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  اردالن با حكومت صفويهنشينان واليبررسي روابط سياسي 

 

*** فريدون نوري**  دكتر حسين ميرجعفري*دكتر علي اكبر كجباف  

 

 چكيده

. مي گشت از صفويه باز پس تشكيل آن به ة كه سابقبودهاي محلي عصر صفوي  نشين اردالن از جمله حكومت والي

خاص  به دليل جايگاه حكم مي راندند،  مناطق كرد نشين غرب كشور ازيهاي  قسمت بركه، نشين اين واليحكام 

 نقش قابل توجهي در ان، صفوي، رقيب متخاصموري عثمانيت با امپراقرار گرفتن در مرز ايران ، يعني؛جغرافيايي خود

 مسير جغرافيايي و درنشين در ميدان نبرد و مبارزه   حكومتي اين واليةچرا كه منطق؛  داشتنداين دو حكومتمناسبات 

 هاينشين به تناسب ضعف يا قوت دربار حاكمان اين واليبه همين دليل . قرار داشتوري تدو امپرالشكركشي هاي اين 

 . گرفتند  در پيش مي و همداستاني راعثماني گاه با دولت صفويه و گاه با دولت عثماني سياست همگرايي صفوي و

 اساسي زير پاسخ پرسش صفوي به دو پادشاهاننشينان اردالن با  مالت والياين پژوهش در صدد است تا با بررسي تعا

 :دهد

  با مركز داشت ؟آنانثيري در روابط أنشين چه ت  ضعف يا قدرت حاكمان اين والي.1

واگرايي يا همگرايي واليان اردالن نسبت به سياست هاي دربارهاي صفوي و عثماني تا چه اندازه تابع ميزان قدرت و  .2

 و نابساماني حاكم بر اين دربارها بود ؟ نسجام يا ضعفا

 

 هاي كليدي واژه

 نشين اردالن، صفويه، عثماني، روابط سياسي والي 

 

 مقدمه

  حكمرواييكردستانقسمت هايي از  در مديديكه مدت  بودندگري  هاي حكومت خاندان اردالن از جمله خاندان

منابع در باب . راندند فرمان مي  از ايرانر قرن سيزدهم هجري براين خطه قرن هفتم تا اواخة از نيماين خاندان .كردند

                                            
 kajbaf@ltr.ui.ac.ir                          استاديار تاريخ دانشگاه اصفهان *

  hmj@ltr.ui.ac.ir                                  گاه اصفهان استاد تاريخ دانش **

  دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه اصفهان***
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بدليسي، كه نخستين اثر مكتوب در باب تاريخ كردها متعلق به اوست، معتقد است . منشاء اين خاندان اتفاق نظر ندارند

اني حكومت ايلخانان به جد خاندان اردالن از والت دياربكر و از شجرة خاندان احمد بن مروان بود كه در دورة پاي

اند كه  برخي ديگر از منابع مدعي. رساند وي نسب خود را به پادشاهان ساساني مي. حاكميت جلگة شهرزور دست يافت

 عراق بود و در زمان مغوالن حكومت شهر زور به وي ة نام بابا اردل در ابتدا ساكن سليمانيه اين خاندان بةسر سلسل

ر آنجا شهر هاي كوي،  اي د كلهر و ساختن قلعهة دست اندازي و با در هم شكستن طايفاو سپس به پلنگان. اعطا شد

وپس ازآن،وي قلعه اي را به عنوان مركز حكمراني خود در ارتفاعات  كرد قلمرو خودضميمة رواندز را  وحرير، عماديه

 مناطقي را  نيز اردل پسران و نوادگان او بابادرگذشتبعد از . دامنة غربي كوه هاي اورمان در نزديكي آبشار زلم بنا نمود

ان او بر سر جانشينميان    درگيري با آغازدنبال مرگ تيمور وه ب.  حكومتي او افزودند و به حكمراني پرداختندزةبه حو

دستيابي به تاج و تخت پدر، كه برآيند آن هرج و مرج و آشفتگي در اوضاع ايران و شكل گيري حكومت هاي محلي 

 آمده وجود  بهها و با توجه به شرايط  از ساير قدرتپيرويها نيز به احتمال زياد به  اردالن كنار كشور بود، در گوشه و

به طوري كه در آغاز تشكيل حكومت صفوي با وجود انشعابي كه در قلمرو آنها صورت ؛  قدرت خود افزودند ميزانبر

اقتدار و قدرت . از دولت مركزي تبعيت نمي كردند داشتند كه ي اقتدار و استقالل چنانگرفته بود به گواه منابع آن عصر

اين دوره درست همزمان شد با دوران اوج و . نشين اردالن در عصر هلوخان وخان احمدخان به اوج خود رسيد والي

ا در پيش گرفتن كه ب)  م1633-1597/ قه  1038-996(اقتدار حكومت صفويه، يعني، حكمراني شاه عباس اول 

 930 (هماسبتاز دوران شاه اين در حالي بود كه .  خودنمايي نمي دادةحكمرانان محلي اجاز تمركز گرايانه به سياستي

، وري قدرتمند صفويه و عثمانيتهاي همه جانبه ميان دو امپرا و به دنبال شروع درگيري)  م1579 – 1525/ق  ه 984–

نقش مهمي را در ، واقع شده بودة دو امپراتوري گ ومنازع كه به لحاظ جغرافيايي درجوالنگاه جن،نشين اردالن والي

 ضعف يا قدرت دربار تناسب به  و حاكمان اردالن در تمامي دورة صفويهكردمي  ايفا ن دوقدرت متخاصممناسبات اي

 درصدد است مناسبات  پژوهشاين. كردند  اتخاذ مينسبت به اين قدرت ها  رامركزي سياست واگرايي يا همگرايي

در باب . كند  و بازخواني بررسي، تحليل با تكيه بر منابع اصلي دورة صفويهرا  صفويپادشاهاننشين اردالن با والي

، خلد برين،عالم آراي عباسي، احسن التواريخپيشينة تحقيق بايد گفت منابع تاريخ عمومي دورة صفويه از جمله 

 سيوري، مزاوي ونوايي در زمينة مناسبات ايران و ونيز تحقيقات جديد مانند آثار برن،عباسي تاريخو حبيب السير

نشين و مناسبات آن با صفويان  عثماني بسيار نوشته اند؛ اما به نقش و جايگاه خاندان اردالن، ساختار سياسي اين والي

العات و  اطمستوره اردالن تاريخگرفته تا شرفنامة بدليسي در منابع تاريخ نگاري محلي نيز از . توجه اندكي نموده اند

نشين با  كدام از آثار موجود روابط و مناسبات اين والي اما در هيچ. مطالب مختلفي در باب خاندان اردالن ارائه گرديد

اي به طور اختصاصي پديد  بنابراين، دراين باره نوشته يا مقاله. دربار صفويان به طور مستقل و دقيق بررسي نشده است

اي، گردآوري و  روش پژوهش در اين مقاله به صورت كتابخانه. ت در اين زمينه استنيامده است و اين مقاله گام نخس

 . تحليل اطالعات با استناد به منابع اصلي و مقايسة تطبيقي آنها با كتب مطالعات و تحقيقات نوين است

 

 نشين اردالن موقعيت جغرافيايي و شرايط ژئوپلتيكي والي

هاي جغرافيايي كردنشين ايران است كه حدود و مختصات جغرافيايي و نيز منطقة اردالن يكي از مهم ترين بخش  
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    /      نشينان اردالن با حكومت صفويه  بررسي روابط سياسي والي 

 

---

امروزه اردالن از . مركزيت سياسي و اداري آن در طول مقاطع مختلف تاريخي دستخوش تغيير و تحول گرديده است

حوزة جغرافيايي ايل غرب به استان سليمانية عراق، كه پيشتر مركز فرمانروايي بابان ها بود، و از شرق به بيجار؛ يعني، 

گروس، از جنوب به كامياران و حوزة جغرافيايي ايل كلهر در استان كرمانشاه و از شمال به شهرهاي كردنشين استان 

» اردالن را واليتي بين كرمانشاه و آذربايجان مي داند «تذكرة جغرافياي تاريخي ايران. شود آذربايجان غربي محدود مي

نشين تقريباً اتفاق نظر دارند؛چنانكه  نابع تاريخ محلي نيز در مورد حدود جغرافيايي اين واليم). 215 : 1377بارتولد، (

