نی واقع شده و برای مدتی نیز در خدمت سالطین عثما
بودند، اين مزيت را داشتند كه به عنوان مشاوران نظامی 
كه از وضعیت سپاه عثمانی باخبر بودند، اطالعاتی را در 

طور به علت اختیار نظامیان صفوی قرار دهند و همین
ها به نقاط ضعف و قدرتشان آگاه حضور در میان عثمانی
را  هاترين نقش برادوستتوان مهمبودند. به اين ترتیب می

گری آنها و همچنین حضور در مناصب نظامی و نظامی
نقش آنها به عنوان ركنی از نظام اقتصادی به علت زندگی 

های فراوان( دانست كه البته اين شبانی )وجود گله
ها از خصايص عمومی بیشتر قبايل و ايالت ويژگی

 شود.محسوب می
 

 گيریبحث و نتيجه
آنها در ارومی و اشنوی ايل كرد برادوست كه مقر حكومتی 

بود، يكی از ايالت مهم كرد در دوران پادشاهی شاه عباس 
آمد. اين ايل كرد همچون ساير ايالت دارای به حساب می
قبیلگی خاص خود بود كه با روی كار  -ساختار نظامی

های سیاسی آمدن حكومت صفويه اين ايل نیز وارد جريان
انقیاد و استیالی شد. كردهای برادوست برای مدتی تحت 

دولت عثمانی قرار داشتند و اين سرسپردگی آنها نسبت به 
دولت عثمانی، با روی كار آمدن شاه عباس اول به پايان 

ها به رهبری خان و رئیس خود، رسید و اين بار برادوست
يعنی امیرخان برادوست، اظهار اطاعت شاه عباس را 

طوايف تحت  پذيرفتند و به اين ترتیب به عنوان يكی از
انقیاد صفويان درآمدند. اوج شهرت و قدرت ايل برادوست 

برادوست، حاكم اين ايل بود كه نه تنها در زمان امیرخان 
ها هايی از ايالت كرد ديگر به برادوستافراد ايل بلكه گروه

پیوستند؛ هرچند اين اتحاد موجب بروز مشكلی برای دولت 
و سركوب گسترده دم صفوی شد و همان واقعه قلعه دم

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 

ا های ايروان و نخجوان صورت گرفته بود كه بسرزمین
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 

مشغولی نظامیان صفوی برای مدتی طوالنی شدند كه دل
عام از سوی حكومت مواجه و قتلدر نهايت با سركوب 

 شدند.
 

 هانوشتپی

شاه عباس اول، بزرگترين پادشاه دوران صتفويه، دستت بته    . 9

اصالحات زيادی زد و امنیت مناسبی را در سترزمین ايتران بته    
نويستد: شتاه   وجود آورد، تا جايی كه شرلی در سفرنامه خود می

ستت كته   ای مطیع و امن كترده ا عباس مملكت خود را به گونه
تواند در تمام مملكت مستافرت كنتد، بتدون اينكته     شخص می

(. شاه عباس اول 07: 9701ای با خود حمل كند )شرلی، اسلحه
در منقاد ساختن بیشتر والیان سراسر كشور بستیار موفتق بتود.    

هتای حائتل در   آنهايی كه بیشتر از همه پايداری كردنتد، دولتت  
هتا كردستتان   ن حكومتبرابر حكومت عثمانی بودند. يكی از اي

 (.990: 9788بود )فلور، 
هتای  ههای رشته كو. مینورسكی نیز معتقد است سرزمین8

هتای  های چپ رودخانته دجلته، يعنتی سترزمین    تورس و كرانه
خربوت، بوتان و زاب علیا، در هر زمتانی از تتاريخ كته بررستی     

(. اين 89: 9701شود، اولین وطن برای كردهاست )مینورسكی، 
هتای ممتتدی دارد كته محتل ستكونت      ین سلستله كتوه  سرزم

های طبیعی كردهاست و كردها مردمانی مستقل بودند و ويژگی
كتوش و  مناطق كردنشین باعث شده تا كردها مردمانی ستخت 

 (.888: 9781مبارز باشند )زينو، 
های بعد . كردها با ظهور اسالم مسلمان شدند و در دوره7

