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چکیده

درپی مرگ نادر شاه افشار ،ایالت کردستان به مرکزیت سنننج کنه

خانجان متنفذ و محلی اردالن بنر آن حکومنت منیکردننج ،همچنون
بسیاری از ایاالت دستخوش تغییر و تبنجی قنجرت ازسنوی منجییان

حکومننت ایننران شننج .همچنننی  ،شننرای راهبننردی اینن ایالننت در

همسایگی یثمانی زمینه را برای دخالتهای مکنرر بابعنالی از طرین

سرحجداران آنان (بابانها) فراهم کنرد .نبنودن حکنومتی یکپارچنه و
متمرکز در ایران به گسترش دامنهی نفنو یثمنانیهنا منجنر شنج بنه

 .1دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستانJahan_savagheb@yahoo.com .

 .2کارشناس ارشج تاریخ ایران اسالمی دانشگاه لرستان
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طوری که در همی دوره ،چنجی بار حکومنت کردسنتان از خاننجان
اردالن گرفته شج و بهدست پاشایان شهرزور و سلیمانیه اداره گردیج.

محجودهی زمانی پس از منرگ ننادر تنا سنا هنای پاینانی حکومنت

زنجیه (سا های 1200 -1160ه.ق) ،بهدلی حوادث و دگرگونیهای

آن یکی از دورههای پرحادثه در تاریخ کردستان است .در پنووه

حاضننر ،دلینن و چگننونگی تحننوالت سیاسننی کردسننتان ،نقنن

و

یملکرد حکام اردالن در ای تحوالت و روابن و مناسنبات آننان بنا
صاحبان قجرت در ای دوره را بررسی و یل ناآرامیهای ای ایالت

را مشخص میکنیم .یافتههنای پنووه

نشنان منیدهننج کنه بحنران

خالء قجرت پس از مرگ نادر و نبودن حکومتی یکپارچنه و مقتنجر
در ایران ،سیاستهای نادرسنت برخنی حکنام اردالن در این دوره،

رواب نامناسب میان خانجان زنجیه و خانجان اردالن و رقابت پاشایان

بابننان بننرای سننل ه بننر کردسننتان ،ازجملننه یل ن مهننم ننناآرامیهننای

کردستان در ای برهه بودهانج.

واژگااان کلیاادی :کردسننتان  ،بنننیاردالن ،زنجیننه ،بابننانهننا،

حسنعلیخان ،خسرو خان ،کریم خان زنج.
 .1مقدمه

پس از مرگ نادر شاه افشار ،ایران بار دیگر وارد دورهای از آشوب و بحران شج .بخشنی از

ای ناآرامیها پیامج یملکرد نادرست جانشنینان ننادر و اختالفنات داخلنی آننان بنود .ینجم
وجود جانشینی الی و اختالفات خانوادگی افشاریه پس از نادر به ظهور مجییان قنجرت در
سراسر ایران منجنر شنج .کنریم خنان زننج ،آزاد خنان افغنان و یلیمنردان خنان بختیناری از
چهرههای شاخص ای جریان بودنج .با توجه بنه اوضنا نابسنامان سیاسنی اینران و چنرخ
قجرت میان رقبای مذکور ،بسنیاری از خنوانی و رؤسنای محلنی نینز درپنی تثبینت و حفن
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قجرت خود برآمجنج ازای رو ،در ای گیرودار ،تغیینر مواضن متعنجد ازسنوی آننان امنری
طبیعی و آشکار بود .یکی از پیامجهای ای تغیینر مواضن  ،کشنیجه شنجن دامننهی آشنوب و
ناامنی به والیات و ایاالت مختلف بود .یکی از ای ایاالت کنه بننابر موقعینت جغرافینایی و
سیاسی خود در ای مق

زمانی تحت تأثیر خالء قجرت مرکزی ،یرصهی تاختوتاز سنپاه

رقیبان تا و تخت ایران و دستنشانجگان آنان قرار گرفت ،کردستان به مرکزینت سنننج
بود که خانجان اردالن بر آن حکمرانی میکردنج .سابقهی حکومت خاننجان اردالن در این
من قه به دورهی ایلخانان مغو بازمیگردد .موقعیت خاص ایالت کردستان موجب شج کنه
در سراسر حیات سیاسی بنیاردالن ،قلمنرو حکنومتی آننان کنانون توجنه صناحبان قنجرت
مرکزی در ایران قرار گیرد .مقارن با ظهور سلسلهی زنجیه نیز در ای ایالت ،خانجان متنفذ و
محلی اردالن حکومت میکردنج .هجف اصنلی منا در این مقالنه ،بررسنی اوضنا سیاسنی
کردستان ایران در ای دوره و نحوهی تعامالت خانجان اردالن با دولت مرکزی زنجیه اسنت
تا بتوانیم به پرس های زیر پاسخهای مناسبی دهیم:
 .1یل ناآرامیهای کردستان در فاصلهی پس از منرگ ننادر تنا اننجکی پنس از
مرگ کریم خان زنج چه بوده است؟
 .2چرا کریم خان زنج پس از تثبیت قجرت ،از حکام بابان دربرابنر والینان اردالن
حمایت کرد؟
این پننووه

را بننا رویکننردی توصننیفی -تحلیلننی سننامان دادهایننم و بننرای دسننتیابی بننه

گزارشهای تناریخی آن ،بنه وقنای نگناریهنای رسنمی ،تنواریخ محلنی مورخنان کُنرد و
پووه های ججیج مربوط به موضو مراجعه کردیم .باوجود گزارشهای روایی پراکنجه و
چنج اثر تألیفی درمورد کردها ،مناسبات حکومت محلی اردالن با دولنت مرکنزی اینران در
محجودهی زمانی ای پووه

چنانکه الزم است ،بررسنی نشنجه اسنت .هادینان ( )1389در

پووهشی دربارهی تاریخ و جغرافیای کردستان ،شرحی از دوران سروری خاننجان اردالن را
از آغاز تا پایان قاجاریه ارائه داده و اشنارهای بنه وضن این ایالنت در دورهی زنجینه کنرده
است .او در پایاننامهی دکترای خود ( ،)1391جایگاه و کارکرد نخبگان کُرد را در دولنت
مرکزی با مقایسهی دورهی صفویه و قاجاریه بررسی کرده که گسنترهی وسنیعی از همنهی
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طوایف و رجا کُرد در همهی بخ های کشور و انوا خجمات آنها را در بنی
سجه دربر میگیرد .مقالهای کنه او و اسنتادان راهنمنای
 )1390از ای پووه

از چهنار

(کجبناف ،دهقنانننواد و هادینان،

استخرا و چاپ کردهانج ،به همان نحو ،تبینی و مقایسنهی کنارکرد

نخبگان سیاسی و ایلی کُرد در دورههای صفوی و قاجار است .مظفری ( )1389در رسنالهی
کارشناسی ارشنج خنود ،مناسنبات والینان اردالن کردسنتان را بنا حکومنت مرکنزی قاجنار
بررسی کرده و براساس آن ،با راهنمایی استادان خود (بهرامی و مظفری ،)1390 ،کنارکرد،
تقسیمات و ساختار تشکیالتی والینشی اردالن در یهنج قاجنار را بنهیننوان موضنو مقالنه
برگزیجه است .کجبناف ،میرجعفنری و ننوری ( )1390در مقالنهی مشنتر

خنود ،روابن

سیاسی والینشینان اردالن با حکومت صفویه را بررسی کردهانج که مروری شتابزده بنر این
راب ه در محجودهی زمانی بی

از دو سجه است و بیشتر برمبنای گزارش بجلیسی انجام شجه

است .هیچیک از ای پووه ها بهطور خاص دورهی مورد نظر در پووه

حاضر را دربنر

نمیگیرنج ازای رو ،در ای مقاله ،در راستای هجف تعیی شنجه و متفناوت بنا پنووه هنای
باال ،به بازکاوی مناسبات ینک دولنت محلنی بنا دولنت مرکنزی اینران در برهنهای خناص
میپردازیم و یوام ناآرامیهای ای ایالت را در ای دوره تحلی میکنیم.
 .2اوضاع سیاسی کردستان از سال 1160ا 1165ه.ق

در اواخر پادشاهی نادر شاه افشار ،سبحانوردی خان ماموئی والی و بیگلربیگنی کردسنتان

1

بنود .وقتننی کنارگزار نننادر (مینرزا محمننجتقی از سنادات گلسننتانه) بنرای وصننو مالیننات و
 .1والیت کردستان در اقلیم چهارم و حجودش به یراق یرب ،یراق یجم ،خوزسنتان ،آ ربایجنان ،دیناربکر و ]دینار[
ربیعه پیوسته بود .دارالملک ای والیت ،اردالن بود والیتی که به داشنت قصنبات آبناد و قنال رفین موصنوف بنود و
ساکنان

