فصلنامة علمي -پژوهشي تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا
سال بیست و هشتم ،دورة جدید ،شمارة  ،37پیاپی  ،127بهار 1397
(س)

رابطة دو خاندان كُردي «وكيل» و «اردالن»
در سالهاي  1193تا 1217ق.
جهانبخش ثواقب
پرستو مظفري

1

2

3

الهام اميديفرد

4

تاریخ دریافت96/6/18 :

تاریخ پذیرش96/11/17 :

چکيده

در بررسی تاریخ سیاسی حکومت بنيیاردالن در کردسياان ،خانياانهيا

ماعاد در دساگاه قارت آنان صاحب نفوذ بودنا که طبق گزارش منابع

محلی ،در برخی برههها ،دایرة نفوذ کسانی از این خاناانها چنان افيزای

مییافت که گاه والی اردالن به آلت فعل آنان و به قارتی در سایه تبيایل

میشا .در محاودة زمانی1193ي1217ق .خاناان وکیل یکی از مهي تيرین

خاناانها مقاار محلی کرد بود که بيا گسيارش نفيوذ خيود ،افيزون بير
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قارت سیاسی ،نبض حیاتِ اقاصاد و اجاميایی کردسياان را گياه از آنِ

خود ساخت و در راساا دستیابی به اهياا خيوی  ،قيارت خانياان
اردالن را مازلزل نمود .اما این قارتیابیها در زمان امياناهللخيان بيزر

دره شکست و از خاناان وکیل در این برهه تنها اسمی بهجا مانا .در این

پژوه  ،به روش کاابخانها و به شیوة توصیفی -تحلیلی رابطية خانياان

وکیل و اردالن در دورة اماناهللخان بزر

و یلت تیرگی روابط ایضيا

این دو خاناان با یکایگر بررسی شاهاست .یافاة پژوه

نشان دادهاسيت

که قارتطلبی خانياان وکیيل و تضياد منيافع آنيان بيا خانياان اردالن از
یواميل مهي اخياال میيان آنييان و تضيعی

دساگاه قارت اماناهللخان اردالن بودهاست.

موقعیيت خانياان وکیييل در

واژههاي كليدي :خاناان اردالن ،خاناان وکیل ،اماناهللخيان بيزر ،

فاحعلیبیگ وکیل.

 .1مقدّمه
حکومت کرد اردالن از جمله حکومتها محلی بود کيه در فاصيلة زميانی سياة هفيا تيا

سیزده هجر قمر به مات ش

ساه بر کردساان ،بخي هيایی از کرمانشياه ،همياان و

سیاسی ،اجامایی و اقاصاد خوی

و بهمنظور پیشبرد اهاافشان ماکی به نیروهيا بيومی و

لرساان کنونی امارت داشت .حکيا اردالن ماننيا دیگير قيارتهيا محليی در ادارة اميور

غیربومی بودنا ،لذا از خاناانها مانفذِ محلی و غیرمحلی ،شخصیتهایی را در راه مقاصا

خود تربیت کردنا .نکاة قابل توجه اینکه بساه به قارت و ضع

امرا اردالن ،این گيروه

از وابساگانِ دساگاه قارت بنیاردالن بهتاریج صاحب نفوذ شاه و در ميواقعی رشياة اميور

را از دست والیان رسمی کردساان خارج میساخانا .خاناان وکیل از جمله این گيروههيا
بودنا .ایضایی از خاناان مذکور بارها در طی دوران سیادت برخی از حکمرانيان اردالن بيا

توسييعة اقايياار محلييی خييوی  ،از بنييیاردالن تنهييا اسييمی در ميياار قييارت کردسيياان بيياقی
گذاشانا .مسئلها که بارها سبب اخاال

اماناهللخان اول بود.

میان آنان گردیا و اوج آن مقارن اوان حکوميت
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هييا

ایيين پييژوه  ،بررسييی چگييونگی روابييط خانيياان وکیييل و اردالن در دورة

اماناهللخان بزر

است و به این پرس

پاسخ ميیدهيا کيه یليت تیرگيی روابيط ایضيا

خاناان وکیل با اماناهللخان اول اردالن در اوایل حکوما

چه بودهاست؟ فرضيیه پيژوه

آن است که تالش بزرگان وکیلی در بسط قارت خاناانی به زیيان خانياان حياک اردالن،
کشمک

این دو خاناان کردتبار را بر سرِ مسئله قارت سیاسی درپی داشت.

پيشينه پژوهش
بهرغ گزارشها روایی پراکناه در تواریخ محلیِ مورخان کُرد ،تاکنون پژوه

مساقلی

در این باره انجا نشاهاست .آنچه انجا یافاه بی تر درباره خاناان اردالن و مناسيبات آنهيا
با دولتها مرکز ایران و یا نق
پييژوه

آنها در روابيط ایين دوليتهيا بيا یاميانی اسيت ،نظیير

مظفيير ( ،)1389بهرامييی و مظفيير ( ،1390پييژوه هييا تيياریخی) ،کجبييا ،

میرجعفير و نيور ( ،1390پييژوه هيا تيياریخی) ،نیيز کجبيا  ،دهقيياننيژاد و هادیييان

( ،1390پييژوه هييا تيياریخی) در اصييل برگرفاييه از پایييانناميية دکاييرا هادیييان (،)1391
پورمحما و سورنی ( ،1392پژوهشنامه تاریخها محلی ایران) ،یليیصيوفی و اميینپيور

( ،1392پژوهشنامه تاریخها محلی ایران) ،منصوربخت و سعیا ( ،1393تياریخ اسيال و
ایران) ،همچنین ،ثواقيب و مظفير ( )1393و هميان دو ( )1394و قریشيی کيرین و قنبير
( ،1394پژوهشنامه تاریخها محلی ایران) 1.هیچکياا از ایين پيژوه هيا بيهطيور خيا

موضوع مورد نظر در مقاله حاضر را دربير نميیگیرنيا و خانياان وکیيل یيا روابيط آنهيا بيا

خاناان اردالن مورد توجه این پژوه گران نبودهاست .این موضوع به یلت ایينکيه بیشيار

یك مقوله درونایالای و محلی بوده حای در منابع رسمی نیز بازتاب نیافاه و تنها در تيواریخ
محلی کردساان به آن اشاراتی شاهاست .همین کمبيود آگياهی ،دایيرة پيژوه

باره محاود ساخاه و ابانا این پژوه

را در ایين

نیز بی تر بر همان منيابع دسيت اولِ تياریخ محليی

کردساان است .ازاینرو ،این مقاله در جهيت هيا

تعیيینشياه ،مافياوت از پيژوه هيا

نا برده شاه ،روابط دو خاناان محلی کرد با یکایگر را تحلیل نموده و برا برطر کردن

 .1به دلیل کاسان از حج مقاله ،توضیحات مقاالت حذ

گردیا.
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خالء موجود در این زمینه ،میتوانا گا نخست بهشمار آیا 1.این پژوه

بهروش کاابخانها با رویکرد توصیفی -تحلیلی سامان یافاهاست.

از نوع تاریخی و

 .2خاندان اردالن
درباره اصل و نسب خاناان اردالن و خاساگاه اولیه آنيان ابهاميات و دیياگاههيا مافياوتی

وجود دارد (نك :سنناجی .)91 -90 ،76 :1375 ،یك روایيت تياریخی حياکی اسيت کيه

دیاربکر خاساگاه نخساین بنیاردالن بوده و آنيان از ایقياب خانياان کُيرد مروانیيان هسيانا

(بالیسی .)82 :1377 ،اردالنها در پی سيقو مروانیيان بيهدلیيل فضيا پتيرتن

دیياربکر و

اخاالفات داخلی ،به میان یشایر گوران آماه و در منطقة شهرزور سکنی گزیانا .بهتياریج

در زمانی که در شرفنامه (و آثار بعا مورخان کُرد) «در اواخر دوليت سيالطین چنگیزیيه»

یاد شاه ،بابا اردل سرسلسله 2این خاناان با تسلط بر قبایيل رقیيب و تسيخیر قلعيه زل (ظلي )
بهینوان یکی از قالع مه در منطقه شهرزور ،موفق بيه تشيکیل حکوميت شيا (هميان.)83 :

ناآرامیها سیاسی و نبود حکومای مامرکز در ایران پس از سقو ایلخانيان ،بيه جانشيینان
بابا اردل فرصای داد تا بهتاریج به تحکی پایهها قيارت خيوی

قلمروشان را تا دامنهها غربی و شرقی زاگير

در شيهرزور برردازنيا و

گسيارش دهنيا .شيهرزور خاسياگاه اولیيه

حکومت طایفه اردالن «این زمان به منطقه وسیعی اطالق میشا که در شمال بيه اربیيل و در