 تفاوت چنداني تحفة ناصري از حدود جغرافيايي كردستان با مختصات جغرافيايي ارائه شده در حديقة ناصريروايت 

تحفة  تعداد بلوكات هفده و در حديقهدر . نشين است ندارد و اختالف آنها تنها در آمار تعداد بلوك تابعة اين والي

وقايع نگار كردستاني حدود و موقعيت ) 22:1366سنندجي،(گفته شده است »هيجده بلوك حاكم نشين معتبر  «ناصري

كردستان سنندج جنوباً متصل به خاك كرمانشاهان و شمال متصل به «:كند نشين را چنين روايت مي جغرافيايي اين والي

از حد ... قاً متصل به خاك همدان و غرباً به خاك سليمانيه، كه حاال در تصرف دولت عثماني استخاك گروس و شر

جنوب تا به حد شمال بيست و چهار فرسنگ و از مشرق تا به حد مغرب آن پنجاه و شش فرسنگ است و اين بين 

اين مختصات جغرافيايي ). 25 : 1381وقايع نگار، (» الحدود كردستان داراي يك شهر و هفده بلوك و هفده طايفه است

مربوط به دوران متأخر و پس ازواگذاري مناطق غربي جغرافياي اردالن به مركزيت شهر زوراست؛ زيرا بر پاية توصيف 

از شرق «هلوخان اردالن، كه با شاه عباس اول همزمان بود، جغرافياي اردالن  در دوران حكومت حديقهو روايت خود 

رب به اربيل، از شمال به زنجان و از جنوب به كرمانشاهان و سنقر محدود مي شده و مناطق سليمانيه، به همدان، از غ

كه در آن زمان شهر بازار نام داشته، بعالوه كوي، عماديه، رواندوز و شهرزور داخل حد غربي كردستان و گروس نيز، كه 

مركزيت سياسي و اداري ). 28: همان(» ن بوده استدر آن زمان زرين كمر شهرت داشته است، داخل حد شمالي كردستا

نشين اردالن در مقاطع مختلف دستخوش تغيير گرديد؛به گونه اي كه مركزيت آن ابتدا و در اوايل حكومت صفويه  والي

سپس يكي . در منطقة شهرزور قرار داشت كه قلعة زلم به عنوان پايگاه دفاعي محكم امراي اردالن در اين جلگه بنا شد

همان . (نشين را از قلعةزلم به منطقة پلنگان انتقال داد و در آنجا قلعه اي مستحكم بنا نهاد ز حكام اردالن مركز اين واليا

نشين را  يك قرن بعد در اواسط قرن يازدهم هجري، شهر تازه تأسيس سنندج و قلعة حسن آباد مركزيت اين والي). 29: 

انتخاب سنه و «. ز استان كردستان؛ يعني، محل اصلي استقرار اردالن ها استامروزه نيز اين شهر مرك. ازآن خود كرد

باشد، به دستور شاه صفي به وسيلة سليمان خان  احداث قلعه و شهر سنندج، كه چهارمين مركز حكمراني اردالن ها مي

به عنوان پناه گاهي براي مقابله  قلعه هاي پلنگان و حسن آباد اردالن و پس از آن انجام شد كه برخي از حكام اردالن از

 ). 28: 1379قاضي، (» با دولت مركزي استفاده كردند 

رويارويي ايدئولوژيك صفويان و عثماني ها و قرار گرفتن جغرافياي اردالن در ميدان منازعات دو رقيب بر اوضاع 

نشين سبب  يت ژئوپلتيك اين واليموقع. نشين تأثير نهاد وبراهميت ژئوپلتيكي آن افزود سياسي و اجتماعي اين والي

هايي ازآن نزاع ها و رويارويي هاي متعددي را  ها براي تصرف بخش گرديد تا صفويان براي حفظ اين سرزمين و عثماني

تجربه نمايند؛ زيرا اين جغرافيا و ارتفاعات آن براي صفويان به مثابة دژي مستحكم و ديواري تسخيرناپذير در مقابل 

هاي غربي ايران شكل   و پايان ناپذيري بود كه از مسير بغداد و بين النهرين با هدف تصرف بخشحمالت پي در پي

 . ها نيز كليد ورود و دروازة عبور به سوي مناطق دروني قلمرو صفويان بود تصرف آن براي عثماني. گرفت مي
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 )  م1579 -1502/ق ه  984 – 907 (هماسبت شاه  دورةصفويه تا پاياندولت  اردالن با  واليانمناسبات

تواند دليل  هرچند سكوت منابع در اين باره نمي. منابع مطلبي در باب روابط شاه اسماعيل با اردالن ها ذكر نكرده اند

به دليل     ) ق.ه920(رسد كه شاه اسماعيل تا پيش از چالدران  محكمي مبني بر نبود رابطه ميان دو طرف باشد، به نظر مي

تي كه در نواحي مركزي، شرقي و شمال غربي ايران با آن روبرو بود فرصت توجه به اين منطقه را چالش ها و مشكال

 از ميدان منازعة نشين اردالن جغرافيايي والي  قلمروحتي در ماجراي نبرد چالدران نيز به دليل آنكه. پيدا نكرد

به نظر . نشين ايجاد نگرديد بار صفويه واين والي فاصله داشت تعامل پايا و پويايي ميان در صفويه و عثمانيدوامپراتوري

نشين اردالن هنوز در ديدة شاه اسماعيل، بنيانگذار سلسلة صفوي، آن مايه از اهميت و قدرت رانداشت كه  رسد والي مي

الن، بگه بيگ ارد«با وجود اينكه مستوره اردالن مدعي است كه . او در صدد برقراري رابطه با حاكمان اين منطقه برآيد

» حاكم وقت اردالن، با پشتوانة سپاه قدرتمندي كه داشته است به هيچ يك از دو امپراتوري گرايش نشان نداد

اگر ميزان اقتدار و ميل به استقالل در بيگه بيگ آنگونه بود كه . ، اين ادعا به جدمورد ترديد است)45: 1384اردالن،(

ز پشتوانه نتوانست از شكست شاه اسماعيل در چالدران و آشفتگي كند، پس چرا وي با اين ميزان ا مستوره ادعا مي

 ق به سود خود استفاده كند و در صدد توسعة قلمرو خود برآيد؟ ه 920اوضاع پس از سال 

نشين در زمان  نشين اردالن بيانگر اين نكته است كه قدرت و جغرافياي اين والي  سيري در روند تحوالت داخلي والي

بدين صورت كه مأمون بيگ قلمرو حكومتي خود را ميان سه فرزندش، بيگه . ان مدعيان تقسيم گرديدشاه اسماعيل مي

بيگ، سرخاب بيگ و محمد بيگ، تقسيم كرد و دو برادر كوچك تر را به اطاعت از برادر بزرگ تر خود توصيه نمود 

ازاين .ف ميان فرزندان او باال گرفتبا وجوداين،پس از مرگ مامون بيگ اختال). 118: 1373 ؛ بدليسي،37-35: همان(

نشين اردالن در آستانة جنگ چالدران و دهة پاياني حكومت شاه اسماعيل تا حدودي دستخوش منازعات  رو، والي

شرايط به گونه اي بود كه انگيزة الزم در ميان . دروني فرزندان مأمون بيگ شد و انسجام دروني آن دچار آسيب گرديد

به همين دليل منابع نيز هيچ گونه روايتي از .  نزديكي به دربار صفويان وهمنوايي باآن وجود نداشتامراء اردالن براي

 . تعامل اردالن ها با شاه اسماعيل اول ارائه نكرده اند

 دروني طوايف قزلباش منازعاتشاه تهماسب نيز از همان آغاز جلوس بر سرير سلطنت صفويان بامشكالت ناشي از 

ها باآنكه قدرت آن را نداشتند تا از  بنابراين، اردالن. تي براي پرداختن به امور ساير مناطق كشور نداشتروبرو شدو فرص

اشتغال شاه تهماسب به مشكالت درراستاي افزايش قدرت واستقالل خود استفاده نمايند، حاضر و مايل به اطاعت از 

اول حكومت شاه تهماسب اردالن ها تقريباً خود مختار ازاين رو، در دهة .پادشاه خردسال و ضعيف صفويه نيز نبودند

پس از آنكه تدبير شاه جوان بر زياده خواهي هاي توأم با تخاصم . بودند و به طور كامل تابع حكومت صفوي نبودند

اع از قبايل قزلباش غالب آمدووي بعد از ده سال اقتدار خود را در دريايي از خون و با سركوب قبايل تثبيت نمود، به دف

