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ی هاخیتارتألیف  نةیزم درقاجار، دورةایالت کردستان، مقارن 

ی داشته است. تواریخ محلی تواریخی ابالندهمحلی حیات 
نگاری پررنگی دارند. این بومستیزی هاشیگراهستند که 

، به دلیل نگاه مورخان از پایین به باال، محتوایی متنوع هاخیتار
.یکی نددارند؛ لذا در بررسی تاریخ اجتماعی حائز اهمیت هست

 تاریخ سالطین هورامانی این تواریخ، هانمونه نیترمهماز 
سالطین  سلسلهاست. این کتاب، در عهد مظفری، با محوریت 

هورامان کردستان نگارش یافته است.  منطقةهورامان و در 
خاندان سالطین هورامان، از امرای حاکم بر بلوک هورامان،از 
بلوکات تابع ایالت کردستان ایران به مرکزیت سنندج بودند که 

ایالت حکومت  ق. خاندان کرد اردالن بر این4821تاسال 
از میان آثار  دهدیمی پژوهش نشان هاافتهکردند. یمی

در کردستان، از صدر قاجار تا پایان عهد مظفری،  شدهعرضه
از میرزا شکراهلل سنندجی، که برخی  ناصری ةتحفکتاب  جزبه
ی داشته است، بقیة سینوخیتاری نوین نسبت به هادگاهید

به سبک و سیاق  رامانتاریخ سالطین هو جمله ازتواریخ 
 مورخان سنّتی نگارش یافته است.

 
، خاندان اردالن، هورامان، قاجار، کردستان: های کلیدیواژه

 ی محلینگارخیتار سالطین هورامان،

The Kosdestan atate in coincidence with the 

Qajar era, found its enlightened summit and 

position in compiling the lical histories. The local 

histories are those types of histories which possess 

a strong ecosystemography trends. These kinds of 

histories, due to their view from bottom to the top, 

involve a variety of contents and for this reason are 

of great significance in the social history studies. 

One of the best examples of these histories is 

the history of the Ouraman sultans. This book has 

been written with the focus on the Ouraman 

sultans dynasty in the Ouraman region of 

Kordestan province. The Ouraman sultans family 

were originally from the rulers of the Ouraman 

block, one of the blocks which was ruling by the 

Kordestan state of Iran and Sanandaj was its 

capital, and up to 1284 AH, was ruled under the 

leadership of the Kurd Ardalan family. 
Thr finding of the study show that among the 
works presented in Kordestan state from the rise to 
power of the Qajar dynasty to the collapse of the 
Mozaffarid reign, except Tohfe-ye Naseri of Mirza 
Šokr-Allah Sanandaji who had some modern 
approachers towarde the historiography, the 
remaining of the histories including the history of 
the Ouraman sultans have been written according 
to the historiansʾ traditional method. 
 
Keywords: Kordestan, Ardalan family, Ouraman, 
Qajar, the Ouraman sultans, local historiography 
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 مقدمه. 1

ی محلـی صـاح    هـا خاندانـ از  اردالن خاندان کرد

ـ از قرن هفتم تا سیزدهم قمری، بر کردسـتان   قدرت

، لرسـتان و همـدان کنـونی،    از کرمانشـاه ییهابخشو 

تسلط داشتند. امرای این خاندان از زمان صـفویه، در  

ــان  ــةردیــف والی ــران، موقتیــت سیاســی  چهارگان ای

ممتازی داشتند. والیان اردالن، با مرکزیت سنندج، بـر  

ــیش  ــدهب ــدرت   از هف ــال ق ــت و اعم ــوک حکوم بل

. از میان این بلوکـات، هورامـان، بـه لحـا      دندکریم

 شـد یمسیاسی مستقل و توسط خاندانی محلی اداره 

 داشتند. 4سان(سلطان )عنوان و لق   که

ــدا ن اردالن، اقتــدار در طــی حیــات سیاســی خان

دوستی والیان آن، به رشد محلی، امنیت داخلی و علم

دانش، ادبیات، فرهنگ و هنر در سنندج منجر گردید. 

جا مانده گویای این واقتیت است. حمایـت از  آثار به

 توســتةو  طــر کعلمــا و اندیشــمندان از یــ طبقــة

فضای علمی، فرهنگی وادبی از طر  دیگر، سـنندج  

( ق4818-4841خان بزرگ )اهللامانت رامقارن حکوم

خــود نمــود. از همــین  زمانــةهــای لتلــماداریکــی از

ــز در کنــار علــوم دینــی و   ــاریخ نی دوره،ادبیــات و ت

ی، رونقیافــت کــه رهــاورد آن مجموعــه    نــیردیغ

 است. ادشدهییهانهیزم، دربهاگرانآثاری

ی از سینوخیتاراز اوایل حکومت قاجار، 

شاهان این سلسله پاد توجه موردی هاشاخه

قاجار، که در زمان  دورةی سینوخیتاربود.

به اوج پیشرفت کمی و کیفی خود  شاهنیناصرالد

رسید، فقط محدود به تهران و دستگاه حکومت 

                                                                      
.سان، در زبان محلی، به متنای سلطان است. خاندان حاکم هورامان، از 4

زمان شاه عباس صفوی و از سوی حکومت مرکزی، به این لق  دست 

 یافتند.

مرکزی نبود و همزماندر ایاالت و والیات مختلف 

ایران، همچون کردستان تحت حاکمیت خاندان 

ی نگارخیتار.قرار گرفتاردالن در کانون توجه 

ی محلی و هاتیحمامحلی در سنندج،عالوه بر

جا گذاشتن یادگاری از عالیق شخصی والیان، در به

سیاسی داشت. این آثار سند قدمت،  زةیانگخود، 

تحت  منطقةاردالن، در سیاسی بنی نةیشیپاصالت و 

به  توانیم آنها نیترمهمشان بود. از حاکمیت

 ةقیحد، األکرادریختا، التواریخل ٌ، التواریخةزبد
ی نگارخیتارو غیره اشاره کرد. ناصری  ةتحف، ناصری

کردستان خاص دوران حکومت محلی اردالن نبود و 

پس از سقوط این خاندان هم تداوم یافت. یکی از 

نقاط کردستان، که پس از اضمحالل  نیترمهم

 خطةی روی آورد، نگارخیتاراردالن به حکومت بنی

 سلسلةهورامان بود.در هورامان، تاریخی در باب 

سالطین حاکم بر این منطقه تألیف شد که به لحا  

موضوعی، اثری مستقل و متفاوت از تواریخ پیش از 

 جمله ازشیدا( ) یمردوخخود بود. قاضی عبداهلل 

ی مختلف، هازهیباانگمؤلفانی بود که در هورامان 

 ش درآورد.را به نگار تاریخ سالطین هورامان

تاریخ هد  اصلی این مقاله، بررسی کتاب 
، اهمیت و جایگاه آن و نقد روش سالطین هورامان

ی ذیل هاپرسشیی به گوپاسخو بینش نویسنده و 

: آیا تاریخ سالطین هورامان تاریخی در تداوم ستا

ی سنّتی در کردستان اردالن بود یا سینوخیتارجریان 

 خطه منجر شده است؟ی در این نگارخیتارتحول  به

استقالل موضوعی این اثر از دیگر تواریخ  لیدال

محلی کردستان چیست؟ تاریخ سالطین هورامان از 

ینوین عهد ناصری متأثر سینوخیتارروش و بینش 

 بوده است یا خیر؟ 

رغم ظهور مفروض پژوهش آن است که،به
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و بینش برخی از مورخان  درروشی نوین هادگاهید

ی هورامان از سینوخیتارناصری، اما  از اواخر عهد

تأثیر نپذیرفت و این اثر در تداوم  هادگاهیداین 

ی سنّتی شکل گرفت و به تحول سینوخیتار

 ی در کردستان منجر نگردید.نگارخیتار

هرچند دربارة کردستان، خاندان اردالن و 

های مرکزی ایران مناسبات این خاندان با حکومت

شده و نیز درباره تاریخ محلی  مقاالت متتددی ارائه

نگاری تاریخ»ای انجام شده نظیر؛ های ارزندهپژوهش

نگاری در ایران تاریخ.آژند، در، اثر یتقوب «محلی

های محلی تاریخ شهری و موقتیت تاریخ»(؛ 4821)

خیراندیش، تألیف عبدالرسول  ،«یراننگاری ادر تاریخ

بشناسی کتا»(؛ 4821)کتاب ماه تاریخ و جغرافیادر 

صالحی، در ، از نصراهلل «های محلیتوصیفی تاریخ

های شاخص» (؛4821) کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

، از فاطمه رستمی در «نگاری محلی در ایرانتاریخ

نگاری محلی آغاز تاریخ»(؛ 4821)نامه انجمن 

مطالتات قنوات و همکاران، در ، اثر عبدالرحیم «ایران

نگاری تاریخ»(؛4821) اسالمی: تاریخ و فرهنگ

، اثر عبدالمهدی «های آنمحلی عصر قاجار و مؤلفه

مطالتات اسالمی: تاریخ و رجایی و همکاران، در 
نگاری محلی نقد و بررسی تاریخ (؛4811) فرهنگ

اثر بهمن زینلی،  ق،4485ق. تا  151ایران از 

نگاری محلی در تاریخ»(؛4814) نامه دکتریپایان

، تألیف محمدعلی «های آنهدورة مغول و شاخص

 محلی یهاخیتار پژوهشنامهچلونگر و دیگران، در 

نگاری محلی جایگاه بیهق در تاریخ» (؛4818) ایران

اجتماعی ابن فندق(،  ـ )با تکیه بر رهیافت فرهنگی

ی هاخیتارپژوهشنامه رضوی، در تألیف ابوالفضل 
ی هامؤلفهبررسی جایگاه و »(؛ 4818) محلی ایران

ثواق ، در ، تألیف «نویسی محلّی عصر صفویهتاریخ

نگرشی »(؛ 4818)ی محلی ایران هاخیتارپژوهشنامه 

نویسی محلی بر جایگاه و اهمیت سنت تاریخ

ی محلی هاخیتارپژوهشنامه ، اثر ثواق ، در «ایرانی
نگاری محلی تحلیلی بر تطور تاریخ» (؛4818)ایران 

زینلی و یزد )از آغاز تا پایان عصر صفوی(، اثر 

 ی محلی ایرانهاخیتارپژوهشنامة پیرمرادیان، در 

نگاری محلی ایران در دوره تاریخکتاب  (،4818)
 تألیف عبدالرحیم اسالمی )تا سده هفتم هجری(

ی نگارخیتارامادر رابطه با  (؛و ...،4818قنوات )

توان به مقالة تنها می محلی در کردستان،

ر نخستین زن نگاری محلی در ایران و ظهوتاریخ»

قدیمی قیداری، در ، تألیف «نگار ایرانیتاریخ

دانشکدة ادبیات و علوم انسانی  های تاریخیپژوهش

به  در آن( اشاره کرد که 4822) دانشگاه اصفهان

 آنهامترفی تواریخ محلی، تحلیل و نقد مضامین 

در پژوهش مذکور  با وجود این، پرداخته شده است.