جنوبشرقی به هماان ماصل میشا» (اردالن33 :1387 ،ي.)34

پس از بابا اردل ،نخساین حياک اردالنِ شيهرزور در سياه ششي  ،تيا اوایيل سياه دهي

هجر مقارن ظهور صفویه ،هشت تن از اوالد و بهترتیب بر حکومت اردالن دست یافايه

 . 1اخیراً کاابی مخاصر برمبنا گزارشها وقایعنامه ها محليی کردسياان بيه صيورت روایيی دربياره خانياان وکیيل
تألی

شاه است که به معرفی بزرگان این خاناان از آغاز تا دوره پهليو پرداخايه و جنبيه پژوهشيی نياارد .نيك:

یلیخانی.1394 ،

 . 2سنناجی سرسلسله اردالنها را خسرو نامی ذکر کرده که توانست طایفه اردالن را که پی

از آن در نواحی موصيل

و دیاربکر بهسر میبردنا به ناحیة شهرزور آورده و حکومت مسياقلی در تياریخ  564ق .تشيکیل دهيا .و پيس از 42
سال حکمرانی در سال660ق .از دنیا رفت ( .)91-90 :1375اطالیات سينناجی و سيایر مورخيان کُيرد بيهویيژه از نظير
تاریخ وقایع مغشوش و آشفاه است .تاریخ  564با دولت ایلخانی تناسب ناارد.
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و هرکاا بر ماصرفات آن افزودنا 1.در آغاز صفویه ،بیکهبیگ فرزنا مأمونبن منذر حاک

اردالن بود که پس از  42سال حکمرانی (در 942ق ).درگذشت .پس از و پسرش ميأمون

ثانی به حکومت رسیا و پس از گرفايار و بيهدسيت سيلطان سيلیمان یاميانی ،یميوی

سرخاببیگ بن مأمون اول ،قلمرو او را ضمیمة مناطق خود کرد و به شاهطهماسب صيفو

(حك 984-930ق) پیوست (بالیسی85-84 :1377 ،؛ سينناجی .)96-95 :1375 ،در واقيع
و در برابر یامانی ،کيه در حکوميت اردالن دخاليت کيرد ،بيرا حفيق قيارت خيود بيه
صفویه رو آورد .سرخاببیگ با تصر

مناطقی که در اخایار برادر دیگرش محميابیگ

بود ،قلمرو خود را گسيارش داد .او توانسيت بيا تسيلی کيردن القيا

میيرزا شورشيی 2بيه

شاهطهماسب (صفو 63-62 :1363 ،؛ رومليو )1331-1330 /3 :1384 ،یيك خطير جيا
برا قارت پادشاه صفو را برطر

نمایا و رابطة خيود را بيا دربيار صيفویه مسياحک تير

سييازد .شيياهطهماسييب در برابيير ایيين خييامت ،هرسيياله مبلغييی از خزانييه بييه سييرخاببیييگ
میپرداخت .سرخاببیگ در ایا حکمرانی ،رابطه دوساانهاش را با شياه تهماسيب حفيق

کرد (بالیسی 86 -85 :1377 ،؛ سنناجی96 :1375 ،؛ منشی قزوینيی .)204 :1378 ،پيس از
مر

سرخاببیگ (در 975ق ).دورها از کشمک

بر سر قارت در خانياان اردالن ر

داد .در ایين ایييا  ،رابطييه خانيياان اردالن بييا صييفویه بنييابر وضييعیت داخلييی صييفویه و نیييز

اخاالفات درون خاناانی اردالنها ماغیر بود و گاه براثر ضيع

صيفویه ،بيه یاميانی تمایيل

پیاا میکردنا .تا اینکه ههلوخان پسير سيلطانعلی پسير سيرخاببیيگ (1026 -998ق ).بيه

قارت دست یافت .او با اینکه به دربار سلطان مراد یامانی پیوست اما با صيفویه نیيز طریيق
ماارا پی

گرفت و توانست در کردسياان بياون ميانع و منيازیی حکمروایيی کنيا (نيك:

بالیسييی89 -87 :1377 ،؛ سيينناجی102 -99 :1375 ،؛ مسيياوره46 :2005 ،؛ قمييی:1383 ،

.)908/2

باینترتیب ،خاناان کُيرد اردالن از اواخير سياة هفيا تيا سيیزده هجير  ،افيزون بير

کردساان ایيران بيه مرکزیيت سينناج ،بير نيواحیا از یيراق کنيونی ،کرمانشياه و همياان
امروز تحت ینوان کردسياان اردالن حکمرانيی کردنيا .بيا آغياز درگیير هيا ایيران و

 . 1برا شرحی در باره این افراد ،نك :سنناجی.94 -90 :1375 ،

 . 2درباره این شورش ،نك :جنابا .518 -517 ،509 -508 :1378 ،
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یامانی در یها صفویان ،اردالنها در نقطه تالقيی ایين دو امرراتيور رقیيب قيرار گرفانيا.
شرایط راهبرد قلمرو بنیاردالن از یك طر

و تالش یامانیها و صفویان برا سلطه بير

کردساان از طرفی دیگر ،پا اردالنها را خواساه یا ناخواساه به دایرة اخاالفيات دو دوليت

کشانیا و منطقه حکومای آنان به یکی از کانونها اصيلی کشيمک هيا ایين دو قيارت
تبایل شا .منطقها که با نا کردساان اردالن معرو

بود ،از اواسط ساه 11ق .بیشار بيا

نا سنناج یا سنه ،شهر که مرکزیت این منطقه را بهخيود اخاصيا

است.

داد ،شيناخاهتير شياه

بهرغ تالش ها دولت یامانی در جليب نظير اميرا کُيرد و جيذب بسيیار از آنيان،

حکومت اردالن از معاود امارتهایی بود که با حفق اساقالل داخلی خود در مناطق تحيت

سیطرهشان هر از گاه بيه ینيوان ماححيا یکيی از دو قيارت رقیيب ،یاميانی و صيفویه ،ظياهر
میشانا .اما از دوره حکومت شاهیبا

اول (1038-995ق) ،حکا اردالن (در این زميان،

ههلوخان و پسرش خاناحماخان) که سقو پیدرپی حکوميتهيا محليی را در نایجيه

سیاست تمرکزگرایی این پادشاه شاها بودنا ،برا حفق موقعیت خيود در تحيوالت پيی ِ

رو و دستیابی به جایگاهی درخور ،به دولت مرکز ایيران پیوسيانا و فصيل جایيا در
تاریخ سیاسی خود رق زدنا (ثواقب و مظفر  .)150 :1394 ،براسيا
محلحی و غیربومی ،حتکحا اردالن تا پی

گيزارشهيا منيابعِ

از پذیرش فرمانبتردار رسيمی صيفویان ،صياحب

یناوینی چون خان ،بیگ ،سيلطان و ...بودنيا ،اميا از ایين دوره کيه کردسياان در تقسيیمات
ادار دولت مرکز در کنار سه ایالت والینشین گرجساان ،خوزساان و لرسياان بيهینيوان

چهارمین ایالت درآما ،حتکحا آن ینوان و لقب والی گرفانيا( .میيرزا سيمیعا)5 -4 :1368 ،
نکاه قابل ذکر آنکه ینوان و لقب والی که از دوره صفویه به خوانین اردالن داده شيا ،جيز
در مقاطعی ،تا زمان سقوطشان در یها ناصر در میان ایضيا حکوميتگيرِ ایين خانياان

حفق شا .این قضیه خود تبیینکننياه اهمیيت جایگياه اردالنهيا در نظيا ادار ایيران از
صفویه تا قاجاریه است (هادیان.)120 -119 :1389 ،

با الحاق رسيمی کردسياان اردالن بيه قلميرو صيفویه از سيال 1026ق .و نياتوانی دوليت

مرکز در برقرار سلطة کامل خود بر این سرزمین ،شاه صفو ناچار به پذیرش حکومت

سیاسی اردالنها و ابقا آنان در کردسياان شيا .اردالنهيا گرچيه از ایين زميان بيه بعيا در
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جایگاه والی در نظا ادار صفویان ظاهر شانا ،اما یلناً بخشيی از اسياقالل داخليیشيان را

بهنفع دولت مرکز از دست دادنا .بهگونها که تا پایيان حیيات سیاسيی خيوی

در دوره

قاجاریه ،دیگر ناوانسانا بهمعنا واقعی آن را بازیابنا .با وجود این امر ،تالش دوليتميردان

حکومت صفویه بيهویيژه در دوره شياه سيلطان حسيین بيرا حيذ

اردالنهيا از صيحنه

سیاست کردساان بهدلیل یملکرد نادرسيت حکحيا ایزاميی آنيان و ازهي پاشيیاگی درونيی

حکومييت صييفویه از یييك طيير

و قييامت و اصييالت خييانوادگی اردالنهييا در اداره امييور

کردساان از طرفی دیگر ،جامة یمل نروشیا (نك :ثواقب و مظفير  .)163 -162 :1394 ،از

همینرو ،اردالنها شاها سقو صفویان از صحنه سیاسيت ایيران بودنيا و در رو دادهيا
سیاسی ایرانِ پس از صفویه حضور خود را در امارت کردساان با وجود همة کشمک هيا
موجود حفق کردنا.

