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چکیده

تا پیش از تشکیل دولت مدرن و پیدایش حکومت متمرکز در ایران،
میزان قددر و ضدف

حکدا محلدی و رابطد ی آندان بدا حاکمیدت

مرکزی همواره تابفی مفکوس از افزایش یا کاهش قدر حکومدت

مرکزی ب شمار میآمد .با تأسیس دولت مقتدر صفوی و تسلط آندان

بر نقاط مختل

ایران ،ب تدریج بسیاری از خاندانهای حاکم محلدی

از اریک ی قدر ب زیر کشیده شدند؛ اما برخالف قاعدهی مفمول،

خاندان محلی اردالن ن تنها از صحن ی قددر خدار نشددند ،بلکد

قدرتشان در نیم ی نخست دورهی صفوی ،سیر صفودی یافدت .ایدن

تحقیدق بد روش توص دیفی و تحلیلدی انجددا شددده اسددت .یافتد هددای
 .6استادیار تاریخ ،دانشگاه شهید بهشتی
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پژوهش نشان می دهند ک امیرنشین اردالن با توج بد قرارگدرفتن در

موقفیدت مددرزی بدین ایدران و عثمددانی ،بددا بهددرهگیدری از تددنشهددا و

درگیدریهددای بدین دوطددرف در مواقد تهدیدد و احسدداس خطددر ،بددا

گرایش ب طرف مقابل و اتحاد موقت بدا آن ،خدود را درمقابدل آندان

حفظ میکرد و موقفیت خویش را تداو میبخشید.

واژگان کلیدی :امار اردالن ،ایران ،عثمانی ،صفوی  ،کردستان.
 .1مقدمه

تا پیش از ورود ایران ب عصر مدرن و پیدایش دولت متمرکدز ،الگدوی اصدلی فرمدانروایی،
شاهنشاهی بود .براساس این الگو کد از دوران باسدتان تدا روی کدار آمددن رضاشداه ادامد
یافت ،شاهنشاه حاکم اصلی کشور ب شمار میرفت و حکا ایاال و والیا (شاهان تداب )
ضمن تبفیدت و اطاعدت از وی در ادارهی قلمدرو تحدت فرمدان خدویش ،از اسدتقالل کامدل
برخوردار بودند .با پذیرش اصل کلی عد تمرکز درمدورد حکومدتهدای پدیش از دورهی
مدرن ،باید یادآوری کنیم ک روابط حکومت مرکزی و حکدا محلدی یدا آنچد در منداب ،
ملوکالطوای

خوانده میشوند ،همواره ثابت و در یک سطح نبوده اسدت .بد طدور کلدی،

این مناسبا تابفی مفکوس از میزان قدر دولت مرکزی بود .با افدزایش قددر شاهنشداه
(شاه) و حاکمیت مرکزی ،از قدر حاکم محلی کاست میشد و گاهی موجودیت آن هدم
ب خطر میافتاد .الگوی ذکرشده مطابق و منطبق بر منطق قدر و روابط بین نیروها اسدت و
تا حد زیادی با واقفیتهای تاریخ ایران نیز همخوانی دارد و نمون هدای خدالف آن نشدانگر
حضور عوامل تفیینکنندهی دیگر در این مفادل هستند.
تاریخ حکمرانی امرای اردالن در دورهی صفوی یکی از این موارد نادر را پیش رو قرار
میدهد ک در آن روابط دولدت مرکدزی (صدفوی ) و قددر محلدی (امدار اردالن) سدیر
دیگری را طی میکند .امار اردالن ک در قرن هشتم ه.ق و پیش از تشکیل دولت صفوی
ظهور کرده بود ،در قرون نهم و دهم ،حتی پس از قدر یابی سلسل ی صفوی نیز قددر و
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موجودیت خود را تا حد زیدادی حفدظ کدرد .روابدط آنهدا بدا سلسدل ی صدفوی بدرخالف
الگددوی سددابق ،بد رابطد ی قدددر مسددتقیم تبدددیل شددد .قدددر امددار اردالن بد مددوازا
حاکمیت مرکزی صفوی  ،از ابتدای تأسیس این سلسل تا پایان عصر شاه عبداس اول ،سدیری
صفودی داشت؛ اما مقارن با بروز ضف

در دولت صفوی ،پدس از مدر

شداه عبداس اول،

امار اردالن هم همراه با حاکمیت مرکزی در مسیر افول افتداد .ایدن اتفداق در روابدط بدین
دولت مرکزی و حکومتهای محلی نادر است و برای تبیدین آن بایدد عامدل یدا عدواملی را
بیابیم ک اسباب بروز این پدیدهی غیرمفمول را فراهم ساخت است.
پژوهش حاضر کوششی برای فهم مسئل ی باال و پاسخ ب این سؤال است ک چ عداملی
زمین ساز تقارن غیرمفمول دورهی او و ضدف

حکومدت محلدی اردالن و دولدت صدفوی

شده است .فرضی ی اصلی تحقیق این است ک جنگ و درگیری بین دولتهدای صدفوی و
عثمانی باعث افزایش اهمیت و ارتقای جایگاه امار اردالن ،بد عندوان یدک دولدت حایدل
مرزی مدیشدد و کداهش تدنش در روابدط دو امپراتدوری کد در دورهی ضدف

حکومدت

صفوی رخ داد ،تنزل جایگاه امرای اردالن و کاهش نقش آنها را ب دنبال داشت.
پژوهش های جدیدی درمورد امار اردالن ،روابط اردالنها با دولدت صدفوی و نقدش
آنها در جنگ عثمانی-صفوی انجا شده است؛ اما هیچیک از زاوی ی دید ایدن پدژوهش،
موضوع را مورد توج قرار ندادهاندد .برخدی از ایدن آثدار ازلحدا دورهی مدورد مطالفد بدا
موضوع پژوهش حاضر همانندیهایی دارند؛ اما ازلحا زاوی ی نگرش ب موضوع ،ب کلدی
متفاو هستند .مقال ی «بررسی روابط سیاسی والدینشدین اردالن بدا حکومدت صدفوی » اثدر
علیاکبر کجبداف ،حسدین میرجففدری و فریددون ندوری ( )6121و «دور امداره اردالن فدی
الصراح الصفوی الفثمانی» اثر احمدرضا خضدری ،اصدرر قائددان و سدتار آییند پدور ()9169
ازجمل ی این پژوهشها هستند .مقال ی نخست مناسبا دولت صدفوی بدا امدار اردالن و
دیگری نقش این امار در جنگهای صفوی و عثمانی را مدورد توجد قدرار مدیدهدد .در
پژوهش حاضر با رویکردی متفاو  ،جایگاه و اعتبار امرای اردالن را در کانون توجد قدرار
میدهیم ،تأثیر متریدر مسدتقل جندگهدای صدفوی و عثمدانی را بدر آن ارزیدابی مدیکندیم و
توضیحی برای مناسبا غیرمتفارف اردالنها با صفوی ارائ میدهیم.
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 .2اهمیت سوقالجیشی کردستان در دورهی صفوی