تحت تأثير اهميت . پس شعلة دورة ديگري از منازعات صفويان با عثماني برافروخته شد. مرزهاي ايران پرداخت

شايد بتوان گفت كه . منازعات ميان صفويه و عثماني روابط شاه تهماسب با اردالن ها وارد عرصة جديدي گرديد

ويه از همين دوران آغازشد و تا فروپاشي سلسلة صفوي نخستين تماس مستقيم و مهم حاكمان اردالن با پادشاهان صف

 ). 120: 1373 ؛ بدليسي،40 -36: 1384اردالن،(ادامه داشت

 قانوني      سليمان، كه تنها ازحوزة محدود شمال غربي به ايران حمله كرد، )ق ه 926-918( بر خالف سلطان سليم 
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 به اوج رسيده و به اقتدار عثماني در عصر وي كه ،انيپادشاه قدرتمند عثم، ) م1569 -1527/ ق  ه 974 – 926(

جانبه به مرزهاي غربي ايران  همه صورته  ب، پايان داده بوديياناروپا غربي امپراتوري با مشكالت خود در مرزهاي

ار  ميان ايران و عثماني قرمنازعاتدر كانون  نيز ناخواسته اردالننشين   واليدر طي اين حمالت بود كه. يورش برد

 . گيري كنند  متناسب با شرايط منطقه موضع هم ناگزيرله باعث شد تا واليان اردالنأاين مس. گرفت

و  نشين اردالن  تسخير والي م براي1539/ ق ه 944در سال ن پاشا ي حسفرماندهي به  قانوني سليمانلشكرسلطان 

 درصدد مقابله با سپاه عثماني  بزرگون بيگ ماموارثان اين امر باعث شد تا.اعزام گرديددوم متصرفات مامون بيگ 

و  سرخاب بيگ دوم و دو عموي او،  مامون بيگ، يعني؛ اردالنحاكمان سه گانة ميان ،ن زمانآ در با وجود آنكه. دنبرآي

 موجوديت خود را در خطر مي ديد،  دوم،مامون بيگ،  برقرار نبوداي انهحكم و دوستست م و مناسباتروابط، محمد بيگ

 درگير مسائل داخلي و خارجي متعدد آن هنگامهماسب نيز در ت كه شاه وهاي خود درخواست ياري نمود؛ بويژهاز عم

اما سرخاب بيگ و محمد بيگ به دليل حسادت يا به دليل اينكه متوجه ميزان خطر . توانست او را ياري دهد  و نميبود

  دست كه در مقابل سپاه عثماني، مامون بيگدر نتيجه،. عثماني ها نشده بودند به در خواست مامون بيگ وقعي ننهادند

و پس از آن، تنها راه نجات را پناهنده شدن از سپاه عثماني شكست خوردق  ه 944طي جنگي در سال ،تنها مانده بود

كه باب اما از آنجا . به باب عالي پناهنده شدبه حسين پاشا وگردن نهادن به اطاعت از دولت عثماني دانست؛ بنابراين، 

عالي پناهنده شدن سردار شكست خورده را چندان سودمند نمي دانست وسلطان سليمان نيز خود را از همكاري چنين 

با حبس مامون بيگ در . زنداني شد در آنجا دستگير و قدرت هاي كوچكي درفتح ايران بي نيازمي ديد، مامون بيگ

 و تداوم حكمراني خود نسبت به باب عالي  موجوديتي حفظعثماني محمد بيگ، كه ديگر خطر را لمس كرده بود، برا

 ). 119: 1373 ؛ بدليسي،43و41:1384اردالن، (د اظهار اطاعت كر

گرفتاري مامون ازبه محض اطالع  بر خالف برادرش، محمد بيگ، به فرمان دولت عثماني گردن ننهاد و رخاب بيگس

 نسبت  با دور انديشي توأم با احتياط را تصرف و، محمد بيگ، خود كوچكربرادو بيگ به دست سپاه عثماني قلمرو او 

 حكومت به همگرايي سرخاب بيگ شايد بتوان گفت كه اين چرخش سياست و. هماسب اظهار اطاعت كردتبه شاه 

اش  برادرزاده حكومتي برادرو قلمرواي بود كه در تصرف   اقدامات توسعه طلبانه مشروعيت بخشيدن بهخاطره  بصفويه

از . براي باب عالي قابل تحمل نبوده بود؛ رفتاري كه در آن شرايط به هيچ وجه  انجام دادن جلب نظرشاه صفويبدو

 با گشاده تغيير موضع از اين ،عليه عثماني بودتقويت جبهة خود و ي  كه در صدد يارگير،هماسب نيزتشاه سوي ديگر، 

 م براي سركوب 1542/ ق ه 947 در سال باب عالي). 120: 1373؛ بدليسي،45: 1384اردالن،(رويي استقبال كرد 

 و  آزاد شده بودندزندانكه تازه از، سپاهي را به فرماندهي محمد بيگ و مامون بيگو تصرف قلمرو او سرخاب بيگ 

در واكنش به اين اقدام، . روانه كردبه آن سو  انگيزة زيادي براي باز پس گيري قلمرو حكومتي خود داشتند، تجهيز و

 : 1378؛ صفي زاده، 14: 1379؛ قاضي، 1336  /2 ،1384روملو، (هماسب تقاضاي كمك كرد تخاب بيگ نيز از شاه سر

 و عقب راند و پس از آن با اقتدار تمام والي ايالت كست دادشرابا كمك نيروهاي ارسالي شاه سپاهيان عثماني و ) 489

 . كردستان شد

)  م1551/ ق  ه 956(در ماجراي طغيان برادرش كه شاه ر ارتقا يافت  آنقدهماسبتشاه در نزد سرخاب بيگ جايگاه

 كه پس از پناهنده شدن به عثماني و شكست از سپاه ،القاص ميرزاشاهزاده   سركشيازشفاعت وي رابراي چشم پوشي 
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به حاكم  شاه صفوي  ويژةله حاكي ازعنايتأاين مس. پذيرفت،  مريوان پناه برده بودةسرخاب بيگ در قلعبه صفوي 

 1373،122 بدليسي،؛ 338 :1363حسيني قمي، ( دارد از تاريخ صفويان حكايتاردالن و همگرايي دو طرف در اين عصر

هماسب به پاس اين خدمت هر ساله مبلغي به ت شاه .)116-113  :1370؛ عالم آراي شاه تهماسب، 34 :1367قزويني، ؛ 

بدليسي در باب نتايج اقدام سرخاب  .)102و100  :1369شيرازي،  ؛1:1377/122تركمان،( سرخاب بيگ مي فرستادةخزان

در مقابل اين نيكو خدمتي شاه طهماسب هر ساله موازي « : بيگ در تسليم نمودن القاص ميرزا بدون درگيري مي نويسد

رايي و به دليل همگ). 122: 1373بدليسي،(» يك هزار تومان از خزانة عامره در وجه انعام به سرخاب مقرر نمود 

هاي پاياني حكومت شاه  هاي دولت عثماني براي والي نشين اردالن تا سال مزاحمتهمنوايي سرخاب با دربار صفويان 

اين حمالت را دفع بتواند هماسب به سرخاب بيگ سبب شد تا او ت شاه بي دريغهاي  كمكاما ؛هماسب ادامه داشتت

  .)1371: 1384روملو،(نمايد 

 

/ ق ه 996-984 (محمد خدابندهسلطان  شاه اسماعيل دوم و اندر دوربا دولت صفويه ن  اردالمناسبات واليان

 )  م1591 - 1579

ميان فرزندان و نوادگان اوبرسر جانشيني نزاع در گرفت و قلمرو اردالن ) ق ه 975(به دنبال مرگ سرخاب بيگ 

چند سال بعد و با مرگ شاه . نبال داشتاين مسأله خود ضعف اردالن ها را به د. دستخوش آشوب و هرج و مرج گشت

قلمرو صفويه نيز به علت منازعات جانشيني و رقابت قبايل قزلباش براي به تخت )  م1579/ق  ه 984(تهماسب 

. نشاندن شاهزادة مورد نظر خود دچار آشوب و هرج و مرج شد و ماجراهاي آغاز حكومت شاه تهماسب تكرار گرديد

لوس اسماعيل دوم به تخت سلطنت و اقدامات بيرحمانة او در حذف مدعيان قدرت پايان اين منازعات سرانجام با ج