 .3خاندان وكيل

خاناان وکیل (وکیليی ،وکيالء) یکيی از شياخههيا چناگانيه طایفيه اردالن بيهشيمار
میرونا .نسب آنها به خالابیگ میرخوشناو ،نوه سيرخاببیيگ بيزر

زمان خاناحماخان ي فرزنا ههلوخان ي از نواحی اطرا

ميیرسيا کيه در

یمادیه و رواناز(رواناژ ،رواناوز)

به کردساان اردالن مهاجرت کردهبودنا (مساوره40 -39 :1946 ،؛ ميردو  1379 ،بيهرغي

این دیاگاه که بر رابطة نسبی بین دو خاناان اردالن و وکیل تأکیا کرده ،برخيی از تيواریخ
محلييی کردسيياان دربيياره خاسيياگاه و تبييار خانيياان وکیييل سييکوت کييرده (بابييانی1377 ،؛

وقایعنگار1384 ،؛ مصن  )2536 ،و یا در اناساب آنان به اردالن تردیا کردهانا (سنناجی،

 .)115 :1375ایضا مؤثر این خاناان همواره نفر دو حکومت اردالن بهشمار میآمانا و
نسل انار نسل نق

نایبی (وکالت) و ادارهکنناة مساقی حکومت را داشانا .بههميین یليت

ینوان «وکیل» یافانا .آنان ه چنین ،لقب «بیگ» را که از القاب اشرافی رایيج در کردسياان
بود یاک میکشیانا (اردالن .)247 :1387 ،منصب وکیيل از مناصيب دیيوانی مهي اوایيل
حکومت صفو بود که پی

دوره شاهیبا

از آن هي در نظيا دیيوانی آققویونلوهيا جریيان داشيت .در

اول ،منصب ایامادالاوله یا همان وزارت ،موقعیيت وکاليت را کياه

داد،

اما ه چنان تا دوره زنایه رواج داشت و خود کری خان ابااا با ینوان وکیل دوليت صيفویه
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به زماماار پرداخت و سرس وکیلالریایا گشيت .گيزارشهيا وقایعناميههيا محليی بيه
اطالق این منصب در خاناان وکیل در دوره صيفویه اشياره ناارنيا ،بلکيه در دوره افشياریه

بهصراحت اناصاب این خاناان به منصب وکالت والیان اردالن گزارش شاه است .در دوره
نادرشاه افشار (1160 -1148ق) ،کسانی از خاناان وکیل منصب وکیل مالیات را داشياهانيا
و نخساین فرد محماقلیبیگ فرزنا دروی بیگ بود که پنجبار وکالت سبحانویيرد خيان

و یكبار وکالت خياناحمياخان سيو اردالن را بریهياه داشيت (قاضيی16 -15 :1387 ،؛
مساوره .)54 :1393 ،خاناان وکیل که در دربيار والیيان اردالن مناصيبی چيون میرشيکار ،

ناظر  ،ایشیكآقاسی و وکالت را داشانا بهتاریج بر قارت خيوی

افزودنيا تيا بيه چنيان

جایگاهی از نفوذ سیاسی و اجامایی در کردساان دست یافانيا کيه دربرابير خانياان اردالن
قا برافراشانا .اوج اقااارِ این خاناان در فاصله سقو زنایه تيا جليو

فاحعليیشياه قاجيار

بود .بهطور که در زمان آقامحماخان قاجار ،واليی اردالنيی بازیچيها در دسيت بزرگيان

وکیلی بود و ایضا این خاناان حکمرانان واقعيی کردسياان بودنيا (مصين .)86 :2536 ،

ریشة اخاال
بزر

خاناان وکیيل بيا خانياان اردالن بيه دورههيا پيی

از اميارت امياناهللخيان

بازمیگردد .مشروح روابيط خانياان وکیيل و اردالن از اواخير صيفویه کيه خانياان

وکیل با شورش دروی بیگ یلیيه یليیقليیخيان اردالن( 1قاضيی )41 :1387 ،تکاپوهيا
سیاسييی و نظييامی خييود را بييرا دسييتیييابی بييه قييارت در کردسيياان آغيياز کردنييا و پييا

قارتها مااخلهگر ،چه حکومتها مرکز نظیر افشاریه و زنایه و قاجار ،و چه دولت
یامييانی بييهویييژه بابييانهييا در همسييایگی ایييران را بييه حييوادت کردسيياان بيياز کردنييا ،در

وقایعنامهها محلی آماه و نیاز بيه بيازخوانی آن نیسيت (روایايی از ایين گيزارشهيا در:

یلیخانی .)29-7 :1394 ،در دورة امارت خسيروخان بيزر

یکيی از مهي تيرین مشيکالت

والی اردالن ،کارشکنیها خاناان وکیل بود .گرچه منابع اشارات صریحی به اسيا

اخاال

ایين

نمینماینا اما بهنظر میرسا مه ترین دلیل ،تضاد منيافع خانياان وکیيل بيا خانياان

 . 1در این شورش ،یلیقلیخان چنان احسا
نیز رسا بیگ جا

خطر کرد که ناچار از خانهپاشا حاک ببيه (بابيان) کميك خواسيت و او

را با نیرو به یار او فرسااد .اما بین طرفین کار به مصالحه کشیا و یلیقلیخيان خيواهر خيوی

به دروی بیگ داد و خاناان وکیل توانسانا با والی رابطه سببی پیاا کننا( .قاضی)15 :1387 ،

را
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اردالن بودهباشا .تضاد که بارها بزرگان صاحبقارتِ خاناان وکیل را در جبهة دشيمنان

داخلی و خارجیِ خسروخان بزر

و در رویارویی ماقابل با و قرار داد.

 .4رويارويي خاندان وكيل با خسروخان اردالن
خسروخان مشهور به خسروخان بزر پسر احماخان اردالن بار نخسيت در سيال 1168ق.

در سنناج بر مسينا ایاليت ميوروثی تکیيه زد 1کيه تيا سيال 1176ق .بيه ميات هشيت سيال

حکومت کرد .و فرد یاقل ،مابر ،شجاع و رشیا بود و کارها بزرگی انجيا داد و در

پرتو کفایت و اقااار و کردساان بهسو آبادانی پی

رفت و مرد در امنیت و رفاه بهسير

میبردنا (سنناجی .)148 :1375 ،اما محمارشیابیگ وکیل کيه بيا واليیگير خسيروخان
مخال

بود همراه با پسریموهای

خسروبیگ و مهریلیسلطان رؤسا ایل جا  ،مرد را

به یا اطایت از خسروخان اردالن فرامیخوانانا .همین سایزهجویی موجب دساگیر دو

نفر اخیر و ایاا آنها گردیا (ميردو 354 :1379 ،؛ سينناجی )151-150 :1375 ،کيه ایين

اقيياا دشييمنی میييان خانيياان وکیييل بييا اردالن را بیشييار کييرد .محمارشييیابیگ و بييرادرش

محماصالحبیگ که به سبب قايل پسيران یمویشيان از واليی اردالن کینيه بيه دل داشيانا در
لشکرکشی آزادخان افغان به کردساان به و پیوسانا و او را یلیه خسيروخان یيار دادنيا.

چون آزادخان در تصر

کردساان ناموفق بيود و بيه آذربایجيان بازگشيت ،خسيروخان بيه

تالفی ،محماصالحبیگ وکیل را کور کرد اما محمارشیابیگ با فرار به کيوههيا لرسياان

جان سيال بيهدر بيرد (ميردو 355 :1379 ،؛ مسياوره134 :2005 ،؛ سينناجی149 :1375 ،؛
اردالن .)126 :1387 ،غلبه خسروخان بير ایين مشيکالت ،موجيب رونيق کيار و اقاياار و

گردیا و با محماحسنخان قاجار نیز به ارتبا دوساانه و همبسياگی پرداخيت کيه موجيب

رنج

کری خان زنا (1193 -1164ق) گردیا .اما با کشاهشيان خيان قاجيار ،خسيروخان

که از کری خان وحشت زیاد داشت به تاارک سراه و اساحکا قلعه و بياره مشيغول شيا.
(سيينناجی .)151 :1375 ،سيييرانجا در 1176ق .پيييس از بازگشييت محمارشيييیابیگ بيييه

کردسيياان ،بييه تحریييك سييلیمانپاشييا بابييان ،کييه قصييا تصيير
 .1نك :گلساانه.168 :1391 ،

کردسيياان را داشييت و از

 / 18رابطة دو خاندان ُكردي «وكيل» و «اردالن» در سالهاي  1193تا 1217ق.