به تسنن گرويدند )فخرالكتّاب  با به وجود آمدن مذاهب مختلف
(. مذهب تسنن به چهار شعبه تقسیم 81: 9733سنندجی، 

شود كه بیشتر كردهای ايران شافعی مذهب شدند. می
داند الدين نیز اكثر طوايف كرد را در مذهب شافعی میشرف

 (.878: 9783؛ بارتولد، 83: 9734)بدلیسی، 
خوردارند كه شامل . كردها از ادبیات عامیانه بسیار غنی بر4

ويژه حماسه دفتاع از  ها و اشعار حماسی و بهآداب و رسوم، ترانه
دم )جنتتوب ارومیتته در نزديكتتی رودخانتته برادوستتت(  قلعتته دم
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باشد كته شتاه عبتاس در نبترد ستختی آن را تستخیر كترد        می
 (.11: 9701)مینورسكی، 

 تتاريخ عتالم آرای عباستی   دم در كتاب . توصیف قلعه دم1
تیب است: بايد گفت كه قلعه بر بتاالی كتوه بلنتدی از    بدين تر

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.    

كه از دروازه اند يک دروازه در جانب جنوبی حصار دوم قرار داده
تا روی زمین راهی وجود دارد در میان سنگ، درنهايتت تنگتی   
كه عبور يک ستوار از آنجتا دشتوار استت. آب قلعته از حتوض       

دم شود. در مجمتوع قلعته دم  بزرگی است كه با آب باران پر می
بر پنج قلعه است، يكی اصل قلعه و يكتی قلعته پتايین و يكتی     

بتزرگ بیترون دروازه    سولق و يكی بوزلق و يكتی ديگتر بترج   
شرقی كته در كمتال استتحكام هستتند )استكندربیگ منشتی،       

9717 :8 /181.) 
خان زيتک،  . در دوران پادشاهی شاه عباس اول، گنجعلی3

بیگلربیگی قندهار بود. وی از طايفه زيتک، از عشتاير كترد و از    
شد. وی در اوان طفولیت و قديم جزء مالزمان شاه محسوب می

دارالسلطنه هترات در ختدمت شتاه عبتاس بتود،      ايام اقامت در 
های بسیار از او ديده شده است، به خصوص خدمات و مردانگی

ها در خراسان، به علت خدماتش در قبال دولتت  در نبرد با ازبک
صفوی به مرتبه خانی و لقب ارجمند بابايی ترقی داده شد. بعتد  

شتد   بیگ، پسرش به جای او حاكم قندهارمرداناز مرگش، علی
و به خاطر خدمات پدر به بابای ثانی لقتب يافتت )استكندربیگ    

(. اين دودمتان )زيتگ( يكتی از هفتت     9831/ 7: 9717منشی، 
دودمان قديم عهد اشتكانیان و ساستانیان بتوده استت )میرنیتا،      

9701 :94.) 
. درباره اين قوم گفته شده است كه كردها مانند ساير 0

های خودشان را از همه چیز اهالی كوهستان آزادی در میان كوه
(. تاريخ گواه است 803/ 8: 9730دانند )پورگشتال، عزيزتر می

كه كردان به طور عام خواهان زندگی آرام و به دور از 
اند و اگر مورد هجوم نیروی حكومتی قرار ستیزگری بوده

: 9788خاستند )پارسادوست، نمیگرفتند، با آنان به جدال برنمی
9 /811.) 

ها تاز تركمنوشاه عباس برای صیانت مملكت از تاخت.  8
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 

 (.110/ 8: 9719؛ سايكس، 989: 9783دهد )بارتولد، 
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 حمزه سردادور. چاپ سوم. تهران: توس.

شترفنامه )تتاريخ مفصتل    (. 9734بدلیسی، امیتر شترف ختان )   
مقدمه و تعلیقات محمتد عباستی. چتاپ دوم.     كردستان(.

 تهران: علمی.
شتاه عبتاس اول )پادشتاهی بتا     (. 9788پارسادوست، منتوچهر ) 

. چاپ اول. تهران: شتركت  هايی كه بايد فراگرفت(درس
 انتشار.سهامی 

 تتاريخ امپراطتوری عثمتانی.   (. 9730پورگشتال، يتوزف هتامر )  
آبادی. به اهتمام جمشتید كیتانفر.   ترجمه میرزا زكی علی
 چاپ اول. تهران: زرين.

