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روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان
مظهر ادوای * -بشرا دلریش

**

چکيده
الکای هورامان یا به نقل از منابع عصر صفوی «اُورمان» ،از جمله حکومت های محلی ناشناختۀ تاریخ ایران است کهه
سابقۀ تشکیل آن به سال  393ق 3003/م باز میگردد .سالطین هورامان در دوران اوج قدرت خود ،نواحی بین شهررزور
تا نزدیک سنندج را زیر سلطه داشتند .با نگاه به نقش عثمانیها و خانهدان اردنن در ایهن منطقهه ،روابهط سهالطین ایهن
ناحیه با حکومت صفویه نیازمند تحلیل و بررسی است؟ پرسشی که این مقاله حول محور آن شکل گرفته ،این است کهه
چه عواملی باعث توجه حکومت صفوی به الکای هورامان و گسترش روابط با آن هها شهد؟ ایهن په وهش بها تکیهه بهر
دادههای منابع تاریخی و رقمهای حکومتی و با استفاده از روش توصیفیتحلیلی نوشته شده اسهت .په وهش مهیکوشهد
نشان دهد که صفویان ضمن سپردن حکومت هورامان بهه حاکمهان ایهن ناحیهه ،بهه آنهها در مقابهل خانهدان اردنن در
کردستان و بابانها در سلیمانیه استقالل دادند و اینگونه ،در پی آن بودند تا با حمایهت و ناهارت مسهتقیم بهر آنهها ،از
موقعیت ژئوپلتیکی ناحیه هورامان در مقابله با عثمانیها استفاده کنند؛ همچنین آن ها را رقیبی برای خانهدان اردنن قهرار
دهند که روابط پنرانیشان با بابانهای سلیمانیه ،صفویان را به طور کامل به آنها بیاعتماد کرده بود.
واژههای کليدی :هورامان ،صفویه ،اردنن ،الکا ،عثمانی ،کردستان.
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سههلطه نداشههتن والیههان اردنن بههر هورامههان مرههر تأییههد

مقدمه
سههالطین هورامههان از جملههۀ حکومههتهههای محلههی

گذاشتهاند .موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی هورامان ،شهاه

ناشناختۀ تاریخ ایران هستند که از نیمۀ دوم قرن  9تا نیمهۀ

عباس اول را به فکر تقویت حاکمان این ناحیهه انهداخت.

اول قرن 39ق/قرن  30تا نیمه اول قرن  00م ،در هورامهان

حاکمانی که با اوضام و احوال مرز عثمانی آشهنا بودنهد و

حکومههت مههیکردنههد .هورامههان دورو صههفویه بههه عنههوان

گاه بیگاه هم ،به نواحی زلم و شررزور حملهه مهیبردنهد.

بهه شهررزور ،از

در نتیجه وی به حاکمان هورامان لقم سلطان داده و آنهها

شرق به جوانرود و پاوه ،از غر به مریوان و از شمال بهه

را به صورت حکومتی مستقل در منطقه قرار داد کهه فقهط

سنندج محدود میشهده اسهت .بها وجهود ایهن ،سهالطین

جوابگوی شاه صفوی بودند .هدف شاه صهفوی ایهن بهود

هورامان پیوسته به شررزور و زلم تاخت و تاز کهرده و بهه

که هم در جنی با عثمهانیهها از اسهتحکامات هورامهان و

طور معمول ،در برهههایی بر ایهن نهواحی ههم حکومهت

تفنگچیهای آنجا استفاده کند و هم والیان اردنن را بیشهتر

میکردند .پس از دورو صفویه ،این ناحیهه بهه دو قسهمت

در مخمصه قرار دهد تا از صفویان اطاعت کننهد .از سهوی

تخت و لرون تقسیم شد .در دورو صهفویه ،حهاکم الکهای

دیگر ،حساسیت و نگرانی که شاهان صفوی بهه وابسهتگی

هورامان با مرکزیت قلعۀ هورامان در هورامان تخت بر ههر

والیان اردنن به آن سوی مرزها ،یعنی عثمانیها و به ویه ه

دو ناحیه حکومت میکرد.

بابان های سلیمانیه ،داشهتند بهه سهالطین هورامهان وجهود

ناحیهای در غهر کردسهتان ،از جنهو

منابع دربارو اصل و منشأ حاکمان هورامان آوردهانهد کهه

نداشت؛ زیرا این سالطین پیش از ظرور حکومت صهفوی

با هجوم اسکندر به ایران ،مردم هورامان به قلعۀ این ناحیهه

هم در این ناحیه مستقر بودنهد و از حهاکم مرکهزی ایهران

پناهنده شدند .جنگجوی ایرانی به نام طرمهور ،،از نسهل

پیروی میکردند و به مذهم تشیع صفویان هم حساسهیتی

برمن بن گشتاسهم ،از جملهۀ ایهن پناهنهدگان بهوده کهه

نشان نمیدادند .دربارو پیشینۀ تحقیق حاضر باید گفت کهه

سرسلسلۀ طایفۀ بوانم بود .بزرگان این طایفه تا زمان ظرور

در این باره تاکنون پ وهشی صورت نگرفته است .بنابراین

اسالم و تسخیر هورامان ،بر این ناحیه حکومت میکردنهد.