خسروخان اردالن شکست خورده بود 1،کری خان زنا ،خسيروخان را بيا ترفنيا بيهظياهر

دوساانه به شیراز فراخوانا و از حکومت برکنيار کيرد .در ایين ميات کيه دو سيال بيهطيول
انجامیا ،نخست سلیمانپاشا بابان در سنناج به حکومت پرداخت که بهسبب باخویی کشياه

شا و سرس برادرش محماپاشا از جانب کری خان حاک کردسياان شيا .چيون محماپاشيا
در سلیمانیه حکمران بود از طر

خود پسرش یلیخان را به سنناج روانيه کيرد؛ در نایجيه

اوضاع کردساان آشفاه و بینظمی پایاار شا .محمارشیابیگ وکیيل نیيز یلیيه یليیخيان
بابان موضع مخال

پیشه کرد و در رأ

بزرگان اردالن به دربار خان زنا در شیراز رفيت و

خواهان یزل یلیخان و واگذار قارت بيه خسيروخان اردالن شيا .از ایينرو کيری خيان

ناگزیر خسروخان را به حکومت برگردانا که دوره دو حکومت و از  1179تيا 1204ق.

به درازا کشیا .در این مات ،محمارشيیابیگ وکاليت خسيروخان را بریهياه داشيت و تيا
پایان حکومت کری خان زنا دورها از آرام

را پشيت سير گذاشيت (سينناجی:1375 ،

153 -152؛ اردالن .)166-136 :1387 ،شييرح اقيياامات ،خييامات گسييارده و رو دادهييا

زمان خسروخان بهویژه در ارتبا با بابانها و دولت زنایه بهتفصیل در منابع محلی گيزارش

شاهاست (نك :سنناجی174 -148 :؛ اردالن .)181-166 :1387 ،در میيان گرفايار هيایی
که خسروخان با آنها مواجه بود ،مر

کری خان زنا در سال 1193ق .موجب شيا کيه در

ایييران «از هيير گوشييه کسييی از خودسيير د زده و یکييی بييه سييرور گوشييی جنبانیيياه»
(سنناجی )155 :1375 ،و در کردساان نیز محمارشیابیگ وکیل جمعی از مرد کردسياان

را در مخالفت خسروخان به دربار یلیمرادخيان زنيا (1199-1195ق) بيرد و بيا شيکایت از

و  ،خسروخان برکنار و کهزادخيان فرزنيا سيبحانویيرد خيان حياک کردسياان گردیيا

(همان155 :؛ قاضی .)71-70 :1387 ،باینترتیب گسارة این آشوبها ،کردساان را چناین

بار ه چون بسیار از والیات دیگر دساخوش قال و غارت کسانی چون یلیمرادخيان زنيا

و جعفرخان زنا قرار داد .تحوالت داخلی سينناج و رویيارویی بزرگيان خانياان وکیيل در

برابر خسروخان والیِ کردساان در شاتبخشیان به وخامت این وضعیت بیتأثیر نبود.

 . 1برا شرحی از درگیر سلی پاشا بابان با حسنعلیخيان واليی کردسياان در زميانی کيه کيری خيان زنيا در آغياز
متلكگیر بود ،نك :گلساانه.168 -165 :1391 ،
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بهنظر میرسا خسروخان پس از مر

کری خان سعی داشياه کيه اسياقالل خيود را در

برابر زنایه حفق نمایا .زیرا در گزارشی آماهاست که در سيال 1194ق .و و محمياخان
پسر اسماییل والی لرساان فیلی هنگا حرکت یلیمرادخان از اصفهان با او همراه نشيانا .از

این رو  ،یلیمرادخان تصيمی گرفيت بيرا گوشيمالی خسيروخان ،کيه حايی پيس از آن
رفاار ،اقاامی برا جلبنظر یلیمرادخيان نکيرده و از آميان بيه دیياار و نیيز خيوددار

کردهبود ،لشکرکشی کنا .اما حوادثی که در هماان و اصفهان برا یلیمرادخان ر داد او
را از ایيين تصييمی منصيير

کييرد( .غفييار  .)544-543 :1369 ،افييزون بيير رو گردانييی از

زنایه ،خسروخان از مخالفان و رقبا زنایان نیز حمایت میکيرد کيه ازجمليه پیوسيان و

به آقامحماخان قاجار (1212-1193ق) در راساا همین ها

بود.

در آشفاگی اوضاع زمانة یلیمرادخان ،خسروخان توانست با غلبه بر محمارشيیابیگ

وکیل و کهزاد خان ،آنهيا را فيرار داده و بير قيارت دسيت یابيا .آن دو بيه قلميرو بابيان
گریخاه و پناهناه شانا ،اما پس از توافق خسروخان با محمودپاشا بابيان بيرا بازگردانيان
پناهناگان ،محمارشیابیگ به بغااد رفت .چون از والی بغااد نیز نایجها حاصل نکيرد بيه
دربييار جعفرخييان زنييا شيياافت و او را ترغیييب کييرد کييه بييه کردسيياان لشکرکشييی نمایييا.

جعفرخان زنا با ارسال حک و خلعت حکومت برا رضاقلیخان برادر خسروخان بيین دو
برادر اخياال

انيااخت و رضياقلیخيان بيا محمارشيیابیگ وکیيل هميراه شياه بيهسيو

کردسيياان رو آوردنييا (سيينناجی157-155 :1375 ،؛ غفييار  .)652-651 :1369 ،ایيين

تالشها نشان میدها که بزر

خاناان وکیل با والیيانی کيه نميیخواسيانا زیير نفيوذ و

باشنا میانة خوبی نااشت و برا حفق موقعیت برتر خوی

حای به نیروهيا بیرونيی نظیير

بابانها یا والی بغااد ماوسل میشا و این بر پیچیاگی اوضاع ميیافيزود .اتحياد سيهگانيه

جعفرخان زنا ،رضياقلیخيان اردالن و محمارشيیابیگ وکیيل دیير نراییيا .ظلي و سيا

جعفرخان در کردساان موجب نارضایای مرد گردیيا و رضياقلیخيان از جعفرخيان رو -
گردان شا و هر گروهيی بيهسيویی گریخانيا .لطفعليیخيان و کهزادخيان بيه کرمانشياهان،

رضاقلیخان به طر

ارومیه ،محمارشیابیگ وکیل پس از اینکه والیت را خراب و مرد

را پراکناه دیا به کرمانشاهان رفت و بيه دیگيران پیوسيت .پيس از بازگشيت جعفرخيان از

کردساان ،که بهسيبب آشيفاگی اوضياع دوليت زنایيه رو داد ،رضياقلیخيان بيه سينناج
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برگشت اما بهتحریك محمارشیابیگ وکیل ،لطفعلیخان و کهزادخان گروهی از اشرار و

طوای

کرمانشاهان را با خود ه دست کرده به جانب کردساان حرکت کردنا .در جنگيی

که ر داد رضاقلیخان زخمی و فرار شا و اناکی بعيا در اثير آن جراحيت درگذشيت.
در این ایا گزارش شرارت لطفعلیخان و محمارشیابیيگ وکیيل و حيوادثی کيه ر داده

بود بيه آگياهی یلیمرادخيان زنيا رسيیا و او بيه خسيروخان رو آورد بياینصيورت کيه

خسروخان در اصفهان باشا و پسرش خاناحماخان به نیابت از و نایبالحکومة کردساان
باشا .با ورود خاناحماخان به سنناج ،لطفعلیخان ناگزیر با بزرگيان شيهر بيه اسياقبال و

شاافانا .اما رفاارها جعفرخان مأمور ایزامی یلیمرادخان برا دریافت مالیيات کردسياان،
که با شکنجه و سا بر مرد همراه بود ،موجب ویرانی شهر و نواحی و فرار مرد به خياک

یامانی شا .از این رو ،یلیمرادخان با احضار جعفرخان ،خسروخان را مساقالً حاک و روانه
کردساان کرد .با ورود خسروخان به سنناج ،مرد دوباره به شهر بازگشانا و امنیيت برقيرار
شا اما محمارشیابیگ وکیل از کارشکنی و دسیسه یلیه حاک دست برنااشيت .او کيه در

کرمانشاه بود و از خسروخان بی داشت ،این بار اهللقلیخيان زنگنيه را بيه تسيخیر کردسياان
ترغیب کرد و خود و اتبيای

نیيز بيا او هميراه شيانا .در جنگيی کيه ر داد سيراه زنگنيه

شکست خورد و محمارشیابیگ دساگیر شا اما خسروخان از رو بزرگی ،او را بخشیا و
حاييی پسييرش احمييابیگ را بييه حکومييت ست ينقر منصييوب کييرد .بييا ایيين پیييروز  ،قييارت
خسروخان افزای

یافت و چنا به اقااار کامل حکمروایی کرد (نيك :سينناجی:1375 ،

166 -158؛ اردالن201 -181 :1387 ،؛ شيييیراز 57 -55 :1365 ،؛ غفيييار -709 :1369 ،

712؛ ملک .)496 ،471 -470 :1383 ،

باینترتیب ،تا پایيان حیيات سیاسيی یلیمرادخيان در سيال 1199ق .و لشکرکشيیهيا

دوگانة جعفرخان زنا به کردساان ،خسروخان بيهرغي اخاالفيات خيانوادگی و توطئيههيا

خاناان وکیل ،در جهت تحکی قارت خود در بحبوبة ناامنیها و حفيق کردسياان بيه دفيع
تجاوز برخی از همسایگان خود از جمله اهللقلیخان زنگنه ،کيه او نیيز «بيه ادیيا سيلطنت