ظهور دولت صفوی در ایدران و توسدف طلبدی امپراتدوری عثمدانی بد سدوی شدرق ،سدرانجا
اسباب رویارویی این دو قدر را فدراهم کدرد .نخسدتین نبدرد در سدال  291ه.ق در دشدت
چالدران اتفاق افتاد و از آن پس ،در سراسر قرن دهم و نیم ی نخست قرن یازدهم هجدری،
باوجود انفقاد چند عهدنام ی صلحشکننده و ناپایدار ،روابط خصمان ی بدین دو دولدت کد
گاهی ب نبردهای خونین منجر میشد ،ادام یافت .مناطق کردنشدین بد طدور عدا و اراضدی
متفلق ب امار اردالن ب طور خاص ،در کانون این درگیریها قرار داشتند و کسدب تسدلط
بر مفابر کوهستانی و قالع و استحکاما آن ،نقدش تفیدینکننددهای در پیدروزی هریدک از
طرفین متخاصم داشت .این موضوع مهم با توج بد محددودیت امکاندا نظدامی و وسدایل
حملونقل آن زمان و دشواری راههای ارتباطی منطق  ،بدون یاری گرفتن از امدرای کدرد و
عشایر آن حدود حاصل نمی شد .شاه اسماعیل اول ب واسدط ی تفصدب مدذهبی ،درزمیند ی
جلب رؤسای کرد توفیق چندانی ب دست نیاورد و سیاست او در انتصاب امرای قزلبداش بد
حکمرانی مناطق مفتوح در کردستان ،ازجمل حصنکی  ،چمشگزک و جزیره (بدلیسدی،
 962 ،911 :6131و  ،)611زمیند را بددرای رویگرداندی کردهددا از صددفوی و اتحدداد آنهددا بددا
عثمانی فراهم کرد؛ ب طوری ک کمک و مساعد امرا و رؤسای قبایل کدرد نقدش مهدم و
تفیینکنندهای در پیروزی عثمانیها در نبرد چالدران داشت (اسکندر.)31 :9111 ،
شکست چالدران نقط ی آغاز ترییر سیاست صفویها در کردستان بد شدمار مدیرود .از
آن پس ،آنها ب اهمیت نقش کردها در جدال با عثمانی پی بردندد .شداه طهماسدب ،پسدر و
جانشین شاه اسماعیل ،با درپیش گرفتن سیاستی واق گرایاند کوشدید از طریدق مماشدا بدا
رهبران قبیل ای کرد و شناخت برخدی از حقدوق مدوروثی آندان ،حمایتشدان را در جددال بدا
عثمانی ب دست آورد (همان .)16 :این سیاست در زمان جانشینان شداه طهماسدب هدم ادامد
یافت و برخی از امار ها و حکومتهای محلی درمقابل یاری دادن صدفویان در جندگ بدا
عثمانی و پذیرش سی اد آنها ،این امکان را یافتندد کد در چدارچوب منداطق نفدوذ دولدت
صفوی ،ب موجودیت خودمختار خود ادام دهندد .عثمدانیهدا هدم از منداف جلدب حمایدت
کردها غافل نبودند و از طرق مشابهی میکوشیدند ک آنان را ب اردوگاه خود جلب کنندد.
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رقابت مذکور سبب شد ک اهمیت و جایگاه امار های کردی در طول جنگهای صدفوی
و عثمانی بسیار افزایش یابد .در طول قرن دهم و نیمد ی اول قدرن یدازدهم ه.ق کد تدنش و
درگیری بین دو امپراتوری ادام داشت ،هر تیره و عشیرهی کردی ک علی عثمانیها دسدت
ب طریان میزد ،ازسوی صفویان مورد استقبال قرار میگرفت و درمقابل ،امرای کدردی کد
با صفوی اختالف پیدا میکردند ازجانب عثمانیها حمایت میشدند .بدلیسی مینویسد کد
سلطان سلیمان غازی برای تأمین مفاش محمد خان ،رئدیس عشدیرهی محمدودی کد از شداه
طهماسب صفوی روی برتافت و تحت حمایت او قرار گرفت بود ،روزان صد آقجد مقدرری
تفیین کرده بود (بدلیسی .)129 :6131 ،ب این ترتیدب ،ایدران و عثمدانی تمایدل داشدتند کد
پشتیبانی امار اردالن را در نبرد با دیگری جلب کنند و اردالنها هم از ایدن رقابدت بدرای
تحکیم موقفیت خود و گرفتن امتیاز از حکومت مرکزی بهرهبرداری میکردندد .درنهایدت،
آنان بیشتر ب صفویها گرایش یافتند و با اظهار اطاعت ب شاهان صفوی توانسدتند بد عندوان
یکی از والیان چهارگان ی امپراتوری ،بسیاری از مزایای حکومت مدوروثی را حفدظ کنندد.
والیان در سلسل مراتب امرای تاب دولت صفوی ،از موقفیت ممتازی برخوردار بودندد .طبدق

اطالعا مندر در تذکرهالملوک ک اثری درمورد سدازمان اداری دولدت صدفوی اسدت،
قلمرو پهناور دولت صفوی بد وسدیل ی حکدا و کدارگزاران متفدددی اداره مدیشدد کد از

اختیارا متفاوتی برخوردار بودند .امرای مذکور ک درمقابل امرا و کارگزاران مقیم دربدار
(دولتخان ) ،امرای غیردولتخان یا امرای سرحدی نامیده میشدند ،ب ترتیب اهمیت و اعتبدار،
عبار بودند از :وال  ،بیگلربیگیان ،خوانین و سالطین (میرزا سمیفا.)3 :6111 ،

ب احتمال زیاد ،منظور از اعتبار ک در تذکرهالملوک مبنای این تقسیمبندی قرار گرفتد

اسددت ،میددزان خودمختدداری و گسددترش قلمددرو هری دک از حکددا بدداال اسددت .در سراسددر
امپراتوری ،تنها چهار تن عندوان والدی داشدتند کد حکدا عربسدتان (خوزسدتان) ،کردسدتان
(اردالن) ،گرجستان و لرستان بودندد (همدان .)1 :در چهدار ایالدت بداال ،خانددانهدای بدومی
ب طور موروثی حکومت میکردند و صفویان بسیاری از حقوق و اختیدارا سدنتی آنهدا را
ب رسمیت شناخت بودند .والیان اختیارا گستردهای درمورد تفیدین حکدا زیردسدت خدود
نیز داشتند .درمورد حکومدت اردالن ،بد جدز اواخدر دورهی صدفوی کد مقدارن بدا دورهی
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ضف

و تنزل جایگاه والیان اردالن است ،دولت مرکزی دخدالتی در عدزل و نصدب حکدا

زیردست نداشت .ایاال والینشین از ارسال مالیا جم آوری شدده بد مرکدز نیدز مفداف
بودند و تنها گاهی در مناسبتهایی مانند عید ندوروز ،چیدزی بد رسدم پیشدکش و هدید بد
سلطان تقدیم میکردند (میرزا سمیفا .)21 :6111 ،درمقابل ،وظیف ی اصدلی والیدان دفداع از
مرزهایشددان دربرابددر رخند ی عثمددانی بددود .آنهددا بایدد بد شدداه وفددادار مدیماندنددد و بددرای
لشکرکشیهای ملوکان نیرو در اختیار وی قرار میدادند (اردالن.)12 :6112 ،
اینک والینشینهای چهارگان ی امپراتوری صدفوی در سدرحدا غربدی قدرار داشدتند،
اتفاقی نیست و تا حد زیادی تنش و درگیری مستمر در ندواحی غربدی و بد طدور مشدخ

،

جنگ با عثمانی ،چنین ترتیباتی را ضروری کرده بود .ب رسمیت شناختن حکومت موروثی
خاندانهای بومی در این مناطق ،تأمین کننده ی حمایت و کمک آنها در جنگ بدا عثمدانی
بود؛ کمکی ک ب دلیل توانایی حکا بومی در جمد آوری سدرباز از منداطق متصدرفی خدود
(وابستگیهای عشیرهای و مشروعیت حاصل از حکومت طوالنیمد بر این منداطق ،آنهدا
را بدین کار قادر میساخت) و آشنایی آنها با جررافیا و راههدای ارتبداطی ،اهمیدت زیدادی
داشت .این کار مان پیوستن آنها ب دولت رقیب میشدد؛ زیدرا در شدرایط و اوضداعی کد
نبرد و دشمنی بین صفویها و عثمانیها در جریان بود ،هرگون تالش آشکار صفویان برای
اعمال حاکمیت متمرکز بر اینگون والیدا  ،سدبب راندده شددن آنهدا بد اردوگداه مقابدل
میشد؛ بنابراین اهمیت و حتدی دوا و بقدای امدار هدای سدرحدی ،مانندد اردالن ،تدا حدد
زیادی مرهون ادام ی تنش و درگیری بین صفویها و عثمانیها بود .با پایان یافتن جندگ و
درگیری ،از طرفی سیاست نگهداری دولتهدای حایدل از حیدز انتفداع خدار مدیشدد و از
طرف دیگر امکان مانور دادن آنها بین دو قدر رقیب ک یکی از شگردهای امار هدای
سرحدی برای حفظ قدر و جایگاه خود بود ،از بین میرفت.
 .3امااارت اردالن ،از تشااکیل دولاات صاافویه تااا معاهاادهی صاال زهااا
(1007-709ه.ق)