به کما شجایت و بهادری شهره بودنج (مستوفی بافقی .)343 :1390 ،صناحب شنرفنامه در توصنیف حنجود

کردستان ،ابتجای آن را از هرمز بر ساح دریای هنج کر کرده که به خ ی مستقیم تا والیت مالطینه و منری

امتنجاد

یافته است .در جانب شمالی ای خ  ،والیت فارس ،یراق یجم ،آ ربایجان و ارم و در سنمت جننوبی آن دیناربکر،

موص و یراق یرب قرار داشت (بجلیسی .)14 -13 :1377 ،در سجهی یازدهم هجری ،کردستان شانزده شهر و والینت

و دو قلعهی رفی داشت که یبارت بودنج از :اردالن ،آالن ،الیشتر ،چمچنا  ،حسنبنان ،حسن آبناد ،دربننج تنا خناتون،

دزبی  ،دینور ،سل انآباد ،شهرزور ،قلعهی بهار (مجتها دارالملک سلیمان شاه ،والی کردستان ،بود) ،قلعنهی هرسنی ،

کنگور ،کرمانشاهان ،کرنج ،خوشان و وس ام (مسنتوفی بنافقی .)346 -343 :1390 ،یکنی از سنیاحانی کنه در سنجهی
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وجوهات تعیی شجه بنر والنی منذکور در حنا انجنام مأمورینت بنود و منیخواسنت زر بنه
خزانننهی کننالت بفرسننتج ،خبننر قت ن نننادر همننهجننا پیچیننج .پ نس از قت ن نننادر (1160ه.ق)،
حسنعلیخان با کمک اهالی سنننج و اردالن ،سنبحانوردی خنان را برکننار کنرد و خنود
بیرق استقال در کردستان برافراشت (گلستانه 133 :1391 ،و  167پنری.)36 -35 :1381 ،
مقارن با سا 1162ه.ق ،حسنعلی خان اردالن پیرو فرمان حکومتی ابراهیم شاه افشار ،حاکم
بالمناز کردستان شج (قاضنی .)54 :1387 ،دورهی حکمراننی وی یکنی از پرحادثنهتنری

ادوار تاریخ کردستان است .حسنعلی خان پس از انسجام داخلی قجرت خنود در سنننج  1و
استحکام قال نظامی ،با بهرهگیری از شرای داخلی ایران آن دوره و ازهنمپاشنیجگی سنپاه
نادری «ده دوازده هزار نفر از افغان و ازبگ و فیروزکنوهی و چنرداوری و کلینایی» را دور
خود جم کرد (قاضی .)54 :1387 ،به روایت گلستانه ،حسنعلی خان «با بیسنتهنزار لشنکر
جرّار از قزلباش و کرد و افغان قیام و به فرمنانفرمنایی آن مملکنت و دینار اشنتغا داشنت»
(گلستانه .)150 :1391 ،به پشتوانهی همی نیروی بسیار و اقتجار نظامی ،حسنعلیخنان کنه از
رأی و تجبیر نیز برخوردار بود و اکنون به قجرتی بالمناز در غرب کشنور مبنج شنجه بنود
(گلسننتانه ،)153 :1391 ،بننه درخواسننت کمننک مهریلننی خننان تکننهلننو بننرای مصنناف بننا
کریمخانزنج در سا 1163ه.ق پاسخ مثبت داد .مهریلی خان تکهلو حکمنران قلمنرو یلنی
شکر (همجان) پس از چنجی نبرد با کریم خان زنج ،شکست خنورد و در قلعنهی والشنگرد
در محاصنرهی نیروهننای زنجیننه بنود کننه بننرادرش یبننجالغفار خنان را بننرای جلننب حمایننت
حسنعلیخان «والی الکاء اردالن» روانه کرد (همان .)159 ،150 :کریم خان با اینالن جننگ
حسنعلی خان همراه بنرادرش اسنکنجر در رأس ارتشنی در مالینر بنرای روینارویی بنا والنی
یازدهم ه.ق از کردستان دیجن کرده بود ،در سیاحتنامهی خود از نه ایالت تشکی دهنجهی کردسنتان ننام منیبنرد کنه

یبارتانج از :ارضروم ،وان ،هکاری ،دیاربکر ،جزیره ،موص  ،یمادینه ،شنهرزور و اردالن (چلبنی.)82 -81 :1364 ،

درگذشته ،کردستان جزو والیت جبا محسوب میشج .مورخان قجیم سایر بنالد جبنا و کردسنتان را بنه منجی (مناد)
معی کردهانج که در آن زمان دو مجی بود یکی مجی کبیر که شام کردستانات و اکناف و اطنراف آن و اکباتنان ینا

همجان کنونی (پایتخت آن) بود و دیگری مجی صغیر یا آتروپات کنه آ ربایجنان کننونی اسنت (سنننججی9 :1375 ،

ایتمادالسل نه.)2166 -2064 /4 :1368 ،

 .2گلستانه دربارهی شهر سننج میگویج کنه بنه کردسنتان و اردالن مشنهور اسنت (گلسنتانه )133 :1391 ،و در جنای
دیگر مینویسج« :سننج مشهور به سنه و اردالن است» (همان.)150 :
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کردستان رفت .نتیجهی ای نبرد پیروزی غرورآمیز حسننعلی خنان ،قتن بنی

از  36نفنر از

بزرگان و معاریف زنجیه (مردوخ )349 :1379 ،و آغاز شنک گینری کیننه و دشنمنی مینان
خانجان اردالن و خانجان زنجیه بود دشمنی که پنس از تشنکی حکومنت توسن زننجیهنا
تجاوم یافت و تأثیرات منفی آن ،براساس گزارشهای مناب تاریخی ،در مواردی بنر روابن
طرفی کامالً مشهود است .والی فاتح اردالنی که مهریلی خان تکهلو را از حصنار نیروهنای
زنجیه رها کر ده بود ،فاتحاننه بنا غننایمی فنراوان بنه سنننج بازگشنت (قاضنی54 :1387 ،
مستوره .)114 :2005 ،هنوز مجتی از بازگشت او سنپری نشنجه بنود کنه گزارشنی از دسنت
انجازیهای لشکر حاکم کرمانشاه ،امام قلی خان زنگنه ،به اطراف و اکناف کردستان منتشر
شج .ای اقجام موجنب برافروختنه شنجن خشنم حسننعلی خنان شنج و از کردسنتان در رأس
نیروهننای خننود یننازم مقابلننه شننج و در بننیالور ،دو سننپاه جنگیجنننج (مسننتوره116 :2005 ،
گلسننتانه .)159 -154 :1391 ،در ای ن رویننارویی ،نیروهننای امننام قلننی خننان از سننپاه والننی
کردسننتان شکسننت سنننگینی خوردنننج .والننی پننس از کسننب غنننایم و سننل ه بننر بخشننی از
متصرفات خان زنگنه ،حکامی ازجانب خود بر کرمانشاه ،مالیر ،سنقر ،گلپایگان ،بروجنرد،
کزاز و فراهان گماشت (مستوره 116 :2005 ،مصننف 48 :2536 ،منردوخ.)349 :1379 ،

1

در ای ن دورهی زمننانی ،دو حادثننهی مهننم «درگیننری اردالنهننا و بابننانهننا» و «لشکرکشننی
کریمخنانزننج بنه کردسنتان» ،بنر وضنعیت حکومنت اردالنهنا و اوضنا کردسنتان تنأثیر
گذاشت.
 .2-1نبرد اردالن و بابان برای کنترل شهرزور

در بحبوبهی نابسنامانیهنای اینران مرکنزی کنه حسننعلی خنان در غنرب منجیی نجاشنت و

گسترهی نفو ش از غرب به صفحات جنوب غربنی درحنا پیشنروی بنود ،سنلیمان پاشنا،2

پاشای مخلو بابان ،در اواخنر سنا 1163ه.ق بنه دربنار او پنناه آورد تنا شنایج بنهواسن هی
 .1مردوخ و مصنف رویارویی والی اردالن و حاکم کرمانشاه را پنی
رویارویی با سپاه زنجیه و اردالن میداننج.