ترجمته حمیتد اربتاب     ستفرنامه. (. 9789تاورنیه، ژان باتیستت ) 
 شیرانی. چاپ اول. تهران: نیلوفر.

بتته كوشتتش  .الصتتفويه ضةةةرو(. 9708جنابتتدی، میرزابیتتگ )
 غالمرضا طباطبايی مجد. چاپ اول. تهران: اساطیر.

. بته كوشتش   القلتوب  هةنز(. 9773حمداهلل مستوفی قزوينی )
 محمد دبیرسیاقی. چاپ اول. تهران: طهوری.

 جغرافیتای طبیعتی كردستتان مكريتان.    (. 9701خضری، سعید )
 مقدمه دكتر محمدرضا ثروتی. چاپ اول. تهران: توس.

الدين شتفا. چتاپ   ترجمه شعاع سفرنامه.(. 9717و )دالواله، پیتر
 پنجم. تهران: كتیبه.

ترجمته   تاريخ كرد و كردستتان. (. 9789بیگ، محمدامین )زكی
 يداهلل روشن. چاپ اول. تهران: توس.

ترجمته و مقدمته و    ستفرنامه ونیزيتان.  (. 9781زينو، كتاترينو ) 
 توضیحات نصراهلل صالحی. چاپ اول. تهران: طهوری.

ترجمته محمتدتقی    تتاريخ ايتران.  (. 9719كس، سر پرسی )ساي
 فخرداعی گیالنی. چاپ اول. تهران: نگاه.

ترجمته اقبتال    ستفرنامه شتوالیه شتاردن.   (. 9701شاردن، ژان )
 يغمايی. چاپ اول. تهران: توس.

ترجمته آوانتس.    سفرنامه برادران شرلی.(. 9701شرلی، آنتوان )
 چاپ دوم. تهران: كتابخانه منوچهری.

در (. تحفته ناصتری   9733فخرالكتّاب سنندجی، میرزا شكراهلل )
. با مقابله و تصحیح و تعلیتق  تاريخ و جغرافیای كردستان

 اهلل طبیبی. چاپ اول. تهران: طهوری.حشمت
چتاپ پتنجم.    زندگی شاه عبتاس اول. (. 9717فلسفی، نصراهلل )
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 تهران: دانشگاه تهران.
ترجمته   ر عصتر صتفوی.  ديوان و قشتون د (. 9788فلور، ويلم )

 كاظم فیروزمند. چاپ اول. تهران: آگاه.
ترجمته   زنتدگی شتاه عبتاس اول.   (. 9701لويی بالن، لوسین )

 اهلل شادان. چاپ اول. تهران: اساطیر.ولی
چتاپ اول.   تتاريخ متردوخ.  (. 9701مردوخ كردستتانی، محمتد )  

 تهران: كارنگ.
ترجمته ابتراهیم    تاريخ معاصتر كترد.  (. 9787مک داول، ديويد )

 يونسی. چاپ اول. تهران: پانیذ.
تتتاريخ عباستتی )روزنامتته (. 9733متتنجم يتتزدی، محمتتدجالل )

اهلل وحیتتدنیا. چتتاپ اول. بتته كوشتتش ستتیف مالجتتالل(.
 تهران: وحیدنیا.

چاپ  دين و مذهب در عصر صفوی.(. 9737میراحمدی، مريم )
 اول. تهران: امیركبیر.

چتاپ   های كرد ايتران. ها و طايفهايل(. 9701میرنیا، سید علی )
 اول. تهران: نسل دانش. 

اهلل ترجمه و توضیح حبیتب  كرد.(. 9701مینورسكی، والديمیر )
 تابانی. چاپ اول. تهران: گستره.

ترجمه  كردها نوادگان مادها.(. 9789)  --------------
 زاده. چاپ اول. كردستان: ژيار.جالل جاللی

آرای تاريخ جهان(. 9787قزوينی، میرزا محمدطاهر ) دیوح
. مقدمه و تصحیح و تعلیقات سید سعید میر عباسی

محمدصادق. زير نظر احسان اشراقی. چاپ اول. تهران: 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 