تنش و درگیری در روابط دولتهدای صدفوی و عثمدانی ،بدارزترین شاخصد ای اسدت کد
دورهی پیش از عهدنام ی صلح زهاب را از دورهی پس از آن متمایز میکند .در طول ایدن
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دوره ،باوجود امضای چند عهدنام ی صلح بین دو دولت ،ازجمل مفاهددهی صدلح آماسدی
(219ه.ق) و دو مفاهدهی صلحی ک بد ترتیدب در سدالهدای  221و 6199ه.ق در اسدتانبول
هنگا سلطنت شاه عباس اول منفقد شدند ،آرامشی پایدار در مرزها پدید نیامد و دو طدرف
ایدن مفاهدددا را تدداکتیکی بدرای تجدیدد قددوا و ازسددرگرفتن جندگ در مجددالی مناسددبتددر
میدانستند.
اردالنها در آغاز منازع ی صفوی -عثمانی کوشیدند با اتخداذ سیاسدت بدیطرفدی وارد
نبردهای خونین این دو قدر نشوند .آن هدا حتدی در جریدان نبدرد چالددران (291ه.ق) نیدز
بااینک برخی از امرا و سران عشایر کرد نقشی ففدال در جندگ ایفدا کردندد ،بیشدتر بد دلیدل
دوری قلمرو جررافیایی خود از میددان جندگ ،از آن بد کندار ماندندد (خضدری و دیگدران،
 .)62 :9169با گسترش دامن ی درگیدریهدا و آغداز رقابدت دو امپراتدوری بدرای تسدلط بدر
اراضی امار اردالن ،ادام ی سیاست بیطرفی دیگر ممکن نبود .در سال 212ه.ق ،سدلیمان
قانونی ،سلطان مقتدر عثمانی ،نخستین حمل از سلسل تهاجما خود ب ایدران را آغداز کدرد
ک ب تصرف تبریز انجامید .در جریان ایدن حملد  ،هنگدامیکد سدپاه عثمدانی ازنظدر تدأمین
مایحتا خود با مشکل روب رو شده بود ،بیگ بیگ (239-211ه.ق) ،حاکم وقت اردالن ،با
ارسال محمول ای از لواز موردنیاز سپاه ،ب کمک آنان برخاست (همان .)91 :میدزان خطدر
دولت توسف طلب عثمانی کد در ایدن زمدان در او اقتددار خدود قدرار داشدت ،خیلدی زود
آشکار شد و چند سال بفد ،سپاهی ازسوی سلطان سلیمان قانونی ب شدهرزور کد آن زمدان
مرکز حکمرانی اردالنها بود ،اعزا شد و مأمون بیگ ثانی(233-239ه.ق) ،پسر و جانشدین
بیگ بیگ را در قلف ی زلم ،واق در دامن ی غربی کوههای هورامان ،محاصره کدرد و پدس
از مدتی مقاومت ،او را مقید ب استانبول فرستاد (بدلیسدی .)13 :6111 ،پدس از ایدن مداجرا،
سرخاب بیگ (عم مأمون بیگ) ک حاکم قلف ی مریوان و نواحی اطراف آن بود ،ب میدزان
خطری ک از جانب عثمانی متوج استمرار حکمرانی اردالن بود ،پی بدرد و درمقابدل خطدر
آنی و فوری عثمانیها ک در منطق حالت تهاجمی ب خود گرفت بودند ،ب صدفویهدا روی
آورد و با اظهدار وفداداری بد شداه طهماسدب اول ،متصدرفا پیشدین مدأمون بیدگ و بدرادر
کوچکتر خود ،محمد بیگ را ک ب عثمانیها اظهار اطاعدت کدرده بدود ،بد قلمدرو خدود
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ملحق کرد (همان .)11 :در سال 232ه.ق ،دو طرف علی عثمدانی همکداری کردندد .دولدت
عثمانی سپاهی بزر

ب فرماندهی رستمپاشا را ک دو امیرزادهی پناهندهی اردالنی (مدأمون

بیگ و محمد بیگ) هم آن را همراهی میکردند ،ب سوی شهرزور فرسدتاد .سدرخاب بیدگ
با سپاه خود ک شمار آن ب مراتب کمتر بود ،ب مقابل برخاست و پدس از چندد روز مصداف
در دشت شهرزور ،ب ناچار در قلف ی زلم متحصن شد .وی توانسدت دو سدال ،تدا زمدانیکد
شاه طهماسب توانست لشکری پدانزده هدزار نفدری بد یداری وی گسدیل کندد ،بد مقاومدت
بپردازد .با رسیدن سپاه کمکی صفویان ،لشدکر عثمدانی ناچدار شدد شدهرزور را تدرک کندد
(مصن 61 :9111 ،؛ قمی[ ،بیتا] .)131 :مورد بداال نموند ی خدوبی از منداففی اسدت کد از
همکاری امرای اردالن و دولت صفوی عاید آنان میشدد؛ حداکم اردالن دو سدال درمقابدل
تفداد قابل توجهی از لشکریان عثمانی مقاومت کرد و مان پیشدروی آنهدا بد سدمت عمدق
خاک امپراتوری صفوی شد و درمقابل ،پادشاه صفوی با ارسال قوای امددادی ،از شکسدت
وی از عثمانیها و اضمحالل حکومت و امارتش جلوگیری کرد .نمون ی برجسدت ی دیگدر
از این همکاری متقابل ،ماجرای القاص میرزا ،برادر یاغی شاه طهماسب است ک با پشتیبانی
عثمانیها مد هدا تاخدتوتازهدای گسدتردهای در خداک ایدران انجدا داده بدود و موجدب
نگرانی شاه طهماسب شده بود .سرخاب بیگ اردالن در سال 211ه.ق ،القاص میرزا را کد
پس از تحمل شکست در شهرزور ب قلف ی مریوان رفت و خود را تسلیم کرده بدود ،بد ندزد
شاه طهماسب فرستاد (روملو131 :6139 ،؛ قمی[ ،بیتدا] .)111 :نتیجد ی ایدن کدار افدزایش
اعتبار سرخاب بیگ نزد شاه طهماسب بود؛ چنانک دستور داد ب پاس ایدن خددمت ،سداالن
هزار تومان از خزان ی شداهی بد وی پرداخدت شدود (مصدن 61 :9111 ،؛ ئد لحوسد یندی،
.)61 :9119
سرخاب بیگ ازطریق همکاری و اتحاد با صدفویان توانسدت خطدری را کد از رهگدذر
توسف طلبی عثمانی متوج امار اردالن بود ،دف کند .ظاهراً موفقیدت وی در ایدن کدار بد
حدی بود ک توانست مناطق غربدیتدر ،مانندد روانددز و عمادید را نیدز تحدت کنتدرل خدود
درآورد؛ زیرا از این مناطق ب عنوان نقاطی ندا بدرده مدیشدود کد وی هنگدا مدر

تحدت

فرمددان داشددت (ئدد لحوسدد ینددی .)61 :9119 ،از سددوی دیگددر ،بااینکدد دورهی حکمرانددی
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سرخاببیگ ( )221-231ب طور کامل در دورهی سلطنت طوالنی پادشاه قدرتمندی مانندد
طهماسب اول (213-211ه.ق) واق شده است ،گزارشی درمورد دخالت دولت صدفوی در
امور داخلی امار  ،ازجمل دخالت در عدزل و نصدبهدا و بد ویدژه در تفیدین جانشدین وی،
وجود ندارد؛ درحالی کد مدر

سدرخاب بیدگ و جانشدینی پسدرش بسداط بیدگ در سدال

221ه.ق و در او اقتدار شاه طهماسب اتفاق افتاد.
سیاست همنوایی با صفویان در زمان امار بساط بیگ ( )211-221نیز استمرار داشت؛
اما برادرزادهی وی ،تیمور خان (221-211ه.ق) ،پس از استقرار در حکومدت اردالن نشدان
داد ک خود را ملز ب حفظ اتحادی نمیداند ک از زمان سرخاب بیدگ بدا دولدت صدفوی
منفقد شده بود .بدلیسی در توصی

روی ی سیاسی وی میگوید ک تیمور خان «گاه رومی

و گاه قزلباش میبدود» (بدلیسدی .)11 :6111 ،درنهایدت ،ایدن امیدر مقتددر اردالن بدا اظهدار
اطاعت ب عثمانی موفق شد رضایت ضمنی باب عالی را بدرای سدلط بدر منداطق وسدیفی در

غرب شهرزور ب دست آورد6؛ امتیازی کد نیدایش ،سدرخاب بیدگ ،از طریدق همکداری بدا
صفویها ب دست آورده بود .تیمور خان حتی پا را از این فراتدر گذاشدت و بدا دلگرمدی بد
پشتیبانی عثمانیها ،ب توسف طلبی در حدوزهی نفدوذ دولدت صدفوی پرداخدت .وی در سدال
221ه.ق ،ب ناحی ی دینور و قلمرو عمربیگ کلهر حملد کدرد و بدا شداهوردی خدان ،والدی
لرستان نیز درگیرشد؛ اما چندد سدال بفدد ،هنگدا تاخدتوتداز در قلمدرو حداکم زریدنکمدر
(گروس بفدی) ،گماشت ی دولت ایران ،کشت شدد (بدلیسدی11 :6111 ،؛ سدنندجی:6111 ،
.)616
دو سال پس از قتل تیمور خدان (221ه.ق) ،اولدین قدرارداد صدلح اسدتانبول بدین ایدران و
عثمانی امضا شد .طبق این قرارداد ،شاه عباس اول (6111-221ه.ق) ک در ابتددای سدلطنت
خود با نابسامانیهدای داخلدی و تهاجمدا خدارجی مواجد بدود ،اراضدی وسدیفی ،ازجملد
آذربایجان ،کردستان و گرجستان را ب عثمانی واگذار کرد تا بتواند با فراغ بدال بیشدتری بد
جنگ ازبکان در شرق برود (سیوری21 : 6112 ،؛ رویمدر)111 :6111 ،؛ بندابراین هلدو خدان
 .6از شارباژیر و قرهداغ (واق در نزدیکی سلیمانی ی کنونی) و کوی و حریر (در اسدتان اردبیدل کندونی) ،جدزو منداطق
تحت تصرف تیمور خان اردالن نا برده شده است (بدلیسی 11 :6111 ،؛ ئ لحوس ینی.)61 :9119 ،
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(6191-221ه.ق) ،برادر و جانشین تیمور خان ،درآغداز بدا عثمدانیهدا وارد تفامدل شدد کد
ب صور بالففل قدر مسلط منطق بودند .دولت عثمانی هم ظاهراً ب اظهار اطاعت اسدمی
وی خرسند بود و ترجیح میداد نیروهای خود را بدرای اشدرال منداطقی مانندد آذربایجدان و
شروان ب کار گیرد .بدلیسی ک گزارش خدود از تداریخ اردالنهدا را بدا هلدو خدان بد پایدان
میرساند ،مینویسد:
هلو خان [ ]...اظهار اطاعت و انقیاد ب درگاه پادشاه جمجاه غفرانپناه سلطان مدراد
خان علی الرحم و الرضوان نموده و با سالطین قزلباشی نیدز طریدق مددارا و مواسدا
مسلوک داشت در حکومت استقالل و استبداد ماالکال او را میسر شد و حاال کد
تاریخ هجری در سن ی خمس و ال