در این پ وهش سعی شده اسهت بها اسهتناد بهه رقهمههای

در دوران اسههالمی ،در ابتههدا و در سههال  393ق 3000 /م،

حکومتی سالطین هورامان و دادههای منابع تهاریخی دورو

برمن فرزند بلرو به حکومهت هورامهان رسهید کهه شهیخ

صفوی و تواریخ محلی هورامهان و کردسهتان ،بهه روابهط

جههاللالههدین نههامی ،از نسههل امههام محمههدباقر(م) ،در امههر

حکومت صفوی با سالطین هورامان پرداخته شود.

حکومت مشاور وی بود.
بهها سههلطۀ حکومههت صههفوی بههر ایههران در سههال 905

جغرافيای هورامان

ق 3503/م ،حاکمان الکای هورامان با پیهروی از آنهها بهه

هورامان سرزمینی اسهت کهه در حهد فاصهل دو کشهور

حکومت خود در این ناحیه ادامهه دادنهد .بهه گهواه تهاریخ

ایران و عهراق قهرار گرفتهه اسهت .ایهن منطقهه بهه علهت

هورامان ،هورامان تنرها ناحیههای بهود کهه خانهدان اردنن

تقسیمات متعدد ،محدودو بزرگی نهدارد؛ امها همچنهان در

موفق به فتح آن نشهدند .از دورو پهیش از صهفویه روابهط

موقعیت جغرافیایی بسیار ارزشهمند و مرمهی قهرار گرفتهه

خصمانهای بین این دو حکومت ،یعنی الکهای هورامهان و

است .هورامان سرزمینی کوهستانی است بهه طهول هفتهاد

اردنن ،برقرار بود که در سدههای بعد ادامه پیدا کرد .البتهه

کیلومتر در غر کردستان ایران و شرق هورامان عراق کهه

منابع دورو صفوی و منابع محلهینگهار کردسهتان ههم ،بهر

از جنو درو شیلر تا رودخانۀ سیروان کشیده شده اسهت.
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ایههن سههرزمین از سههخت تههرین و نامرتههم تههرین

کرمانشاه (ههورامی )59 :3347 ،را شهامل مهی شهود.

کوهستان ها تشکیل شده که بخش شهمالی آن انهدکی

بخش دوم هورامهان در کردسهتان عهراق واقهع شهده

بازتر اسهت (رزم آرا .) 94 :3300 ،محهدودو هورامهان

است که سرتاسر مناطق مرزی و شهرر و روسهتاهای

بهه خهار عهراق مهی رسهد

همجوار را در بر می گیرد (ههورامی .)40 :3347 ،در

(بیات .) 357 :3349 ،این ناحیۀ کوهستانی قله هایی به

داخههل ناح یههۀ هورامههان ،آن گونههه کههه نصههراه خههان

ارتفام بیش از  0هزار متر دارد که ارتفام بلندترین قلۀ

مشههیرالدوله مههی نویسههد« :راه و جههاده هههای صههفحۀ

این کوهستان را 0هزار  495متر ثبهت کهرده انهد .در

هورامان بسیار سخت و پرصدمه است .طوری اسهت

دورو صفویه ،هورامان به عنهوان ناحیهه ای در غهر

که اطالق راهیت در آن ها مجهاز اسهت نهه حقیقهت.

ایران از جنو

و غهر

به شررزور ،از شرق به جوانرود

راه های هورامان شامیان طوری است که گردش توپ

کردستان ،از جنو

بهه مریهوان و از شهمال بهه سهنندج

و حرکت سوار در اغلبش به صعوبت ممکهن اسهت.

محدود می شد .در دورو قاجار ،هورامان به سه ناحیۀ

لیکن در هور امان تخت اکثر غیرپیاده ممکن نیست و

تخت و لرون و ژاوه رود (رزا ) تقسیم شد کهه سهه

در هورامان لرهون حرکهت سهوار نزدیهک بهه محهال

بلههور از بلوکههات هفههده گانههۀ کردسههتان را تشههکیل

است» (مشیرالدوله3097 ،ق 39 :و .)35

و پاوه ،از غر

مههی دادنههد .امههروزه و در تقسههیمات کشههوری ایههران،
هورامان به دو استان کردستان و کرمانشاه تعلهق دارد
و قسمت هایی به نام هورامان دزلی ،هورامان تخت و
هورامههان رزا

در کردسههتان و هورامههان لرههون در

(رزمآرا :3300 ،نقشهها).
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جایگاه الکاای هوراماان در سقیاتيات سياسا و