 حكومت كرد ؛ يعني، كمتر از شش ماهمدت كوتاهياو،  پسربزرگ پس از مرگ سرخاب بيگ، سلطان علي بيگ،. گرفت

 ،بساط بيگازاين رو . نتوانستند جانشين پدر شوند اندكعلت سنه  ب،هلو خان و تيمور خان، وبعد از مرگ اوپسرانش

شرف روايات .  هلوخان و تيمورخان اردالن عليه بساط بيگ شورش كردندمدتي بعد. قدرت رسيد به ،علي برادر سلطان

 ي دخترنوادگانند وداشت پيوند سببي واستاجلقزلباشان  كه با،سلطان علي بيگ اردالن كه پسران ن استايحاكي از نامه 

 123:1373بدليسي، (. دندبر پناه  دومثي به درگاه شاه اسماعيلوبه دادخواهي حكومت مور ،منتشا سلطان استاجلو بودند

هاي دخالت شاه   زمينهدر آن شرايط با توجه به اختالفات دروني ميان خاندان اردالن .)641 :2002؛ ئه لحوسيني، 

پاسخ   و تقاضاي آنان را براي كمك بياو در اين زمينه اقدامي نكرد؛ اما فراهم بود در امور داخلي آن واليت اسماعيل

 .  چنين كاري را ندادفرصتالبته شايد مدت كوتاه سلطنت به او. گذاشت

 ةو ظاهر شدن آثار ضعف و فتور در چهر) م1580/ق  ه 985 (بامرگ شاه اسماعيل دوم و جلوس شاه محمد خدابنده

)  م1598 – 1577/ ق  ه 1003 – 982 (د عثماني به سلطان مرا، حاكم وقت اردالن، تيمور خان اردالن،حكومت صفوي

 ندارند ها  آنها در برابر عثماني ازچرا كه مي دانست صفويان و خدابنده قدرت الزم را براي حفاظت؛ اظهار اطاعت كرد

 از سوي ديگر، سلطان مراد نيز، كه اقتدار. يورش برند به مرزهاي غربي  داشتندقصددرحالي كه عثماني ها  و حال آنكه

 از اين قضيه زمان سليمان را نداشت و برهمكاري و همياري قدرت هاي محلي و مرزي براي حمله به ايران نيازمند بود،

رابه خاني ملقب كرد و هر ساله مبلغ صد هزار آغچه زر براي او مقرري برقرار و از لحاظ و تيمور خان شدخرسند 
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تنها به  كه قلمرو خود را ميان چهار فرزندش تقسيم كرده بود، تيمور،. جنگ افزار و خوار و بار هم به او كمك نمود

بلكه با استفاده از فرصت و با آگاهي از ضعف دربار صفوي و ،  نكردبسندهاظهار اطاعت نسبت به دولت عثماني 

و   و كرمانشاه، سنقر، دينور، قسمتي از صحنهنمودمشكالت فراروي آن شروع به توسعه طلبي در مناطق غربي كشور 

 م،تيمورخان به متصرفات عمر بيگ، 1588/ ق  ه 993در سال  .)19: 1379قاضي، (د قلمرو خود كرة را ضميمگروس

توسعه طلبي تيمور خان در مناطق . حاكم كلهر، حمله برد و او را مجبوركردكه به شاهوردي خان، حاكم لرستان،پناه برد

يگر والي توسعه طلب و خود مختار مناطق غربي  د و حاكم لرستان،درگيري او با شاهوردي خان غربي به

 از و در منازعات ميان آن دوشاهوردي خان موفق شد تيمور خان اردالن را شكست دهدو اسيركند. ر،انجاميدكشو

 و با نمودبا وجود شكست تيمور در نهايت احترام با او رفتار خان وردي هشا. جلوگيري نمايدتوسعه طلبي هاي او 

در . فرستادسياه منصوري، حاكم زرين كمر،  ، دولتيار خان دولت صفويةجهيزات او را به مقابله با نمايند سپاه و تارسال

 وجود ،كرده بودراآغاز با توجه به ضعف دولت صفوي توسعه طلبي در مناطق غربي كشور  خان، كهورديهواقع شا

 او را عليه شاه صفوي تحريك بنابراين،. مي ديد خود سود به  و يك كانون مخالفت با شاه صفوية به مثاب راتيمور خان

  :1381وقايع نگار، () 1591/ق ه 996. (كشته شد صفويدولت   فرستادةدر جنگ باسرانجام اما تيمور ؛ و ياري مي داد

 هلوخان در دو سال اول. رديد جانشين اوگ،لوخانهو برادرش ) 20- 19: 1379 ؛ قاضي،125: 1373بدليسي،؛  100

 . كرد اظهار اطاعت،  سلطان وقت عثماني،بت به مراد سومحكومتش نس

 

 )  م1633 – 1591/ ق ه 1038- 996 ( شاه عباس اولدورةصفويه در دولت  با واليان اردالنمناسبات 

او ابتدا .  بر مسند والي گري اردالن تكيه زدبه تخت سلطنت صفويان، هلو خان اردالن همزمان با جلوس شاه عباس اول

ها نيز خودسري پيشه كرد و بر روابط و مناسبات   اطاعت نسبت به شاه عباس درنگ نمود و در تعامل با عثمانيدر اظهار

رسد هلو خان با آگاهي از  به نظر مي .)265 : 1366منجم، (سرشار از اطاعت پذيري دوران برادرش با آنان پايان داد 

 از آن جمله دل مشغولي او به منازعات دروني و -ضعف حكومت صفويه و مشكالت بسيار آغاز سلطنت شاه عباس 

 و نيزآگاهي كامل از اوضاع دروني و –زياده خواهي سران قزلباش و از آن مهم تر درگيري هاي او با اوزبكان در شرق 

و از بين رفتن اقتدار دوران سليم )  م1598 -1577/ق  ه 1003 – 982(ضعف حاكم بر دربار عثماني در دورة مراد سوم 

و سليمان قانوني به اين انديشه افتاده بود كه در قلمروخويش بدون گردن نهادن به فرمان شاه ايران يا سلطان عثماني 

وي در قلعة پلنگان مستقر شد و بر آبادي و «. حكمراني كند و به ادارة امور و افزايش قدرت خود مشغول گردد

صفي زاده، ( »ن را تعمير و به جمع آوري سپاه مشغول شداستحكام آن افزود و قلعه هاي زلم، حسن آباد و مريوا

 حسين ، بي درنگو ثبات و آرامش را در كشور برقرار كردچيره شد از آنكه برمشكالت  پسشاه عباس) 492:1378

در مقابل سپاهيان هلوخان شكست  اما سپاه حسين خان.  دفع هلوخان اعزام نمود به را با سپاهي،والي لرستان، خان

  با سپاهي، شاه عباس با شنيدن اين خبر بي نهايت خشمگين شده.)29: 1381وقايع نگار،( و كاري از پيش نبردخورد 

 زنگنه ميان شاه عباس و  علي بيگ زنگنه مشهور به آلي باليري گ اما ميانجي؛قصد سركوبي هلو خان را نمودكارآزموده 

 ).51:1384اردالن، ( جلوگيري شدگيري نبرد  هلو خان از شكل
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قدرت در منطقه ترازوي  ة كفدرآن زمان زيرا ؛ با شاه صفوي را نداردرويارويي توان  كهپي برده بودبه درستي هلوخان 

عالوه بر اين، شاه عباس نيز با رفتار خود در سركوب مدعيان قزلباش از يك طرف . سنگيني مي كرد شاه عباس سودبه 

عليه اوزبكان و عثماني ها از طرفي ديگر عزم توأم با درايت خود را براي و با فرماندهي مستقيم نبردها در شرق و غرب 

بيني و  اين واقعيات موجب شد هلوخان با واقع. تمركز امور و مقابله با هرگونه سركشي و خود سري نشان داده بود

وانه و اشفاقات نمايد و شاه نيز او را به نوازش هاي خسر نسبت به شاه عباس اظهار اطاعت براي حفظ قدرت خود

هلو خان براي استحكام رشتة مودت و جلب اطمينان بيشتر شاه عباس فرزند خود، خان احمد . پادشاهانه سر افراز نمود

در ميان اوالد او به سخاوت و شجاعت و خوبي صورت و پاكي سيرت ممتاز بود، را با «خان، كه به روايت منابع 

بعد از شرفياب شدن به حضور ماهر النور مورد عطايات گوناگون و . ردپيشكش هاي اليق روانة دربار شاه عباس ك