است ،بالممانفت و منازعت ب دارایی آنجدا

مبادر مینماید (بدلیسی.)12 :6111 ،

ب درستی مشخ

نیست ک هلدو خدان در چد تداریخی ترییدر موضد داده و از عثمدانی

ب سوی صفویان و شاه عباس اول متمایل شده است؛ اما براسداس گدزارش بداال ،وی بایدد از
زمان رسیدن ب قدر در سال 221ه.ق ،دستکم تدا سدال 6111ه.ق کد گدزارش بدلیسدی
پایان مییابد ،اسماً ب سلطان عثمانی اظهار وفاداری کرده باشد .شاید هلدو خدان از خطدرا
تسلط مداو عثمانی بر مناطق غربی ایران ک دیر یا زود حکومت وی را نیز تهدید میکرد،
آگاه بوده است .گزارشهایی از انتقال مرکز حکمراندی اردالنهدا در زمدان وی ،از قلفد ی
زلم و قلف ی مریوان ب قلف ی پالنگان ک در مناطق شرقیتر و صفبالفبورتری واقد اسدت،
در دست است ک ممکن است بازتابی از نگرانی او ازسوی عثمانی باشد .البت وی قالع زلم
و مریوان را نیز مرمت کرده بود و در آمادگی کامل نگهداری مدیکدرد (مدردوخ[ ،بدیتدا]:
611؛ ئ لحوس ینی.)62 :9119 ،
با وجود احساس خطر احتمالی هلو خان ازسوی عثمانی ،علت اصلی ترییر موض وی را
باید در دگرگونی مفادل ی قدر بین ایران و عثمانی جستوجو کنیم .در سدال 6169ه.ق،
شدداه عبدداس اول پددس از یددک سلسددل عملیددا جنگددی در خراسددان و بدد دسددت آوردن
موفقیتهایی در جنگ با ازبکدان و مردوالن هندد و مطید کدردن یاغیدان در گوشد و کندار
کشور ،ب عثمانی توج کرد و در نخستین گا  ،تبریز را پدس از سدالهدا اشدرال بد وسدیل ی
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عثمددانی ،بدد تصددرف درآورد (مددنجم911-931 :6111 ،؛ بیددانی .)921 -923 :6111 ،ایددن
پیروزیها در سال 6196ه.ق ،با امضای قراردادی ک براساس آن عثمانیها ملز ب تخلید ی
نواحی غربی و شمالغربی ایران بودند ،تکمیل و تثبیت شدد (رویمدر .)113 :6111 ،احتمدال
دارد ک هلو خان اردالن هم مانند بسیاری از امرای کردسدتان ،در ایدن فاصدل ترییدر موضد
داده و با صدفویان ارتبداط برقدرار کدرده باشدد (مدنجم 911 :6111 ،و912؛ ترکمدان:6111،
.)111/9
اگرچ درآغاز ،بازگشت دوبارهی صفویهدا بد عرصد ی مفدادال قددر در منداطق
کردنشین ،تحولی ب سود امار اردالن بود و ایدن حکومدت را از زیدر فشدار یدکجانبد ی
امپراتوری عثمانی رها کرد ،ادام ی تفوق صفویان نیز تهدیدی جدی ب شمار مدیرفدت کد
توازن قوا با عثمانی میتوانست آن را تفدیل کند .شاه عباس اول در یک مقط کوشدید کد
از طریق لشکرکشی نظامی ،هلو خان را وادار کندد تدا نظدار بیشدتر حکومدت مرکدزی را
بپذیرد و بدین منظور در رأس سپاهی تا حوالی همدان پیش راندد؛ امدا در نهایدت ،بد انجدا

مصالح رضایت داد 6.مناب انصراف شاه عباس از جنگ بدا هلدو خدان را نتیجد ی توصدی ی

شخصی ب نا آلیبالی زنگن  ،از اطرافیان وی ،میدانند ک صدفبالفبدور بدودن کردسدتان و
سودمند نبودن جنگ در آنجا را یادآوری کرده و از امکان دخالت عثمانی سخن گفت بدود
(قاضی .)99 :6122 ،سخنانی ک دربارهی امکان ورود عثمانی ب قضی ب او نسبت داده شده
است ،بسیار قابل تأمل است و نشان میدهد ک چدرا پادشداه نیرومنددی مانندد عبداس اول از
رویارویی مستقیم با یک امیر محلی اجتناب میکرد .آلی بالی گفت بدود« :هلدو خدان مددتی
است منسوب ب آلعثمان است و هروقت امداد طلبیدده ،ازطدرف پادشداه رو سرعسدکر بدا
سپاه و عسکر زیاد و چند نفر پاشایان سرحدا بد کومدک و اسدتخالص او از دسدت اعددا
مأمور و تفیین شدهاند» (قاضی.)99 :6122 ،

 .6براساس این مصالح  ،هلو خان درقبال انصراف شاه عباس از جنگ ،پسر خود ،خاناحمد خان را ب نوا ب دربدار شداه

عباس فرستاد .شاه عباس خواهر خود ،زرینکاله را ب ازدوا خاناحمدد خدان درآورد و سدرانجا نیدز از او بد عندوان
مهرهای علی هلوخان بهره گرفت (ترکمان291/9 :6111،؛ قاضی.)91 :6122 ،
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حکمرانی هلو خان تا پایان ده ی سو سلطنت شاه عبداس (6191ه.ق) ادامد یافدت .در
تما این مد  ،بااینک شاه عباس با سرکوب سدران قزلبداش و گردنکشدان داخلدی ،تمرکدز
بیسابق ای در امپراتوری ایجاد کرده بود ،بسیاری از حقوق و امتیازا سنتی امدار اردالن
محفو ماند؛ تا جایی ک شاه عباس در او قدر خود نیدز از مداخلد ی مسدتقیم در امدور
آن پرهیز میکرد و برخالف روی ی مرسدو در اواخدر دورهی صدفوی کد پادشداه هرگداه
صالح میدید ب سادگی فرمان عزل و نصب امرای اردالن را صادر میکرد ،بدرای تضدفی
هلو خان ناچار بد دسیسد چیندی و بد کدارگیری حیلد و نیرندگ بدود .در همدین راسدتا ،وی
خاناحمد خان ،پسر هلو خان را ک با زرینکاله خاتون ،خواهرش ،ازدوا کرده بدود و بد
رسم نوا در دربار اصفهان ب سر مدیبدرد ،بد کردسدتان بازفرسدتاد و وی را بد عندوان مددعی
امار مطرح کرد .در سال 6191ه.ق ،خاناحمد خان در یک اقدا کودتاگون  ،هنگامیک
هلو خان از حکومتگاه خود در قلف ی حسنآباد خار شده بود ،بر آنجا دسدت یافدت و بدا
خل پدر ،بر مسند امار تکی زد (ترکمان.)291/9 :6111،
اگرچ خاناحمد خان (6131-6191ه.ق) نخستین حداکم اردالن اسدت کد درنتیجد ی
دخالت دولت صفوی ب قدر رسید ،ب واسط ی نقشی ک ب عنوان حداکم یدک امیرنشدین
مهم سرحدی داشت ،از جایگداه و اعتبدار شدایانی برخدوردار بدود .در سدال 6111ه.ق ،شداه
عباس اول با استفاده از اختالفا داخلی در ناحی ی بردداد کد تحدت کنتدرل عثمدانی بدود،
نقش های جنگی خود علی عثمانی را پیگرفت (سیوری .)11 :6112 ،خاناحمد خان از ایدن
فرصت برای گسترش نفدوذ خدود بهدرهبدرداری کدرد و بدا اطدالع و همداهنگی شداه عبداس،
عالوهبر لشکرکشی ب نواحی مانند کوی و حریر ک امدرای اردالن آنهدا را جدزو حدوزهی
نفوذ سنتی خود میدانستند ،ب نواحی موصل و کرکوک هم دستاندازی کرد و با تصدرف
موصل ،حاکم آن شهر را ب دیاربکر فراری داد (مصن 91 :9111 ،؛ ئ لحوسد یندی:9119 ،
 .)99در تصرف برداد ب وسیل ی صفویان نیز خداناحمدد خدان نقدش مهمدی ایفدا کدرد و از
موصل و کرکوک ب برداد تاخت و از نخستین امرای متحد صفویان بود ک وارد برداد شد
(همان).
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همگرایی قابل مالحظ ی خاناحمد خان با سیاستهای دولت صفوی و نقشدی کد شداه
عباس در ب قدر رسیدن وی داشت ،باعث شده است ک برخی از محققدان الحداق قطفدی
امار اردالن ب قلمدرو حکومدت صدفوی را در ایدن دوره بدانندد (رُر بدورن.)691 :6111 ،
خاناحمد خان یکی از امرای قدرتمند اردالن ب شمار میرود .وی توانست با پذیرش عنوان
چهارمین والدی امپراتدوری صدفوی ،از میدزان زیدادی اسدتقالل و خودمختداری کد مخدت
والینشینها بود ،بهرهمند شدود (اردالن .)13 :6112 ،او همچندین بدا شدرکت در طدرحهدای
نظامی شاه عباس علی امپراتوری عثمانی ،اعتبار و نفوذ قابل توجهی ب دسدت آورد و از ایدن
فرصت بدرای توسدف ی قلمدرو خدود و تصدرف منداطقی از غدرب شدهرزور کد دیدری بدود
عثمانیها بدان دستاندازی کرده بودند ،بهره گرفت .در بین مناطقی ک خاناحمد خان در
جری دان شددرکت در اردوکش دی شدداه عبدداس علی د عثمددانی تصددرف کددرد ،از مندداطقی ماننددد
کرکوک و موصل نا برده میشود ک پیش از آن هدیچ منبفدی آنهدا را در زمدرهی قلمدرو
امرای اردالن ذکر نکرده است .اسکندر بیگ منشی ،مورخ شاه عباس ،ب الحداق کرکدوک
ب قلمرو خاناحمد خان ،پدس از فدتح بردداد (6111ه.ق) اشداره مدیکندد« :سدپاهیان قلفد ی
کرکوی تاب توق