بسههیاری را از سههر گذرانههده اسههت .در اوایههل دورو

اداری صفویان

صفوی ،خان و سهلطان و بیهی بها یکهدیگر تفهاوت

در منابع عصر صفوی ،تعریف مناصهم سیاسهی و

مشخصی نداشتند .در اواخر دورو شاه اسماعیل اول،

اداری و ترسیم حدود و اختیهارات ایهن مناصهم بهه

حکام تمام ایانت مرم خان ها یا سلطان ها بودند .تها

طور کامل مغشوش است؛ زیهرا نویسهندگان منهابع و

زمان مرگ شاه ترماسم اول در سهال  949ق3557/

سفرنامه های این دوره به تناسم دورو زمانی خهود و

م ،مرتبۀ خانی و سلطانی تا حدودی هم پایۀ یکدیگر

ارتباط و شناختی که دربارو برخی منهاطق و ایهانت
کشور داشته ،برداشهت خهود را از ایهن اصهطالحات
سیاسی و اداری ارائه کرده اند (نهوری)357 :3390 ،؛
بنابراین زمانی کهه نویسهنده ای بها حکهومتی مواجهه
می شهد کهه بها ههیا کهدام از آن تعهاریف مطابقهت
نداشت ،به طهور معمهول آن را جهزس اسهتثناها قهرار
می داد (رهربرن .) 95 :3399 ،بر این اساس ،بررسی و
تحلیل سه رقم حکهومتی بهه جها مانهده از سهالطین
هورامان که شاهان صفوی برای آن ها صادر کرده اند،
می تواند بسیار راهگشا باشد:
رقم اول را شاه سهلیمان صهفوی در شهعبان 3300
ق 3744/م ،برای یکی از حاکمان هورامان در  7خط
صادر کرده است؛
رقم دوم را شاه سلیمان صهفوی در جمهادی الثهانی
 3303ق 3793/م ،برای قاسم سلطان در  5خط صادر
کرده است؛
رقم سوم را شاه سهلطان حسهین صهفوی در سهال
 3339ق 3503/م ،برای اسماعیل سلطان پسهر قاسهم
سلطان در  39خط صادر کرده است.
حال با در نار گرفتن تعریهف مفهاهیم سیاسهی و
اداری برای هر دورو خها ،،در اینجها نیهز نیهاز بهه
تعریههف برخههی مفههاهیمی اسههت کههه در رقههم هههای
حکومتی سالطین هورامان به کار رفته اند.
سلطان  :واژو سلطان که از دورو شاه عباس اول بهه
حاکمان هورامان داده شهد ،در دورو صهفوی معهانی

بودند .از زمان شاه عبهاس اول ،بهاز سلسهله مراتهم
حکا م در القا

منعکس شد .متنفهذترین امهرا ،یعنهی

حکام ایانت بزرگ و حکام درجه دوم ،همه خهان و
حکام کم اهمیت تر سهلطان بودنهد (رهربهرن:3399 ،
 .) 05حکمرانان درجهه دوم حتهی در ادوار بعهد ههم
عنوان حاکم داشتند و در بین این اشخا ،،برحسم
مرتبه ای که داشتند ،بهه نهدرت بهه عنهاوین خهان یها
سلطان بر می خوریم (رهربرن.)30 :3399 ،
الکا 1:در دورو صفویه ،گویا اشاره به قطعه زمینهی
است که در اختیار قبیلۀ به خصوصی قرار می گرفتهه
است (مینورسکی.)95 :3374 ،
سيول :در دورو صفویه ،واگذاری تیول از امتیهازات
خا ،شاه و بسیار رایج بود (رهربرن.)339 :3399 ،
تیول برای مدت محدودی تفویض مهی شهد و بهر دو
قسم بود :یا ضمیمۀ امتیازات شغلی معینی بود که در
این صورت بهه محهض عهزل یها انتقهال بهه دیگهری
تفههویض مههی شههد؛ یهها شههاه آن را از طههرف دیههوان،
مادام العمر به یک نفر واگذار می کرد (رهربرن:3399 ،
 95و  .)97شاردن 0در این باره مینویسد« :حواله هاى
اراضى ،تیول نامیده مهى شهود و بهه معنهى مسهتمرى
دائمههى اسههت و برخههى بههرخالف معنههى ،آن را دور
مى دانند و چنین توجیه مى کنند چون این اراضهى در
مناطق دور از پایتخت به اشخا ،واگهذار مهى شهود
این نام یافته اسهت» (شهاردن .)3054/3 :3350 ،وی
همچنین می نویسد ،تیول بر دو قسم است :برخهى از
آن ها در اصل وابسته به شغل هاى مرم بود و صاحبان
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آن مشاغل افزون بر حقوق ،از درآمهد آن تیهول نیهز