از درخواسنت کمنک مهریلنی خنان تکنهلنو و

 .2مصنف نام ای پاشا را خالج پاشا کر کرده است.
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توانایی نظامی والی پرآوازهی کردستان ،موقعیت ازدسترفتهاش را بازیابج (مصنف:2536 ،
 .)49 -48بابانها (کردهای کرمانجی ساک سلیمانیه) که گاهی نینز بنهصنورت ببنه (بنهبنه)
نوشته میشونج ،همچون اردالنها از خانجانهای متنفذ محلی در جنوب کردستان بنزرگ و
البته تازهتر از اردالنها بودنج .آنان از ایقناب طایفنهی نورالنجینیهنای پنودر و از کردهنای
سوران بودنج که در اواخر سجهی هفجهم میالدی( .یازدهم هجری قمری) ،یثمنانیهنا آننان
را بهمنظور توازن قوا دربرابر حکومت دستنشانجهی اردالن در همجنواری مرزهنای اینران
یلننم کردنننج (زکننی بیننگ 246 :1381 ،بابننانی 264 :1377 ،صننجی  .)713 :1378 ،آن نان
همچون همتایان اردالنی خود دربرابر دولت مرکزی موظف بنه پرداخنت مالینات ،حماینت
نظامی از مرکز در مواق نیاز و مرزبانی بودنج (نیکیتی  .)252 :1366 ،حکام بابان ابتنجا لقنب
میر داشتنج اما بعجها بابعالی به دالی سیاسی و بیشتر برای کم کردن شنأن و مقنام سنالطی
ایران به امرای سنرحجی خنود یننوان و لقنب پاشنا بخشنیج (منردوخ 69 :1379 ،سنل انی،

 .)35 /2 :1372خاستگاه نخست پاشایان بابان قالچواالن ،1یکی از شهرهای ایالت شنهرزور

2

بود اما در سا 1202ه.ق (1786م) ،ابراهیم پاشا ،یکنی از پاشنایان مقتنجر بابنان ،در غنرب
شهرزور شهری بنا کرد که به افتخار سلیمان پاشا ،حکمران وقت بغجاد ،سلیمانیه نام گرفنت
و از آن زمان به بعج پایتخت بابانها شج (روحانی.)126 :1369 ،
دربرابر تالش و طلب یاری سلیمان پاشا از والی کردستان ،سلیم پاشنا ،حکمنران ججینج
بابان ،طی چنجی نامنه و اینزام هی نت و سنفرای مختلنف ،حسننعلی خنان را بنرای اصنال
اتالبی یا یجم دخالت در امور داخلی سلیمانیه ترغیب کرد (قاضنی .)55 :1387 ،بناوجود
تالش برخنی از بزرگنان دسنتگاه خاننجان اردالن پنس از شنور و مشنورتی طنوالنی ،والنی
کردستان م م از قجرت نظامی خود و مغنرور از پیروزهنای پنیدرپنی ،بنرای حماینت از
 .1قلعهی چواالن (غفاری.)365 :1369 ،

 .2شهرزور ،خاستگاه اولیهی حکومت طایفهی اردالن ،در «ای زمان به من قهی وسیعی اطالق میشج که در شنما بنه

اربی و در جنوب شرقی به همجان متص میشج من قهای پهناور با دشتهای وسی و کوهستانی زیبا و تسخیرناپذیر بنا
درّههای ژرف که به آنان جلنوهای از اسنتحکام و اسنتواری بخشنیجه بنود» (اردالن .)34 -33 :1387 ،در مختصنر مفینج
آمجه است :شهرزور از تواب اردالن است و اردالن از تواب کردستان (مستوفی بافقی.)345 :1390 ،
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پاشای مخلو بابان ،وارد جنگ شج .در اولی تالقنی دو طنرف در جلگنهی مرینوان ،سنپاه
اردالن شکست سنگینی خورد و حسنعلی خان که بهسختی از مهلکه جنان سنالم بنهدر بنرده
بود ،پشیمان از یملکرد خود بنه سنننج بازگشنت (مسنتوره 120 :2005 ،گلسنتانه:1391 ،
 .)158 -165 ،160در پی تعقیب او ،نیروهنای بابنان وارد سنننج شنجنج و سنلیمان پاشنا نینز
همچون حامی خود فراری شج .سلیم پاشا به انتقام اقجام والنی ،بنه غنارت و چپناو سنننج
پرداخت و نزدیک به یک سا آن را در اشغا خود داشت .در ای فاصله ،یالوهبر تخریب
و ویرانی سننج  ،بسیاری از بزرگان و خانوادههای معتبر و مهم شهر نیز به سلیمانیه ،کنوی و
حریر کوچ کردنج (مستوره.)120 :2005 ،
 .2-2لشکرکشی انتقامآمیز کریم خان زند به کردستان

حسنعلیخان پس از یک سا دوری از صحنهی سیاست ،بنار دیگنر توانسنت بنه حکومنت
کردستان دست یابج .هنوز مجتی از حضور دوبارهاش در کردستان نگذشته بود کنه بنهدلین
اختالفات داخلی برخی از بزرگان حکومتیاش ،ازجمله ابراهیم بیگ وکی با او ،بنار دیگنر
سننج دستخوش آشوب و ناامنی شج .ابراهیم بیگ وکی که نق

مهمی در شکست والنی

دربرابر نیروهای سپاه بابان داشت ،با بازگشت والی دیگر جایی برای خود در میان نزدیکنان
حسنعلی خان نمیدیج (مردوخ )351 :1379 ،ازای رو ،در نامهای به کریم خنان زننج و این
زنگنه ،ضم شر وضعیت متزلز حسنعلی خان و اوضا نابسنامان سنننج  ،آننان را بنرای
گنرفت انتقننام شکسنت پیشننی خنود از والننی و تسنخیر پایتخننت اردالنهنا ،بننه لشکرکشننی
تحریک کرد .با ورود نیروهای خان زنج و متحجان

(بنی

از دههنزار نفنر) بنه سنننج در

رمضان 1164ه.ق ،حسنعلی خان که دیج «شکسنت و خرابنی بنیاننجازه دسنت داده و اوراق
کار او از رون و شیرازه افتاده» (مستوره )121 :2005 ،و یارای مقابله با سپاه زنج را در خنود
نجیج ،فرار را بر قرار ترجیح داد و در قلعهی قراتوره حصاری گشت و در ای بی  ،از طرین
برخی از چهرههای مذهبی نامههایی برای برقراری صلح و دف هنر ننو جننگ و درگینری
نظامی به حضور خان زنج فرستاد .او حتی بنه نشنانهی این تحکنیم منودت ،برقنراری پیوننج
سببی بی دو خانجان را پیشنهاد کرد «اما کریم خان گوش به اوهام نکرده و میگویج :ما بنه
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یزم انتقام به والیت او میرویم [ ]...منتقم حقیقی انتقام بهدسنت منا داده بنجی حنرفهنای
حیلهآمیز فسخ ارادهی خود نخواهیم کرد» (قاضی.)57 :1387 ،
کریم خان در ابتجای حضور خود در کردستان ،برای دسنتیابی بنه والنی متنواری اردالن
تالش زیادی کرد .بنا ناکنامی سنپاهیان او در این مأمورینت« ،ننایرهی خشنم کنریم خنانی
شعلهور شج .اکثر بیوتات و یمارات و مساجج و مجارس ،از آن شراره محترق آمج و بناهنای
یظیم با خا
آت

یکسان شج» (مسنتوره 124 :2005 ،گلسنتانه .)179 :1391 ،اقنجام وی در بنه

کشیجن ای شهر ،کینهی میان ای دو خانجان را یمی تر کرد (وقای نگنار کردسنتانی،

 108 :1384سننننججی 145 :1375 ،مننردوخ )351 :1379 ،بنننابرای  ،حسنننعلی خننان در
بازگشت بنه سنننج و مشناهجهی پریشنانی آن سنامان ،بنه درگناه آزاد خنان افغنان کنه در
آ ربایجان یلم حکومت برافراشته بود ،روی آورد و کمر به اطایت وی بسنت .درسنت در
ای زمان ،سلیم پاشا ،حاکم شهرزور و سلیمانیه ،ضم پنیگینری حنوادث کردسنتان ،نظنر
آزاد خان افغان را به خود جلب کنرد .سنلیم پاشنا بنهدلین کیننهی دیریننه از والنی اردالن،
توانست با پرداخت مبلغی به آزاد خان ،یالوهبر اسنیر کنردن حسننعلی خنان ،فرمنان ایالنت
کردستان را از خان افغان به نام خود دریافت کنج .حسنعلی خان هفت ماه پس از اسارت در
قلعهی قالچواالن ،به دسنت سنلیم پاشنا کشنته شنج (مصننف 49 :2536 ،سنننججی:1375 ،
 146پری 1.)268 :1381 ،در ای میان ،در نق و انتقا قنجرت شنهرزور و سنلیمانیه ،سنلیم
پاشا از حکومت ینز شنج .کنریم خنان زننج این فرصنت را مغتننم شنمرد و بنار دیگنر بنه
کردستان بیسر و سردار حمله کرد (مستوره 125 :2005 ،مصنف .)50 :2536 ،تنجاوم این
آشفتگیها مردم کردستان را به حمایت از کریم خانبن یباسنقلیخنان اردالن برانگیخنت.
حکومت ای والی اردالنی که کمتر از یک سا (1165 -1164ه.ق) طنو کشنیج ،پیامنجی
جز تشجیج نابسامانیها نجاشت .در نحوهی یملکرد بج او همان بنس کنه مصننف منیگوینج
«خا