نیاورده ب طرف دیاربکر شتافتند و قلف بد تصدرف خداناحمدد خدان و

عشایر اردالن درآمده رعایا را مستمال گردانیده ب ضبط الکاء و صیانت رعایا قیا فرمودند»
(ترکمان.)6111/9 :6111 ،
مناسبا حسن ی خاناحمد خان و دولت صدفوی تدا پایدان عمدر شداه عبداس اول ادامد
یافت؛ اما جانشین او ،شاه صفی (6119-6111ه.ق) ،بهره و تدبیر نیای خود را نداشت .اقدا
نسنجیدهی او در کور کردن سرخاب بیگ ،تنها پسر خاناحمد خان و زریدنکداله خداتون،
این روابط را ب دشمنی تبدیل کرد .با شنیدن این خبر ،خاناحمد خان اتحاد خود با ایران را
فسخ کرد و شروع ب تاختوتاز در قلمرو صفوی کرد و توانست مناطق وسیفی از کرمانشاه
تا ارومی را تحت تصرف خود درآورد و حکامی ازطرف خدود در آن بگمدارد .او در سدال
6136ه.ق ،با نا «شاه احمد خان» در قلف ی حسنآباد تا سلطنت بر سر گذاشدت (اردالن،
 .)31 :6112در پایان خطب ای ک بد مناسدبت اعدالن سدلطنت وی ،توسدط شدیخ عبددالرفار
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مردوخی قرائت شد ،چنین آمده است« :والی ابن والدی ،واالشدأن خداناحمدد خدان اردالن،
پادشاه بالاستقالل ممالک کردستان» (مردوخ کردستانی[ ،بیتا].)611 :
خاناحمد خان ب مد پنج سال باعنوان بداال ،بدر منداطق وسدیفی فرمدان راندد و در ایدن
مد روابط نزدیکی با عثمدانی برقدرار کدرد .در سدال 6131ه.ق ،شداه صدفی سدپاهی بدرای
سرکوب وی اعزا کرد (استرآبادی )913 :6113 ،و درمقابل وی نیز از سدلطان مدراد رابد
مدد جست .در جنگی ک در ربی االول سدال 6131ه.ق ،در نزدیکدی دریاچد ی مریدوان بد
وقوع پیوست ،سپاه متحد خاناحمد خان شکست خورد (وال اصفهانی936-912 :6119 ،؛
سوانحنگار تفرشی619-616 :6111 ،؛ مردوخ کردسدتانی[ ،بدیتدا] .)612 :پدس از آن ،شداه
صفی ازطرف خود یکی از رقبای خدانوادگی خداناحمدد خدان ،بد ندا سدلیمان خدان را بد

حکمرانی کردستان گمارد ( 6وال اصفهانی 912 :6119 ،و .) 113
 .0امارت اردالن پس از صل زها

تا پایان دولت صفویه (1131-1007ه.ق)

جنگهای زمان سلطنت شاه صفی ،آخرین نبردهای بین ایران و عثمدانی در دورهی صدفوی

ب شمار میرود .چند سال پس از نبرد مریوان (6131ه.ق) ک واپسدین نبدرد عمددهی بدین دو
کشور است ،باالخره طرفین در سال 6132ه.ق ،بدا امضدای عهدنامد ی صدلح زهداب ،بدرای
پایان دادن ب جنگهای طوالنی بین خود ب توافق رسدیدند .بد موجدب مفاهددهی مدذکور،
برداد ،بینالنهرین و بخش غربی کردستان ب عثمانی و شرق کردستان ،آذربایجان ،ارمنستان
و گرجستان ب دولت صفوی واگذار شد و تکلی

سرزمینهایی ک سالهدا مدورد اخدتالف

دو کشور بود ،تفیین شد (نوایی .)991 :6116 ،عهدنام ی زهداب نقطد ی عطد

مهمدی در

روابط ایران و عثمانی ب شمار میرود؛ زیرا برخالف سایر توافقا صلحی کد پدیش از ایدن
بین دو کشور منفقد شده بود ،باعث ب وجود آمدن آرامشی پایدار در مرزهدای غربدی شدد.
از آن زمان ب بفد ،دو طرف مفاد قرارداد را رعایت کردندد و دیگدر بدین صدفوی و عثمدانی
جنگی صور نگرفت.
 .6خاناحمد خان پس از ناکامی در پس گرفتن حکومت اردالن ب کمک عثمانی ،چنددی بد عندوان حداکم موصدل و
کرکوک روزگار گذراند و پس از مر
کردستانی[ ،بیتا].)612 :

نیز در جدوار مرقدد یدونس نبدی ،در موصدل بد خداک سدپرده شدد (مدردوخ
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برقراری صلح و کاهش تنش در روابط ایران و عثمدانی ،کداهش نقدش و تندزل جایگداه

امار ها و قدر های قبیل ای کردی را ب دنبال داشت ک پیش از آن با ایفای نقش در این

جنگها وج و اعتباری برای خود کسب کدرده بودندد .از آن پدس دیگدر ضدرورتی بدرای

میدان دادن ب این قدر ها وجود نداشدت و بد آنهدا بد عندوان یدک منبد بدالقوهی خطدر

نگریست میشد ک ممکن بود در شرایط ضف

حکومت مرکزی ،دردسرسداز شدوند .طبدق

یکی از مفاد عهدنام ی زهاب ،هریک از دو دولت صفوی و عثمانی متفهد شدند ک برخی

از قالع و استحکاما مرزی خود را تخریب کنند .بیشتر این قالع و استحکاما بد امدرای

کرد متفلق بودند و مهمترین عامل قدر و پناهگاه آنان در مواق بحرانی ب شمار میرفتندد
(ح م د ئ مین و م حموود ع بدولرهحمان .)36 :9166 ،ب این ترتیب ،صلح بین صفویها و

عثمانیها از دو سو ب زیان امار اردالن تما شد؛ از یک سو آنهدا امکدان بهدرهگیدری از

خدود بدین ایدن دو قددر را

منازعا بین دو امپراتوری و استمرار بخشی دن ب بازی ظرید

ازدست دادند و از سوی دیگر دولت صفوی دیگر دلیلی برای امتیاز دادن ب آنها نمیدید.