است که رقم ایهن عطیهه را مسهتوفیان عاهام در دفهاتر

برره مى بردند؛ برخى دیگر را دیوان محاسبات به جاى

خلود ثبت کهرده و تیهول نامچهۀ آن را بهه قیهود نزم

حقوق سالیانه به افراد واگهذار مهىکهرد (شهاردن:3350 ،

پیش نویس کنند (رقهم دوم :خ 7و  .) 5در رقهم سهوم

 .)3054/3با وجود این ،تفاوت قائل شهدن بهین واژگهان

هههم دربههارو انتصهها

اسههماعیل سههلطا ن بههه سههمت

تیول و الکا چندان آسان نیست و ایهن دو واژه بهه طهور

حکومت هورامان آمده است « :مشهارالیه را بهه رتبهۀ

معمول با هم استفاده میشدند (ر.ر :قزوینهی اصهفرانی،

امارت الکای هورامان سرافراز و آن چه به هر جرت

 309 :3340و  353و 935؛ الحسینی القمی395 :3343 ،؛

در ازاس حکومت آنجا در وجه حاکم سابق مقرر بوده،

ترکمان.)990/0 :3355 ،

در وجه امارت پناه و مهومی الیهه عنایهت و مرحمهت

آنچه در این میان میتواند با اهمیت باشد این است که

فرمودیم( »...رقم دوم :خ 3و  .) 9با دقهت در مطالهم

شاردن برداشتهای خهود از تیهول و متعلقهات آن را بها

رقم های مذکور ،دیده می شود آن ها به صورت پی در

توجههه بههه مشههاهداتش در دورو شههاه سههلیمان صههفوی

پی ،هر کهدام بهرای فرزنهد حهاکم درگذشهته صهادر

نگاشته که دو تا از رقمهای صهادر شهده بهرای سهالطین

شده اند .این نشهان مهی دههد کهه تیهول هورامهان بهه

هورامان را نیز همین شاه صفوی صهادر کهرده اسهت .در

صورت مادام العمر به حاکمان هورامان داده می شد و

نتیجه ،مقایسۀ دادههای شاردن بها محتهوای ایهن رقهمهها

پس از مرگ هر حاکم ،به پسر ارشد یا برادرش تعلق

میتواند نتایج درخور توجری ارائه دهد .در رقمهای دوم

می گرفت .از سوی دیگر ،عبهارت « حهاکم و تیولهدار

و سوم ،برای کسی که حکومت هورامهان بهه او واگهذار

بان اسههتقالل و اننفههراد» نشههان مههی دهههد کههه شههاهان

شده ،واژه های سلطان و حهاکم و تیولهدار بانسهتقالل و

صفوی برای مداخله نکردن والیان کردستان و لرستان

اننفراد به کار رفته است (رقم :0خ 3و 5؛ رقم  :3خ 0تها

در امور الکای هورامان ،به حاکمان آن در امهور الکها

 .)30این نشان میدهد که در دورو صفویه ،برای هر یهک

استقالل داده بودند.

از این واژهها باید تعریف نسبی ارائه کرد؛ زیهرا بهه طهور

مرههم تههرین خصوصههیت حکههام در دورو صههفوی،

مثال ،تعریف ارائه شده از سلطان و حهاکم و تیولهدار در

تصدى فرمانهدهى قهواى ناهامى بهود .در نتیجهه در

دورو شاه اسماعیل یا ترماسم ،با تعریف این مفهاهیم در

بیشتر مواقع ،اعطاى قدر ت فرماندهى (امارت) مقهدم

دورو شاه سلیمان متفاوت است .در رقهمههای مهذکور از

بر اعطاى حکومت بهود (رهربهرن .)74 :3399 ،ایهن

واژو الکا در رقم دوم ،سه بار در خطوط  0و  3و  5و در

نکته در رقم های سالطین هورامان نیز مصداق دارد و

رقم سوم ،سه بار در خطوط  3و  7و  9نام بهرده شهده و

از عبارت «امارت و حکومهت پنهاه» بهرای واگهذاری

همچنین از واژو تیول و متعلقات آن به صورت تیولدار و

حکومت هورامان استفاده شده است (رقهم اول :خ3؛

تیولنامچه 3در رقم دوم ،دو بهار در خطهوط  5و  5و در

رقم سوم :خ .) 3در مجمومِ سهه رقهم 4 ،بهار از واژو

رقم سوم ،سه بار در خطوط  30و  33یاد شده است.

امارت و  3بار از واژو حکومت استفاده شهده اسهت.

دربارو نحوو کاربرد این واژهها در رقهم دوم آمهده کهه

بها وجهود ایهن ،در منههابع و اسهناد دورو صهفوی بههه

امارت و الکای هورامان که تا پیش از این در وجه برهرام

عبههارات دیگههری همچهههون «سههلطنت ،امهههارت و

سلطان 9بوده است از این به بعد به پسرش قاسم سهلطان
واگذار مهیشهود (رقهم دوم :خ 3و  )0و در ادامهه آمهده

حکومت پنهاه» (نهوایی 340 :3370 ،؛ وحیهد قزوینهی،
 « )535 :3343حکومت ،امهارت و تیهول» (پاشهازاده:
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 )393 :3359و «امارت و سلطانی» (ترکمهان منشهی،

دوم و سوم هورامان بسیار حائز اهمیهت هسهتند .بهه

 ) 3044/3 :3355نیز اشاره شده است.