بر سر کردستان که کریم خان [اردالن] هم در او به امر حکومت پرداخنت و آتن

به جان خود و خان و مان یالمی انجاخت» (مصنف.)50 :2536 ،
 .1سننججی تاریخ ای واقعه را سا 1167ق کرکرده است و مستوره و منناب دیگنر سنا 1164ه.ق .بنه نظنر منیرسنج
گزارش مستوره به حقیقت نزدیکتر باشج.
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 .3اوضاع سیاسی کردستان از سال 1165ا1193ه.ق

اوضا سیاسنی کردسنتان در این محنجودهی زمنانی در دو مرحلنهی «مقنارن شنک گینری

حکومت زنجیه» و «دورهی حکومت کریم خان زنج» ،به شر زیر قاب بررسی است:
 .3-1کردستان در آستانهی تشکیل حکومت زندیه (1176 -1165ه.ق)

خالء سیاسی پس از مرگ کریم خانب یباسقلی خان ،کردستان را که به ویراننهای تبنجی
شجه بود ،در کانون توجه خسرو خان دوم اردالن قرار داد .خانزادهی جوان اردالن که این
زمننان بننی

از بیسننت سننا نجاشننت ،بنناوجود سن کننم و نجاشننت تجربننهی کننافی ،مننجیی

بیهماورد امر حکومتداری و سل ه بر اوضا سیاسی کردسنتان شنج (قاضنی.)59 :1387 ،
درست مقارن ای دوران ،کریم خان زنج که طی یک سا گذشنته ،نسنبت بنه رقبنای خنود
پیشرفت قاب توجهی کرده بود ،بهینوان وکی الجوله در اصفهان منصنوب شنج .دورهی او
حکمرانی خسرو خان که خودسرانه و بجون پشتیبانی خارجی بر سنر کنار آمنجه بنود ،زیناد
طو نکشیج و نتوانست دربرابر دخالت چنجبارهی پاشنایان بابنان قنجرت اردالنهنا را حفن
کنج .سلیم پاشا که سا ها چشم طم به خا

کردستان دوخته بنود ،توانسنت در سنا هنای

1170 -1166ه.ق ،بهمجت چهار سا بالمناز در سننج حکومنت کننج( 1مسنتوره:2005 ،

 .)128همانگونه که پی تر اشاره کردیم ،صحنهی سیاسنی اینران در این زمنان جوالنگناه
کریم خان زنج و رقبای دیگرش ،ازجمله محمجحس خان قاجنار ،بنود .خنان جنوان اردالن
در انجیشهی احیای قجرت بنیاردالن صال خود را در نزدیکی به محمجحس خنان قاجنار
دیج و توانست با حمایت او دربرابر رقبای بابانی خنود حکومنت کردسنتان را بنار دیگنر در
سا 1170ه.ق بهدست گیرد (مصنف .)60 :2536 ،بجی ترتینب ،وی بنار دوم و در سنایهی
حمایت خانجان قاجار در سننج به قجرت رسیج .به نوشتهی پری ،پس از قت حسنعلی خنان
بهدست سلیم پاشا ،یوام والی مقتو طغینان کردننج .سنلیمان پاشنای بابنان هجنوم آورد و
سلیم پاشا را ناگزیر کرد که درصنجد پناهننجگی و اسنتمجاد از محمجحسن خنان قاجنار در
 .2سنننججی دورهی حکومننت سننلیم پاشننا را یننک سننا و آغناز فرمننانروایی خسننرو خننان را سننا 1168ه.ق مننیدانننج.
وقای نگار کردستانی و مردوخ نیز که احتماالً روایت خود را در ای مورد از اثر وی برگرفتهانج ،همی نظر را دارنج.
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مازنجران برآیج امنا اقنجامات

در این راه ناکنام ماننج زینرا خسنرو خنان اردالن ،ننوادهی

سبحانوردی خنان ،چننجی سنا بنود کنه از خنجمتگزاران و نزدیکنان معتمنج خنان قاجنار
محسوب میشج و اطمیننان یافتنه بنود کنه از جناینات سنلیم پاشنا انتقنام گرفتنه منیشنود و
منظننورش بننرآورده خواهننج شننج .در ای ن نوشننته ،خسننرو خننان در محننرم سننا 1168ه.ق
(1754م) ،با تأییج یموم مردم و حمایت خان قاجار ،بهینوان والنی در سنننج بنه حکومنت
رسیج (پری.)268 :1381 ،
برابر گزارش مورخان محلی ،محمجحس خان برای تقویت امور خسرو خان و مقابله بنا
نافرمننانیهننای احتمننالی برخننی از مخالفننان داخلننی ،ازجملننه خانننجان وکیلننی ،یبنناس خننان
شاهسون را با دویست نفر سوارهی خود به مقنر حکنومت

فرسنتاد (منردوخ.)354 :1379 ،

وکیلیها از خانجانهای قجیمی در کردسنتان بودننج کنه پنس از اردالنهنا دومنی خاننجان
قجرتمنج در حوزهی فرمانروایی آنان بهشمار میآمجنج .خانجان وکی در طی دوران حضور
خود در دستگاه اداری -سیاسی اردالنها ایفاگر وظایف متعجدی بودننج و نقن

مهمنی در

تحوالت قجرت در سجههای دوازدهم و سیزدهم هجری در کردستان ایران داشتنج (بهرامنی
و مظفری.)66 -65 :1390 ،
لشکرکشیهای مکرر به سننج و دستبهدست گشت قجرت میان اردالنها و بابنانهنا،
نتیجهای جز ویرانی و آشفتگی برای کردسنتان ،بنهوینوه سنننج  ،نجاشنت .خسنرو خنان در
اولی اقجام خود برای سروسامان دادن به اوضا داخلی و مرمت خرابیها ،بیشتر مردم را بنه
قلعهی حس آبناد فرسنتاد (منردوخ 354 :1379 ،مسنتوره .)132 :2005 ،این قلعنه یکنی از
پایتختهای چهارگانه بود که پی

از بنای شهر سنننج در سنا 1046ه.ق ،در کننار قنال

زلم ،پلنگان و مریوان در طی سجههای گذشته ،تختگاه اسالف خسنرو خنان بنود .هننوز دو
سا از شرو آبادانی سننج نگذشته بود که در سا 1172ه.ق ،آزاد خان افغان به تحریک
سلیمان پاشا بابان که یشایر او در حنوالی و حواشنی کردسنتان یلنفخنواری منیکردننج و
خسرو خان به ایشان دستدرازی میکرد ،تسخیر قلعهی حس آباد و سنننج را در برنامنهی
خود قرار داد (مستوره )134 :2005 ،درنتیجه ،آزاد خان سنننج را محاصنره کنرد .پنس از
چنجی درگیری مختصنر و شکسنت لشنکر آزاد خنان ،نیروهنای اردالننی طنی دوازده روز
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قلعهداری ،مان ورود نیروهای مهاجم به شهر شجنج .طی ای منجت ،خسنرو خنان بنا اینزام
سفیری ،مهاجمان را به خرو از سننج تشوی کرد (مصنف .)62 :2536 ،این لشکرکشنی
بننرای آزاد خننان نتیجننهای نجاشننت و وی بننجون رسننیجن بننه مقصننود ،پننس از دوازده روز
محاصره ،سننج را تر

کرد.

 .3-2اوضاع داخلی کردستان در دورهی کریم خان زند (1193 -1176ه .ق)

دوران حمایت محمج حس خان از والی جوان اردالن دیری نپایینج و در ینک نبنرد داخلنی

در استرآباد ،کشته شج .با کشته شجن محمج حس خان ،خسرو خان دریافت که کریم خنان
زنج از او بهدلی داشت رواب نزدیک بنا خنان قاجنار و اطاینت از وی ،آزردهخناطر اسنت
(سننججی )151 :1375 ،ازای رو ،با جم آوری سپاه و استحکام باره و قلعنه ،خنود را بنرای
هر نو رخجاد احتمالی آماده کرد و کوشیج از طری راهبرد دیپلماسی ،با سازش و نزدیکی
به خان زنج که اکنون وارث تا و تخت ایران شجه بنود ،حکومنت خنود را تنجاوم بخشنج.
پیرو ای سیاستها ،در سا 1173ه.ق که موکب وکین الریاینا از چمن سنل انیه گذشنت،
«محض اظهار یبودیت و انقیاد ،پسرش احمج خان را با تقجیمات شایان به دربار کریم خنان
روانه نمنود» (سنننججی 152 :1375 ،وقنای نگنار کردسنتانی )110 :1384 ،بنجی ترتینب،
حکومت خسرو خان با ارسا خلعت و فرمان کریم خان ،با کمنا آرامن