 طوربه هورامان و یاهیچ ذکری از تاریخ سالطین 

هورامان به عنوان بخشی از  خطةی نگارخیتاری کل

 قلمرو کردستان نیامده است.

پژوهش حاضر بر این نکته تأکید ورزیده است 

نویسی در کردستان دورة قاجار فقط که جریان تاریخ

چون هورامان  مختص سنندج نبوده،در بلوکاتی

نویسی رایج بوده و نیز سیمای عام تاریخ

های حاوی همان ویژگی نویسی کردستانتاریخ

نگاری سنّتی است. این پژوهش از نوع تاریخی تاریخ

ای و شیوه توصیفی ـ تحلیلی وش کتابخانهو به ر

 )تحلیل محتوا( ارائه شده است.

 

 و اهمیت آن هایژگیو، هازهیانگی محلی، نگارخیتار. 2

 ،ینگارخیتارها از انواع یبنددسته نیترجیرای از کی در

ی، نگارتکی و دودمانی، اسلسلهبه تواریخ عمومی، 
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 تی،بندمیقست. طبق این دشویممحلی و غیره اشاره 

ی مستقل از اشکال اگونهی محلی سینوخیار

عالیق شخصی و  اساس بری است که نگارخیتار

برای نشان دادن جایگاه یک منطقه یا ایالت در یک 

ی متفاوت نوشته هادورهخاص زمانی یا  دورة

ی محلی در ایران ریشه در قرون نگارخیتار. شودیم

ی سوم و هاسدهنخستین اسالمی دارد و اوج آن را 

( هرچند 44: 4821قنوات، ) دانند چهارم قمریمی

نگاری محلی در کسانی براین باورند که سابقة تاریخ

ایران، به دوران پیش از اسالم )یتنی زمان ساسانیان( 

و  های ایرانشهرشهرستان گردد و به دو نوشتةبرمی

که از عصر ساسانی به یادگار  عجای  سکستان

: 4818کنند )چلونگر و دیگران، میمانده، استناد 

16.) 

طور عمده، بر سه محور ساختار تواریخ محلی به

اطالعات جغرافیایی، اطالعات تاریخی و اطالعات 

(.در آغاز، بیشتر 6: 4818رجالی قرار دارد )ثواق ، 

ی و سینوحال شرحمضامین این نوع از تواریخ، 

دهم  سدةتراجم احوال رجال دینی و مذهبی بود؛ از 

صبغة سیاسی  هاخیتارو یازدهم به بتد، مضامین این 

و حکام محلی موضوع  هاخاندان حال شرحیافت و 

(. از 41: 4818ثواق ، )اصلی کار مورخان گردید 

منظر همین رویکرد جدید، تواریخ محلی در نگاه 

ی و دودمانی شبیه شدند. اسلسلهنخست به تواریخ 

فرودست و احوال تنوع موضوعی، توجه به طبقات 

هویتی  هاینگارخیتارزندگی آنانبه این شکل از 

ی محلی، پس از حیات سینوخیتارمستقل بخشید.

حکومت  دورةو نشی  خود، بار دیگر در  پرفراز

 مورد، شاهنیناصرالدمقارن حکومت  ژهیوبهقاجار، 

قرار گرفت ودر ایاالتی چون کردستان آثار  توجه

: 4822قدیمی قیداری، ) خور توجهی خلق شد در

441). 

در نگارش هر اثر تاریخی، با هر مضمونی، دالیل 

ی محلی از هاخیتاری متتددی وجود دارد.هازهیانگو 

این مهم به دور نیستند.مورخان این دست از تواریخ، 

عمدتاً برخاسته از همان ناحیه یا ایالتی بودند که 

به عنوان آموزی، . عالوه بر عبرتاندنوشتهآن  دربارة

ی، عالیق نگارخیتاری هاشاخهمشترک تمامی  زةیانگ

تفاخر محلی،  دنیکش ریتصوشخصی مورخان، به 

نشان دادن جایگاه آن در میان دیگر والیات، ثبت 

افتخارات محلی، درخواست و دستور رسمی نخبگان 

ی خلق هازهیانگمحلی برای نگارش، و غیره، از دیگر 

: 4818؛ ثواق ، 828: 4821آژند،) این آثار بوده است

1 ،6.) 

این تواریخ که به گزارش سرگذشت یک ایالت یا 

 اساس برخاص، در دوره یا دورانی مشخص،  ةیناح

، در مواردی بسیار پردازندیم شده ادی یهازهیانگ

ویژگی، این باشد که  نیترمهماند. شاید بااهمیت

خاص و  ةیناحتواریخ محلی مبتنی بر یک »

ی اسلسلهنگر در برابر تواریخ عمومی و ئیجز

؛ قنوات، 41: 4818ثواق  )« و عمومی است نگریکل

 ترعیوسکار نویسندگان محلی اغل   طةیح(.1: 4818

. برخال  این ستی ااسلسلهی عمومی و هاخیتاراز 

محور دارند، تواریخ محلی تواریخ که خصلت شاه

ست، ی سیاهاحوزهمنتکس کنندة اطالعاتی در 

فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، جامته، آداب و 

های رسوم، باورها، عقاید، مذاه  و دیگر حوزه

به  آنها. از همین رو از باشندیممورد گزارش  ةیناح

ی و یا تاریخ اجتماعی تتبیر شهرشناستاریخ والیات، 

(. در 1: 4818؛ ثواق ، 41: 4868ریاحی، ) شودیم

های افراد به حوادث التملنگاری محلی عکستاریخ

توان ای است که در آن میشود و عرصهدنبال می
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تحقیقات عملی، آمار و نفوس را به انجام رساند. در 

توان از زنان، تتلیم و نگاری میاین نوع تاریخ

ر تواریخ تربیت، اوقا  و بسیاری امور دیگر که د

دست هایی بهرسمی جایگاه چندانی ندارند، آگاهی

نگاری محلی مطالتة سرگذشت آورد؛ درواقع تاریخ

ها )چلونگر و مردم است نه سرگذشت حکومت

 (.16: 4818دیگران، 

با مورخان تواریخ  سةیمقاقلم مورخان محلی، در 

ی، بیشتر در اختیار اندیشه و اسلسلهعمومی و 

و از همین منظر به انتکاس  تفکرایشان بوده

 اندپرداختهی آنان وزندگاطالعاتی در پیوند با مردم 

(. مخاط  تاریخ محلی، 4/468: 4812)روزنتال، 

بنابراین سبک نگارش آن ساده،  اند،مردم عامةعموماً 

های محلی، برخال  تاریخ است. فهمقابلروان و 

ای، که عمدتاً کلیاتی های عمومی و سلسلهتاریخ

گیرند، به لحا  برمی رباره سیاست و جنگ را درد

ماهیت و سرشت خود جزئیاتی ارزنده از اوضاع 

کنند. این سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را بیان می

ها، ترین مرجع درباره سلسلهآثار، از یک سو، مهم

اند و، از های بومی و محلیها و حکومتخاندان

ومی و محلی های بسوی دیگر، ارتباط میان حکومت

های مرکزی را به خوبی به تصویر با حکومت

؛ زینلی و 52: 4818، کوبنیزرکشند )می

 (.88: 4818؛ ثواق ، 415: 4818پیرمرادیان، 

 هاخاندانی محلی منبع مهم در شناخت هاخیتار

. (52: 4818، کوبنی)زر و حکام محلی هستند

ی که در امنطقهبخشی از احوال سیاسی آگاهی

ی از آن به میان نیامده یا اندک ااشارهیخ رسمی توار

و گذراحوادث آن به گزارش رفته باشدویژگی دیگر 

که  شودیماین منابع است. این اهمیتزمانی دوچندان 

روابط سیاسی یک حکومت، این منطقه و چرخةدر 

 ی برخوردار باشد.اژهیواز جایگاه  بر آنحاکمیت 

و شناخت ی از طریق همین اخبار به درک گاه

ی هاحکومتدرستی از روابط حکومت مرکزی با 

ی کور هانقطهدست یافت و توانیمبومی ـ محلی 

یک رخداد یا حادثهدر روابط آنانرا بازسازی نمود. 