این معنی که روابط تیولدار و ساکنان تیول را روشهن

بررسههی روابههط تیولههدار و سههاکنان تیههول مبحههث

می کنند .همان گونه که در رقم دوم آمده ،شاه صفوی

دیگری است کهه مهی توانهد بهیش از پهیش ،اوضهام

دربارو روابط بین تیولدار و ساکنان تیهول بهه حهاکم

داخلی هورامان را در این دوره روشن کند .پهیش از

هورا مان یادآور شده که یکی از وظایف تیولدار ناهم

دورو صههفویه و در زمههان سههلجوقیان و ایلخانههان و

و نسق تیول و دفع مخالفان است .وی باید بها رعایها

مغونن ،قاعده بر این جاری بود که تیولدار فقط حق

طوری رفتار می کرد که آن ها را راضی نگه می داشت،

جمع آوری مالیات خزانۀ شاه را داشت ،بهدون آنکهه

تا اینکه رعایا دعهاگوی اات شهاه صهفوی باشهند .از

تصرفی در حقوق مردم سهاکن محهل تیهول روا دارد

سوی دیگر دانایان ،ریهش سهفیدان ،اربها  ،اههالی و

(مینورسهههکی) 95 :3374 ،؛ امههها همهههان طهههور کهههه

رعایا همگهی بایهد تیولهدار را حهاکم مسهتقل خهود

اولئاریوس تأیید می کند ،در دورو صهفویه تیولهداران

می دانستند .طوری که اطاعت از او و همچنین توجهه

مالیات را گردآوری می کردند و در میان زارعان ،حق

و گوش دادن به سخن و صالح وی نزم بوده اسهت

قضههاوت و حکمیههت را داشههته و فقههط حههق اعمههال

(رقم دوم :خ 3و  .) 7مفاد این رقم نشان می دهد کهه

تنبیرا ت عمد را نداشتند (اولئاریوس.)050/3 :3359 ،

تیولدار حق قضاوت و حکمیت میان ساکنان تیول را

شاردن هم می نویسد :زمین هایی که در ازاس حقوق

نیز داشته است.