تنا اواخنر سنا

1176ه.ق پایجار مانج .در همی دوران ،سلیمان پاشا با نیروهنای بابنان پنس از ینک حملنهی
نافرجام به کردستان ،به دربار کریم خان پناهنجه شج .شاه ایران که با لقنب وکین الریاینا بنر
امور سل هی کام یافته بود ،والی اردالن را به شیراز احضار کرد و سلیمان پاشا را بهیننوان
حکمران ججیج کردستان روانهی سننج کرد (مردوخ 356 :1379 ،پری .)270 :1381 ،بی
تردیج اختالفات دیرینه میان زنجها و اردالنها و وابسنتگی اردالنهنا بنه خاننجان قاجنار ،در

برتری دادن پاشایان بابان بر والیان اردالن ازسوی خان زنج بیتأثیر نبوده است .مؤلف تاریخ

گیتننیگشننا در حننوادث سننا 1172ه.ق ،از پیوسننت حنناکم بغننجاد و سننلیمان پاشننا ،پاشننای

کردستان بابان به کریم خان زنج و اظهار اطایت آنان سخ میگویج و تأکینج منیکننج کنه

سرداران و گردنکشان آن زمان یکی بعج از دیگری از در اخالص و اطایت نسبت بنه خنان
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زنج درآمجنج (موسوی نامی .)47 :1368 ،وی روایت منیکننج کنه والینت کردسنتان بابنان
مجتها تحت نفو دولت یثمانی بود و سلیمان پاشا ،حاکم ای والیت ،بهدلی رنجشی کنه
از دربار یثمانی پیجا کرد ،به کریم خان زنج متوس شج .او حتی پس از رف سنوء تفناهم
با دربار یثمانی ،همواره خود را از چاکران دربار خان زنج میدانست (همان.)67 :
سلیمان پاشا پس از ش

ماه حکومت در کردستان ایران ،با سنپاهی مرکنب از اردالن و

بابنان بنرای تسننخیر شنهرزور رواننه شننج و پنس از بیننرون راننجن احمنج پاشننا بابنان ،حنناکم
دستنشانجهی وزیر بغجاد ،بر امور آنجا تسل یافت .ای سل ه دیری نپاییج و وزیر بغجاد در
واکن

به دستانجازیها ،در رأس نیرویی بیستهزار نفری برای تنبیه سلیمان پاشا بنهسنوی

کردستان روانه شج (مردوخ .)357 :1379 ،سلیمان پاشا در ای نبرد شکست خورد و پس از
ای شکست ،حکومت

در کردستان دوام چنجانی نیافت و شبانه بهدست فقیه ابراهیم ننامی،

از اهالی اردالن ،کشته شج (سننججی .)153 :1375 ،بنا قتن سنلیمان پاشنا ،خلعنت و فرمنان
حکومت ازسوی وکی الریایا به نام پسرش یلی خان صادر شج .حکومت پاشنای ججینج تنا
سا 1179ه .ق ادامه داشت .نناتوانی او در ادارهی امنور و ینا شنایج پذیرفتنه نشنجن بابنانهنا
ازسوی اهالی اردالن ،1برخی از بزرگان دستگاه اردالن را وادار کرد که درقالنب هی تنی بنه

شیراز برونج و انتصاب مججد خسرو خان اردالن را که در دربار کریم خان بنهسنر منیبنرد،
درخواست کننج (وقای نگار کردستانی .)111 :1384 ،کریم خان زنج همنواره بنا گروگاننان
دربنجش رفتاری شایسته داشت و متناسب با همی رفتنار ،خسنرو خنان توانسنت در حلقنهی
نزدیکان کریم خان نفو کنج و با جلنب نظنر او بنه خنود ،تاحنجی روابن طنرفی را بهبنود
بخشج .خسرو خان در مجت اقامت سهسالهی خود در شنیراز ،ننه همچنون ینک گروگنان،
بلکه بهینوان یکی از والیان چهارگانهی ایاالت بزرگ ایران ،در ردیف سایر بزرگان دربننج
وکی  ،از امتیازات خاصی در دربارش برخوردار بود و یالوهبر زننجگی در خاننهی مجلن ،
روزانننه مقننرری بننرای امننرار معنناش دریافننت مننیکننرد (اردالن .)140 :1387 ،بننا بازگشننت
خسروخان ،پسرش احمج خان بهرسم گرو و دراص برای ضنمانت رفتنار والنی اردالن ،در
« .1مردم کردستان را حالتی است که بنا حناکم بیگاننه اخنتالط نخواهننج و راسنتی بنهجنای نخواهننج آورد» (مسنتوره،

.)139 :2005
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دربار وکی مانج (اردالن .)145 :1387 ،از این تناریخ (1180ه.ق) ،دورهی سنوم حکومنت
خسرو خان در کردستان شرو شج .ای دوره که تا پایان سقوط زنجیه طو کشیج ،آخنری
دورهی حیات سیاسی خان مقتجر اردالن نیز بود .در ای دوره ،دو مس لهی مهنم قابن طنر
است در بعج داخلی ،برنامههای یمرانی حاکم اردالن در ایالت تحت حاکمینت خنود و در
بعج من قهای ،ورود حاکم اردالن در درگیری نیروهای ایران و یثمانی.
 .3-2-1اقدامات عمرانی خسرو خان در کردستان

خسرو خان در دورهی سوم حکومت خود ،به توسعهی اقتصادی و اجتمایی سننج و توابن
آن پرداخت .کشمک ها و درگیریهای طوالنیمجت که پی تر توضیح دادیم ،تصنویری
از تخریب و آشفتگی را از سننج بهجا گذاشته بود .کوچ اجباری و غیراجباری بسنیاری از
مردم شهر به سرزمی بابان و مناط دیگنر ،بنایر ماننجن بسنیاری از زمنی هنای کشناورزی و
تخریب قناتها و مناب آبی ضربهی ویرانگری به مهنمتنری ق نب اقتصنادی من قنه ،یعننی
کشاورزی و دامجاری ،وارد کرده بود ازاین رو ،خسنرو خنان در اولنی اقنجام خنود بنرای
ساخت دوبارهی سننج  ،همکاری اتبا خود را طلبینج .پینرو فرمنان صنادره از داراالیالنهی
سننج  ،بسیاری از مهاجری  ،ازجمله متمولی و ثروتمننجان شنهر کنه در این راه سنرمایهی
آنان میتوانست نق

مهمی در آبادسازی سننج داشنته باشنج ،بنه کردسنتان بازگشنتنج .از

اقجامات دیگر والی ،تعمیر قلعهی حکومتی ،بنای داراالیاله (یمارت بیرونی) که بعجها تاالر
تپوله نامیجه شج و یک حمام ،یک مسجج و چهار باغ را دربر منیگرفنت ،ایجناد یمنارت و
تاالر موسوم به خسرویه و بناهای دیگر بود (سننججی 153 :1375 ،وقنای نگنار کردسنتانی،
 .)111 :1384خسننرو خننان از ابتننجای ورودش تننا سننا 1191ه.ق« ،بننه یننجالتگسننتری و
رییتپروری بهسر برد [ ]...همه از محنت سفر آسوده و بیخوف و خ ر بر بستر اسنتراحت
نمودنج .گفتی که زمان صاحبالزمان است که بجی گونه خلقی در مهج امن و امنان اسنت»
(مستوره .)140 :2005 ،به دلی ای یملکرد والی و رفتارهای یامهپسنج و دور از نخنوت او،
کردهننای اردالنننی بننه وی لقننب خنناندروی ن
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خاندروی

در طی ای یک دهه برای اتبای

رقم زده بود ،به درازا نکشیج و بار دیگنر بنه

دلی اختالفات ایران و یثمانی برهم خورد.
 .3-2-2حضور نیروهای اردالن در نبرد ایران و عثمانی

مقارن با دورهی سنوم حکمراننی خسنرو خنان بنزرگ ،در سنرزمی بابنان ادارهی امنور در

دست محمج پاشا بابان بود .درگیریهای دربار یثمانی طی ای یازده سا در جبههی اروپنا،
مجالی برای دخالت در امور والیات شرقی امپراتوری و مناط سنرحجی اینران نمنیداد .در
ای وضعیت ،برای محمج پاشا بابان فرصتی ایجاد شج که با اسنتفاده از ضنعف دروننی یمنر
پاشا ،وزیر بغجاد که پاشایان بابان مستقیم از آن فرمان میبردنج ،به دربار کریم خان نزدیک
شود تا شایج خود را از یوغ وابستگی به بغجاد برهانج .یمر پاشا که نمیتوانست نسبت به ای
نافرمانیها بیایتنا باشج ،سعی کرد با برانگیخت اختالفات خانوادگی و تحریک برادران او،
احمج پاشا و محمنود پاشنا ،منان تسنل اینران بنر قلمنرو بابنان شنود (اردالن155 :1387 ،
موسوی نامی .)67 :1368 ،محمج پاشا که دربرابر حمالت برادران

تناب مقاومنت نیناورد،

بننه دربننار کننریم خننان پننناه بننرد .کننریم خننان نیننز بننرای کنتننر شننهرزور و انتصنناب مجننجد
محمج پاشا ،در سا 1187ه.ق یلیمراد خان زنج را به مأموریت فرستاد .وی پنس از اسنتقرار