 وجود شاه قدرتمند دليلن زمان تا پايان مرگش به آ هلو خان از ،در واقع). همان جا(»مشمول عنايت از حد فزون شد

ياست هاي باب از همين رو، انگيزة وي براي  همگرايي با س.  قدرت نمايي در منطقه را نيافتةگاه اجاز صفوي هيچ

رسد افزايش اقتدار و توان نظامي شاه عباس مهم ترين عامل در همگرايي و همنوايي هلو  به نظر مي. عالي از بين رفت

 . خان اردالن با دربار صفويان بود

 نشين و جايگاه آن در مناسبات و منازعات ايران و  با آگاهي ازاهميت اين والي كردن هلو خانطيع از م پسشاه عباس

گسترش نفوذ صفويان در اين  براي عثماني و نيز با عطف به قدرت خانوادگي و تاريخي اردالن ها در اين دوران

 بدين وسيله با آنان پيوند سببي و  در آورد وخان احمد خان را به ازدواج ،زرين كاله خاتون،، خواهر خودنشين والي

 صرف آموزش خان احمد خان جوان نمود و او را در لشكركشي عالوه بر آن،وي وقت زيادي را. خويشاوندي برقرار نمود

البته . هاي نظامي خود شركت داد و عقايدش دربارة حكومت، اصالحات و سياست هاي تمركز گرايانه را به اوالقاء كرد

  .)58  :1376كينان، ( در دربار شاه به عنوان گروگان باقي ماند سرخابفرزند حاصل از اين ازدواج به نام

اه عباس، كه با زيركي خاص خود ميل به خود سري و حكمراني تقريباً مستقل هلو خان را از ياد نبرده بود، از اين ش

او با استفاده از حضور . وصلت سياسي براي گسترش سلطة خود بر قلمرو فرمانروايي اردالن ها نهايت استفاده را برد

ني پدر برانگيخت و از او خواست تا به هر طريق ممكن پدر را از خان احمد خان در دربار، وي را به مخالفت با حكمرا

در خلوت شاهانه بدو «: آن چنان كه مستوره گفته است. نشين را در دست گيرد قدرت خلع نموده، خود زمام امور والي

اين دولت گفت كه سالهاست مرا آرزوي پدرت در دل و به علت متانت قلعه و حصارهاي كردستان اكنون كه شما را بر 

عليه انتصاب كامل است و هر گاه از حضور پادشاهي راهي به واليت رسيده، به لطايف الحيل هلو خان را روانة دربار 

» شهرياري سازي و خود بر امر رياست پردازي، باعث مزيد اتفاق خديوانه و ترقي جاه منزلت خواهد بود

بازگشت به منطقة اردالن طي يك اقدام كودتا گونه پدر را از بدين ترتيب، خان احمد خان پس از ). 53: 1384اردالن،(

 . واليگري خلع و خودبر مسند فرمانروايي اردالن جلوس كرد

زيرا از هنگامي كه هلو  ؛روابط دوستانه ميان حاكمان اردالن و شاهان صفوي در عصر خان احمد خان به اوج خود رسيد

او را روانة اصفهان نمود شاه عباس با درايت و دورانديشي او را بر خان براي نشان دادن وفاداري خود به صفويان 

اساس اسلوب مورد نظرخود و همچون يك قزلباش وفادار تربيت نمود و در نهايت نيز براي اطمينان از وفاداري كامل 

كه به كردستان بازگردد و پدرش، او به صفويان خواهر خود را به عقد او درآورد و چنانكه گفته شد از او خواست 
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از آنجا كه خان احمدخان . خان احمد خان نيز چنين كرد. هلوخان، را به اصفهان بفرستد و خود جانشين او شود

توان گفت كه عصر وي سر  رسيد، مي نخستين والي اردالن بود كه به داللت و حمايت مستقيم شاه صفوي به قدرت مي

 آن روابط و مناسبات ميان دولت مركزي صفويان و حكومت محلي اردالن به شكل يك آغاز دوران نويني بود كه طي

فرآيند ارتباطي مركز  پيرامون عينيت يافت؛ به گونه اي كه خاندان اردالن در عصر وي در زمرة تأثير گذارترين 

توان گفت  مي. ا مي نمودندحكمرانان محلي مطيع دربار صفوي اوامر ملوكانة آنان را در حفاظت از مرزهاي صفويان اجر

نشين اردالن جاري شد و شايد به همين دليل  درست از آن دوران بود كه قدرت و فرمان هاي پادشاهان صفوي در والي

بود كه برخي ازمحققان معاصر بر اين باورند كه تا پيش از دوران شاه عباس اول كردستان را نمي توان جزء قلمرو 

اما اندكي بعد، اين روابط و مناسبات با اقدام نابخردانة شاه صفي در كور كردن ). 120 :2537برن، (صفويه به شمارآورد 

شايد به دليل همگرايي كامل و اطاعت . سرخاب بيگ، فرزند خان احمد خان، به پايان آمد و رنگ نزاع به خود گرفت

د كه در زمان وي اردالن ها مذهب خود، خان احمد خان از شاه عباس اول بود كه برخي از محققان معاصر بر اين باورن

چرا كه يكي از شرايط كسب عنوان  ؛)531 :2005مسته فا، : براي نمونه نك(شافعي، را رها كردند و به تشيع گرويدند 

والي و    بهره مندي از مزاياي اين منصب كليدي در ساختار حكومت شيعي مذهب صفويه برخورداري از مذهب تشيع 

هاي گرجستان از بيشترين اختيارات برخوردار شود؛ از  خان احمد خان به تشيع گرويد تا همانند شاهزادهبنابراين، . بود

در تغيير ). 136 / 1 : 1345شاردن، (ماليات معاف و به محض جانشيني پدر از امتيازات والي بودن نيز بهره مند گردد 

ي نقش داشت؛ اما شواهد و قرائن بيانگر اين است كه هاي سياسي بيش از اعتقادات درون مذهب خان احمد خان انگيزه

انتخاب نوع نام ها و خاكسپاري برخي از واليان اردالن . برخي از امرا و واليان اردالن نيزبعدها به مذهب تشيع گرويدند

رش تشيع در تواند به عنوان برخي از نشانه هاي گست در عتبات عاليات، كه منابع مختلف بارها بدان اشاره كرده اند،مي

 نظام اياالت در به همين دليل است كه رهر برن در كتاب .)55 : 1377باباني، (ميان واليان اردالن مورد توجه قرار گيرد 

عالوه بر او، ) . 143: 2537برن،(» خاندان اردالن از ازمنة قديم شيعه مذهب بوده اند« مدعي است كه دورة صفويه

جمهوري  و ويليام ايگلتون در كتاب كرد و پيوستگي نژادي اواسمي دركتاب محققان معاصر ديگري همچون رشيد ي

 ).75 : 1361 ؛ ايگلتون، 123:ياسمي، بي تا (اردالن ها را شيعه مذهب دانسته اند كردستان 

 كه از زمان خان احمد خان روابط حكومت محلي اردالن با دولت مركزي به مرحله اي تازه آنچه مسلم است اين است

خان احمد خان با تبعيت از شاه صفوي و با درآن زمان، . نهاد وبه عالي ترين سطح ممكن از همگرايي نزديك شدگام 

 تصرف بغداد شد و آنجا را نيزةو سپس روانكردكركوك حمله و آنجا را فتح به توجه به ضعف حكومت عثماني 

 كه با عنوان ، از نقش خان احمد خان اردالن ق ه1020 سال در شرح وقايعتاريخ عباسي .)1671  :1377تركمان، (كرد

هاي كردهاي مكري سخن  شورش خان احمد سلطان از او ياد كرده در پي گيري سياست دولت مركزي در مقابله با

يادشده خود نشانه اي ديگر از وقايع همراهي وي با سياست هاي دربار صفوي در ) 413: 1366منجم،(ه است گفت

عنوان تقسيم قلمرو شاه عباس به پنج با آنچه ،كلرد. ن حكمران محلي با دولت مركزي است ايهمداستاني و همنوايي

چرا ؛  نداشت،منافاتي ويژه اردالن،حكومت هاي محلي با تداوم حيات) 158 :1363كمپفر، (منابع آمده است   درايالت

 اردالن ةدر منطق) حمد خانهلو خان و پسرش خان ا(ن عصر دو تن از مقتدرترين حاكمان محلي اردالن آكه در 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 1390، بهار)9پياپي(هاي تاريخي، دورة جديد، سال سوم، شمارة اول  پژوهش/        