واگذار می شد تحهت ناهارت مهأموران شهاه نبهود و

در رقم سوم ،وظایف متقابل بین تیولهدار و رعایها

همچون ملک شخصی کسی بود کهه بهه وی واگهذار

به صورت روشن تری توصیف شده است .همان طور

شده است .دربهاره عوایهد و حهق اربهابی ،بها رعایها

که از آغاز رقهم برمهی آیهد تیهول هورامهان از قاسهم

آنچنان که می خواههد رفتهار مهی کنهد .وی همچنهین

سلطان به پسرش اسماعیل سلطان رسید و ارثی بهود

حقوق تیولدار را چنین وصهف مهی کنهد کهه هنگهام

(رقم سهوم :خ 0و  .) 5آراسهتگی قشهون ،تنبیهه دزد،

اقامت در ملک ،از منابع محلی برای معهاش اسهتفاده

قطام الطریق و اوباش ،دفع متمردین ،اعا دی دین مبین

می کرد و نزام و مرافعات را فیصله مهیداد (شهاردن،

و رفتار مناسم با رعایا از جمله وظایفی بود که شهاه

 .) 3059/3 :3350شههاردن در جههای دیگههر و انههدکی

سلطان حسین صفوی تیولدار هورامان را مؤظهف بهه

متفاوت با گفته های فوق می نویسد :تیولهداران بهراى

انجام آن ها دانست (رقم سهوم :خ 5تها  .) 9از طهرف

حفظ منافع و مصالح خود ،با تیول نشینان تا حدودی

دیگر غازیان ،کدخدایان ،رعایا ،اربا

و همه سکنه و

به مالیمت و آهستگى رفتهار مهى کردنهد؛ بهه سهخن

متوطنان هورامان هم مؤظف بودند از تیولدار مستقل

دیگر ،چون در ایران مشاغل ارثهى بهود و تیولهداران

هورامان و س خن او که به صالح دولت صفوی بهود،

یقین داشتند پهس از درگذشهت ایشهان فرزندانشهان

اطاعهههت کننهههد (رقهههم سهههوم 9 :تههها  .)33مؤلهههف

صاحم شغل و تیول آنان خواهند بهود ،مصهلحت را

تذکرو الملور مواجم حاکم هورامان را هزار و صهد

در این مهى دیدنهد کهه بها تیهول نشهینان بهه مهدارا و

تومهههان و مالزمهههان او را صهههد نفهههر آورده اسهههت

آهستگى رفتار کنند (شاردن.)3070/3 :3350 ،

(میرزاسمیعا.)45 :3374 ،

در زمینۀ روابط تیولدار و ساکنان تیهول ،رقهم ههای

از سههوی دیگههر ،وظیفههۀ آراسههتگی قشههون کههه در

روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان43/

رقم های دوم و سوم آمهده اسهت ،وظیفهه ای مرهم و

از پ وهشگران ،تاریخ خاندان اردنن در کردسهتان را

درخور تأمل برای تیولدار هورامان بود و همان طهور

تا قبل از قرن  30ق/قرن  37م ،بیشهتر سهاختۀ اههن

که رقم اول ههم نشهان مهی دههد ،تیولهدار هورامهان

مؤرخان دربهاری اردنن مهی داننهد( 7ر.ر :سهلطانی،

مؤظف بود هر وقت شاه صهفوی دسهتور مهی داد بها

 .) 40 :3355-3357البتهههه بههها مراجعهههه بهههه آثهههار

تمههام سههوار و پیههاده بههه اسههتقبال او بههرود و وی را

محلی نگاران کُر د ،این نکته را مهی تهوان بهه وضهوح

همراهی کند .به واقهع ،فهراهم کهردن نیهرو یکهی از

مشاهده کهرد؛ مؤلهف سهیرانکراد در اکهر حکومهت

وظایف حاکمانی بود که امهارت ناحیهه ای بهه آن هها

اردنن ها تا دورو هَلوخهان ،یعنهی حهدود سهال 940

واگذار می شد .بر این پایهه ،حهاکم هورامهان نیهز در

ق 3550/م ،می نویسهد« :در سهنۀ  930ه.ق ،سهرخا

شعبان  3300ق 3744/م ،مأمور شد با جمعیت سواره

نامی از ایشان [اردنن هها قلعهۀ پلنگهان را از حکهام

و پیاده ،خود را بهه اردوی شهاه صهفوی در سهر پهل

کلرر انتزام نمهوده و در آنجها قصهبه بنیهاد فرمهود و

رودبار 5برساند (رقم اول :خ 9و .)5

ق ریم سی سال در کمال استقالل گذرانید و رخت به
جران دیگر کشید و علهی خهان پسهرش در جهای او

علل سوجه شاهان صفوی به سالطين هورامان
الف .سابقه و قدمت سالطين هورامان
به نار می رسد یکی از علل توجه شهاهان صهفوی
در تمام دورو حکومتشان به سالطین هورامان ،سابقۀ
سکونت و حکومت آن ها در این ناحیه بهوده اسهت.
به طوری که بها آغهاز حکومهت صهفویان در ایهران،
سالطین هورامان بیش از  7قرن بود که در هورامهان
حکومت می کردند .به گهواه تهاریخ هورامهان ،اولهین
حاکم هورامان به نام برمهن بهن بلرهو در سهال 393
ق 3003/م به حکومت نشست .برمن دو سال قبل از
مرگ ،یعنی در سال  995ق 3053/م ،قلعهۀ هورامهان
را احدا ،کرد و پسرش ،باریه بیهی ،بها نشسهتن بهه
جای پدر به استحکام آن پرداخهت (ههورامی:3347 ،
 343تهها  .)345در مقابههل ،تههواریخ محلههی کردسههتان
ضمن سکوت درباره حاکمان هورامهان و اوضهام آن
منطقه تا پایان قرن  33ق/قرن  39م ،ابتدای حکومت
اردنن هههها در کردسهههتان را سهههال  579ق 3374/م
دانسته انهد .پهیش از ایهن تهاریخ ،خانهدان اردنن در
نواحی موصل و دیاربکر به سر می بردند (سهنندجی،
 .) 90 :3355یادآوری این نکته نزم است کهه برخهی

فرمانگزار شد .او نیز  03سال حکومت کرد» (بابانی،
.)93 :3390
اما برخی از پ وهشهگران معاصهر اردننهی تهالش
کرده اند این اختالف گزارش ها را به نوعی با تکیه بر
اصل خواندن خاندان ار دنن و فرم خواندن سهالطین
هورامان به سرانجام برسانند که به ناهر مهی رسهد در
این باره ناموفق بوده اند .به وی ه که خاندان حاکم بر
هورامان را در شمار خانواده های اردنن اکر کهرده و
در این باره نوشته اند « :نخستین مالک اورامهان برمهن
پسر بابلول نام داشت .وی با فرمانرو ای اردنن بابلول
( 404 - 549ه.ق) هم عصر بوده کهه ایهن امهر مها را
برآن می دارد که هر دو را یک نفهر بهدانیم» (شهیرین
اردنن .) 097 :3345 ،جدای از شک و گمان هایی که
دربارو حکومت اردنن ها تا پیش از ظرور صفویان در
کردستان وجود دارد ،نویسنده به این نکته بهی توجهه
است که به روایت تواریخ محلی کردستان ،بابلول در
نیمۀ دوم قرن  4و نیمۀ اول قرن  9ق/قهرن  35م ،بهه
حکومههت کردسههتان رسههید (وقههایع نگههار کردسههتانی،
) 49 :3349؛ در حهالی کههه بلرههو ،پهدر برمههن حههاکم
هورامان ،در قرن  9ق/قرن  30م ،می زیسهته اسهت و
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در واقع بین این دو ،حدود چرار قرن فاصهلۀ زمهانی

شده بود .در عردنامۀ اها که بین سلطان مهراد چرهارم و

وجود دارد.