محمج پاشا ،به شیراز بازگشت (قاضنی .)62 :1387 ،گنزارش تناریخ گیتنیگشنا اننجکی بنا

گزارشهای مورخان محلی متفاوت است .در ای گنزارش آمنجه اسنت کنه پنس از منرگ

سلیمان پاشا ،برادرش محمج پاشا هم از روش او ،یعنی تبعیت از خان زننج پینروی کنرد بنه
همی دلی یمر پاشا از رفتار وی بجگمان شج و او را از حکومنت کردسنتان برکننار کنرد و
برادرش محمود پاشا را بهجای او منصوب کرد .طولی نکشنیج کنه حناکم ججینج نینز از در
اخالص نسبت به کریم خان درآمج و حتی از خان زننج یلینه دولنت یثمنانی یناری طلبینج.
کریم خان هم یلیمراد خان را به فرماننجهی سنپاهی منصنوب کنرد کنه از اهنالی گنروس و
صای قلعه و انگنوران و مراغنه تشنکی شنجه بنود و او را بنه کمنک محمنود پاشنا فرسنتاد
درنتیجه جنگ شجیجی بی یلیمراد خان و سپاهیان دولت یثمانی که به یاری پاشای ججینج
آمجه بودنج درگرفت .با اینکه در ابتجای کارزار ،پیروزی از آن سپاه یلیمنراد خنان بنود ،بنا
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اسیر شجن وی بهدلی مستی ،سپاه بیسردارش پراکنجه شجنج .کریم خنان بنرای جبنران این
شکست ،نظریلی خان زنج را مأمور کردستان کرد که تا حجود بغنجاد پنی

راننج (موسنوی

نامی.)68 -67 :1368 ،
براساس روایات مورخنان محلنی ،تنا سنا 1191ه.ق ،کنریم خنان زننج مجبنور شنج در
حمایت از دستنشانجهی خود ،محمج پاشای بابان و دراص برای حفن کنتنر شنهرزور،
چنجی بار دیگر فرمان لشکرکشی به کردستان بابان را صادر کنج اما در سا 1191ه.ق ،بنه
دالیلی که بر ما روش نیست ،محمنج پاشنا نسنبت بنه اینران تغیینر موضن داد و بنه یثمنانی
پیوست .گرچه هیچ گزارشی در مناب محلی از دلی پیوسنت او بنه دربنار یثمنانی مننعکس
نشجه است ،بهنظر میرسج که ت می مالی محمج پاشا بهوسیلهی حس پاشا ،والی کرکنو
و موص ن و اشننتراکات مننذهبی بنننیبابننان کننه کسننی جننز سننل ان یثمننانی را بننه مرجعننی

نمیپذیرفتنج ،در ای تصمیم بیتأثیر نبنوده اسنت (اردالن .)166 :1387 ،نویسننجهی گلشن

مراد که ای واقعه را در سا 1192ه.ق کر کرده ،در دلی ای تغییر موض  ،به ای یبنارت

بسنجه کرده است که «محمج پاشای بابان که از فیض مراتب ح شناسنی بهنره و از بخشن

نعمت سپاسگزاری نصیبی نجاشت ،در ای سا حقوق ینایات خاقانی و رسوم شنکرگزاری
احسانات سل انی را بر طاق نسیان گذاشت و با وکالی دولت روم طری موافقت و با امننای
قری الشوکت ای مرز و بوم راه مخالفت پی

گرفنت» (غفناری .)365 :1369 ،یمنر پاشنا،

والی بغجاد ،با استقبا از ای قضیه ،حکومت قلعهی چواالن را به محمج پاشنا داد و بنرادر او
احمج پاشا را یز کرد .احمج پاشا ناگزیر به کارگزاران دولت کریم خان روی آورد و نزد
خسرو خان اردالن گریخت و از او کمک خواست .خسرو خان نیز از حجود مراغه و قشون
اردالن با فراهم کردن پنجهزار نیرو به کمک احمج پاشنا رفنت (همنان .)365 :محمنج پاشنا
پس از دریافت کمک نظامی از حس پاشا ،در رأس سپاهی دوازدههزار نفری در بهار سنا
1191ه.ق ،به خا

اردالن تجاوز کرد .وی در اولی پیشروی خود ،بانه ،سنقز و قسنمتی از

مریوان را اشغا کرد (قاضی 65 -64 :1387 ،مستوره .)141 :2005 ،خسرو خان کنه منورد
حملهی غافلگیرانهی متحج دیری کریم خان زنج قرار گرفته بود ،برای جلوگیری از ادامهی
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پیشرویهای بابانها ،در رأس سپاهی 1یازم جلگهی مریوان شنج .وی در ینک نبنرد ننابرابر،
شکست سهمگینی خورد و بسیاری از بزرگان و سرشناسان سپاه

کشته شجنج (سنننججی،

 154 :1375مردوخ 359 -358 :1379 ،غفناری .)366 :1369 ،انتشنار خبنر این شکسنت،
کریم خان زنج را برای انتقام از خیانت مذبوحانهی محمج پاشا مصمم کنرد .وی سنپاهی بنه
فرمانجهی کلبعلی خان زننج ،یلیمنراد خنان زننج و والفقنار خنان ،حناکم خمسنه ،رواننهی
کردستان کرد تا با همراهی خان اردالن به کردستان بابان لشکرکشی کننج .محمج پاشنا نینز
ای خبر را به یمر پاشا رسانج و با رایزنی وی ،سنل ان یثمنانی طنی فرمنانی بیشنتر والینان و
حکام یثمانی را مأمور یورش به ایران کرد .با تالش یمر پاشا ،لشکری به تعجاد 42هزار نفر
فراهم شج که با آنچه خود محمج پاشا داشت ،به پنجاههزار نفر رسیج (غفاری-366 :1369 ،
 367قاضی 66 :1387 ،مستوره .)144 :2005 ،لشکر ایزامی کریم خان در نخستی اقنجام،
نیروهای اشغالگر را از سقز و بانه بیرون رانج .محمج پاشا که توان مقابله در خود نمیدیج ،به
سوی شهرزور یقبنشینی کرد .والی اردالن که درپی وی بود ،او را از شهرزور فراری داد .
در سمت دیگر نیز سنپاه زننج تنا کرکنو

را کشنتار و غنارت کردننج و احمنج پاشنا را بنه

حکومت قلعهی چواالن گماشتنج .در ای بی  ،پیامی از دربنار کنریم خنان ،مبننیبنر توقنف
پیشرویها و بازگشت نیروها به کردستان ،رسیج .ظناهراً بابعنالی درپنی برقنراری صنلحی بنا
دربار ایران بود (قاضی 66 :1387 ،غفاری .)368 -367 :1369 ،بهدلی ینجم توافن طنرفی
در ای مذاکرات ،بار دیگر لشکر زنج که در آن موق به حنوالی کرمانشناه رسنیجه بنود ،بنه
دستور وکی الریایا با همراهی سپاهیان اردالن روانهی قلمرو بابنان شنج .این بنار سنپاهیان از
شنهرزور تنا کرکننو

را کشنتار و غننارت کردننج و گننروه بسنیاری را بننه اسنارت گرفتنننج

(مننردوخ .)360 :1379 ،خسننرو خننان پننس از آزادسننازی بسننیاری از اسننرا ،تعننجادی از
خانوادههای ثروتمنج بابان را به کردستان ایران کوچانج .پس از فنرار محمنج پاشنا ،بنرادرش
احمج پاشا با اظهار پیروی از دولت ایران ،توس خسرو خان در شهرزور مستقر شج (قاضی،
 .)68 :1387ای آخری لشکرکشی والی اردالن تا پایان مرگ وکی الریایا بود.