تواریخ محلی در موضوعات مختلف جزییات را با 

 .کنندیمدقت بیشتری بررسی 

های موجود در عرصة تواریخ ترین شاخصعمده

. 8دوستی، الوطن یا وطن. حُ 4ّاند از: محلّی عبارت

. توجــه بــه 1. توجــه بــه جغرافیــا، 8تــاریخ رجــال، 

. آزادی عمل 1. توجه به تاریخ اجتماعی، 5ها، سلسله

: 4818در نگــارش )بــرای تفصــیل آن، رک: ثواقــ ، 

(باوجود نقاط مثبت ایـن  88: 4818؛ قنوات، 85 -45

ة مـادی و  وجهکس   آثار،گاهی مورخان محلی،برای

، راه اغراق و تتص  پیش موردنظرشانمتنوی ایالت 

ی از مطال  آنـان، بایسـتی   ریگبهره؛ لذا، در رندیگیم

جان  احتیاط پیش گرفت. مورخان محلی بـه دنبـال   

 هادهیپدتحلیل و تتلیل رویدادها و کشف روابط بین 

نقادی بوده و بیشتر  ةیروحنیستند. آثار آناناغل  فاقد 

 مـنتکس ی روایی و توصـیفی اخبارشـان را   اوهیشه ب

هـایی کـه موضـوع    کنند و همیشه از فضایل مکانمی

گوینـد و غالبـاً بـه    کتاب است، به اطناب سـخن مـی  

پردازنـد کـه در آن والیـات    شرح احوال رجـالی مـی  

؛ 816: 4818قـدیمی قیـداری،   ) انـد کـرده زندگی می

 .(86 -85: 4818؛ قنوات، 85: 4818ثواق ، 

 

 قاجار دورة در کردستان ی محلیسینوخیتارجریان . 3

ی محلــی مقــارن حکومــت صــفویه، بــا ســینوخیتــار

توجـه   کانونمضامینیمتنوع و حـول محـور سیاسـت،   

( و در 41: 4818مورخان محلی قرار گرفت)ثواقـ ،  

از عصــر ناصــری بــه بتــد، اوج ژهــیوبــهقاجار، دورة
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ــت. ــار   دورة گرف ــی از دوران پرب ــار یک  عرصــةقاج

ی نگـار خیتار .(828: 4821)آژند،  است ینگارخیتار

نگاری در این دوره، ای از تاریخعنوان گونه محلی، به

متلول مجموعه عوامـل اقتصـادی، سیاسـی، توسـتة     

علوم مختلف و فضای آموزشی، رواج صنتت چاپ، 

گسترش نهضت ترجمـه، عالیـق شخصـی سـالطین     

در میـان   (.81ــ 84: 4811رجائی، ) قاجار و غیره بود

یاالت و والیات ایران، کردستان در این دوره جایگاه ا

کیفـی،در   جنبـة ی،هم از نظر کمی و هـم از  ابرجسته

 ی محلی یافت.نگارخیتار

ی دیرینه دارد و اشهیری در میان اکراد، نگارخیتار

ی سـ ینوخیتـار بانی جریان  قاجار نیست. دورةخاص 

ــتان را  ــر ریامکردس ــی  ش ــان بدلیس ــتهخ ــد دانس ان

(. وی از امرای کـرد متاصـر شـاه    8: 8115ه، مستور)

خـان بـا عنـوان    اسماعیل دوم صفوی بود. اثر شـر  

ی کـرد، از آغـاز   هاسلسلهبه تاریخ قبایل و نامهشر 

(. پس از 6: 4866بدلیسی، ) ، پرداخته استق4115تا

ی محلـی  نگارخیتارخان، مدتی طوالنی جریان شر 

اند و از اوایل در کردستان، به دالیل نامتلوم مغفول م

حکومت قاجارها جانی تازه گرفت. بخشـی از علـل   

ی محلی از سینوخیتاراین رونق، نهفته در ترویج فکر 

سوی دولت مرکزی و بخشـی بـه پشـتیبانی خانـدان     

ی مرکـزی و  هـا تیـ حما. در پس گشتیبازماردالن 

. حمایت دولـت  شدیممحلی مجموعه اهدافی دنبال 

ــتیهی هــااســتیسدر  ــره، در حــاکم ئ ــگبه ی از ری

ـ اجتماعی والیـات مختلـف    ی اقتصادیهایتوانمند

ریشه داشت. این تواریخ منابع مهمی بـرای شـناخت   

شهرها، منابع انسانی، اوضاع اقتصادی، منابع مالیـاتی،  

ــایی،   ــت جغرافی ــی، موقتی تشــکیالت اداری و سیاس

، جمتیـت،  هـا قنات، هاصنتت، متادن، هاکوه رودها،

: 4821ومی، مذهبی و غیره بودند )آژنـد،  ی قهازهیست

پشتیبانی خانـدان اردالن، در جهـت یـادآوری     (.828

، اصالت و قدمت حکومتشان و نمایان ساختن نهیشیپ

« درون یـک حکومـت مقتـدر مرکـزی    »خود جایگاه 

بود )قدیمی قیـداری،  « کس  امتیازات سیاسی»برای 

4818 :818.) 

کردسـتان،   ی محلی درنگارخیتارهای نهضت زمینه

ی رسمی صدر قاجـار،  سینوخیتاراز آغاز  ترشیپکمی 

ــاب   ــا کت ــود. مالمحمدشــریف قاضــی ب ــا شــده ب مهی

پیشـگام ایـن جریـان بـود. پـس از وی،       التواریخةزبد

و  نگـار عیوقـا مورخان بزرگی چون، مصـنف، بابـانی،   

میرزا شکراهلل سنندجی به تاریخ سیاسی خاندان اردالن 

، نـام  آنهـا و جغرافیای منطقـه پرداختنـد کـه در میـان     

ــ مـتخلص بـه مسـتوره و از بـانوان       شـر  خـانم  ماه

رک: قـدیمی  ) درخشدیمـ به نیکی  نگارخیتارپیشگام 

 .(481-446: 4822قیداری، 

 

آغتاز تتا   حکومتت اردنن، از   خیتوارزایی هانمونه. 3

 عهد مظفری

قاجـار را براســاس   دورةنگـاری در کردســتان  تـاریخ 

تــاریخ تــألیف، مضــامین، محتــوا و اهــدا  نگــارش 

زمـانی مختلـف گنجانـد. دوره     دورةدر دو  تـوان یم

تا پایان سقوط خانـدان اردالن   4841نخست از سال 

ــ   است. این آثار بیشتر تواریخی دودمانی ق4821در 

ایـن   نیتـر مهماز سیاسی هستند.  صبغةای، با سلسله

، تـواریخ لـ   ،التواریخ سـنندجی ةزبدبه  توانیمآثار 

زمــانی  دورةدر  و غیـره اشــاره نمـود.   األکــرادتـاریخ 

و،  ابنـد ییمآمده محتوایی متفاوت  به وجوددوم،آثار 

کردستان، بـه جغرافیـای ایـن منطقـه      خیبر تارعالوه 

فیـا، تـاریخ   جغرا مطالتـة و منبع مهمـی در  پردازندیم

ند هستاجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره کردستان 

ی تـر متنـوع و در مقایسه با آثار پیش از خود، مطال  
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ناصـری بـه    دورة. این آثاراز اواخـر رندیگیبرمرا در 

زمـانی   دورةدر ایـن  . از جمله آثار نداهدرآمدنگارش 

ق. تــا پایــان عهــد مظفــری را در 4811ســال کــه از 

الظفـر  ناصـریه و مـرآت   قهیحدبه  توانیم، ردیگیبرم

ناصری در تـاریخ   تحفه،در جغرافیا و تاریخ کردستان
 تــاریخ ســالطین هورامــانو  ی کردســتانایــجغرافو 

 اشاره نمود.

 

 سنندجی در تاریخ کردستان التواریخةزبدالف( 

این اثر، تـاریخی عمـومی اسـت مشـتمل بـر دوازده      

 روزگــارآدم تا از هبــوطفصــل. فصــل اول تــا دهــم 

ی نگـار خیتارکه به لحا  ( است صرسول )حضرت 

ــدارد. اســتهیشاجایگــاه و ارزش  ــازدهمی ن  فصــل ی

مربوط به تـاریخ خانـدان اردالن اسـت. قاضـی ایـن      

نسـ  کردهـا و نسـ      اصـل و  را با ذکـری از فصل 

از  ،لوخـان هـه  وقایع را تا زمـان  و والیان اردالن آغاز

کـه امیـر   ییاجـ  از و کنـد مـی  تکـرار  نامهشر روی 

اســت، حــوادث  رهــا کــردهرا  خــان مطلــ شــر 

راویــان زمانــة خــویش ة روایــت ا برپایــر کردســتان

مشـاهدات   .ق4845ن پـس تـا سـال    آ زا بازسازی و

ــت  ــرده اس ــت ک ــود را ثب ــی  .خ ــریف قاض محمدش

ــ از بزرگـان    ـ مؤلـف ایـن کتـاب    ق(4458-4882)

منص  قضـاوت   هاسالی بود که االسالمخیشخاندان 

ــت   ــتگاه حکوم ــان دس ــرو خ دوم اردالن را در  خس

بـه درخواسـت او اقـدام بـه      ظـاهراً اختیار داشـت و  

قاضـی   (.2: 4826قاضـی،  ) نگارش کتاب خود نمود

نخســـتین مـــؤلفی بودکـــه دردوران شــــکوفایی    

سیزدهم قمری، اقـدام   سدةدر  کردستان ینگارخیتار

 کتـــابرونی.ازابـــه نگـــارش تـــاریخ اردالن کـــرد

قـه اردالن  منط اصلی مورخان بتـدی در  ةیماویدست

بـه روشـی روایـی، مجموعـه     التـواریخ  ةزبـد  گردید.

اطالعاتی گرد آمده حول محور والیـان اردالن اسـت.   

ازآنجاکه مؤلـف بـر حسـ  موقتیـت سیاسـی و      اما 

لـذا بـه خـوبی     ،بطن حـوادث بـوده   در ،شغلی خود

 حوادث ورخـدادهای کردسـتان اردالن  است توانسته 

، را با ایران مرکزی تطبیق دهد.از عمده نواقصاینکتاب

 در هـا یینارسـا ی اپـاره و  شـکاالت ا وجودعالوه بر 

همه  از حوادث و سنوات ثبت اشتباه برخی از نثرآن،

اسـت   اختصـار مؤلف به ةانداز از شیپایبندی ب ترمهم

که ذکر برخی از حکـام اردالن از قلـم افتـاده    تا جایی

 است.