شههاه صههفی منعقههد شههد آمههده اسههت ...« :قلعههۀ اورامههان
(هورامان) با دهات تابعۀ آن به آن طرف بمانهد (یعنهی بهه

ب .موقعيت ژئوپلتيک هورامان

دولت ایران) و گردنۀ چغان ،سنور (مرز) شررزور بهود بهه

کو ه های صعم العبور هورامهان همچهون دیهواری از

انضمام قزلجه و توابهع آن بهه جانهم همهایون مها ضهبط

شرق شررزور تا حلبجه کشیده شده است .بهه همهین

شههده( »...مشههیرالدوله59 :3394 ،؛ گزیههدو اسههناد سیاسههی،

علت ،شاهان صهفوی در تمهام دورو حکومهت خهود،

.)045 :3350 - 3379

و از دسهت دادن شهررهای

محمد یوسف واله هم در اکر این عردنامهه مهینویسهد:

مرمی مانند شررزور ،هیا گهاه نگهران ورود سهپاهیان

« ...کوه که بانی قلعۀ زلم واقع شده این طرف کوه که بهه

عثمانی از طریق هورامان نبودنهد .اتفهاقی کهه در ایهن

زلم نگاه میکند از منسوبان پادشهاه وان جهاه روم اسهت و

دوره تنرا یک بار در زمان شاه سلطان حسهین رخ داد

قلعۀ اورامان و دهکدههای توابهع آن از منسهوبان دودمهان

و تفنگچی های هورامی به اتفاق حسین خهان لُهر آن را

ونیههت نشههان باشههد( »...قزوینههی اصههفرانی057 :3340 ،؛

دفع کردند (هورامی 933 :3347 ،تا  .)935عهالوه بهر

رهربههرن .)300 :3399 ،وحیههد قزوینههی هههم پههس از اکههر

این ،ورود به هورامان از طرف شمال تنرا از دو تنگهۀ

عردنامۀ اها  ،هورامان و قلعۀ آنجا را از نواحی مهیدانهد

دزلی و کل وه ممکن بهود و بسهتن ایهن دو دربنهد ،در

که برای ایهران بهاقی مانهد (وحیهد قزوینهی.)390 :3343 ،

عمل ورود به هورامان را ناممکن می کرد .به احتمهال،

صفویان در اختالفهات و جنهیههای مهرزی بها عثمهانی،

به همین علت بود که والیان اردنن تنرها یهک بهار در

همواره برای حفظ قلعۀ هورامان تالش میکردند .این امهر

دورو خان احمد خان اول اردنن موفق به فتح هورامان

به وی ه در دورو شاه سلیمان صهفوی و در نبهردی کهه در

برای مدت کوتاهی شدند .از سوی دیگر ،راه های میان

دشت مریوان میان سپاه ایهران و عثمهانی روی داد ،هویهدا

بخش های مختلهف هورامهان ههم چنهدان بها راههها و

شد .پس از پایان جنی و بها کشهته شهدن قاسهم سهلطان،

تنگه های ورودی به هورامان تفاوت نداشت و به گفتۀ

حاکم هورامان ،بالفاصله گنجعلیخهان ،بهرادر وی ،مهأمور

نصراه خان مرنهدس« :راه هها و جهاده ههای صهفحات

شد برای حفاظت از قلعه به هورامهان بهازگردد (نصهیری،

هورامان بسیار سخت و پرصدمه است ،طهوری اسهت

.)039 :3353

حتی پس از معاهدو اها

که اطالق راهیت در آن هها مجهاز اسهت نهه حقیقهت»
(ن.خ :نصراه خان مرندس3097 ،ق.)39 :
با تمام این تفاسیر ،آنچه ب یش از پیش هورامهان را