پا در میان جيالدت نهياد» ،پرداخيت( .مسياوره155 :2005 ،؛ بابيانی52 :1377 ،؛ غفيار ،

 .)702-701 :1369و پس از این پیروز  ،از اواخر سال 1199ق .ماننيا بسيیار دیگير از
سران طوای

و رؤسا یشایر از هرجو مرج داخليی ایيران بهيره بيرد و توانسيت بيه توسيعة
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جغرافیایی قابل توجهی دست یابيا (مصين 75 :2536 ،؛ سينناجی .)165 :1375 ،بيا ظهيور
آقامحماخان قاجار در سال 1200ق .در صحنه سیاسی ایران ،والی کردساان به فرمانبردار

از خان قاجار گردن نهاد (وقایعنگار .)117-116 :1384 ،او با شکسيتدادن جعفرخيان زنيا

(حك 1204-1199ق) که در برابر آقامحماخان به نواحی غربی کشور و والیت کردسياان

لشکر کشیاه بود ،توانست خيود را بيه خيان قاجيار نزدیيك کنيا (سينناجی-166 :1375 ،

 .)169و که امیا به آشای با خاناان زنا نااشت ،هرچيه اسيلحه و غنيای کيه در جنيگ

هماان بهدست آورده بود نزد آقامحمياخان فرسيااد و پیونيا خيود را بيا او مسياحک کيرد
(ملک  .)496 :1383 ،وابساگی و آشنایی دیرین میان اردالنها و قاجارهيا و کینية دیرینيه از
خاناان زنایه شایا از مه ترین دالیل اصلی چرخ

خسروخان به مه ترین رقیيب قيارت

در برابر ماییان خانياان زنيا باشيا (ثواقيب و مظفير  .)116 :1393 ،بيه روایيت سيارو ،

خسروخان اردالنی که بهسبب حکومت کردساان و ثروت آن دیيار دچيار غيرور شياهبيود

ابااا تالش کرد از راه برقرار رابطه با پاشا بغااد ،از خان قاجار تمکيین نکنيا ،اميا چيون

راه بهجایی نبرد یمو خود لطفعلیخيان را بيا پیشيک

و ناميه نيزد آقامحمياخان ،کيه بيه

هماان اردو کشیاه بود ،روانه کرد و باینوسیله پیونا خيوی

را بيا قاجيار حفيق و حکي

والیگر کردساان را دریافت کيرد (سيارو  .)169 ،152 :1371 ،او در سيال 1201ق .بيه
فرمان خان قاجار به همراه چنا تن از سران دیگر بيه جنيگ جعفرخيان زنيا ایيزا شيا و از

خود دالور هایی نشان داد (همان.)157 -156 :

هرچنا مياتی بعيا بيین آقامحمياخان و خسيروخان اخاالفياتی ظهيور کيرد ،اميا واليی

کردساان با گروگان گذاشان پسر خود اماناهللخان در رکاب آقامحماخان ،خود بيه دربيار
آما و پسر بزرگ

خاناحماخان بير کردسياان بيه حکوميت پرداخيت .خسيروخان کيه از

جانب خان قاجار مطمئن نبود بهزود بیمار شيا و پيس از ایينکيه پسيرش خياناحمياخان

بهدست یکی از دشمنان پنهان خود به قال رسیا و امیا بيه بهبيود خسيروخان نیيز نبيود،

یمو او لطفعلیخيان در 1204ق .بيه حکوميت کردسياان رسيیا (نيك :سينناجی:1375 ،
 .)174 -170پس از مر

لطفعلیخان در 1209ق .نیز پسرش حسنعلیخيان تيا 1214ق .در

کردساان به حکومت پرداخت (همان .)178 :با اینکه پیوساگی خاناان اردالن بيه قاجارهيا

موجب شا بهرغ برچیاهشان بسا بسیار از حکومتها ملوکالطيوایفی ،آنهيا ضيمن

 / 22رابطة دو خاندان ُكردي «وكيل» و «اردالن» در سالهاي  1193تا 1217ق.

کسب مشروییت از وارثان قارت زنایه ،باواننا نزدیك به یك ساه هي زميان بيا سيالطین

قاجاریه به حکومت خود تا سال 1284ق .ادامه دهنا 1،اما تن

داخلی آنها با خاناان وکیيل

ه چنان تااو داشت .بهرغ این نوع تن ها در روابط این دو خاناان ،خسروخان بهدالیلی
که آشکار نیست اقاا قاطعی در برچیان بسا قارت خاناان وکیل انجا نااد تا این مهي
یملی گردیا.

در دورة یکی از جانشینان و یعنی اماناهللخان بزر

 .5روابط اماناهللخان بزرگ با خاندان وكيل
اماناهللخان بزر (1240-1214ق ).یکی از معرو ترین والیان دورهها پایانی حکوميت

خاناان اردالن در کردساان بود .و کيه از سيال 1214ق .بيه فرميان فاحعليیشياه قاجيار و

تحت حمایتها محلی خاناان وکیل ،حکوما

بر کردساان آغياز شيا ،نزدیيك بيه سيه

دهه فرمانروا بالمنازع این خطه بود (قاضی .)89 :1387 ،در طی این دوران افزون بر ایادة

قارت سیاسیِ بنیاردالن ،منشأ آثار ماعياد در یرصيههيا یمرانيی و آبيادانی کردسياان
گردیا که سرآما این آثيار ،مسيجاجامع سينناج معيرو

بيه «مسيجا داراالحسيان» اسيت

(وقایعنگار .)32 -31 :1384 ،اماناهللخان از همان اوان حکومت خوی

با مشکالت داخلی

روبهرو بود که پایههيا حکيوما

را بيهشيات تهایيا ميیکيرد .یکيی از مهي تيرین ایين

خسروخان بزر

اردالن تا رو کارآمان پسرش اماناهللخان ،دورها از

تهایاات ،قارتطلبی خاناان وکیل بود.
پس از مر

کشمک

و آشوب در کردساان شروع گردیا .بخشی از این نياآرامیهيا از ضيع

والیيان

جانشین خسروخان و دامنة نفوذ خاناان وکیل ناشی میشا که قيارت واليی را تحيت تيأثیر
اقااار خود قرار داده بودنا .خاناان وکیل بی

از چهار ساه منصب وکالت در کردساان را

بریهاه داشانا (وقایعنگار )200 :1384 ،و از دورة خسيروخان بيزر

بيا وجيود شخصيیای

چييون محمارشييیابیگ وکیييل موقعیييت برتيير یافانييا و همييواره ب يا حمایييت از دشييمنان
خسروخان به رقابت با او میپرداخانا (قاضی .)86 -71 :1387 ،پيس از وفيات خسيروخان،
محمارشييیابیگ همچنييان مقييا وکالييت حکومييت اردالن را بریهيياه داشييت .او در ایييا
 . 1برا تحلیلی در این باره ،نك :ثواقب و مظفر .117 -97 :1393 ،
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والیگر حسنعلیخان پسر لطفعلیخان اردالن ،که اسماً حکومت را در دسيت داشيت ،بيا

تسلط بر امور کردساان ،با خودکامی به فرمانروایی پرداخت .در ایامی کيه واليی در رکياب

پادشاه قاجار در ناحیه گرجسياان بيود ،فشيارها محمارشيیابیگ بير ميرد چنيان آنهيا را

بهساوه آورد که جمعی از بزرگان برا دادخيواهی بيه دربيار آقامحمياخان قاجيار رهسيرار
شييانا .امييا قاييل پادش ياه قاجييار و زخمييیشييان حسيينعلیخييان فرصييای فييراه کييرد کييه

سبحانویرد خان ثانی خود را به سنناج رسياناه و بير مسينا حکوميت تکیيه زنيا .در ایين

وضعیت ،محمارشیابیگ که از قارتیابی سبحانویرد خان نگران بود بيا نیروهيا خيود

به یار حسنعلیخان شاافت و او را فيرار دادنيا (ميردو 374 -373 :1379 ،؛ سينناجی،

 .)179 -178 :1375اماناهللخان اردالن که در این موقعیت سعی داشت یلیه حسنعلیخان به

قارت دست یابا با مخالفت محمارشیابیگ وکیيل مواجيه شيا و بيا ایيزا فرسياادها از

یباالرحمانپاشا بابان تقاضا یار کرد .پاشا مزبيور نیرویيی را بيه حمایيت و بيرا
تسخیر کردساان روانه کرد ،اما با تالشها محمارشیابیگ و حسينعلیخيان و فرسياادها
که نزد والی بغااد ایزا کردنا ،این تهاج ماوق