 

 تواریخلبب( 

محمد بن منـوچهر اردالن   گیخسروب ، تألیفاثراین 

از نوادگـان   یاسـت. و  یمترو  به مصـنف جـوهر  

از  شــهر ســنندج و گــذارانیــخــان اردالن بن مانیسـل 

-4851دستگاه حکومـت خسـروخان سـوم )    انیمنش

 دهیـ پـس از برچ  یو مشهور به ناکـام اسـت.   (4811

 شیخو اتیح انیتا پااین والی شدن بساط حکومت 

دســتگاه  یحکــومت یهــااز کتابخانــه یکــی یمتصــد

 بـر  بنا، مصنف(. 88: 4826زاده، صفی) دیاردالن گرد

احـوال   تیـ فیمشتمل بر ک یکتاب»چون ، گزارش خود

 ســبک ریــتحر ةآن گـروه )خانــدان اردالن( بــه رشــت 

پـرده   در فـه یبنا بـه گـزارش آن طا   و امدهیدرنریتسخ

ــا  قــتیحق خفــا متــدوم و حاالتشــان در کــنج اختف

 فیاقــدام بــه تــأل ( بــود،8: 8581اردالن، ) «نــامتلوم

صـرفاً   یخیتـار  ،خیتـوار لـ   کرده اسـت.  خیتوارل 

و  و تحلیـل رویـدادها   هـا دهیپدی، بدون تتلیل اسیس

از  ؛کردسـتان  یاز اوضاع داخل ییهایتمل بر آگاهشم

 یبرخال  برخ، ق است که در آن4811آغاز تا سال 

ــوار ــ خیتـ ــرید یمحلـ ــ ،گـ ــات  یگزارشـ از اطالعـ
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ی مشــهود فرهنگــی و ،اجتماعی،اقتصــادییایجغراف

 .نیست

 

 األکرادتاریخج( 

متـرو  بـه    ،شر  خـانم قـادری  به قلم ماهاین اثر، 

ــتور ــت. وی از 4811-4881اردالن ) ةمســ ق( اســ

زادگان خاندان قادری وهمسر والی خسروخان بزرگ

در بیـان   ،مؤلـف . بـود  ،مشهور به ناکـام  ،سوم اردالن

روزی بـه   .: »...دیـ گوینگارش ایـن کتـاب مـ    زةیانگ

مـرور   عبـور و  میناتر متـأخر فـ د دواوین متقـدمین و 

تاریخی از اکراد وتصدیقی از این بالد بـه نظـر   ، افتاد

خوانـدم کـه    آمد.بتد ازمطالته وبتد از مکاتبه دیدم و

ــال واحــوال والت و  ــت ح ــت  شــرحی از کیفی والی

اگرچـه  ، نگارش درآورده بودند یر وکردستان به تحر

مفصل گفته است ولی به علت اینکـه مجملـی از آن   

 بـا طبـع   کمترین نةیکم، دری ناسفته بود و ماندهیباق

بـر خـود الزم    ذهن نقاد، به تکمیل، تفصیل راوقاد و 

به تحریر این چند سطر پرداختم به قسمی که  دیده و

شـنیده بـه    از متقـدمین  و گردیده در تواریخ استفهام

دیده در این نسـخه بیـان سـاختم     نظر حقیر رسیده و

 (.42ـ46: 8115)مستوره، « ....

منابع عمدة  دیآیآنچه از فحوای کالم مستوره برم

عــالوه بــر مشــاهدات ، داکــراألتــاریخاو در نگــارش 

اعتماد،آثـار وکتـ    افـراد قابـل   یهادهیشنو  شخصی

مقـام همسـر   جایگاه مستوره در . پیشینیان بوده است

ــی اردالن ــتفاد  ،والــ ــان اســ ــان او ةامکــ از  آســ

ــومتی و ــنادومکاتبات حک ــه اس ــاکتابخان ــل  یه داخ

 داکـر األتـاریخ . فـراهم نمـوده بـود   را وخارج سنندج 
 ،هـا حوادث تاریخ سیاسـی اردالن  مشتمل بر وقایع و

ی هـا نمونـه کتاب او از  .استق 4851از آغاز تا سال 

. از شـود یمـ محسـوب   نثر ممتاز و عالمانة این دوره

انتقادی مؤلـف بـه    ةیروحمحسّنات دیگر این تألیف، 

ــت.  ــایع اسـ ــوقـ ــرنمینـ ــألیف پس ازقـ ــرزا  ،تـ میـ

ــراتتمــه،عموزادة مؤلف،نگــارعیوقــااکبریعلــ آن  ی ب

از جایی که مستوره رهـا   ،وقایع رات. این تتمه نگاش

 .ردیگیدر برم ،ق4811کرده تا سال 

 

جغرافیای ، در تاریخ و الظفرمرآتحدیقه ناصریه و د( 

 کردستان

الملـک  ملق  بـه صـادق   ،نگارعیاکبر وقایرزاعلیاثر م

. 4فرزند میرزا عبداهلل رونـق اسـت   ،ق(4818-4846)

ودر راستای طرح بـزرگ  « ح  وطن» زةیانگ با کتاب

 ی ایـران ایـ جغرافبرای تدوین تاریخ و  اعتمادالسلطنه

(. 484: 4822اسـت )قــدیمی قیــداری،   تـألیف شــده 

برای تکمیـل   شاهنیناصرالداعتمادالسلطنه با حمایت 

 اتیوالایاالت و  و بهیی تهیه هانامهپرسشاین طرح، 

ــاریخی     ــات ت ــا در محل،اطالع ــتاد ت ــف فرس مختل

مرکـز   و بـه ی نموده آورجمعرا  نظر موردیی ایجغراف

ــد  ــال کنن ــلطنه، ) ارس ــن 4811: 4811اعتمادالس (. ای

اکبر ازجملـه کسـانی   یرزاعلیمه احتمال وجود دارد ک

بود کـه بـرای ایـن امـر انتخـاب شـد. وی در سـال        

، حدیقة ناصریه، با عنوان خود راق حاصل کار 4811

شـاه قاجـار تقـدیم کـرد. ایـن کتـاب        نیصـرالد به نا

اهم موضوعات .مشتمل بر یک مقدمه ونه فصل است

شده در شش فصل نخست آن،مربوط به حدود مطرح

کردستان، اوضـاع عمـومی شـهر سـنندج،     وستت  و

اردالن،  بلوکـات، تقسـیمات داخلـی کردسـتان     تتداد

                                                                      
.میرزا عبداهلل رونق از بزرگان طایفه قادری و عموی مستوره اردالن 4

 تألیفات اواست. نیترمهماز  اللهیحدیقه امانبود. 
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. ...وعشـایر   ت والها، ایکوه، تتداد رودها ،آب وهوا

بوده ودر فصول هفتم وهشتم نیز بـه تـاریخ سیاسـی    

هـا تـا سـال    ازآغاز حکومت اردالن ،کردستان اردالن

ره بدون ذکر جزئیات اشـا  به صورت کلی و ،ق4811

شرح وقـایع تـاریخی    که است ذکرانیه است. شاشد

از تتمة ایـن مؤلـف بـر     یااین دو فصل تنها خالصه

اردالن  ةنامــدار، مســتور ةشــاعر دااالکــرتــاریخکتــاب

اطالعات آمـاری   وجود ،این اثر یهایژگیاز و. ستا

یـات  لمیـزان ما  ،و تازه از میزان جمتیت بلوکات بکر

ــز پرداختــی آنهــا و ــای اطالعــا نی ــارة جغرافی تی درب

 که آنجا بلوکات آن است. از و تاریخی سنندج، توابع

گری،مشـاور،  اکبر عالوه بـر سـمت منشـی   یعل رزایم

اســت،  آمــارگیر نیــز بــوده مالیــات و ةکننــدوصــول

بـه   .ارقام داشته است دسترسی آسانی به این اعداد و

عالوه بر استفاده از این اطالعات  ،مؤلف رسدینظر م

 ناصـری  البلدانةمرآبدلیسی و ةنامشر وآثاری چون 

از منـابع محلـی    است، بردهنام که به صراحت از آنها

نیز بهره  دااالکرتاریخ و تواریخل ، التواریخةزبدچون 

ــد  ــه باش ــادات  .گرفت ــألیف   وارداز انتق ــن ت ــه ای ، ب

ت موجود در نثـر  اشکاال و هایینارسای ازاپارهوجود

 (.81: 4821کردستانی،  نگارعی)وقا استکتاب 

 

 ، در تاریخ و جغرافیای کردستانناصری ةتحفهت( 

به قلـم میـرزا شـکراهلل سـنندجی ملقـ  بـه       این اثر، 

ــاب ) ــت4865 -4811فخرالکت ــارش  .ق( اس وی نگ

مقـــارن حکمرانـــی  ،ق4841کتـــاب را بـــه ســـال 

 ق(4888-4842) کردسـتان  بـر  ناصرالملک قراگزلـو 

ـ ا از. پایان رساند به  نامیـد  ناصـری  ةتحفـ آن را  رونی

مشتمل بـر دو   ناصری ةتحف(.185: 4865سنندجی، )

بخـش  در  سه فصـل اسـت.   شاملهر بخش و بخش 

 و هـا کردسـتان، بلوکـات، قصـبات،رودها،کوه   به  اول

، ابتدا در فصـل  بخش دوماشاره کرده؛ در  ...و عشایر

. 4، به دو مبحث پرداختـه:  یک مقدمه نخست، شامل

اردالن و حس  و نسـ  آنـان،   ذکر احوال والت بنی

. مذه  و کیش طوایف کرد، سپس در فصـل دوم،  8

خانـدان اردالن، از آغـاز پیـدایش تـا      تاریخ سیاسـی 

ق در سه دوره، و در فصـل  4821سقوط آنان به سال 

ــراض   ســوم، اوضــاع سیاســی کردســتان پــس از انق

ق 4841والیان قاجاری تا سـال  اردالن و حکومت بنی

 مطرح شده است.

شـاهد سـقوط    یسالگدهمؤلف در سن  که ازآنجا

باعنوان  ـ خاندان اردالن بوده ودر سن هیجده سالگی

، اسـت  افتهیبه دستگاه حکمرانی کردستان راه ـ منشی

لذا شاهدی صادق بر وقایع وحوادث عصـر خـویش   

ی بررسـی  کتاب از این نظر اثری سودمند، برا بوده و

اقتصادی کردستان اردالن  و اوضاع سیاسی، اجتماعی

بـا ایـن    ،سـنندجی  باشـد. مـی  در دورة زمانی مذکور

 بصـیرت و  ادةیآیندگان را موج  ز»هد  که اثرش 

)همـان:   «...عبـرت باشـد   اء وطن را باعث تذکار وبنا

عـدم   صـداقت و  و زدهتحفـه دست بـه نگـارش   ( 8

ـ مادسـت راه را  نیـ در ای ورزغرض  دهنمـو  خـود  ةی

ــت. ــه   اس ــلف را از آن رو ک ــان س ــای »او مورخ بن

حقـایق   را بـر تملـق وتتلـق گذاشـته و     ینگارخیتار

 .ردیـ گیقاد مـ تبه باد ان ،«اندوقایع را صادقانه ننگاشته

ـ  ،برخال  همتایان خـود  ،وی مسـائل اجتمـاعی،   ه ب

اخالقیات مردمان زمانة خـویش پرداختـه    و روحیات

ــامان ــایواز نابس ــل    یه ــترش رذای ــاعی وگس اجتم

ــاطلبی و ،اخالقی ــه دنیـــ ــاخوار ازجملـــ ، یربـــ

ــه،دورویی ــرفتن ــه و یگ ــور در جامت ــتم،  و از ج س

 (1: همـان «)راغـدّ ت قضـا  طبقات حکام و»ی کشحق
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 و زننـد یحقیقت دین مبین اسالم م ةکه تیشه به ریش

ان گـام  گـ جهت انهـدام آن در راسـتای مقاصـد بیگان   

ت )ر.ک: نگرانی کرده اسـ شدت اظهار به، دارندیبرم

توجهی بـه  یاز آن رو که منابع پیشین باب(.1-8همان: 

ـ ، از این دسـت از مسـائل   تصـویری روشـن از    ةارائ

 ،انـد خـود بازمانـده   فرهنگی زمانة اوضاع اجتماعی و

جایگاه مهمی به ایـن تـألیف، در میـان     هایژگیاین و

 آنان داده است.