 .1قاضی تعجاد ای سپاه را پنجهزار نفر کر کرده است.
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 .4اوضاع کردستان پس از مرگ کریم خان زند (1193ه.ق)

پس از مرگ کریم خان درسا 1193ه.ق ،به ای دلی که نزدیکان و وابستگان او حکومت

جانشی تعیی شجهی او را نپذیرفتنج ،بار دیگر ایران پس از دو دهه امنیت و آرام  ،توسن
مجییان تا و تخت کیانی به آشوب کشیجه شج .بهدلی گسترهی ای آشوبهنا ،کردسنتان
چنننجی بننار همچننون بسننیاری از والیننات دیگننر دسننتخوش قت ن و غننارت کسننانی چننون
یلیمرادخان زنج و جعفر خان زنج شج .تحوالت داخلی سننج و رویارویی بزرگان خاننجان
وکیلی دربرابر خسرو خان ،در شجت بخشیجن به وخامت ای وضعیت بنیتنأثیر نبودننج بنه
طوری که توط ههای محمجرشیج بیگ وکی بهینوان نفنر دوم دسنتگاه اردالن بنا همکناری
برخی از نزدیکان  ،یلیمراد خان زنج را که مجتی یکهتاز یرصهی قجرت در میان ایضنای
دیگر خانجان زنج بود ،به خل قنجرت والنی اردالن از حکومنت تحرینک کنرد (سنننججی،
 155 :1375قاضی .)71 -70 :1387 ،بهنظر میرسج که خسرو خان پس از مرگ کریمخان
سعی میکرد استقال خود را دربرابر زنجیه حف کنج زیرا در گزارشی آمجه است کنه در
سننا 1194ه.ق ،وی و محمننج خننان ،پسننر اسننمایی والننی لرسننتان فیلننی ،هنگننام حرکننت
یلیمرادخان از اصفهان ،از همراهنی بنا او خنودداری کردننج و والنی لرسنتان ضنم ارسنا
یریضهای ،از یلیمراد خان یذرخواهی کرد و حنجود صنج رأس مادینان و ینکهنزار رأس
گوسفنج بهرسم پیشک

نزد خان زنج فرستاد .یلیمراد خنان بنا ارسنا نامنه و خلعنت بنرای

والی لرستان و پسرش ای ینذرخواهی را پنذیرفت ولنی تصنمیم گرفنت بنرای گوشنمالی
خسرو خان که حتی پس از آن رفتار اقجامی برای جلب نظر یلیمراد خان نکرده و از آمنجن
به دیجار وی نیز خودداری کرده بود ،لشکرکشی کنج اما حوادثی که در همجان و اصنفهان
برای یلیمراد خان رخ داد ،او را از ای تصمیم منصرف کنرد (غفناری.)544 -543 :1369 ،
یلیمننراد خننان بننرای حفن پیونننج والننی اردالن ،بننرادر وی رضنناقلی خننان را کننه بننهدسننت
محمجصادق خان در شیراز زنجانی بود ،آزاد کرد و او را همراه با خلعت و تجارکات شنایان
برای خسرو خان ،به کردستان فرستاد .چنون یلیمنراد خنان بناوجود این اقنجام ،تغیینری در
رفتار خسرو خان نجیج ،تصمیم گرفت او را تنبیه کنج و محمججعفر خان را در رأس نیرویی

2/15/2015 1:46:58 PM

Text [24] ed. 2.indd 114

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 115 /

(در سا 1196ه.ق) برای ای کار و نیز دف سرکشی یبنجال پاشنای بابنان 1فرسنتاد (همنان:
 .)650با نزدیک شجن ای لشکر به همجان ،یبجال پاشا سنقر را تر

کرد و بهسوی قلعنهی

چواالن راهی شج و رضاقلی خان ،برادر خسرو خان که بنا والنی میاننهی خنوبی نجاشنت ،از
فرصت استفاده کرد و با همراه ساخت جمعی از کردهای اردالن تصمیم گرفت خسرو خان
را دستگیر کنج .والی اردالن که از دو سو درگینر شنجه بنود ،نناگزیر بنا تعنجادی اننج
خواص نزدیک خود از بیراهه کردستان را تر

از

کرد ،به اصفهان آمج و در اص ب خاصنه

پناه گرفت .او پس از چنجی ،به شفایت برخی از بزرگان دولت ،توانسنت بنه حضنور خنان
زنج برسج و از یملکرد خود یذرخواهی کنج و با اینکه مورد بخش

واق شج ،تا شن

مناه

دستور خاصی دربارهی وی صادر نشج .وی همهروزه بجون هیچ تشریفاتی ،تنها با ینک نفنر
شاطر و یک پیشخجمت به دولتخانه میرفت تا اینکه بنهوسناطت رکن الجولنه قلنی خنان
زنگنه اجازه یافت با ریایت تشریفات در حاشیهی مجلنس خنان زننج حضنور یابنج .پنس از
رفت خسرو خان از کردستان ،مجتی محمججعفر خنان بنه انتظنام امنور آن ایالنت پرداخنت
(همان.)652 -651 :
گرچه ای انفصا از قجرت طوالنیمنجت نبنود و خسنرو خنان بنار دیگنر بنه حکومنت
کردستان دست یافت ،تنجاییکنننجهی رفتنار وکین در سنا هنای پنی
قجرت

و پنس از اسنتقرار

بود تا باری دیگر رواب میان خانجان زنج و خانجان اردالن را سردتر کننج .بنهدلین

رفتارهننای خسننرو خننان ،ازجملننه درگیننری بننا القل نی خننان زنگنننه بیگلربیگننی کرمانشنناه،
دستانجازی به نواحی همجان و کرمانشاه و اطایت نکردن وی از کارگزاران زنجیه ،جعفنر
خان زنج هم که پس از یلیمراد خان به سل نت رسیجه بود ،نسبت به وی آزردهخاطر شنج و
تصمیم گرفت او را برکنار کنج .خسرو خان اردالن با جعفر خان بنای ناسازگاری گذاشنت
و به دشمنی با خان زنج برخاست .او با کمک خواست از حکام گروس و خمسه ،با فنوجی
کثیر از کردها در حمایت اسمایی خان ،برادرزادهی کریم خنان ،بنا جعفنر خنان جنگینج و
لشکر او را شکست داد .اسمایی خان که ازجانب جعفر خان حکومنت همنجان را داشنت،
سر به شورش برداشت و به سننج رفت و از والی کردسنتان کمنک خواسنت .بنجگمانی و
 .1یبجال پاشا با ترفنجی یباسقلی خان ،حاکم سنقر را کشته و مح و اموا او را تصرف کرده بود.
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سننتیزهجننویی جعفننر خننان بننا حنناکم کردسننتان ،یکننی از یوام ن حمایننت خسننرو خننان از
اسمایی خنان اسنت (شنیرازی 57 -55 :1365 ،غفناری 712 -709 :1369 ،ملکنم:1383 ،
 .)496 ،471 -470بجی ترتیب ،تا پایان حینات سیاسنی یلیمنراد خنان در سنا 1199ه.ق و
لشکرکشیهای دوگاننهی جعفنر خنان زننج بنه کردسنتان ،خسنرو خنان بنهرغنم اختالفنات
خانوادگی و توط ههای خانجان وکی  ،در راستای تحکیم قجرت خود در بحبوبهی ناامنیهنا
و حف کردستان ،به دف تجاوز برخنی از همسنایگان خنود ،ازجملنه القلنی خنان زنگننه،
برآمج که «به ادیای سنل نت پنای در مینجان جنالدت نهناد» (مسنتوره 155 :2005 ،بابنانی،
 52 :1377غفاری .)702 -701 :1369 ،وی پس از ای پیروزی ،از اواخنر سنا 1199ه.ق،
ماننج بسیاری دیگر از سران طوایف و رؤسای یشایر ،از هر ومر داخلی ایران بهره بنرد و
به توسعهی جغرافیایی قاب توجهی دست یافت (مصنف.)75 :2536 ،
با ظهور آقامحمج خان قاجار در سا 1200ه.ق در اف سیاسی -نظنامی صنفحات غربنی
ایننران ،والننی کردسننتان در او اقتننجار بننیسننابقهی بنننیاردالن ،بننرخالف ادیننای برخننی از
مورخان محلی چنون سنننججی کنه وی را بنه انجیشنهی دسنتیابی بنه حکومنت اینران منتهم
میکننج ،به فرمانبرداری از خنان قاجنار گنردن نهناد (وقنای نگنار کردسنتانی-116 :1384 ،
 .)117وی که امیجی به آشتی با خاننجان زننج نجاشنت ،اسنلحه و غننایمی را کنه در جننگ
همجان بهدست آورده بود ،نزد آقامحمج خان فرستاد و پیوننج خنود را بنا او مسنتحکم کنرد
(ملکم .)496 :1383 ،شایج وابستگی و آشنایی دینری مینان اردالنهنا و قاجارهنا و کیننهی
دیرینه از خانجان زنجیه از مهمتری دالی چرخ

خسرو خان بنه مهنمتنری رقینب قنجرت

دربرابر مجییان خانجان زنج باشج .پس از منرگ خسنرو خنان در سنا 1206ه.ق ،حکومنت
خانجان اردالن پس از سقوط زنجیه ادامه یافنت (منردوخ .)371 :1379 ،براسناس گزارشنی

که در رستمالتواریخ آمجه است ،آقامحمج خان در ده سا توانست ننواحی مختلنف کشنور
را تصرف کنج .او در سومی سا آمجن  ،همجان ،کرمانشاهان ،ینراق ،قلمنرو یلنیشنکر،

کردسننتان و لرسننتان را تسننخیر کننرد (آصننف .)455 :1352 ،بناوجود برچیننجه شننجن بسنناط
بسیاری از حکومتهای ملو ال وایفی ،اردالنها با حف رواب بنا خاننجان قاجنار ،ضنم
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کسب مشروییت از وارثان قجرت زنجیه ،توانستنج نزدیک به یک سجه ،همزمان با سنالطی
قاجاریه ،به حکومت خود در کردستان تا سا 1284ه.ق ادامه دهنج.
 .5نتیجهگیری