شا .بيا ایين وجيود ،امياناهللخيان ناچيار

خود به سلیمانیه رفت و بار دیگر از پاشا بابان درخواسيت کميك کيرد (مسياوره:2005 ،

181 -180؛ همو .)122 :1393 ،باینترتیب ،جاال بر سر قارت و حکومت کردساان میيان
والیان از یكسو ،و اردالنها با خاناان وکیل از سو دیگر ،موجب شا که هر دو طر

از

حکومت یامانی و بابيان هيا طليب حمایيت کيرده و آنهيا را بيه مااخليه در اميور کردسياان
بکشياننا .در سيال 1214ق .بيا مير

محمارشيیابیييگ وکیيل ،حسينعلیخيان واليی وقييت

کردساان با پسران و بر سر منصب وکالت دچار اخاال
وکیل که با برادر کوچك خود در اخاال

شا .از اینرو ،سه فرزنا بيزر

بودنا 1به حمایت از اماناهللخان پرداخانيا و بيا

همراهی او و با تقيای هياایا و پیشيک هيا معميول ،توانسيانا از دربيار قاجيار حکوميت
کردساان را بهنا اماناهللخان دریافت دارنا .ضع

و سسای امرا جانشین خسروخان چون

لطفعلیخان و حسنعلیخان ،این فرصت را به محمارشیابیگ و فرزناان

 .1حسنعلی خان پس از مير

داد تا بير اقاياار

محمارشيیابیگ ،منصيب وکاليت را بيه دامياد خيود محميازمانبیيگ فرزنيا کوچيك

محمارشیابیگ سررد .درحالیکه فاحعلیبیگ بزر

خاناان وکیل خود را شایساه این مقا میدانست.
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محلی خود بیفزاینا تا جایی که از والی تنها نشانی در کردساان بياقی مانياهبيود (سينناجی،

.)180 -179 :1375

درسال 1214ق .اماناهللخان بزر

در حيالی بير اریکية قيارت کردسياان تکیيه زد کيه

تحت حمایت همهجانبة فرزناان محمارشیابیگ وکیيل بيود و فرزنياان وکیيل بيه رهبير

فاحعلیبیگ در منصب خانوادگیشيان ابقيا و شيیوه پيار را تيااو دادنيا (مسياوره:2005 ،
 .)191فاحعليی بیيگ وکیيل فرزنيا پيار بيود کيه تيا اواخير یميرش در ارکيان حکومييت
خسروخان و فرزناش اماناهللخان اردالن ،کارشکنیها فيراوان کيرده و بارهيا یلیيه او در
دشمنان

ص

قرار گرفاه بود .با وجود این والی کردساان ،محمارشيیابیگ وکیيل را در

صحنة سیاسی و اجامایی کردساان ابقا نمودهبود (قاضی .)81 :1387 ،اما فاحعلیبیگ در به

قارت رسیان اماناهللخان سه یماها ایفا کرد .او توانست با حمایت میرزا احما وزیير

در دربار ،حکي یيزل حسينعلیخيان اردالن و فرميان حکوميت امياناهللخيان را دریافيت و

حسنعلیخان را اسیر کرده و به زناان میرزا ابراهی کالنار در تهيران گسيیل دارد .او بيا ایين
اقاا  ،مه ترین دشمن اماناهللخان را از گردونية قيارت خيارج کيرد (مصين 85 :2536 ،؛

سنناجی.)183-182 :1375 ،

اماناهللخان پس از اینکيه از خطير حسينعلیخيان رهيایی یافيت ماوجيه ادارة حکوميت

کردساان شا .اما با مانع بزرگی که خانوادة وکیل بود مواجيه شيا و حيل و فصيل آن تيأثیر

بسیار زیاد بر اوضاع داخلی کردساان باقی گذاشت .فرزناان محمارشيیابیگ کيه در بيه

قارت رسانان اماناهللخان تالش زیاد کرده بودنا ،در شیوة ادارة حکومت افزونبر سيه
خوی

در ارکان ادار حکومت ،به حک سنحت چناصا سالة پیشین ،جيایی بيرا فيرامین

خان اردالن باقی نگذاشاه بودنا .ازایينرو ،کشيمک

ایين دو خيانواده بيه جاهيا باریيك

کشیاه شا .این خاناان در زمان دولت زنایه ،که قارت اردالنیها به پایینترین حياِح خيود

رسیاه بود ،نفوذ خوی

را در دساگاه اردالن و والیت کردسياان گسيارش دادهبودنيا بيه-

گونها که در زمان آقامحماخان دامنة ایين نفيوذ تيا آنجيا افيزای

یافيت کيه بيرا واليی

اردالن تنها همان «ینوان» والی ماناه بود و باقی امور در دست وکالء قرار داشت.

فاحعلیبیگ که مقا وکالت حکومت اماناهللخان را داشت ،سعی کرد هماننيا پيارش،

خان اردالن را به حاشیه برانا و سلطة خيود را بير ادارة نظيا سیاسيی و اقاصياد کردسياان
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گسارش دها (بابانی .)58 :1377 ،اماناهللخان به فراست ذاتی خود ،زنيگ خطير را شينیا و

در اضطراب آیناة مبه خيوی  ،بيه فکير چياره افاياد (مسياوره .)153 -151 :1946 ،زیيرا

روش خانوادة وکیل از نظر سیاسی میتوانست برا اماناهللخان که تا آن روز هیچ قارت و
نفيوذ در جایگيياه ادار حکومييت خيوی

نااشييت ،خطيير بيالقوها ایجيياد کنييا .از نظيير

اقاصاد نیز خاناان وکیل با فراه آوردن امکانيات فيراوان بيرا خيود ميیتوانسيت بيرا

اماناهللخان که هیچ تمکحن و امکان اقاصياد در اخایيار نااشيت موقعیيت ناپایياار ایجياد

کنا .بنابر پی بینی اماناهللخان ،این وضعیت اناکاناک میتوانست به آنجيا منجير شيود
کيه بييا ضيعی شييان و از نظيير سیاسيی و اقاصيياد  ،پایگيياه اجامياییاش از دسييت بيرود
بهگونها که حکوميت چناصيا سيالة اردالن از دسيت ایين خانياان خيارج شيود .شيواها
تاریخی بر این نگرانیها اماناهللخان مهر تأییا میگذارد ،زیرا خاناان وکیيل پيی تير در
زمان خسروخان اردالن و بعياها در زميان جانشيینان خسيروخان ،دخاليتهيا بسيیار در

ارکان حکومت کردساان انجا داده بودنيا و ردِح پيا آنهيا در بسيیار از رو دادهيا آن
زمان دیاه میشود 1.اقاامات اماناهللخان برا کاه

تياریجی اقاياار سیاسيی و اقاصياد

خانوادة وکیل با مقاومت شایا آنان مواجه شا و دامنه این اخاالفات بهتاریج ،یمیقتر و
گساردهتر شا .این در حالی بود که خاناان وکیل بهدلیل امکانات اقاصاد فراوانيی کيه در
اخایار داشانا ،نبض اجامایی حکومت کردساان را در تسلط خود گرفاه بودنيا و سيعی در

منزو کردن خان اردالن داشانا .اقااار امياناهللخيان و غيرور ذاتيی و در مقيا حکميران

بالمنازع کردساان؛ این ایمال نفوذ و دخالتها را برنمیتابیا .گرچه و در نخساین مراحل

کار ،توانایی از میان برداشان رقبای

را نااشت اما به روشها مخال  ،در انایشة محاود

ساخان نفيوذ آنيان بيود و از هير نيوع مشيورت بيا ایشيان در ادارة اميور سیاسيی خيوددار

میورزیا (سنناجی )185 :1375 ،تا جاییکيه از «وکاليت تنهيا اسي بالرسيمی بياقی مانيا»

(مردو .)377 :1379 ،

فاحعلیبیگ وکیل و برادران

با بیایاناییها امياناهللخيان و یيا توجيه بيه نظيرات

ایشان در ادارة امور درصاد ایجاد اخاالل در حکومت و برآمانيا (مصين .)86 :2536 ،
 .1در این مورد ،نك :زباهالاواریخ ،لبالاواریخ ،تاریخاالکراد و ...
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والی که از این دسیسهها آگاه شا آنان را احضيار و بيهموجيب ایين کارشيکنیهيا مؤاخيذه
نمود .و در مجلسی با حضور یلما ،فضال و بزرگيان محليی ضيمن تشيریح موقعیيت خيود

بهینوان والی کردساان ،جایگاه خاناان وکیل را در مقابل خيود بيهینيوان جایگياهی فروتير
گوشزد نموده و با تعیین حا و حاود خاناان وکیل ،آنان را در مقامشان ابقيا نميود .بيهرغي