 

118

و اقتدار ة قلمرو  بلكه به عكس به توسع،محدود نشد ات آنها اختيار دامنة قدرت وةحكومت مي كردند كه نه تنها حوز

 . خويش نيز پرداختند

 

 ) م1730 – 1633/ ق ه 1135-1038 ( شاه صفي تا پايان حكومت صفويدورة از با شاهان صفوياردالنواليان  مناسبات

 ، فرزند زرين كالهاو اين بهانه كه ه ب،در كور كردن سرخاب فرزند خان احمد خان) قه 1052-1038 (ام شاه صفياقد

 به اشته باشدددر سر منتسب بودن به صفويان هواي سلطنت و بيم آن مي رفت كه به دليل   بود ،خواهر شاه عباس

با وجود سكوت بيشتر منابع تاريخ  .)239  :1372اني، واله اصفه (دادپايان ها   صفويان با اردالنةمناسبات دوستان

عمومي دورة صفويه و فقدان وحدت نظر در ميان منابع ديگر در كوركردن سرخاب، قرائني همچون سلوك شخصي شاه 

صفي و عاري بودن او از تدابير دورانديشانة جد خود، شاه عباس، و نيز تغيير روية سياسي خان احمد خان در تعامل با 

 كه به جنگ با شاه صفي و تغيير مركز حاكميت اردالن به دست وي -ويان و تمايل او به تبعيت از عثماني هاصف

 چنانكه شريف قاضي مدعي است - بيانگر اين است كه شاه صفي وي را نابينا كرد و نه شاه عباس اول -انجاميد

مد خان نخست بيمار شود و تعادل خود را از شوك حاصل از اين اقدام موجب گرديد تا خان اح .)25 : 1379قاضي، (

 مسير همنوايي و همداستاني با ودست دهد؛ اما ماجرا به اينجا ختم نشد و او پس از بهبودي عليه صفويان شوريد 

پس از در اين باره نوشته اند . شرح اين واقعه در منابع مختلف با ماهيت يكسان آمده است. عثماني ها را در پيش گرفت

وتاز خود قرار داد و   تاختة مناطق غرب ايران را صحن،دنيخان احمد خان بساط موافقت با سلطان روم گسترا«آنكه 

هايي از مناطق غرب ايران را   با استفاده از ضعف شاه صفي توانست قسمتاو .)65: 1384اردالن، (»اعالم استقالل كرد

  .)239: 1372واله اصفهاني،؛  57  :1367قزويني، ( تصرف نمايد

، حمايت ي بود كه شاه عباس اول تصرف نموده بودمناطق شهرهاو يري گن زمان در صدد باز پسآ كه در ،دولت عثماني

 ةوجه،  بود برخاسته دربار ايرانت با مخالف بههاي انتقام جويانه وشخصي ه كه اينك با انگيز،از خان احمد خان اردالن را

براي سركوب وي آماده و سپاهي را بالفاصله  اين اقدام خان احمد خان ه واكنش بصفي درشاه . همت خويش قرار داد

ولي ؛  به مقابله با سپاه شاه صفي رفت ها با كمك گرفتن از عثماني نيزخان احمد خان. كردمرزهاي غربي كشور ةروان

 128: 1376،كينان(به موصل منتقل كرداز حسن آباد  پايتخت خود را  بود كهدنبال اين شكسته شكست خورد و ب

اخة اول در  ش.شدتقسيم   شاخه به دو اردالن عمالًنشين والي ،به موصلاز حسن آباد حكومت مركز  با انتقال .)130و

محدودة اصلي جغرافيايي تحت حاكميت اردالن ها قرار داشت كه حكمراني آن در دست فرزندان سليمان خان، پسر 

 . عموي خان احمد خان، بود

ق ه 1068 – 1046( در آستانة نبرد مريوان و به هنگام طغيان خان احمد خان سليمان خان را اندكي پيش شاه صفي

اين اقدام سرآغازي براي شكل گيري زمينه هاي . به حاكميت مناطق شهرزور و اردالن منصوب نمود)  م1663 - 1641/

موصل به رهبري خان شاخة دوم در ). 70:1384اردالن،(انشقاق ميان اردالن ها بر سر دستيابي به كرسي حكمراني بود 

و از جانب دولت  در حوزة حكمراني او بود و مناطق تابعة آنهاكركوك هاي موصل وشهر خان تأسيس گرديدكه احمد

حكمراني دوباره در هايي براي   تالشخان احمد خان گاه به كمك و با تحريك عثماني ها. عثماني حمايت مي شد

ه سپري ي عمر خود را در سليمانةو بقينگرفت اما از اين اقدامات نتيجه اي ؛ انجام دادن ها سراسر قلمرو جغرافيايي اردال
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مردوخ كردستاني، (اندكي بعد، او در موصل درگذشت و جسدش در مقبرة يونس نبي در نينوا به خاك سپرده شد . كرد

 ). 27: 1379 ؛ قاضي،106: بي تا

هلوخان براي دستيابي به حكومت و درخواست كمك از صفويان به هرچند پيش از خان احمد خان، تيمور خان و 

رسد كه تا قبل از به قدرت رسيدن خان احمد خان، فرايند جانشيني و  دربار شاه اسماعيل دوم رفته بودند، به نظر مي

ي جدي به تأييد قدرت يابي امراي اردالن از وابستگي مطلق به اوامر ملوكانه و دريافت فرمان انتصاب يا حتي از وابستگ

تنها در دورة خان احمد خان و پس از اقامت او در دربار و . نياز بود و مشروعيت بخشي از جانب دولت مركزي بي

برقراري پيوند نسبي با خاندان صفوي بود كه انتصاب امراي اردالن از سوي شاهان صفوي آغازشد و بعدها نيز تداوم 

 اين دوره را روايت كرده اند به روشني آمده است؛ چنانكه شريف قاضي در اين دگرگوني در منابعي كه اخبار. يافت

خان احمد خان به امر شاه عباس به ايالت «:  در باب انتصاب خان احمد خان چنين مي نويسدزبدة التواريخ سنندجي

 ).24: 1379قاضي،( » اردالن سرافراز گرديد 

ان و شكست حاكم اردالن و انتقال مركز فرمانروايي او از حسن با وجود تيرگي روابط ميان شاه صفي و خان احمد خ 

آباد به موصل شاه صفي به دليل نفوذ و اهميت فراوان خاندان اردالن درصدد برنيامد آنان را از صحنه سياست محوكند؛ 

ت را در مصلحبنابراين شاه صفي . امري كه حتي در صورت تصميم وي به انجام آن ممكن بود به آساني محقق نگردد

 خان احمد ويپسر عم، يكي از نوادگان تيمور خان به نام سليمان خانو چنانكه گفته شد ها ديد  تداوم حكمراني اردالن

  الزم براي تداوم حكمراني اردالن و سليمان خان را شرطصفياز آنجا كه شاه . وب كردص را به حاكميت اردالن من،خان

 قرار داد ،كه نماد قدرت اردالن بود زلم، مريوان و پلنگان،  حسن آباد،تسخير ناپذير برچيدن دژهاي

 خود را به مركز حكمرانيرا نابود و  دژهاناگزير   خان سليمان،)49: ؛ مردوخ كردستاني، بي تا51و49:1384اردالن،(

 از دست دادن  كه با، به بين النهرين سليمان خان م1643/  قه 1048 سلطان مراد چهارم در ةبا حمل. سنندج منتقل كرد

 وانفعال شاه صفي در برابر حمالت عثماني ي تحركاندكي بعد، بي. از عثماني شكست خورد،دژها آسيب پذير شده بود

، اين صلح.  ق را فراهم آورده 1049 زمينه هاي صلح  تأثير فرسايشي اين منازعات طوالني بر توان نظامي دو كشورو

صورت نسبي در ه  بهرچنداي منظم ميان دو كشور پايان داد وآرامش را به نبردهكه به معاهدة ذهاب مشهور گشت، 

 منازعات ة ادامناتواني دوامپراتوري دراز ضعف بنيه و  بيش از هر چيز آرامشالبته اين . برقراركردمرزهاي غربي 

هاي   جنگتندتمايل و توانايي نداشكدام از دو طرف  هيچ ديگر  چرا كهخبرمي داد؛وري تفرسايشي در هر دو امپرا