مقایس ی برخی از مؤلف های حکمرانی امرای اردالن قبل و بفد از انفقداد قدرارداد صدلح

زهاب ،تا حد زیادی نمایانگر تأثیرا منفدی برقدراری ثبدا در روابدط ایدران و عثمدانی بدر

موقفیت امار اردالن است:

جدول  :6امرای اردالن پیش از مفاهدهی صلح زهاب
حکمران اردالن

دورهی حکمرانی

پادشاه صفوی مفاصر

نسبتش با حاکم

نحوهی پایان حکمرانی

239-211

اسماعیل اول -طهماسب

پسر

درگذشت

طهماسب اول

عمو

درگذشت

در جنگ کشت شد
پس از شکست از صفویان،

(هجری قمری)

قبل از خود

6

بیگ بیگ

1

سرخاب بیگ

221-231

211-221

طهماسب اول

1

تیمور خان

221-211

محمدخدابنده

برادرزاده

2

خاناحمد خان

6131-6191

عباس اول -شاه صفی

پسر

9
3

1

مأمون ثانی
بساط بیگ

هلو خان
اول

233-239

6

6191-221

طهماسب اول

اسماعیل ثانی
عباس اول

پسر

پسر

برادر

اسار ب دست عثمانی
درگذشت

عزل با توطئ

قدر را از دست داد

 .6گفتنی است ک بدلیسی مد حکمرانی سرخاب بیگ را  12سال نوشت است ک احتماالً با احتساب سالهایی اسدت
ک وی عنوان حاکم تاب برادرش بیگ بیگ را داشت است (بدلیسی.)11 :6111 ،
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جدول  :9امرای اردالن پس از صلح زهاب
حکمران اردالن

دورهی

حکمرانی

پادشاه صفوی مفاصر

(هجری قمری)

1

سلیمان خان

6111-6131

2

کلبفلی خان

6119-6111

عباس ثانی

61

خاناحمد

6121-6119

شاه سلیمان

نسبتش با حاکم
قبل از خود

نحوهی پایان حکمرانی

عزل با فرمان شاه

شاه صفی

از شاخ ی جنبی

عباس ثانی

دودمان
پسر

درگذشت

پسر

عزل با فرمان شاه

خان ثانی (بار اول)
66

خسرو خان

6121-6126

شاه سلیمان

عمو

عزل و اعدا با فرمان شاه

69

تیمور خان

6122-6121

شاه سلیمان

غیرخاندان

عزل با فرمان شاه

خاناحمد خان ثانی

6612-6122

شاه سلیمان

-

عزل با فرمان شاه

آجرلویی
61

شاه سلطان حسین

(مرتب ی دو )
63

محمد خان

6661-6612

شاه سلطان حسین

پسر عمو

عزل با فرمان شاه

61

محمد خان گرجی

6661-6661

شاه سلطان حسین

غیرخاندان

عزل با فرمان شاه

61

حسنفلی خان

6661-6661

شاه سلطان حسین

غیرخاندان

درگذشت

62

حسینفلی خان

6662-6661

شاه سلطان حسین

غیرخاندان

عزل با فرمان شاه

61

کیخسرو بیگ

6691-6662

شاه سلطان حسین

غیرخاندان

عزل با فرمان شاه

62

عباسقلی خان

6692-6696

شاه سلطان حسین

از شاخ ی جنبی

عزل با فرمان شاه

91

علیقلی خان

6619-6692

شاه سلطان حسین

از شاخ ی جنبی

حمل ی حاکم بابان و فرار
ب اصفهان

جدول باال امکان مقایس ی بین دو دورهی پیش و پدس از صدلح زهداب را ازلحدا سد
شاخص ی مهم و تفیدینکننددهی ثبدا و قددر یدک حکومدت (طدول مدد فرمدانروایی
حاکمان ،نحوهی انتقال قدر ب حداکم بفددی و چگدونگی خاتمد ی دوران یدک حداکم)
فراهم میکند؛ بنابراین تا حد زیادی نشاندهندهی تأثیر استمرار تنشها بدر موقفیدت امدار
اردالن است .ازلحا شاخص ی اول ،یفندی طدول دوران فرمدانروایی ،بایدد بگدوییم کد در
دورهی 631سال ی پیش از صلح زهاب ،یفنی از تشکیل دولت صفوی تا صلح زهداب ،تنهدا
هفت بار قدر در امار اردالن جاب جا شدده اسدت؛ یفندی بد طدور متوسدط ،بیسدت سدال
حکمرانی برای هر امیر اردالن .در دورهی هشتاد و اندی سال ی بفد از صلح زهاب ،سدیزده
والی عوض شدهاند و متوسط طول دورهی امار ب کمتر از هفت سال کاهش یافت اسدت.
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همچنین در دورهی پیش از صلح زهاب ،وراثت مهمترین نقدش را در انتقدال قددر داشدت
است .از میان هفت حکمرانی ک پیش از صلح زهاب بر امار اردالن حکومت میکردند،
پنج تن با حکمران قبل از خود نسبت درج ی اول (پسر -برادر) داشدت اندد و در میدان آنهدا
هیچ فرد غیراردالنی و یا با نسبت دور (بندیاعمدا ) دیدده نمدیشدود؛ امدا در دورهی بفدد از
زهاب ،نقش دولت صفوی در فرآیند انتقال قدر افزایش یافت و تأثیر وراثت کمتدر شدد.
در این دوره ،تنها دو تن از میدان سدیزده امیدر اردالن ،نسدبت درجد ی اول خویشداوندی بدا
حاکم پیش از خود داشتند و حتی در میان آنها چهار تن غیراردالنی و دو تن دارای نسدبت
دور (از شاخ های دیگر خاندان) دیده میشوند .در دورهی پیش از صلح زهاب ،هدیچیدک
از شاهان صفوی امکان صدور فرمان عزل والیان اردالن را نیافتند و تنها در برخی از مدوارد،
مانند مورد هلو خان ،میکوشیدند از طریق توطئ چینی نفوذ خود را افزایش دهند؛ درحدالی
ک در دورهی پس از صلح زهاب ،ده تن از حکمرانان اردالن با فرمان مسدتقیم مرکدز عدزل
شدند و یکی از آنها نیز اعدا شد .با توج بد شاخصد هدای بداال ،بد طدور قطد مدیتدوانیم
بگوییم ک پس از انفقاد قرارداد صلح زهداب و ایجداد ثبدا و آرامدش در روابدط ایدران و
عثمانی ،قدر و اختیارا امرای اردالن ب طور مفنیداری کاهش یافت است.
نخستین نشان های زوال امار اردالن در زمان شاه صفی و پدس از ناکدامی خداناحمدد
خان در بازپسگیری امار ب کمک عثمانیها ،ظاهر شد .سلیمان خان ،پسر میرعلمالدین،
فردی از شاخ ی دیگر دودمان اردالن ک شاه صفی او را درمقابل خاناحمد خدان بدیپدروا
علددم کددرده بددود (وال د اصددفهانی ،)113 :6119 ،در حضددور شدداه تفهددد داد ک د دارالملددک
کردستان را از قلف ی صفب پالنگان ب سن (سن دژ ،سنند ) کد دسترسدی بد آن آسدانتدر
بود ،منتقل کند .این مقدار کافی نبود و سلیمان خان (6111-6131ه.ق) تحدت فشدار دربدار
اصددفهان ناچددار شددد کد قددالع چهارگاند ی قلمددرو اردالن (قددالع زلددم ،مریدوان ،پالنگددان و
حسنآباد) را ک نماد و نشان ی قدر این امار ب شمار میرفتند ،ب طور کلی ویدران کندد
(سنندجی699 :6111 ،؛ ئ لحوس ینی .)91 :9119 ،در مناب  ،تاریخ دقیقی از واقف ی تخریب
قالع وجود ندارد؛ اما از برخی از نشان ها درمی یابیم ک این کار پس از انفقاد قرارداد صدلح

زهاب و در راستای اجرای مفاد آن صور گرفت است .براسداس نوشدت ی تداریخ مدردوخ،
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سلیمان خان در سال 6131ه.ق ،سن را مرکز حکمرانی قرار داد و پس از بنای قلف ی جدیدد
در آن ،سایر قالع را تخریب کرد (مردوخ کردستانی[ ،بیتدا] .)611 :از آنجدا کد وی بایدد
مدتی را برای بنای قلف ی جدید صرف کرده باشد ،زمان تخریب قالع چهارگان بد تداریخ
انفقاد قرارداد زهاب نزدیک میشود .از سوی دیگر ،منطقی نیسدت کد در طدول جندگ بدا
عثمانی دژهای حساس مرزی تخریب شوند .این فرضی هنگامی تقویت میشدود کد بد یداد
آوریم ک یکی از مفاد قرارداد زهاب ک صفویها و عثمدانیهدا بد انجدا آن متفهدد شدده
بودند ،تخریب قلف های مرزی بود (ح م د ئ مین و م حموود ع بدولرهحمان.)36 :9166 ،
پس از درگذشت شاه صفی نیز دخالت حکومت مرکزی در امورا داخلی والینشدین
اردالن ادام یافت .در این زمان ،بدرای نخسدتینبدار دخالدت مسدتقیم حکومدت مرکدزی در
انتصاب حکا زیردست امار گزارش میشود .شاه عباس ثانی (6122-6119ه.ق) در سال
6111ه.ق ،پس از عزل سلیمان خان اردالن ،قلمدرو وی را بد شدش قسدمت تقسدیم کدرد و
حکومت آن را ب شش تن از نزدیکان او سپرد (والد اصدفهانی121 – 129 :6119 ،؛ وحیدد
قزوین دی191 :6111 ،؛ مددردوخ کردسددتانی[ ،ب دیتددا] .)661 :گرچ د کلبفل دی خددان (-6111
6119ه.ق) ،پسر ارشد والی پیشین ،همچنان عنوان والدی و سرپرسدت حکدا جدزء اردالن را
یدک میکشید ،ایدن اقددا بد مفندی صدلب اختیدار امدرای اردالن از یکدی از مهدمتدرین و
حساسترین حوزهها بود؛ کاری ک پیش از آن سابق نداشت و مقدم ی تجزید ی قلمدرو و
تضفی