 

 تاریخ سالطین هورامانو( 

این اثر، تألیف مالعبداهلل مردوخی متخلص به شـیدا،  

چهاردهم قمـری، از   سدةعار ، شاعر، فقیه و مورخ 

بزرگــان طریقــت تصــو  قادریــه و ازنســل سلســله 

منصــ   اندرنســلنســلقضــات هورامــان اســت کــه 

ی منطقــه را برعهــده داشــتند )مــردوخ القضــاتیقاضــ

 که طور(. زمان تولد مورخ، آن818: 4861کردستانی، 

 ی،)مردوخـ  است ق4811سال خودش روایت کرده، 

(. در چهار سالگی پدر را از دسـت داد و  812: 4828

( و 811در بیست و پنج سالگی ازدواج کرد )همـان:  

ق. به نوشتن تاریخ هورامـان پرداخـت   4885به سال 

. ق4886(. وفات ایشان نیز برابر با سـال  812)همان: 

 (.41همان: مقدمه/) ذکر شده است

مالعبداهلل تحصیالت مقدماتی و تکمیلی خـود را  

در مکت  بزرگان هورامان، در روسـتای دگاشـیخان،   

فقهـی   حوزةتحصیالت وی در  ادامةبه اتمام رساند. 

توتوندر و دگاشیخان انجام پذیرفت. ایـن حـوزه، از   

 بـود کـه  هورامان  منطقةمراکز متتبر تتلیمی و تربیتی 

 عبـداهلل،  مـال د ّ حسین مردوخی، جـ مالتوسط قاضی 

ی شــده بــود. مالعبــداهلل، پــس از اتمــام گــذارانیــبن

تحصیالت خود، بر جایگاه پدر نشست و عـالوه بـر   

منص  موروثی قضاوت نیز  دارعهدهء و تدریس، افتا

، اشـتار  نمودیم(. او که شیدا تخلص 41همان: ) شد

ی هـا لهجـه ی فارسـی و کـردی، بـا    هازبانزیادی به 

، از خود به یادگار گذاشـته اسـت.   هورامی و سورانی

ــات، در  ــر ادبی ــةیزمعــالوه ب نویســی، شــرح حــال ن

نویسی آثاری دارد کـه یکـی از   نویسی و تاریختذکره

، تـاریخی  تـاریخ سـالطین هورامـان   ، آنهـا  نیتـر مهم

است. این تـألیف، بـه    4هورامان منطقة دربارةعمومی 

توسـط   4828کوشش آقای احمـد نظیـری، در سـال    

ــده      ــر ش ــنندج منتش ــان، در س ــو بی ــارات پرت انتش

است.متأسفانه ابتدا و انتهای کتاب از میان رفتـه، لـذا   

تاریخ دقیق شروع و اتمام آن بر ما متلوم نیسـت؛ بـا   

ــن ــاره ای ــاس پ ــال، براس ــود در ح ــراین موج ای از ق

مظفـری   دورةزمان کتابت آن را اواخر  توانیمکتاب،

باقی مانده، سه بـاب  دانست.آنچه امروز از این کتاب 

ی اول و دوم آن هـا بـاب از مجموع شش باب است. 

                                                                      
ــاد      4 ــول هفت ــه ط ــتانی ب ــرزمینی کوهس ــان س ــا اورام ــان ی .هورام

ــش   ــران و بخ ــتان ای ــرب کردس ــومتر، در غ ــتان  کیل ــایی از کردس ه

ة شــیلر تــا رود ســیروان کشــیده شــده اســت.  درعــراق، از جنــوب 

ــن ســرزمین از کوهســتان  ــاع  ای ــای ســختی تشــکیل شــده و ارتف ه

ــه  ــدترین قل ــای آن بلن ــت. ه  8125ه ــر اس ــروزه در  مت ــان ام ورام

تقســیمات کشــوری بــه اســتان کردســتان و کرمانشــاه تتلــق دارد و  

ــی، اورامــان لهــون،   ــر اورامــان دزل در تقســیمات داخلــی مشــتمل ب

اورامان تخـت و اورامـان رزاب اسـت. برپایـة برخـی روایـات، نـام        

هـای دینـی زردشـتیان گرفتـه شـده اسـت       اورامان از یکی از سروده

ــر) ــزرگ ةدای ــار  ب ــدخل 41: ج4821اســالمی، المت ــان»، م ؛ «اورام

ایــن ســرزمین قــدمتی دیرینـــه دارد و از     (.11-12: 4881آرا، رزم

هـای  قبالـه ) یخیتـار ة بیستم میالدی، بـا کشـف سـه سـند     سداوایل 

ــانون توجــه پژوهشــگران   ــده از دورة اشــکانی در ک اورامــان( بازمان

(. مـــردم 411: 4816ادمونـــدز، ) داخلـــی و خـــارجی قرارگرفـــت

، زاده بورکـه یـی  صـفی ) گوینـد ة اورامـی سـخن مـی   لهجورامان به ا

ــر ایــن باورنــد کــه ریشــه 188: 4826 ــان کهــن (. برخــی ب هــای زب

مـردوخ کردسـتانی،   ) تـوان درگـویش اورامـانی یافـت    کردی را مـی 

(. در ایــن پــاورقی اصــالحاتی شــد کــه دقــت شــود  51-51: 4861

 به همین شکل حفظ شود.



 841       نگاری محلی در کردستانتاریخ سالطین هورامان تداوم یا تحول تاریخ: مهدی صالح؛ پرستو مظفری ثواقب؛جهانبخش 

 

 

به کلی از میان رفته و باب سوم بـه دلیـل پوسـیدگی    

(. در بـاب  4قابلیت بازخوانی ندارد )همـان: مقدمـه/   

ای از اوضاع اجتماعی، اقتصادی و چهارم کتاب، شمّه

ی پنجم و هابابمذهبی منطقه آمده است. در سراسر 

ضمن اشاره به تاریخ سیاسـی هورامـان از    ششم نیز،

صـورت اجمـالی حـوادث و    ، بهق4888آغاز تا سال 

رویدادهای سنندج در دوران حکام اردالن و پـس از  

سقوط این خاندان و بیشتر در ارتباط بـا رخـدادهای   

 هورامان، بررسی شده است.

 

 ی تألیفهازهیانگ. 4

ب قاضی، به درخواست برزوبیگ، اقدام به تألیف کتا

نموده است. حین نگارش اوایل باب چهـارم، ضـمن   

گزارش وفات برزوبیگ، به این موضـوع نیـز اشـاره    

بیــگ دروکــی، از   بــرزو(. 21)همــان:  کنــدیمــ

ی بزرگ هورامان و از اعقاب سالطین این هازادهبیگ

ـ انگخطه است.از  ی دیگـر نگـارش خبـری در    هـا زهی

ی مهـم هـر   هـا قسمتکتاب از  باچةیددست نیست. 

نبع در مورد این اطالعات است که متأسفانه از میان م

 رفته است.

تـاریخ موضـوعی نامـأنوس بـرای      رسدیمنظر به

ی هـا حوزهقاضی عبداهلل نبوده و مطالتات تاریخی از 

اثـر منتسـ  بـه     11مورد عالقةاو بوده است. از میان 

تاریخ ، زورشارهی جلدوی، آثاری چون تاریخ چهار 

 األکـراد رجال مـن ، گویش هورامیمنظوم هورامان به 

همان:  ) خوردیموغیره،، با مضامین تاریخی،به چشم 

(. شاید برزوبیگ، به دلیل اطالع از آگاهی و 1مقدمه/

توانــایی قاضــی عبــداهلل در ایــن حیطــه، درخواســت 

 زادةگمـان بیـگ  نگارش چنین کتابی نموده است. بی

نام و شخصی به باقی ماندن  عالقةهورامان، عالوه بر 

نشان اجدادی خویش، هد  بزرگتری از درخواست 

 نگارش این اثر داشته است.

هورامان، به لحا  جغرافیـایی، از بلوکـات    منطقة

تــابع خانــدان اردالن بــود. بــرخال  بلوکــات دیگــر 

ای مسـتقل، خانـدانی از   کردستان، امور آن را به شیوه

ی محلی که عنوان و لق  سـلطان داشـتند،   هاخاندان

ــیادا ــدره م ــار(.481همــان: ) کردن ــی هــاخیت ی محل

کردستان از یک منظر، تواریخ رسمی دستگاه قـدرت  

شـوندکه بیشـتر دفـاع از منـافع     اردالن تلقـی مـی  بنی

قدرت حکام داراالیاله )سـنندج( مـد ّ نظرشـان بـوده     

است. در بیشتر ایـن منابع،بـه رویـدادهای هورامانبـه     

ختـه ضـمن   اجمال و با دیدی مغرضانه، جسـته وگری 

 از حــوادث مــرتبط بــا ســنندج اشــاره شــده اســت؛ 

تالش  توانستیمهای برزوبیگ رو،یکی از انگیزهاین

در خلـق اثـری مــدون و مسـتقل کــه تـاریخ واقتــی     

هورامان را نشان دهد، بوده باشد. با ایـن وجـود، در   

ــه    ــود ک ــه ب ــدافی دیگــر نهفت ــق، اه ــن عالی ــس ای پ

ــ ــ توانیم ــأثر از فض ــا را مت ای سیاســی بخشــی از آنه

 کردستان دانست.