تحوالت داخلی ایران در محجودهی زمانی پس از منرگ ننادر شناه افشنار تنا اواخنر زنجینه
(1200 -1162ه.ق) ،برای کردستان پیامجهای متعجد اقتصادی ،سیاسنی و اجتمنایی داشنت.
لشکرکشیهای مکرر مجییان قجرت برای تأمی هزینهی جنگهایشان ،فشار بار مالی را که
از دورهی نادر شاه بر دوش اتبا اردالن بود ،بیشتر کرد .همچنی  ،تخریبهای ناشی از این
لشکرکشیها به ازبی رفت قسمت وسیعی از اراضی کردستان و ضنربه بنه مهنمتنری رکن
اقتصادی من قه ،یعنی کشاورزی و دامجاری ،منجر شج .ای مس له رونج رکنود اقتصنادی در
من قه را تنجتر کرد .چشمانجاز خالء قجرت سیاسی در ایران مرکزی و سیاستهای متغینر و
نامشخص مجییان قجرت باین

شنج بسنیاری از امتینازات و حقنوق منوروثی والینان اردالن

نادیجه گرفته شود و یرصهی سیاست داخلنی سنننج بنه صنحنهی کشنمک

قنجرت مینان

اردالن و بابان ،یعنی مهمتری رقینب دیریننهی آننان در آن سنوی مرزهنا ،تبنجی شنود .بنا
استقرار رسمی قجرت زنجها ،حمایت کریم خان زنج از بابانها به دالیلی ،ازجمله اختالفات
دیرینه با خانجان اردالن ،تجاوم یافت .پیامج حضور بابانها که برای منردم اردالن حاکمنانی
بیگانه محسوب میشنجنج و بنا فرهننگ و ویوگنیهنای جامعنهی کردسنتان اینران آشننایی
چنجانی نجاشتنج ،مهاجرت اجباری خنانوادههنایی از طبقنات مختلنف جامعنه و ازبنی رفنت
بخشی از سرمایههای مادی و معنوی را درپی داشت .برقنراری مق عنی آرامن

سیاسنی در

دورهای از حکومننت کننریم خننان زنننج و حضننور خسننرو خننان در رأس قننجرت اردالن،
تاحجودی کردستان را در مسیر پیشرفت اقتصادی و اجتمایی قنرار داد .قصنج نهنایی زننجها
برای حنذف خاننجان اردالن و روابن ننهچننجان مناسنب زننجها و اردالنهنا از ینکسنو و
گسستگی قجرت در حکومت زنجیه پس از کریم خان از سوی دیگر ،بای

شنج اردالنهنا

در اوای سجهی سیزدهم هجری ،برای پیوست به خانجان قاجار کمتری تردیجی به خود راه
نجهنج و با آنان نظارهگر سقوط یکی دیگر از حکومتهای مرکزی در ایران باشنج.
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یبجالحسنی ننوایی و

میرهاشم محجث .تهران :دانشگاه تهران .

 بابانی ،یبجالقادرب رسنتم .)1377( .سیراالکراد در تاریخ و جغرافیای کردساتان .بنه
کوش

محمجرئوف توکلی .چ  .2تهران :توکلی.

کوش

والدیمیر ولییامینوف زرنوف .1 .تهران :اساطیر.

 بجلیسی ،شرف خانب شمسالنجی  .)1377( .شرفنامه :تااریخ مفصال کردساتان .بنه
 بهرامی ،رو ال و پرسنتو مظفنری« .)1390( .کنارکرد ،تقسنیمات و سناختار تشنکیالتی

والینشی اردالن در یهج قاجار» .پژوهشهای تاریخی دانشکدهی ادبیاات و علاوم

انسانی دانشگاه اصفهان .د ججیج .س  .3ش ( 2پیاپی .)10صص .72 -51

 پری ،جان .ر .)1381( .کریم خان زند :تاریخ ایران بین سالهاای 1779 -1747م.
ترجمهی یلیمحمج ساکی .تهران :آسونه.

 چلبی ،اولیا .)1364( .کرد در تاریخ همسایگان .ترجمهی فناروق کیخسنروی .ارومینه:
صال الجی ایوبی.

 روحانی ،بابا مردوخ (شیوا) .)1371( .تاریخ مشاهیر کرد .بهکوش

ماجنج روحنانی.

 .3تهران :سروش.

 زکی بیگ ،محمنجامی  .)1381( .زبدهی تااریخ کارد و کردساتان .ترجمنهی ینجال
روش اردالن .تهران :توس.

 سل انی ،محمنجیلی .)1372( .جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان (ایالت

و طوایف کرمانشاهان) .مقجمهی یبجالحسی نوایی .2 .تهران :سها.
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 سننججی ،میرزا شکرال .)1375( .تحفهی ناصری در تاریخ و جغرافیاای کردساتان.
تصحیح ،مقابله و تحشیهی حشمتال طبیبی .چ  .2تهران :امیرکبیر.

 شیرازی ،اب یبجالکریم یلیرضنا .)1365( .تاریخ زندیه (جانشینان کریم خان زناد).
مقجمه و تصحیح ارنست ب یر .ترجمهی غالمرضا ورهرام .تهران :گستره.

 صجی  ،صفیزاده بورکهایی .)1378 ( .کرد و کردستان .تهران :آتیه.

 قاضی ،مال محمجشریف .)1387( .زبدةالتواریخ سنندجی در تااریخ کردساتان .بنه
کوش

محمجرئوف توکلی .چ  .2تهران :توکلی.

 غفاری کاشانی ،ابوالحس  .)1369( .گلشن مراد .بهکوشن

غالمرضنا طباطبنایی مجنج.

[تهران] :زری .
 کجباف ،یلیاکبر دهقاننواد ،مرتضی و کوروش هادینان« .)1390( .تبینی و مقایسنهی

کننارکرد نخبگننان سیاسننی و ایلننی کُننرد در دورههننای صننفوی و قاجننار» .مجلااهی

پژوهشهای تاریخی دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان .د ججینج.

س  .3ش ( 3پیاپی  .)11صص .58 -29
 کجباف ،یلیاکبر میرجعفری ،حسی و فریجون نوری« .)1390( .بررسی رواب سیاسنی

والینشینان اردالن با حکومت صنفویه» .مجلهی پژوهشهاای تااریخی دانشاکدهی

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان .د ججیج .س  .3ش ( 1پیناپی  .)9صنص -109
.126

 گلستانه ،ابوالحس ب محمجامی  .)1391( .مجملالتواریخ شامل وقایع و رویدادهای
سیوپنجسالهی بعد از نادر شاه و ذیل زینالعابدین کوهمره ملقاب باه امیار در

تاریخ زندیه .بهکوش

محمجتقی مجرس رضوی .چ  .4تهران :دانشگاه تهران.

 مردوخ کردستانی ،شیخ محمج .)1379( .تاریخ مردوخ .تهران :کارنگ.

 مستوفی بافقی ،محمجمفیجب محمنود .)1390( .مختصر مفید (جغرافیای ایارانزماین

در عصر صفوی) .بهکوش

ایر افشار با همکاری محمجرضا ابنویی مهرینزی .تهنران:

انتشارات دکتر محمود افشار یزدی.

 مظفری ،پرستو .)1389( .بررسای مناسابات والیاان اردالن کردساتان باا حکومات

مرکزی قاجار .پایاننامهی کارشناسی ارشج .گروه تاریخ دانشگاه لرستان.

 ملکم ،سر جان .)1383( .تاریخ ایران .ترجمهی میرزا اسمایی حیرت .تهران :سنایی.
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(سالهای 1200 -1160ه.ق)

 موسوی ننامی اصنفهانی ،مینرزا محمجصنادق .)1368( .تااریخ گیتایگشاا در تااریخ

خاندان زند .تحریر و تحشیهی یزیزال بیات .چ  .2تهران :امیرکبیر.

 نیکیتی  ،واسیلی .)1366( .کرد و کردستان .ترجمهی محمج قاضی .تهران :نیلوفر.

 وقای نگار کردستانی ،یلیاکبر .)1384( .حدیقهی ناصریه و مرآتالظفر در جغرافیاا

و تاریخ کردستان .بهکوش

محمجرئوف توکلی .چ  .2تهران :توکلی.

 هادیان ،کوروش .)1391( .جایگاه و کارکرد نخبگان کُرد در دولت مرکزی ،تبیین

مقایسهای دورهی صفویه و قاجار .پایاننامهی دکتری .گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.

 .)1389( ._______ سدههای سروری (نگاهی باه تااریخ و جغرافیاای اردالن).
اصفهان :کنکاش.
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