هرچ بیشتر امار اردالن ب شمار میرفدت .از آن پدس ،بد طدور فزاینددهای شداهد

افزایش دخالت شاهان صفوی هستیم؛ ب طوری ک فرآیند عدزل و نصدب امدرای اردالن کد
حتی در دورهی شاهان قدرتمندی مانند شاه عباس اول نیز بیرون از اراده و خواسدت پادشداه
رقم میخورد ،بد طدور کامدل تحدت کنتدرل دولدت مرکدزی درآمدد .شداه سدلیمان صدفوی
(6611-6122ه.ق) هنگامیک خسرو خان ،عموی خاناحمد خان ثانی ،والی وقدت اردالن،
در نددزد و ی زبددان بد شددکایت از بددرادرزاده گشددود ،از فرصددت اسددتفاده کددرد و بد سددادگی
خاناحمد خان ثانی را از امار عزل کرد و منصدب حکمراندی را بد خسدرو خدان بخشدید
(ئ لحوس ینی9 :9119 ،؛ مدردوخ کردسدتانی[ ،بدی تدا] .)666 :البتد حکمراندی خسدرو خدان
فرجامی بدتر از این یافت .در سدال 6121ه.ق ،شداه سدلیمان بد بهاند ی ظلدم و جدور والدی،
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شخصی ب نا تیمور خان آجرلویی را مأمور تنبی وی کرد .سردار مذکور نیدز پدس از ورود
ب کردستان ،خسرو خان را دستگیر کرد و ب اصفهان فرستاد و خود بر مسند امدار اردالن
نشست .خسرو خان هم پس از ورود ب اصفهان ،ب دستور شداه سدلیمان صدفوی کشدت شدد
(سنندجی691 :6111 ،؛ مردوخ کردستانی[ ،بیتا] .)666 :ب این ترتیدب ،عدالوهبدر سدلط ی
دولت مرکزی بر عزل و نصبهای امار اردالن ،دو بدعت دیگر نیز در روابط این امدار
با دولت صفوی ب وجود آمد :نخست اعدا یک والی اردالن و دیگری گماشتن فردی غیدر
از خاندان اردالن ب حکومت کردستان؛ زیرا تیمور خان آجرلویی ک ب جای خسدرو خدان
مفزول ،بر منصب امار نشست ،از خانددان اردالن نبدود (سدنندجی .)691 :6111 ،جلدوس
فردی غیربدومی بدر مسدند حکمراندی اردالن ،خدود بد تنهدایی ابفداد زوال و اسدتحال ی ایدن
امیرنشین را در دورهی شاهان آخر صفوی نشان میدهدد؛ بد ویدژه اینکد دورهی حکمراندی
وی شش سال طول کشید و پس از آن نیز تنها با فرمان شاه سل یمان صفوی ،خاناحمد خدان
مفزول (ثانی) بد امدار بازگشدت (مدردوخ کردسدتانی[ ،بدیتدا] .)669 :جالدب اسدت کد
خاناحمد خان ثانی نیز ک پیشتر یکبار عزل شده و دوباره ب امار منصدوب شدده بدود،
پس از آنک در نوبت دو امارتش هفت سال دوا آورد ،در سال 6612ه.ق ،برای دومینبار
مفزول شد و محمد خان ،پسر خسرو خان مقتول ،ب حکومت گماشت شد (نصدیری:6121 ،
691؛ مردوخ کردستانی[ ،بیتا].)661 :
دورهی سلطنت شاه سلطان حسین (6611-6611ه.ق) را ب طور مفمول دورهی ضدف

و

انحطاط حکومت صفوی میدانند .در زمدان وی ،تحدرک و پویدایی و تدوان نظدامی دولدت
صفوی ب پایینترین سطح تنزل یافت ک ب سقوط آن دراثر حمل ی قبایل افران منجدر شدد.
برخالف روال مفمول در رابط ی بین حکومت مرکدزی و حکدا محلدی کد ضدف
منجر ب افزایش قدر دومی میشد ،او ضدف

اولدی

و زوال امدار اردالن هدم در ایدن دوره

قرار دارد .شاه سلطان حسین با امرای اردالن ک ایندک بد واسدط ی پایدان یدافتن جندگ بدا
عثمانی و تثبیت اوضداع در مرزهدای غربدی ،نقدش حسداس خدود را از دسدت داده بودندد و
برخالف گذشت بیمی از یاری رسیدن ب آنها ازطرف عثمانی نبود ،از موض قددر رفتدار
میکرد .اختالف و تفرق بین اعضای خاندان اردالن نیز ک سیاست دولت صفوی از عوامدل
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دامن زدن ب آن بود ،زمین را برای دخالت هرچ بیشدتر در امدور امدار فدراهم کدرد .شداه
سلطان حسین در سال 6661ه.ق ،پس از عدزل محمدد خدان اردالن کد بد سدفایت یکدی از
بنیاعمامش صور گرفت ،حکومت کردستان را بار دیگر ب یک حاکم غیربومی ،بد ندا
محمد خان گرجی ،سپرد (قاضی .)11 :6122 ،از این پس تا سال 6696ه.ق ،ب مد هشدت
سال ،چهار والی غیربومی و غیراردالنی ب طور متوالی بر کردستان حکومت کردند (مردوخ
کردستانی[ ،بیتا])661-661 :؛ این اتفاق قبالً تنها یکبار و آن هم در دورهی شداه سدلیمان
سابق داشت .در سال 6696ه.ق ،شاه سدلطان حسدین بدار دیگدر فدردی از خانددان اردالن را
ب عنوان حکمران کردستان مفین کرد؛ این کار را تا حد زیادی باید ناشی از ضرور مقابل
با شورشیان ابدالی و غلزایی بدانیم ک در این زمدان بد شدکل یدک تهدیدد جددی درآمدده
بودند .گمدان مدیرود کد شداه سدلطان حسدین امیددوار بدود کد بدا اسدتفاده از اعتبدار یدک
والیزادهی اردالنی در منطق ی خویش ،ب جم آوری نیرو برای مقابل با افردانهدا بپدردازد؛
زیرا عباسقلی خان اردالن مد کوتداهی پدس از انتصداب بد امدار  ،بدا سدپاه خدود بدرای
شرکت در جنگ با افرانها احضار شد (قاضی.)11 :6122 ،
با وجود تضفی

و استحال ی امار اردالن ،منبفی مانند تذکرهالملدوک کد در اواخدر

دورهی صدددفوی بد د نگدددارش درآمدددده اسدددت ،همچندددان کردسدددتان اردالن را در شدددمار
والینشینهای چهارگان ی صفوی ذکر میکند (میرزا سمیفا .)1 :6111 ،البت ب نظر میرسدد
این امر یادگار و انفکاسی از موقفیت اردالنها در گذشت ی ن چندان دور بدوده اسدت؛ زیدرا
در این هنگا  ،بخش زیادی از امتیازا و اختیارا حکا اردالن از آنها صلب شدده بدود.
مواردی مانند دخالت مکرر دولت مرکدزی در عدزل و نصدبهدا و بد ویدژه انتصداب حکدا
غیراردالندی بد حکومدت کردسددتان ،برخدی از محققددان را بد ایدن بداور رسددانده اسدت کد
کردستان در دورهی شاه سلطان حسین ،از سطح یک والینشدین بد یدک بیگلربیگدینشدین

تنزل یافت بود (اردالن11 :6112 ،؛ رُر بورن 666 :6111 ،و  .)691شاید اگر واقف ی سدقوط
اصفهان و فروپاشی حکومت صفوی (6611ه.ق) پیش نیامده بود ،ادام ی روند روب افدزایش
دخالت دولت مرکزی در امورا داخلی امار اردالن و ب ویژه انتصاب حاکمان غیربومی
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ک در زمان شاه سلطان حسین بد طدور بدیسدابق ای افدزایش یافتد بدود ،بد کندار زده شددن
خاندان اردالن از حکومت کردستان منجر میشد.
 .1نتیجهگیری