ــس از فروپاشــی   ــابع آن، پ ــات ت ســنندج و بلوک

ای از خانــدان اردالن، دوره سـالة حکومـت چنــد صد 

فراز و فـرود قـدرت را تجربـه نمـود. تغییـر مکـرر       

کردســتان فرســتاده ادارةحکــامی کــه از مرکــز بــرای 

و مشـکالتی کـه در تتامـل مـردم بـا حکـام        شـد یم

یر امنیت و نظم اجتمـاعی  ، ناگزآمدیمغیربومی پیش 

پیشین را برهم زده بود. در این میان، مـردم بلوکـات   

کردستان نیـز متـأثر از ایـن فـرازو فـرود قـدرت در       

. یکـی از  نمودنـد یمـ سنندج، تغییر حکـام را تجربـه   

بلوکاتی که کمتراز این دسته تغییرات به خـود دیـده   

هورامان بود که همچنـان توسـط خانـدان     منطقةبود، 

.شاید نشـان دادن تـداوم اقتـدار    شدیمین اداره سالط

محلی خاندان سالطین از یک طر ، و ثبات درونـی  
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 زادةانگیزة بیگ نیتریاصلقلمرو آنان از طرفی دیگر، 

هورامان باشد. سالطین هورامان که زمانی در موضـع  

، پنداشـتند ینمـ اردالن قدرت، خـود را کمتـر از بنـی   

. دانستندیمرقی  اکنون در جایگاه سیاسی خود را بی

نگـاری و انتقـال اخبـاری از پیشـنه و     اقدام به تـاریخ 

قدمت حیات سیاسی سالطین، گویای ایـن واقتیـت   

 نـة یریداست که آنان در پی اثبات جایگـاه مسـتقل و   

ویـژه  خود در هورامان و حتـی کردسـتان بودنـد؛ بـه    

 وجود نداشت. اینکه، دیگر خاندان اردالنی

 

تاریخ سالطین نویسی قاضی در روش و بینش تاریخ. 5

 هورامان

ی کتاب مورد بحـث در فضـایی از عمـر    هاهیمادرون

ی نـوینی بـه   هاافقنویسی ایران شکل گرفته که تاریخ

روی مورخــان گشــوده شــده و موضــوعاتی غیــر از 

نویسی حکـام  موضوعات صر  سیاسی و شرح حال

و فرمانروایان مورد توجه مورخان قرار گرفته بود. بـا  

ی نـوین  هاافقهورامان از این  خطةوجود این،مورخ 

کافی نبرده، تـاریخ خـود را بـه سـیاق مورخـان       بهرة

هورامـان از مرکـز    ةمنطقـ سنتی نگاشته است. دوری 

نویسـی ایـران و عـدم آشـنایی     جریان نوگرای تاریخ

دالیل سـبک   نیترمهممورخ با آثاری جدید، شاید از 

 نگارش او باشد.

تـاریخ سـالطین   اشـاره شـد کتـاب فتلـی     ترشیپ
مشتمل برسه باب است کـه از بـاب چهـارم     هورامان

شود. باب چهارم با عنوان: در کیفیت اوضـاع  آغاز می

امان و نود و نه پیره که در شهر هورامان متـوطن  هور

و أب و قراء از طریق درویشان به  باشندیمو مدفون 

ای ایشـان، اسـت. در ایـن بـاب، شـمّه      متاملـة قصد 

محدود از اوضاع اجتماعی، اقتصادی و مذهبی منطقه 

(.اینبـاب بـا   441-21: 4828آمده اسـت )مردوخـی،   

ثیرات موقتیـت  هایی از اوضاع اقتصـادی و تـأ  آگاهی

متیشـت مـردم آغازشـده     وةیشـ جغرافیایی منطقه بر 

ی از روحیات مـردم، افتـال و اقـدامات    گزارش است.

آنان در رفع حوائج زندگی، اشاره به مشاغل و صنایع 

هورامان جامتـة رایج منطقه، توجه به بافت اجتمـاعی  

های خاص آنان، و ذکر طوایف مختلف آن، با نامواژه

از مطال  ارزشمند ایـن بـاب اسـت کـه در بررسـی      

تاریخ اجتماعی منطقه، حائز اهمیت است. گرچه این 

اندک و اجمالی است امـا در سراسـرکتاب    هاگزارش

بـه   زیـ گر .خـورد یمـ نمودهایی از آن نیز بـه چشـم   

وجـه بـه مـردم و    موضوعاتی غیـر مقولـه سیاسـی، ت   

ای از آداب اوضاع اقتصادی، اعتقادات مذهبی و پـاره 

ی دینـی، مـذهبی و   هـا چهـره و رسوم آنان، توجه به 

هـای  تراجم احوال، عـادات و کراماتشـان از ویژگـی   

 دیگر باب چهارم است.

باب پـنجم کتـاب در ذکـر سـالطین هـورامی: از      

 اوالدة بهمن تا قتل و قتول ایشان، تا خان احمـدخان 

بن اردالن و چگونگی احوال عباسقلی سلطان قبل از 

(.در ایــن بــاب، 411-444حکومــت، اســت )همــان: 

گذاری حکومت سـالطین هورامـان و   چگونگی بنیان

آغاز تاریخ سیاسی این خاندان مطرح شده اسـت.این  

چگـونگی بـه    دربارةاطالعات مهم  رندةیبرگباب در 

ن، سـالطین هورامـا   سلسـلة قدرت رسیدن بهمن، سر

سیاســی هورامــان توســط جانشــینان او،  ادارة نحــوة

روابط سالطین هورامان بـا خانـدان اردالن و دولـت    

ی هاگزارشمرکزی صفویه است. محتوای این بخش 

انتخاب حکمرانان،  وةیشارزشمندی از مراحل تحول 

چگونگی تغییر القاب و عناوین آنان از بیگ و امیر تا 

بـل توجـه ایـن بـاب،     عنوان سلطان دارد. از نکات قا

سازی و ردیابی شأن سلطنت در قاضی به نس  اشارة

گــذار حکومــت بنیــاندربارةمنــابع کتبــی و شــفاهی 
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سالطین هورامان است.قاضی، با رعایـت امانـت، بـه    

. وی اظهـار  کنـد یمـ روایت رایج در این زمینه اشاره 

قدیمو روایـات شـفاهی،    السالطینةتذکر: در داردیم

یانیان منتس  است. امـا بـا رد ایـن    ک سلسلةبهمن به 

گزارش و تحلیل و تتلیل براساس زمان تولد بهمـن،  

(.گرچه 448)همان:  داندینمپذیر این انتساب را عقل

 کنـد ینمقاضی انتساب بهمن به خاندان شاهی را رد 

گیـری  ای دیگـر در پـی توجیـه قـدرت    اما بـه گونـه  

 (.441-444سالطین است )ر.ک: همان: 

جای طرح دارد که چـرا قاضـی، کـه    این پرسش 

،ضـمن نقـد   سدینویمـ برای خانـدانی حـاکم تـاریخ    

؟ کنـد یمـ سازی برای آنان،از پذیرش آن امتنـاع  نس 

مـورخی بـا    توانیمدر پاسخ باید گفت که قاضی را 

دیدگاه مذهبی در تاریخ سالطین هورامـان شـناخت.   

گزارش او، قدرت گرفتن بهمـن در هورامـان    ةیپابر 

واسطة نس  شاهی بلکه بـا تفـویق قـدرت از    بهنه 

بزرگ بر مردم هورامان رسـمیت   4سوی یکی از پیران

(.آنچه قاضی در پی آن است،کس  441یافت)همان: 

ة متنوی برای حکومت سالطین است. از همین وجه

ی مـذهبی  هـا افسـانه بخشی، بـه  رو، برای مشروعیت

سـازی بـرای   . ایـن نـوع مشـروعیت   دیجویمتوسل 

هورامـان، کـه    جامتةدان حاکم در فضای مذهبی خان

ی صـوفیانه بـود،   هـا قـت یطراز مناطق ترویج و نشر 

. شاید هـد  قاضـی از پـس    نمودیمتر قابل پذیرش

بخشی، نشـان دادن قـدرت سیاسـی    چنین مشروعیت

خاندان سالطین در امتداد قدرت متنوی پیران بزرگ 

 منطقه باشد.

                                                                      
 نیترمهمه است. از انیصوفی هاقتیطر. منظور از پیر در اینجا بزرگان 1

ة هورامان، طریقت نقشبندیه و طریقت قادریه منطقة انیصوفی هاقتیطر

 .دنباشیم

مختلـف، بـه   هورامـان طـی ادوار    منطقـة جایگاه 

ی طریقـت  هـا شـه یاندعنوان یکی از مراکز گسـترش  

قادریه، در تاریخ حیات این فرقه جایگاهی مشـخص  

اطالعات بـاب چهـارم، اشـاره بـه      نیترمهماست. از 

ذکر اسامی پیران مدفون طریقت در سرزمین هورامان 

(.قاضـی  444-21و تراجم احوال ایشان است)همان: 

ت بخشیدن بـه مکـان   از ذکر این مطل  در پی قداس

تحت حاکمیت سالطین است. وی سرزمین هورامان 

. در تشـری   دانـد یمرا سرزمینی دور از گزند و آفت 

ــی  ــان برم ــرای هورام ــن جنبه؛خصــایلی ب شــمارد. ای

بـه   پنـاه  هـر مقصـری....  »...واسطة آن خصایلی که به

هورامان آورد نجات یافتـه و محفـو  از همـه آفـت     

 (.21)همان: « باشدیم

باب ششـم: در بیـان احـوال عباسـقلی سـلطان و      

حکومت او و سالطین اوالدهایش تا کشتن اسـکندر  

ــایع دیگــر در آن وقــت از   ــد وق ــان چن ســلطان و بی

(.این باب، کـه بـه عنـوان    856-414هورامان )همان: 

ــرار دارد     ــا ق ــترس م ــاب، در دس ــاب کت ــرین ب آخ

قسمت آن است.این بـاب، ضـمن اشـاره     نیترمفصل

حکومت سلسله سالطین به تحوالت داخلی  به تداوم

ــران از   ــا تــاریخ ای هورامــان و ســنندج، در ارتبــاط ب

. تـاریخ سیاسـی سلسـله    پردازدیمصفویه تا قاجاریه 

ــان اردالن،    ــا والی ــورد ب ــان، در برخ ــالطین هورام س

از ســوی آنهاچگــونگی بــه رســمیت شــناختن قــدرت

ــة    ــا داراالیال ــان ب ــبات هورام ــدان اردالن و مناس خان

 شود.  نندج، در این باب بررسی میس

مؤلف بـه   اشارةاز نکات قابل توجه این موضوع 

پــذیرش رســمی قــدرت ســلطان هورامــان از ســوی 

اردالن است. این اشاره، در قال  رویدادی طبیتی بنی

و با میل و رغبتـی ظـاهری نشـان داده شـده اسـت.      