گونه ه  ب؛دو با ضعف خاندان و حكومت اردالن نيز همراه گشته بودآن اما ضعف . آغازواداره كنندپرهزينه و بيهوده را

از انسجام وتوان فاصله گرفته و هلوخان و خان احمدخان دوران طاليي   ازن زمان ديگرآنشين در   والي ايناي كه

ضمن تثبيت پايه هاي وري استفاده وت نتوانست از ضعف دو امپراازاين رو، . بود اثر چنداني بر جاي نمانده آنجنگندگي

 .  شروع به توسعه طلبي در منطقه نمايدقدرت خود دگر باره همانند دوره هاي هلوخان و خان احمد خان

غداد، بين و طبق آن ب به امضا رسيد  ميان نمايندگان ايران و عثماني م1644/ ق ه 1049محرم 14 ذهاب در ةمعاهد

 سرزمين خاندان ة اين معاهده تجزيبديهي ترين پيامد. النهرين و كردستان غربي به طور دائم به عثماني تعلق يافت

ي كه در دوره هاي مختلف فراز وفرودهاي ا ي خود مختار؛ بودي خود مختار يكپارچگي واردالن پس از پنج قرن

گاهي نيزاين والي نشين دستخوش تهديدگرديده وو ماندگاري آن ديت  گاه موجو، چنانكهفراواني را از سر گذرانده بود
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چنين شد كه خاندان اردالن . نهاد  گام اعالم نشدهچنان قدرتي به هم زده بود كه عمالً در مسير حكمراني مستقالنه اما

 ،)قره باغ(ه داغ ، قررزو  دره هاي شهر و غربي سلسله جبال اورامان ونيز در دشت هاة را كه در دامنيسرزمين هاي

رواندز، عماديه، كوي و حرير را از  آنان همچنين. راي هميشه از دست دادندب. قرار داشت كقزلچه، سروچك وكركو

شاهزاده بهرام بيك اردالن باقي بازماندگان  در اختيار دهة نخست قرن چهاردهم هجري دو شهر اول تا البته. دست دادند

باد، مريوان، اورامان، بانه، آحسن / به مناطق سنهشد،ن پس كردستان اردالن ناميده آاز كه ، خاندان اردالنقلمرو. ماند

 آنان بخشي از سرزمين جاف را نيز حفظ كردند عالوه بر اين مناطق،.  سياه كوه و جوانرود محدود گشت/سقز

  .)32  :2536اردالن، ؛  52 -51 :1384اردالن،(

دينور بود، كه / ملوك نشين كهن شهر زور و كردستان اردالن كپارچگي و انسجام ي ذهاب در واقع مهر پاياني برةمعاهد 

به عثماني بر اساس معاهدة ذهاب با واگذاري بخش غربي كشور.  ابريشم بودة به طور سنتي وام دار جادآنشكوفايي 

عالوه بر اين با امضاي . ددادن  از دستتاحدزياديخاندان اردالن توان اقتصادي، نظامي وجغرافيايي خود را) ق ه 1049(

نشين اردالن به عنوان قدرتي كه در جايگاه حساس مرزي قرار گرفته بود كاسته شد و ازآن  اين معاهده از اهميت والي

نشين به واحدهاي  نمونة آن تقسيم اين والي. پس، شاهان صفوي از موضع قدرت با اين حاكمان برخورد مي كردند

 . اني اين منطقه به واليان غير بومي در اواخر عصر صفوي بودكوچك تر و حتي واگذاري حكمر

پس از تجزية قلمرو اردالن ها و تقسيم آن ميان خان احمد خان و سليمان خان در دورة شاه صفي شرايط براي افزايش 

ن در نشين اردال در كردستان بيش از پيش مهيا گرديد و والي) صفويه و عثماني(نفوذ و دخالت هر دو قدرت رقيب 

خان احمد خان تحت حمايت عثماني و سليمان خان تحت حمايت شاه صفي و . مسير ضعف و زوال قرار گرفت

هاي خان احمد خان  تالشبا اين همه، .كنند تحريك و تقويت مي كوشيدندآنهاراعليه همصفويان بود كه هر دو طرف 

و سليمان خان با كمك ) 284  :1372هاني، واله اصف(  عقيم ماندعثماني براي شكست سليمان خان با كمك ارتش

راشكست  عثماني  اوو سپاهيان شدموفق)  م1672 – 1647/ ق  ه 1077-1052 (سپاهيان اعزامي شاه عباس دوم صفوي

 از آگاهي سليمان خان با پس ازآن،.ها در موصل برچيده شد با مرگ خان احمد خان اردالن حكومت اردالن. دهد

 تا شايد با اظهار سرسپردگي به باب عالي بتواند ميراث ها نزديك شود به عثمانيكه شد ضعف حكومت صفوي بر آن 

اما شاه عباس دوم با آگاهي از اين . سرزميني شاخة ديگر خاندان اردالن؛ يعني، موصل را نيز دگر باره تصاحب نمايد

و ) 593 : همان (عزل سليمان خان را  -بردند ن زمان در صلح به سر ميآ كه در - از درگيري با عثمانيدوريموضوع و

را با اختيارات محدود به جاي او منصوب كرد )  م1693- 1663/ ق ه 1098– 1068(فرزندش، كلبعلي خان، 

 ). 29: 1379 ؛ قاضي،54: 1384اردالن،(

زيرا طي قرن بعدي نشين اردالن با دربار صفويان بود؛   سرآغاز فصل نويني از روابط و مناسبات ميان والي سليمان خانعزل

كردند و عزل و نصب مستقيم امراي كرد در اختيار شاهان  نشين دخالت مي فرمانروايان ايران عمالً در ادارة امور اين ملوك

عالوه بر اين، اعيان و اعضاي خاندان اردالن براي حل مشكالت خود بر حسب عادت به دربار شاهان . صفوي قرار گرفت

نشين تا آنجا پيش رفتند كه پنج حاكم  صفويان درمهارامور و عزل و نصب فرمانروايان اين والي. دايران رفت و آمد مي كردن

غير كرد را به جاي امراي اردالن يكي پس از ديگري منصوب نمودند؛ اما حضور و فرمانروايي حاكمان بيگانه، كه در مجموع 

دي نيست دورة حكمراني سليمان خان، كه با انتقال مركزيت تردي. پانزده سال به طول انجاميد، با شكست كامل روبرو گرديد
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نشين  حكومت اردالن به شهر تازه تأسيس سنندج همراه بود، ويژگي هاي منحصر به فردي داشت؛ زيرا در اين دوره والي

نشين مانند  اردالن اتفاقاتي همچون ويران كردن مراكز و قالع چند گانة حكومت، از دست دادن برخي از مناطق غربي والي

دشت شهرزوروجدايي آن از جغرافياي سياسي ايران و اردالن و در نتيجه، محدوديت گسترة جغرافيايي زيرسلطة اين خاندان 

 ). 49-45:  ؛ مردوخ كردستاني، بي تا51-49: 1384اردالن، (را تجربه نمود

 عالوه بر ،و ويژه اي قرار داشت حساس ةدر منطق  آنهاقلمروكه ، ها  قدرت اردالن تضعيفشاه عباس دوم براي 

 واله ؛ 626  :1342غفاري كاشاني، (قسمت ميان فرزندان و وابستگان او تقسيم شش  به رااوبركناري سليمان خان قلمرو 

شاه عباس اندك . وكلبعلي خان را به عنوان سرپرست ادارة امور مشترك همة آنان منصوب كرد) 593: 1373اصفهاني،

  .)92:1384 اردالن،(هاي خوزستان اعزام كرد  س سپاهي براي سركوبي شورشأ را در رانكلبعلي خ زماني بعد

 كه بيشتر تالش آنها تكيه زدندي خان تا پايان حكومت صفوي حاكماني چند بر مسند واليگري اردالن عل از كلب پس

نشين تالش خود  حاكمان اين واليها در كار نبود تا  گشت؛ چرا كه ديگر جنگي با عثماني امور داخلي  سامان دادنصرف

داشت،  قرار  اودر كانون توجه، كه  رواج تشيعدرراستايشاه سلطان حسين صفوي . را مصروف ديپلماسي خارجي كنند

اما ديري . منصوب كردواليت  و افرادي غير بومي و شيعه مذهب را به حاكميت اين داداردالن را تغييركرد حاكمان 

سبب شد آنان  اقدامات به ه دستورات مذهب تشيع و واكنش مردمان اين منطقاجراياكمان در  كه تعصبات اين حنپاييد