امار اردالن در دورهی فتر پس از ایلخاندان ،در بخدشهدایی از کردسدتان بدا مرکزیدت
شهرزور تأسیس شد و با بهرهگیری از خالء قدر و فدراغ ناشدی از فقددان یدک حکومدت
مرکزی نیرومند ،توانست ب حیا و موجودیت خود ادام دهد .با ظهور دولدت صدفوی در
نخستین سالهای قرن دهم ه.ق ،برای نخستینبار پس از فروپاشی حکومدت ایلخاندان ،یدک
دولت مقتدر و نیرومند ب وجود آمد ک بر سراسر خاک ایران تسلط داشت .از سوی دیگر،
همزمان با این تحوال  ،امپراتوری عثمدانی نیدز توسدف طلبدی در منداطق کردنشدین را آغداز
کرده بود .این کار امار اردالن را با جدیترین چالشی روب رو کرد ک تا آن زمدان بدرای
حفظ قدر خود با آن مواج بود؛ زیرا از دو جهت تحدت فشدار ایدن دو دولدت بدزر

و

قدرتمند قرار گرفت .با این وجود ،رقابت و دشمنی امپراتوریهای صفوی و عثمدانی مجدال
مناسبی را در اختیار امرای اردالن قرار میداد .روشن است ک هرگداه چندین رقدابتی وجدود
نداشت و یا اردالنها تنها با توسف طلبدی ازطدرف یکدی از جدانبین روبد رو بودندد ،قدادر بد
مقاومت نبودند و ب سرعت در قلمرو آن ادغا میشددند .رقابدت صدفوی -عثمدانی فرصدت
جدیدی ب امرای اردالن برای ادام ی بقا و حفظ حکمرانی خود میداد .آنان باید بدا دسدت
زدن ب یدک بدازی ظرید

و حسداس ،از تدنش بدین دو امپراتدوری نهایدت بهدرهبدرداری را

میکردند .این بازی فاقد قواعد مشخ

و گاه مستلز درپدیش گدرفتن رفتارهدایی متنداق

بود؛ برای نمون گاهی ب این دولت و گاهی ب آن دولت ،گاهی ب طرف قدوی و گداهی از
بیم تسلط طرف قوی ب طرف ضفی تر ک حالت تداففی گرفتد بدود ،گدرایش مدییافتندد.
تدداریخ امددرای قدرتمنددد اردالن ،از آغدداز دورهی صددفوی تددا هنگددا برقددراری صددلح زهدداب
(6132ه.ق) ،نمایانگر شیوههای گوناگونی است ک آنان ب فراخور حال ،برای ایجاد تفدادل
در روابط خود با دو امپراتوری ب کار میبستند .ب طور کلی ،شیوه های یادشده در چارچوب
یکی از گزین های زیر قرار میگیرد:
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 .6هنگا افزایش تهدید یکی از طرفین ،برای موجودیت امار بد طدرف دیگدر
متمایل میشدند (گرایش ب طرف ضفی تر).
 .9هنگا افزایش قدر و وزن ی یکی از دولت ها و عد حضور مدؤثر دیگدری،
جانب قدر مسلط را میگرفتند (گرایش ب طرف قویتر).
 .1با جلب موافقت دولت مؤتل  ،مناطقی از حوزهی نفوذ سدنتی خدود را ضدبط
میکردند (تصرف توافقی).
 .3با استفاده از نیروی نظامی و دلگرمی بد کمدک و پشدتیبانی دولدت هدمپیمدان
خود ،قلمرو دولت دیگر را اشرال میکردند (تصرف با غلب ).
 .1هنگا اظهار اطاعت ب یکی از دولدت هدا ،همدواره ایدن امکدان را داشدتند کد
هنگا افزایش تهدید آن ،ب طرف دیگر مفطوف شوند .البتد دولدت مرکدزی
نیز همواره از این احتمال آگاه بود و میکوشید تفادل روابدط خدود بدا امدار
اردالن را حفظ کند.
تا زمانیک تنش و درگیری در روابط صفوی و عثمانی ادام داشدت ،تمدا گزیند هدای
باال نیز پیش روی امرای اردالن بود؛ اما در نیم ی دو حکومت صفوی و متفاقدب امضدای
عهدنام د ی صددلح زهدداب (6132ه.ق) کدد ب د برقددراری آرامددش طددوالنی در مرزهددای دو
امپراتوری منجر شد ،دیگر چنین امکانی فراهم نبود .این امر تضفی

قدر و تنزل جایگداه

امار اردالن را ب دنبال داشت؛ تا جایی ک در اواخر دورهی صفوی  ،والینشین اردالن بد
حد یک بیگلربیگینشین تنزل یافت.
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ئهردهالنیهکان .وهرگیران ل فارسی وه :ئاسوس ه ردی .سلیمانی :س رده .

 بدلیسی ،شرفخانبدن شدمسالددین .)6111( .شارفنامه .پطربدورغ :دارالطبداع آکادمید
ایمبراطوری .

 .)6131( ---------------------- شرفنامه .با مقدم و تفقلیقا محمد عباسی.
تهران :علمی.

 رُر بددورن ،کددالوس میشددائل .)6111( .نظااام ایااالت در دورهی صاافویه .ترجمد ی
کیکاووس جهانداری .تهران :علمی و فرهنگی.

 ترکمان ،اسکندر بیگ منشی .)6111( .تاریخ عالم آرای عباسی .تهران :امیرکبیر.

 بیانی ،خانبابا .)6111( .تاریخ نظامی ایران (در دورهی صفویه) .تهران :ستاد بزر
ارتشتاران.
 خضری ،احمدرضا ،قائدان ،اصدرر و سدتار آییند پدور« .)9169( .دور امداره اردالن فدی
الصراح الصفوی الفثمانی» .مجله العلوم االنسانیه الدولیه .ش .62

 روملددو ،حسددن .)6139( .احساانالتااواریخ .تصددحیح چددارلس نددارمن س دیدن .تهددران:
کتابخان ی شمس.

 رویمر ،هانس روبر  .)6111( .ایران در راه عصر جدید (تاریخ ایران از 1310تاا

 .)1910ترجم ی آذر آهنچی .تهران :دانشگاه تهران.

 سددنندجی ،می درزا شددکراه (فخرالکتدداب) .)6111( .تحفااهی ناصااری (در تاااریخ و

جغرافیای کردستان) .تهران :امیرکبیر.

 سوانحنگار تفرشی ،ابوالمفخاربن فضلاه الحسینی .)6111 ( .تاریخ شاه صفی .تهران:
میراث مکتوب.

 / 144تأثیرات تنش میان صفویه و عثمانی بر جایگاه امیرنشین اردالن

 سیوری ،راجر .)6112( .ایران عصر صفوی .ترجم ی کامبیز عزیزی .تهران :مرکز.

 قاضی ،مال محمد شری  .)6122( .زبدهالتواریخ سنندجی .ب کوشش محمد رئوف
توکلی .سنند  :توکلی.

 قمی ،قاضی احمدبن شرفالدین الحسین[ .بیتا] .خالصهالتواریخ .بد تصدحیح دکتدر
احسان اشراقی[ .6 .بیجا][ :بینا].
 کجباف ،علدیاکبدر ،میرجففدری ،حسدین و فریددون ندوری« .)6121( .بررسدی روابدط

سیاسی والدینشدین اردالن بدا حکومدت صدفوی » .پاژوهشهاای تااریخی دانشاگاه

اصفهان .ش ( 6پیاپی .)2

 مردوخ کردستانی ،محمد[ .بیتا] .تاریخ مردوخ (تاریخ کرد و کردساتان).

 .9چ

[ .9بیجا][ :بینا].

 مصن  ،خسروبن محمدبن منوچهر .)9111( .لبالتواریخ .تهدران :کدانون خدانوادگی
اردالن.

 منجم ،مالجاللالددین .)6111( .تاریخ عباسی (روزناماهی مالجاال ) .بد کوشدش
سی اه وحیدنیا .تهران :وحید.

 میرزا سمیفا .)6111( .تذکرهالملوک .ب کوشش سید محمد دبیرسدیاقی .بدا تفلیقدا
مینورسکی بر تذکرهالملوک و ترجم ی مسفود رجبنیا .تهران :امیرکبیر.

 نصیری ،محمدابراهیمبن زینالفابدین .)6121( .دستور شهریاران .تصحیح محمدندادر
نصیری مقد  .تهران :بنیاد موقوفا دکتر محمود افشار.

 نوایی ،عبدالحسین و عباسقلی غفاری .)6116( .تاریخ تحوالت سیاسای ،اجتمااعی،

اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه .تهران :سمت.

 وال اصفهانی ،محمدیوسد  .)6119( .ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم.
تصحیح محمدرضا نصیری .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 وحید قزوینی ،محمدطداهر .)6111( .تاریخ جهانآرای عباسی .تصدحیح سدید سدفید
میرمحمد صادق .تهران :پژوهشگاه علو انسانی و مطالفا فرهنگی.