طبیتی جلوه دادن این رویداد، با حاکمیـت خانـدانی   
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ــوان ــه عن ــدک   ک ــان ی ــا آن زم ــلطان را ت ــ  س و لق

و خود را در برابر خانـدان اردالن رقیـ     دندیکشیم

نگـاری مؤلـف   بیانگر حقیقـت  تواندینم، پنداشتندیم

 باشد.

ی مهم تاریخ هورامان پیونـد خـوردن   هابخشاز 

حوادث آن با رفتـار حکمرانـان غیربـومی کردسـتان،     

ی هـا گـزارش پس از سـقوط خانـدان اردالن اسـت.    

مؤلف در این زمینه، از آنجا که خود در بطن حوادث 

بوده، در خور توجه است.این باب همچنین مشـتمل  

حکومت برخی از سـالطین،   دورةبر اخبار اقتصادی 

میزان مالیات پرداختـی، نـوع اقـالم پرداختـی، اوزان     

رایج زمانه وقیمت اجناس مصرفی مردم در هورامـان  

م، مقارن با حکومـت  است. اشاره به رفاه عمومی مرد

ــاریخ      ــف از ت ــی ظری ــالطین، انتکاس ــی از س برخ

 (.818همان: ) اجتماعی در کتاب قاضی است

ــه    ــوط ب ــم مرب ــاب شش ــ  ب ــرین مطل  دورةآخ

حکمرانی ابـوالفت  میـرزا سـاالرالدوله، در کردسـتان     

(. 851-812اردالن، از آغاز تا عزل وی است )همان: 

چگونگی اتمـام   کتاب از اینجا به بتد افتادگی دارد و

 آن بر ما متلوم نیست.

ــاریخ   ــی از ت ــر برخ ــت درذک ــدم دق ــان ع هایزم

ی مختلف کتـاب اسـت.   هابخشرویدادها از متای  

قاضی در اشاره به زمان جانشینی سـالطین، نخسـت   

کند که چنـدان متطـو    به ارقام و اعدادی اشاره می

ساله، از وفات  854زمانی  فاصلةبه خرد نیست. ذکر 

الدین تـا جلـوس فرزنـدش امیرجیاشـا، از     لامیر جال

. (441همــان: ) ی ایــن عــدم دقــت اســتهــانمونــه

پرداختن به روایـات فرعـی، حـین گـزارش روایـت      

نویسـی سـنّتی اسـت کـه     ی تاریخهایژگیواصلی،از 

. شـود یمـ امروزه در ردیف متای  این آثار برشمرده 

کـه   شودیماین ویژگی بیشتر، زمانی به نقص تبدیل 

ــین  ــتگی   ب ــی پیوس ــت فرع ــا روای ــت اصــلی ب روای

موضوعی و محتوایی وجود نداشته باشد. جای جـای  

حامل چنین خصـلتی اسـت.    تاریخ سالطین هورامان

در تأیید این ادعا، قاضی ضمن ذکربه قدرت رسـیدن  

ــازاحوال   ـ ملق  به امیـر جیاشـا   حکومت امیرستید

بابا مردوخی، جد بزرگ خود، سخن می راند )همان: 

(. این نوع اشارات، عالوه بر گسسـتگی مطلـ ،   484

هم ریختن نظم گزارش وقـایع و در نهایـت   باعث به

 .گرددیمپراکندگی ذهن مخاط  

ــاریخ   ــتار در ت ــتفاده از اش ــر  اس ــی از دیگ نویس

ی سبک نگارش نویسنده اسـت. قاضـی در   هایژگیو

مقام مورخی ادی ، عالوه بر استفاده از اشـتار خـود   

ی و هورامی، از اشتار بزرگانی چون به دو زبان فارس

نظامی، فردوسی، حافظ و ستدی بهـره بـرده اسـت.    

ربـط، در  کارگیری شـتر، چـه بـا ربـط و چـه بـی      به

نویسی سـنّتی  ی تاریخهامشخصهی تاریخی از هامتن

ــه در      اســت و از نخســتین ایــرادات منتقــدان اولی

قـدیمی  ) کارگیری این روش نگـارش بـوده اسـت   به

 (.811: 4818قیداری، 

ی سـنتی در  هاروشی هایژگیو نیترمهمیکی از 

 گرچـه  نویسی، عدم ذکر منابع و مآخـذ اسـت.  تاریخ

قاضی در ذکر منـابع ادبـی امانـت را رعایـت نمـوده      

ی هـا گـزارش است امـا ایـن اصـل در مـورد دیگـر      

طـور  گمان، همان. بیکندینمتاریخی کتاب او صدق 

کــه مؤلــف نوشــته، بخشــی از مطالــ  او براســاس  

روایات شفاهی بوده است. آنچه بر ما متلوم نیسـت،  

او در گزارش اخبار تاریخی، پیش  استفادةمنابع مورد 

ــاره    ــت.نقل پ ــف اس ــات مؤل ــات از از حی ای جزئی

 توانــدینمــی هورامــان در کتــاب قاضــی دادهایــرو

وده باشـد. روشـن و   صر  اشخاص ب حافظةحاصل 

مبرهن است قاضی منابع مکتوب در اختیار داشـته و  



 818       نگاری محلی در کردستانتاریخ سالطین هورامان تداوم یا تحول تاریخ: مهدی صالح؛ پرستو مظفری ثواقب؛جهانبخش 

 

 

از کتابخانة موروثی خاندان او که در نبـردی محلـی،   

حریق شده، سخن به میـان   طتمةدر زمان نوادگانش 

 (.1: مقدمه/ 4828مردوخی، ) آمده است

با وجود اینکـه در نگـاهی کلـی کتـاب بـه زبـان       

تکلــف و تصــنع  فارســی بــا نثــری روان و عــاری از

یی از متن، لغـات کـردی   هابخشنگاشته شده، اما در 

کـه فهـم   کار برده شـده اسـت؛ تـا جـایی    و فارسی به

برخی جمالت برای مخاط  ناآشنا بـه زبـان کـردی    

. عالوه بر اسـتفاده از واژگـان کـردی    باشدیممشکل 

هـای امالیـی در مـتن بـه و     سورانی و هورامی، غلط

بر قاضی  توانینماین منظر  . ازخوردیمفوربه چشم 

خرده گرفت. وی در محیطی به رشـد علمـی دسـت    

تردید متـون  یافته که زبان رایج آنجا کردی بوده و بی

مذهبی و اسالمی را نیز به زبان عربی آموخته اسـت.  

این تصور دور از واقتیت نخواهد بود کـه یـادگیری   

پایـة اصـول و قواعـد الفبـایی      زبان فارسی او نـه بـر  

سوم زبان فارسی، بلکه بیشتر از راه خودآمـوزی و  مر

متون فارسی بـوده باشـد. اسـتفاده از کلمـات      مطالتة

های فارسی و کردی و استفاده از المثلعربی و ضرب

ی سـبک تـاریخ هورامـان    هـا یژگـ یوقافیه در نثر، از 

 رک: صفحات متتدد کتاب(.) است

مورخی مسـتقل در   توانیمقاضی عبداهلل شیدا را 

ــان   ا ــتقالل در بی ــی دانست.اس ــرات شخص ــار نظ ظه

ی شخصی و آزادی عمـل در ایـن زمینـه از    هادگاهید

یی هـا گوشهی محلی است که در هاخیتاری هایژگیو

. آنجا که به جریان خوردیماز تألیف قاضی به چشم 

، پـردازد یمـ سازی برای خاندان سـالطین  مشروعیت

ی پیشــینیان را رد و آنچــه بــا دیــدگاهش هــاشــهیاند

ای دیگـر دربـارة   . نمونـه کندیمپذیرفتنی است، نقل 

اختال  داخلی سالطین هورامـان اسـت کـه مشـایخ     

نظیـر  مالالدین و موالنا بزرگ چون شیخ عثمان سراج

. گردنـد یمـ واسطة جلـوگیری از نـزاع و خـونریزی    

دلیـل  قاضی در ادامه، ضمن انتقاد از قادر سلطان، بـه  

 برجسـتة گـری دو شخصـیت   اعتنایی بـه میـانجی  بی

توجه به جایگاه سیاسی قادر سلطان، وی را دینی، بی

همـان:  ) دهـد یمـ با الفاظی رکیک مورد خطاب قرار 

881.) 

نگاری، نگاهی مذهبی اسـت.  نگاه قاضی به تاریخ

استفاده از آیات قـرآن در ضـمن برخـی از روایـات     

، 458، 411، 488 همـان: ) مؤیدی بـر ایـن ادعاسـت   

. قاضی بـه قضـا و قـدر متتقـد اسـت و      (881، 411

سرنوشت شوم قادر سلطان را ناشی از عدم پـذیرش  

ــدیمــ «آن دو گــوهر دریــای مترفــت»وســاطت   دان

 (.885همان: )

 

نگاری محلی نگاری در هورامان، تداوم تاریختاریخ. 6

 در کردستان

ــاریخ  ــة ت ــتان، از  در مطالت ــاری کردس ــا  4841نگ ت

 ، چندین نکته قابل اشاره است:ق4821

. تواریخ این دورة زمانی را بایستی بـه صـورت   4

ی کـل و در ارتبـاط بـا هـم نگریسـت کـه       امجموعه

 مرتبط و مکمل یکدیگرند. آنهامطال  و مضامین 

کردستان تـاریخ   نگارانخیتارتمامی  محور کار. 8

خودشـان،   زمانةسیاسی خاندان اردالن، از پیدایش تا 

 دورةیی که از آغـاز  آنها ژهیبه وبوده است. این منابع 

آمدنـد،   بـه وجـود  قاجار تـا پایـان حکومـت اردالن    

خاندان اردالن، شرح امارت والیان  نةیشیپ رندةیدربرگ

و  هـا جنـگ اردالن، روابط آنـان بـا دولـت مرکـزی،     

اقدامات سیاسی ایشان است. بـه دیگـر سـخن، ایـن     

هسـتند و کمتـر   « محـور والی»خی تواریخ بیشتر تواری

یی از تــاریخ اجتمـاعی و دیگـر موضــوعات   هـا رگـه 

 .شودیمدیده  آنهای در اسیرسیغ
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. تمامی این آثار حاصـل قلـم نخبگـان محلـی،     8

اعضای خاندان اردالن و وابستگان به دستگاه محلـی  

هـای تـواریخ   اند. لذا این تواریخ، دارای خصلتبوده

بیشـتر منـافع    آنهـا در  دودمانی و رسمی هسـتند کـه  

 محلی خاندان اردالن مدنظر بوده است.