این اقاا  ،آنچه پس از آن در آیناه حکوميت امياناهللخيان ر نميود تيااو محياودیت

بی

از پی

خاناان وکیل در ادارة امور کردساان و یمیقتر شان دامنة اخاالفيات آنيان بيا

والی اردالن بود (مساوره.)191 :2005 ،

با گذشت زمان ،این اخاالفات بایث شا تا خاناان وکیل به رهبر فاحعليیبیيگ بيرا

ایادة حیایت سیاسی خوی

در توطئها آشکار اهيالی سينناج را بيا خيود هميراه نميوده و

چنان یرصه را بر اماناهللخان تنگ نمود که مردو از آن به «نهضت مليی» یياد کيردهاسيت

( .)377 :1379مساوره ،بانی این حرکات (فاحعليیبیيگ) را تحریکيات «اشيخا

بيانیت»

ینيوان مييیکنييا ( .)191 :2005بيه گييزارش و  ،فاحعلييیبیيگ بيا هماسييای وابسيياگان

همراهساخان جمعیای از طبقات مخال

و

جامعة کردساان 1یلیه والی اردالن« ،طریق نفياق را

بهحا مسلوک داشانا که سه شب و روز ،شا والی در ته دیگ بیروغن مانا و کسيی را
جرأت و جسارت بیع و شير

بيا ماعلقيین آن حضيرت نبيود» (هميان .)192 :واليی کيه در

موقعیت مازلزلی قرار گرفاه بود مادرش را با قرآنی به شفایت میان اجامياع معارضيان ،کيه

در خانة شیخ محمود ي شیخاالسال ي بيزر

یهاهایی مبنی بر تعایل رفاار خوی

سينناج گيرد هي آمياه بودنيا ،روانيه کيرد و

در امور و در رفاار با خاناان وکیل یاد کيرد (هميان:

191؛ مردو  .)377 :1379 ،اما پشایبانی اهالی از سران مخال  ،ميؤثر واقيع شيا تيا آنيان از

قبول این ویاه و وییاها سر باز زننا و حای تهایا به هجيرت از والیيت کردسياان نماینيا
(مردو  .)377 :1379 ،این موضوع از یكسو ،بیيانگر پایگياه اجاميایی خانياان وکیيل در

میان اتباع بنیاردالن و از دیگر سو ،نشانگر سلطة همهجانبة بزرگيان وکیليی در یرصيههيا

سیاسی ،اقاصاد و اجامایی والیت کردساان در سالها ضع

 .1سنناجی از آنان به «اجامره» یاد میکنا.

خاناان اردالن بود.
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خاناان وکیل که والی را در یك بنبست سیاسیي اقاصاد مقهور خوی

ساخاه بودنا

به این خواساه ه راضی نشانا و کمر به خلع اماناهللخان از حکومت بسانا .آنان بيهمنظيور

یملیساخان مقصود خود ،در شهادتنامها محلی که تمامی نمایناگان اقشار تحيت سيیطرة
والی آن را امضاء و بر صحهاش مهر تأییا نهاده بودنا ،بيیلیياقای واليی را بيرا ادارة اميور
مطرح کردنا و با جمعی از همین بزرگيان محليی رهسيرار دربيار فاحعليیشياه قاجار(حيك

1250 -1212ق) شانا (مساوره192 :2005 ،؛ مصن  .)86 :2536 ،در آغياز ،دربيار قاجيار

در حمایت از دستنشاناة خوی  ،نسبت به معارضین واکنشی منفيی نشيان داد (سينناجی،

 )185 :1375تا جاییکه درباریان قاجار باون هير نيوع پاسيخی بيه شکایاتشيان ،آنيان را بيه
بازگشت به کردساان ملز نمودنا .فاحعلیبیگ و دیگر رهبيران معاير

کيه از حمایيت و

پشایبانی مردمی به خود مطمئن بودنا به تهایياات دربيار قاجيار وقعيی ننهياده و در جيواب

ینوان کردنا تا زمانی که اماناهللخان واليی کردسياان باشيا بازگشيت بيه آنجيا را تحيری

خواهنا نمود و چنانچه به خواست اهالی کردساان نیز بیتوجهی شود خاک ایران را تيرک
میکننا و در شيمار اتبياع یکيی از دول هي جيوار درخواهنيا آميا (ميردو .)377 :1379 ،
پایاار در ایارا

و بستنشسان جمعی در دربيار ،فاحعليیشياه را مجياب کيرد تيا بيرا

رسیاگی به این مسأله ،اماناهللخان را به تهران فراخوانا (مساوره .)192 :2005 ،اماناهللخيان

که ک وبی

از اخبار آنچه در دارالخالفه رو دادهبود بیخبير نبيود بيا حيالای از خيو

رجاء درحالیکه بیشيار ميرد کردسياان از و و حکيوما
اطراف

و

رو گيردان و جيز انياکی در

نماناه بودنا ،سنناج را به مقصا تهران ترک کرد (مردو  .)378 :1379 ،آنچيه از

نایجة این حضور حاصل شا رفع ظاهر کاورتها ،با پادرمیانی میرزااحما وزیير  1بيود.
قرار بر این شا که والی ه چنان در سيمت خيود ابقياء و فاحعليیبیيگ وکیيل نیيز در مقيا

وکالت ،این بار با حک فاحعلیشاه قاجار ،منشأ خامت به اهالی کردساان گيردد (مسياوره،
 .)196 -195 :2005اما این ظاهر قضیه بود .والی اردالن با کیاسيت خيوی

آگياه بيود کيه

خطر که از جانب خاناان وکیل در طی سه سيال از فرميانرواییاش او را تهایيا ميیکيرد

باینشکل از میان نخواها رفت .و در مالقاتی خصوصی با شاه قاجيار ،یملکيرد خانياان
 .1و از شخصیتها معابر کردساان و از خاناان وزیر بود کيه در دربيار فاحعليیشياه در سيمت مسياوفی خيامت
میکرد .میرزا احما وزیر با خاناان وکیل پیونا سببی داشت و یکی از برادران فاحعلیبیگ وکیل داماد او بود.
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را بر ضاِح خود تشریح کرد (بابانی59 :1377 ،؛ سينناجی.)186 :1375 ،

وکیل و ه دساان

توضیح در مورد دساهبنا ها سیاسی ،محصور نمودن

هر نوع خریا و فروش اهالی با والی و بساگان

در قلعة حکيومای ،جليوگیر از

و دیگر اقاامات ناشایسيت خانياان وکیيل

کافی بود تا فاحعلیشاه را راضی به صاور حک پنهانی برا مجازات خانياان وکیيل کنيا
(سنناجی186 :1375 ،؛ مصن 86 :2536 ،؛ بابانی .)59 :1377 ،اما به شرطی که در صورت

تکرار ،این حک اجرایی گردد .در بازگشت به کردساان اماناهللخان که خود را پیيروز ایين
مبارزه میدیا با مخفيیکيردن فرميان فاحعليیشياه مارصيا فرصيای بيرا اجيرا آن بيود.

(سنناجی.)186 :1375 ،

با سرر شان زمان ،آنچه در جریيان مناسيبات اردالنهيا و وکيالء خيود را بیشيار نشيان

میداد حالت سرد و تیرگی بود .هر میزان بزرگان وکیلی از درِ ناسازگار وارد میشانا
والی ماارا میکرد تا ایاماد آنان را جلب نموده و در فرصای مناسب برناميها را کيه بيرا
نجات حکوما

خسروخان بزر

الز میدانست یمليی سيازد .امياناهللخيان بير ایين بياور بيود کيه پيارش
یلیه خاناان وکیل اقاا قاطعی انجا نياادهاسيت .نادیياهگيرفان تجياوز

آنان از حا و حاودشان در برابر حکمرانان واقعيی کردسياان آنيان را جسيارت بخشيیاه تيا

امروز برا حکومت و خطرآفرین گردنا (همان .)186 -185 :در چنین شرایطی بهمنظور

جلوگیر از پیاای

توطئها جایا ،در شعبان  1217با ترتیب ضیافای شبانه رسمأ خانياان

وکیييل را دیييوت نمييود و در همييان شييب فاحعلييیبیييگ وکیييل را بييا دو تيين از بييرادران

احمابیگ1و نصيراهللبیيگ بيه قايل رسيانا (بابيانی .)60 :1377 ،سيرس همگيی وابسياگان و
نزدیکانشان را نیز دساگیر ،جمعی را زناانی و اسيیر و یياها را تبعیيا کيرد .بيرا نمونيه،

محمابیگ و مصطفیبیگ دو تن از فرزناان فاحعلیبیگ به سيمنان و دامغيان تبعیيا شيانا

(مردو  .)388 :1379 ،در واقع ،اماناهللخان از تحرکات و همراهیها اهالی کردسياان از

خاناان وکیل و جایگاهی که آنان سالها پی

از قارت او یافاه بودنا هرا

داشت .ایين

خاناان بهراحای رقیبی بالقوه برا میرات سیاسيی اردالنهيا بودنيا .ازایينرو ،بيرا سيامان

حکومت خود (وقایعنگار )120 :1384 ،و آیناة بنیاردالن از توطئهها این خانياان ،پيس

 . 1بابانی این برادر وکیل را محمازمانبیگ معرفی کرده و تاریخ قال یا را اول رمضيانالمبيارک 1217و وقيایعنگيار
کردساانی تاریخ این واقعه را سال  1218نوشاهاست.
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از یك دوره کشمک

سایه مبال نمود.