اينچنين بود كه ناكار .  انتخاب نمايدآنجا امور ة بار ديگر حاكمان بومي را براي اداربازنگري كندوتا شاه در تصميم خود

ن عصر روابط آ در ،با وجود اين. ن عينيت يافتنشين اردال آمدي سياست اعزام حاكمان غير كرد براي ادارة امور والي

سركوبي و شورش هاي حاكمان محلي  در آنانگونه اي كه ه بد؛  دوستانه بوحاكمان اردالن با شاه سلطان حسين كامالً

منابع اين دوره همنوايي و همراهي والي اردالن با دربار . مناطق غربي كشور عليه حكومت مركزي مشاركت نمودند

سربه شورش شاه سلطان حسين حاكم لرستان عليه « :  و نوشته اند در سركوبي اين شورش ها گزارش نمودهصفوي را 

وي در اندك زماني . به مقابله و سر كوب وي بشتابدتا موريت مي دهد أ شاه به علي قلي خان اردالن مبرداشت و

شاه به سبب اين . به خدمت شاه مشرف شد در قزوين ،مملكت لرستان را تسخير و تصرف نموده واز آنجا عودت كرده

 مستوره نيز اين واقعه را .)41:1379 قاضي، (» خدمت نمايان نوازشات و اشفاقات شاهانه نسبت به علي قلي خان كرد

 . )90: 1384اردالن،(»طوايف لر وبختياري شكست فاحش خورده وفراري شدند «: استكيد نمودهأوت ييدأت

هجوم افاغنه به اردالن نسبت به دربار صفويان تا آنجا رشد كرده بودكه حتي در ماجراي همگرايي و همنوايي خاندان 

، كه برآيند سلطة افاغنه بر قلمرو صفويان بود براي هرج و مرج و آشفتگي اوضاع كشورحاكم وقت اردالن ازاصفهان 

 .سلطان حسين وفادار ماندتثبيت قدرت و گسترش دامنة حكومت خود استفاده نكرد و همچنان به صفويان و شاه 

. اند امرا و لشكريان اردالن در حمايت از سلسلة صفويان با طغيان افاغنه به مقابله برخاستند چنانكه منابع اشاره كرده

 در مقام سپهساالر لشكر براي مقابله با خروج وطغيان ، حاكم اردالن،عباس قلي خان «موريت يافتن أاز م مستوره اردالن

 در  نيزحديقة ناصريه .)87: همان(خبر داده است »ن وفتنة پسر عبد اهللا خان در صفحات قندهار و هراتمير ويس افغا

ق عباس قلي خان اردالن را با جمعيت اكراد به رفع فتنة افاغنة ه  1128شاه سلطان حسين در «:كند ه ذكر ميروايتي مشاب

ييد أ نيز ضمن تزبده التواريخ سنندجي ة نويسند.)101: 1381،وقايع نگار(» مور مي نمايد أابدالي به دارالملك قندهار م

در مقابل خدمت هاي نمايان كه عباس قلي خان به شاه نموده اياالت اردالن را به او «: همين مضمون تصريح كرده است
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ه خاك  و هجوم عثماني ب و فروپاشي اقتدار صفويه تنها بعد از سقوط اصفهان.)38  :1379قاضي،  (»تفويض نموده 

 . گردن نهادندرا عثماني ةايران بود كه حاكمان اردالن نيز سلط

 

 نتيجه

نشين اردالن و قرار گرفتن آن در مرز مشترك دو قدرت متخاصم صفويه و عثماني موجب شد  موقعيت جغرافيايي والي

رايطي موجب ارتقاي چنين ش. نشين ساليان متمادي به جوالنگاه نبرد و منازعةدو قدرت رقيب مبدل گردد اين والي

نشين شدو سبب گرديد تا اين حوزه از جغرافياي ايران فراز و فرودهاي فراواني را تجربه  جايگاه ژئوپلتيكي اين والي

ه روابط و مناسبات اين  كنشين اردالن بيانگر اين است سياسي و نظامي والي تاريخ تحوالت  و بازخوانيبررسي. نمايد

عالوه بر اين، اوضاع . بيش از هر چيز از ميزان ضعف و اقتدار دربار صفويان متأثر بودنشين با حكومت صفويه  والي

دروني و ميزان ضعف و اقتدار حاكمان اردالن در جهت گيري سياسي آنان و در پيش گرفتن رويكرد واگرايي يا 

نشين در موضع  مان اين واليبه همين دليل هر گاه حاك. همگرايي در تعامل با دربار صفويان نقشي تعيين كننده داشت

كه معموالً با مرگ يك پادشاه و جلوس جانشين -قدرت به سر مي بردند و دولت صفويه را درگير نابساماني و آشوب 

 مي ديدند، با استفاده از فرصت تمايالت واگرايانه و گريز از تبعيت صفويان -او يا تهاجمات خارجي به وجود مي آمد

يافت و اين رويكرد در موارد نادر تا حداعالم فرمانبرداري ازعثماني ها و   نضج و نمود ميدر رفتار و عملكرد آنان

البته اغلب روند تحوالت در مسيري متفاوت از آنچه گفته شد سير مي . همداستاني و همبستگي باآنها هم پيش مي رفت

ها سنگيني مي كرد يا اوضاع دروني دربار نمود؛ بويژه زماني كه كفة ترازوي قدرت به سود صفويان و به زيان عثماني 

در اين شرايط حكمرانان اردالن بالفاصله در كنار صفويان . يافت صفويان با به قدرت رسيدن پادشاهي مقتدر انسجام مي

 . گرفتند تا بتوانند بقا و تداوم حكمراني خويش را تضمين نمايند و در برابر عثماني ها قرار مي

 با سياست هاي  آنهاهمراهي و همگرايي اردالن وگيري سياسي خاندان جهتهم ديگري كه در رسد عامل م  به نظر مي

تالش آگاهانة آنان در بهره برداري از درگيري هاي دو طرف  نشدني داشتانكار ايران و عثماني نقشي دو قدرت درگير

آنچه . و طرف منازعه گرايش مي يافتندهاي گوناگون به يكي ازد ه به همين دليل در دور. براي تداوم حكمراني خود بود

شاه صفوي يا سلطان عثماني و اقتدار شخص گيري ها بيش از هر چيز نقش تعيين كننده اي داشت ميزان  در اين موضع

 . چگونگي تعامل و نوع كنش آنها در رويارويي با حاكمان اردالن بود

و انسجام حاكميت مركزي و تعامل همراه با تساهل و توان گفت رابطة مستقيمي ميان ميزان قدرت  طور خالصه ميبه  

كه هر گاه مصلحت بيني شاهان صفوي با همگرايي و تبعيت پذيري و همنوايي امراي محلي اردالن وجود داشت؛ چنان

 شرايط و مصالح ةو  مالحظباواقع بيني سياسي  توجه به واقعيت هاي موجود و با خود را  هايحكومت مركزي تصميم

حتي در وبروز مي دادند  از خود  را محلي اردالن نيز نهايت همراهي و همگراييكمرانانحنمود، واجرا مي پي ريزي 

نقش مرزبانان و نيروهاي دفاعي صفويان در مقابل تهاجمات عثماني ها مقاومت مي كردند كه به نمونة آن در دورة 

يافت كه حكومت  مناسبات نيز زماني نمود ميروي ديگر اين . سلطنت شاه عباس و امارت خان احمد خان اشاره شد

 رفتار  فردي ناپختهشد و بر محور تعصبات و تمايالت به هر علت و دليل از مدار اعتدال و واقع بيني خارج ميمركزي 

كه نمونة  و واگرايي دو سويه تشديد مي شد  مي يافتهمگرايي دو جانبه روند نزوليدر اين شرايط بالفاصله . كرد مي
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باز  در،در مجموع.  مناسبات ميان شاه صفي و خان احمد خان پس از واقعة كور كردن سرخاب بررسي گرديدآن در

توان مصاديق ونمونه هاي همگرايي را در مقايسه با موارد   روابط حكومت محلي اردالن و دولت مركزي ايران ميخواني

روند نكه اي خالصه . دانستياصالت وعمق بيشترواگرايي از نظر كمي فراوان تر و از نظر كيفي دارا ي مباني و 

 معطوف و در راستاي سياست هاي كلي  همگرايي هاي خاندان اردالن بيشتر بهجهت گيري و سمت و سوي تحوالت

 . بودصفويان 
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