ــ     1 ــرای کس ــالش ب ــار، ت ــن آث ــامی ای . در تم

ــدان اردالن    ــرای خان ــی ب ــدرت سیاس ــروعیت ق مش

؛ لذا توجه به نس ، یا به خوردیمبه چشم  وضوحبه

سازی، از وظایف مورخـان وابسـته بـه    عبارتی نس 

 خاندان اردالن بوده است.

روش و بیـــنش  اســـاس برخ،. ایـــن تـــواری 5

 هـا ینگـار خیتـار سنّتی در تداوم همـان   نگارانخیتار

رو آثار آنان فاقد هرگونه تحلیـل و تتلیـل   بوده، ازاین

رویدادها است. گرچـه مـورخی چـون مسـتوره، در     

ی آگاهی داشـته  نگارخیتارخود به این عی  از  زمانة

بـه گـزارش   « طبع وقاد و ذهن نقـاد »با و مدعی بوده 

ی رواقتیغگزارشی مشکوک و  هرجاایع پرداخته و وق

از مسـتقیم   قهیسـل سـلیم  با عقل»به نظرش آمده، خود 

امـا   (؛6: 4111مسـتوره،  «)آن امتناع و ابـا کـرده   قبول

ایــن موضــوع ویژگــی بــارزی در سراســر کتــاب او  

 نیست.

های نگارش این مجموعه هزیانگنیترمهم.یکی از 1

سیاسـی بـود و مخاطـ  اصـلی، دولـت       زةیانگآثار، 

مرکزی قاجاراست. یکی از مصادیق این ادعـا، آنکـه   

تواریخ یادشده به زبان فارسی، در دل حکـومتی   همة

 اند.به نگارش درآمده کردزبان

دوم که در اواخـر دورة ناصـری و    مرحلةتواریخ 

ی هـا یژگیواند، گرچه دارای دورة مظفری پدید آمده

ــار  ــا آث ــةمشــابهی ب ــنخســت  مرحل ــا باشــندیم ، ام

قائل شـد. تـواریخ    توانیمیی میان آنان نیز هاتفاوت

این مرحله با اهدافی متمایز از همدیگر، و نیز با آثـار  

را  هاتفاوتته این ازجملنخست، خلق شدند.  مرحلة

جسـتجو نمـود.    توانیآنهامی از موضوعات اپارهدر 

انـدان  این منابع، از لحـا  زمـانی، پـس از سـقوط خ    

ــهاردالن نگــارش ی ــدافت در محیطــی  نکــهیباوجودا.ان

ــن       ــان ای ــا مؤلف ــیدند، ام ــه رس ــه عرص ــترک ب مش

یی چون حفـظ منـافع خانـدان اردالن را    هادغدغهآثار

تحفـة  ی جـا یجـا نمونـه در   طوربهدر نظر نداشتند. 

ــری ــی و   ناصـــ ــرد سیاســـ ــاد از عملکـــ انتقـــ

سـنندجی،  ) خوردیمی آن به چشم دارحکومتوةیش

 (.881ـ888 :4865

، از حیـث تنـوع   ناصـری  ةتحفـ و  ناصری ةقیحد

و مضـامینی از جغرافیـا، مـردم،     اندتوجهقابلموضوع،

عقایــد و باورهــا، حکومــت، تشــکیالت اداری و    

بــه چشــم  آنهــاسیاســی، میــزان مالیــات و غیــره در 

( از ایـن دو  نگـار عیوقـا ر.ک: سـنندجی و  ) خوردیم

ــألیف،  ــت ــری ةتحف ــو  ناص ــی چ ــه دالیل ــرح ب ن ط

ی، در مقایسـه بـا   سـ ینوخیتـار ی نـوین در  هـا دگاهید

تألیفات تاریخی پیش از خود، جایگـاهی برتـر دارد.   

ی سـ ینوخیتاربه نقد  وضوحبهمیرزا شکراهلل سنندجی 

خـود   زمانـة نویسـان  سنّتی و سـبک نگـارش تـاریخ   

(. وی با آگـاهی از  8: 4865سنندجی، ) پرداخته است

نگرش نقادانه  ةیبر پای جدید و سینوخیتاری هاوهیش

به مسائل، به نگارش دست زد تا طرحی نـو در بـاب   

تاریخ محلی کردستان عرضـه نمایـد. بیـنش و روش    

گویای این واقتیـت اسـت    ناصری ةتحفسنندجی در 

ی در ایـران عهـد   سـ ینوخیتارکه وی از تحول جریان 

ی بهره گرفتـه اسـت )قـدیمی    به خوبناصری آگاه و 

حـال روش ســنندجی   (.بـا ایـن  888: 4818ی، دارقیـ 

نتوانست به تحول تاریخ نگاری درکردستان اردالنـدر  

 دورة قاجار منجر گردد.

 تاریخ سالطین هورامـان در میان تواریخ یاد شده،
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ـ از یک جهت که در قلمرو جغرافیـایی کردسـتان    را

توان در ردیف تـواریخ محلـی   ـ می اردالن خلق شده

بــا موضــوعی متفــاوت و  کردســتان آورد. امــا چــون

درکانونی غیر از سنندج شکل گرفته، از آثار پـیش از  

خود مستقل است.تاریخ سیاسی هورامـان از آخـرین   

قاجـار و،   دورةنویسی کردستان تاریخ رةیزنجیهاحلقه

به لحا  مضمون، اثری متفاوت با محوریت سالطین 

حکومــت آنــان اســت.  ســالةهورامــان و تــاریخ هزار

تفاوت موضوعی، به مکـان خلـق ایـن     بخشی از این

تـاریخ  .کتـاب  گرددیمـ ی مؤلف باز هازهیانگکتاب و 

ــان ــهســالطین هورام ــی، در  ، ب ــاریخی محل ــوان ت عن

ای از دوران حکومت قاجار نوشـته شـده اسـت    برهه

پیش، حیـات خـود    هامدتنویسی محلی،از که تاریخ

را در مسیر رشد و بالندگی آغـاز نمـوده و کردسـتان    

 در این زمینه با قدرت ظاهر شده بود.

ــ مرکـز حکومـت     نویسـی سـنندج  رونق تـاریخ 

ـ انگـ را در پیدایش  خاندان اردالن نویسـی  تـاریخ  زةی

نادیده گرفـت.   توانینمدیگر مناطق کردستان اردالن 

متتدد کردستان بود.  هورامان در شمار بلوکات منطقة

گمان، پیوند سیاسی و جغرافیـایی ایـن منطقـه بـا     بی

سنندج، در آشنایی و آگاهی قاضی عبداهلل مردوخـی،  

نویسی آن در نگـارش کتـابش مـؤثر    از جریان تاریخ

ایـن تـاریخ، از نظـر موضـوع، بـا       بوده است. اگرچه

تمــامی تــواریخ مربــوط بــه خانــدان اردالن متفــاوت 

ا  نوع نگاه بـه مسـائل و روش بیـان    است، اما به لح

ی غالـ   هایژگیورخدادها، تاریخی صرفاً روایی، با 

آن را در شـمار   تـوان یمـ نگاری سنّتی است و تاریخ

وجـود  بـه  ناصـری  تحفةتواریخی دانست که پیش از 

، از این منظر که حامل تاریخ سالطین هورامانآمدند. 

بـود،  نویسـی ن دیدگاهی تازه و روشـی نـو در تـاریخ   

نگـاری پـس از   نتوانست الگو و سرمشقی برای تاریخ

خود باشد، بنابراین گزا  نیست اگـر آن را حرکتـی   

نویسی سنّتی کردسـتان اردالن  در تداوم جریان تاریخ

 بدانیم.

 

 گیرینتیجه. 7

هورامان سرزمینی با قدمت و تاریخ چندهزارساله، 

ای مهجور و در منابع تاریخی و جغرافیایی، منطقه

شناخته است. شاید شرایط طبیتی و جغرافیایی نا

سیاسی، استقالل  ادارة نحوةخاص این منطقه، 

حکام این  گستردةسلسله سالطین آن و عدم ارتباط 

توجهی مورخان سرزمین با دنیای خارج، از دالیل بی

رو، غیرمحلی به رویدادهای آن بوده باشد. ازاین

در این  ها و نواقص موجودای کاستیرغم پارهبه

بخشی از توان در آگاهیکتاب، جایگاه آن را نمی

ـ سیاسی منطقه نادیده گرفت.به  پیشنة تاریخی

 تاریخ سالطین هورامانگفت، کتاب  توانیمجرأت 

تنها منبع دست اول برای شناخت هورامان است که 

ای نکات و اطالعات بِکر از تاریخ دلیل ارائة پاره به

رقی  اجتماعی،منبتی بی سیاسی، اوضاع اقتصادی و

، با تاریخ سالطین هورامانشناسی است.در هورامان

ی مثبت خود در باب اطالعات هایژگیووجود 

موجودش، حاوی نگاهی تازه و بدیع در 

نویسی پایة الگوی کهن تاریخ نگاری نبوده و برتاریخ

پیش  هامدتسنّتی به نگارش درآمد. الگویی که، از 

کتاب، متایبش در فضای  از زمان تألیف این

نویسی زمانه مطرح و مطرود بود. از این رو تاریخ

نگاری قاضی عبداهلل نتوانست بر جریان تاریخ

کردستان به طور عام و هورامان به طور خاص تأثیر 

که پس از قاضی، مورخی به تألیف گذارد؛ تا جایی

تاریخی مستقل در باب سرزمین هورامان نپرداخت. 

تاریخ سالطین هورامان  توانیممفروض  این ةیپابر 
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رو را از منظر سبک و نگاه موجود در آن دنباله

نگاران سنّتی کردستان عهد ناصری ی تاریخهاوهیش

دانست که کمترین تأثیری از حرکت نوگرای 

 خود نپذیرفته است. زمانةنویسی تاریخ
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