داخلی با قالیا خانوادگی وکیل ،برا همیشه آنها را به قارتی در

 .6سرنوشت بقاياي اعضاي خاندان وكيل
پس از قال بزرگان خانوادة وکیل ،اماناهللخان دساور داد تمامی خانههيا آنيان تخریيب و
به زمین کشاورز تبایل گردد و هر آنچه از «زر و سيی از اميوال آنيان پنهيان و پیياا» بيود

بهنفع خزانة والی مصادره شود .بقایا ایضاء خانواده وکیيل از بيزر

و کوچيك چنياین

روز مورد شکنجه و آزار قرار گرفانا .اماناهللخان شرح رو داد را با هاایا و پیشيک هيا

گرانبها به نزد میرزااحما وزیر فرسيااد تيا و بيه آگياهی پادشياه قاجيار برسيانا (بابيانی،

 .)61-62 :1377بابانی بر این دیاگاه است که فرمان مجازات فاحعلیشاه برا تنبیه خاناان

وکیل خفی

و سبك بوده نه قال یا  .حای پادشاه قاجار تهایا به خلع یا واليی از والیيت

را در صورت هر نوع تعا به جان و مالشيان نميوده بيود( .هميان )59 :اميا از آنجيا کيه در

هييیچیييك از منييابع محلييی گزارشييی از مؤاخييذة پادشيياه ایييران از والييی کردسيياان نیاميياه و

حکومت اماناهللخان باون هیچ وقفها ادامه یافاه ،نمیتوان گزارش بابانی را بنابر شواها

قرین با واقعیت تلقی نمود .شاتِ یمل اماناهللخان با بازمانياگان ایضيا خانياان وکیيل و

مصادرة اموال منقول و غیرمنقول آنان ،تبعیا برخی از ایضا این خانواده ،بیتوجهی دربار

قاجار از ایارا

خانوادة وکیل در برخورد والی با آنان ،مجمویه شواها اسيت مبنيی بير

اینکه اماناهللخان با حمایت دربار قاجار طومار قارت خاناان وکیل را دره پیچیاهاسيت.
دیگر اینکه فاحعلیشاه قاجار مقارن این دوران با مشکالت داخلی در راه تحکيی قيارت

روبهرو بودهاست و مسألة داخلی منطقيها دورافاياده از مرکيز نميیتوانسيت آنقيار بيرا
پادشاه ایران پراهمیت بوده باشا که نیاز بيه صياور فرامینيی از ایين دسيت را احسيا

کنيا.

بهویژه اینکه اماناهللخان والی مورد تأییا خود فاحعلیشاه بود و در شرایطی کيه در حيوزة

حکومای نمایناة دربار مشکلی برا تااو حکوما
حمایت حکومت مرکز قرار میگرفت.

پی

میآما روشين اسيت کيه ميورد

اماناهللخان در اقاامات خود یلیه خاناان وکیل ،افزونبر حذ

فیزیکی ایين خانياان و

ضبط اموال و امالک مرغوب آنيان ،خانياان وزراء (وزیير ) را بيه جيا وکيالء (خانياان
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وکیيل) در دسيياگاه حکومييت جييایگزین کييرد (یلیخييانی .)53 :1394 ،بييهرغي پراکنيياگی

ایضييا خييانوادة وکیييل در اطييرا

و اکنييا

کردسيياان ،در زمييان حکومييت جانشييینان

اماناهللخان ،اسامی شخصیتهایی از ایقاب ایين خانياان در جریيان ادارة اميور بنيیاردالن
بييهچشي مييیخييورد (بابييانی )62 :1377 ،نظیيير منصييب وکالييت دادن بييه محمييارحی بیييگ

برادرزاده محمارشیابیگ از سيو امياناهللخيان (سينناجی186 :1375 ،؛ روحيانی:1371 ،

 )272/3که خود بیانگر بازگشت آنان به یرصة سیاست در کردسياان اردالن بيودهاسيت .بيا

وجود این ،خاناان وکیل هیچگاه ناوانسانا مقا و موقعیت پیشین را در برابير رقبيایی چيون
خاناان وزیر و قادر و دیگران بهدست آورنا .اما این باان معنا نیست که خاناان وکیيل

از نقشهها خود یلیه خاناان اردالن دست برداشانا .پس از گذشت چناسال از والیگير

اماناهللخان ،خاناان وکیل در توطئة تيرور واليی بيا نزدیکيان و و بزرگيان سينناج هميراه
شانا .هرچنا این توطئه با افشاگر وزیر ها که رقیب خاناان وکیل بودنا خنای شيا ،اميا

رجال وکیل به مجازات شایا دچار شانا( .مردو 381 :1379 ،؛ سنناجی-188 :1375 ،

 )189در سال  1230نیز پسران محمازمانبیگ وکیل یلیه واليی شيورش کردنيا اميا موفيق
نشاه و به کرمانشاه فرار کردنا( .مساوره )151 :1393 ،تکاپوهيا بزرگيان وکیيل در برابير

والیان اردالن در طول دوره قاجار تا برافاادن حکومت محلی اردالن بير کردسياان در زميان

ناصييرالاینشيياه (حييك 1313 -1264ق) و پييس از آن هيي چنييان ادامييه یافييت کييه در
وقایعنامهها محلی گزارش آن آماهاست.

 .7نتيجهگيري
حکومت درازمات خاناان اردالن بر کردساان و تأثیر تن ها دو دولت صفویه و یامانی
و کشمک

قارت میان اردالن و بابان بر موقعیت این خاناان و سيرس پیاميا خيالء قيارت

سیاسی پس از صفویه و سیاستها ماغیرِ ماییانِ قارت و لشکرکشیها ماعياد آنيان بيه

کردساان ،رونا قارت خاناان اردالن را تحت تأثیر قيرار ميیداد .ایين تحيوالت پیامياها

ماعاد اقاصاد  ،سیاسی و اجامایی برا ایالت کردساان نیز درپيی داشيت .خانياان اردالن

که بنابر مقاضیات سیاسی به برقرار مناسبات الز با حکومتها مرکز ایيران (صيفویه،
افشار ،زنایه و قاجار) میپرداخانا ،توانسانا با شات و ضع  ،قارت دودمانی خيود را بير
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ایالت کردساان تا سال 1284ق .حفق نماینا .در این میان در یرصه داخليی ،رقابيت برخيی

خاناانها محلی کحرد ،قارت این خاناان را از درون به چال
پی دستیابی به اهاا

میکشیا و گاه این رقبا در

خود ،با پیوسان به قارت مرکز برا اردالنها مشکالتی را ایجاد

میکردنا .این سایزهجوییها ،افزونبر درگیر داخلی ،طراحی توطئه و دسیسه ،دساهبنيا

درونی نیروها ،فشار و سا بر مرد  ،خرابی اوضاع اقاصاد و بيینظميی اجاميایی ،گياه بيه
دخالت دولت مرکيز در اميور کردسياان و برکنيار واليی اردالن و یيا ضيع

قيارت و

بازیچهشان و در دست خاناانها مایی منجر میشا .خاناان وکیل از این نمونه اسيت
که در زمان محمارشیابیگ و سرس فرزناان او ،که مقارن با ایا پس از مر

نادرشياه تيا

اوایل قاجاریه است ،به رقابت با خاناان اردالن پرداخانا و با اقاامات گوناگون از دسیسه و
توطئه تا تحریك امرا اطيرا

و خيوانین زنيا و قاجيار و دخاليت دادن دوليت یاميانی و

پاشا بابان به لشکرکشی به کردساان و درگیرساخان اميرا اردالن ،تيالش کردنيا کيه بيا
حذ

خاناان اردالن به اریکه قارت تکیيه زننيا .ایين تيالشهيا گياه موجيب ميیشيا کيه

خوانین زنا و سرس پادشاهان قاجار نیز در امور کردساان دخاليت ميؤثر نميوده و قيارت

امرا اردالن را (با یزل ،مجازات ،نگاه داشان در دربار (گروگان) ،کاه

اخایيارات و)...

در کنارل خيوی

داشياه باشينا .بيا ایين هميه ،پيس از سيرکوب خانياان وکیيل بيه دسيت

حکومت خوی

را بر کردساان در وابساگی به قاجارها ،تا آنگاه کيه در زميان ناصيرالاین

اماناهللخان بزر  ،این مشکل داخلی بيرا خانياان اردالن برطير

شيا و آنيان توانسيانا

شاه (بهسال 1284ق ).به امارت آنها پایان دادهشا ،حفق کننا و از آن پيس دوره حکوميت
شاهزادگان و رجال ایزامی قاجار بر کردساان آغاز میشود.
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برگرفاه از :یلیخانی4 :1394 ،
برگرفاه از :یلیخانی4 :1394 ،
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