ج .سیاااهل ما هب سااالطين هورامااان در مقاباال
سعصب م هب واليان اردالن

نزد شاهان صفوی پراهمیت جلوه می داد ،وجود قلعۀ

آنچه مسلم است ،تعریف مفروم «مذهم و دین» از

منحصر به فرد این ناحیه بود که بر روی کوه پیررستم

نگههاه والیههان کردسههتان و سههالطین هورامههان ،بارههها

و در بانی شرر هورامان تخت قهرار گرفتهه بهود .اهمیهت

معادنت سیاسی صفویان را دربارو امور این دو ناحیه

این قلعه به اندازهای بهود کهه بهه طهور معمهول ،مؤرخهان

برهم زد .سوگیری والیان اردنن در جرت همگرایهی

صفوی به جهای واژو هورامهان از قلعهۀ هورامهان اسهتفاده

با حکومت صفویه و گاه در تضاد و واگرایی با آن ها،

میکردند؛ یعنی برای آنها ،هورامهان بها قلعههاش شهناخته

بارها در ایهن دوره روی داد .شهاه عبهاس اول بهرای

روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان43/

همراه کردن اردنن ها و استفاده از توان ناامی آن هها

 . 3اختالف سالطین هورامان با بابان های سلیمانیه

و در راستای تقویت بنیان های دولت صفویه ،با آنهان

بر سر نواحی زلم و بخش هایی از شررزور؛ به طوری

پیوند سببی برقرار کرد (قاضهی390 :3359 ،؛ نهوری،

که حتی تا دورو قاجار ،هیا گاه مجالی بهرای اتحهاد

 .) 350 :3390اما حداقل تا پایهان دورو صهفویه ،ایهن

بین این دو حکومت محلی ضد صهفویه یها عثمهانی

تغییر مذهم تنرا نمایشی بود که بازیگران اصهلی آن

باقی نگذاشت.

والیان و بیگلربیگی های اردنن بودند .به طهوری کهه

 . 0قدمت سالطین هورامان در منطقه و پیوند آن ها

پههس از شههاه عبههاس اول همراهههی والیههان اردنن بهها

با دولت های مرکزی ایران از قرن  9و  5ق/قرن  30و

عثمانی ها به اندازه ای بهود کهه حتهی حضهور حهاکم

 33م به بعد؛ در دورو صفویه ،این پیوند در اوایل بهه

اردنن در صههف سههپاهیان صههفوی ،نمههی توانسههت

وا سطۀ والیان لرستان و در دوره ههای بعهدی ،بهدون

اطمینان شاه را در پی داشته باشد .بر همهین اسهاس،

واسطه و با حضهور نماینهدگان ههورامی در اصهفران

شاه سلطان حسین معتقد بود که حملۀ سلیمان پاشها

عملی می شد.

به تحریک خان احمد خان دوم اردنن صورت گرفته

 . 3تعصم نداشتن سهالطین هورامهان بهر مهذهم

است؛ در حالی که خان احمهدخان و تفنگچهی ههای

تسنن ،برخالف حاکمان اردنن؛ تبعیهت از حکومهت

وی در صههفوف مقههدم سههپاه صههفوی حاضههر بودنههد

مرکزی ایران به علت پیشینه و قدمت چند صد سهاله

(نصیری.)309 :3353 ،

سالطین هورامان در این ناحیه ،ب اعث شهد کهه مهثال

بههه واقههع ،تغییههر مههذهم اردننههها چنههدان از سههوی

گنجعلی سلطان هورامی در پاسخ به پیشنراد حکومت

نداشته است .به طوری کهه آنهها

بر تمام کردستان به شرط همکاری با عثمانی هها ،بهه

همواره اردننها را بر مهذهم تسهنن دانسهتهانهد .تحفهۀ

بکربیی فرماندو عثمانی بگوید« :وطن فروشهی شهیوو

ناصری نیز بر سنی بودن اردننها صهحه گذاشهته اسهت

مردان نبوده چنان که گفته انهد تشهنه بهه خهار گهرم

(سههنندجی .)309 :3355 ،شههاید تنرهها علههت گرویههدن

خفتن به که آ

سقای بی صهفا خهوردن» (ههورامی،

ظاهری والی اردنن بهه تشهیع ،ورود بهه ههرم قهدرت و

.)933 :3347

مؤرخان اردنن بازتا

ایفای نقش در دولت ایدئولوژیک صفویه بود؛ زیرا بدون

از سوی دیگر ،گرایش ظاهری حاکمهان اردنن بهه

دارا بودن مذهم تشیع که اصلی مرم بود ،ورود بهه ههرم

مذهم تشیع در اواخر دورو صفویه ،به وی ه در دورو

قدرت تقریباَ محال بود .حتی شاردن ،تغییر مذهم خهان

شاه سلطان حسین ،دیگهر جوابگهوی انتاهارات شهاه

احمدخان اردنن را امری ظاهری و برای منتفهع شهدن از

صفوی از آن ها نبود .به طوری که شاه سلطان حسین

امتیههازات آن دانسههته اسههت (شههاردن337/3 :3395 ،؛

به علت هم مرز بودن اردنن ها با پاشا های بابان سنی

کجباف .)335 :3390 ،به گواه مؤرخان اردنن و منهابع

مذهم ،این گونه تشخیص داد که مدتی حاکم از خود

دورو صههفویه ،بیشههتر والیههان اردنن در دوره ای از

اردنن ها نباشد .در نتیجهه ،شهاه سهلطان حسهین بهه

حکومت خود ،تمایالتی به سوی عثمانی نشان دادند؛

ترتیم یک حاکم گُرج و سه حاکم با مهذهم تشهیع

اما برخالف آن هها ،ههیا یهک از سهالطین هورامهان

به حکومت کردستان منصو

کهرد (مسهتوره اردنن،

حاضر به همکاری با عثمانی ها نشدند.

 47 :3330؛ خسههرو اردنن359 :0537 ،؛ سهههنندجی،

این مسئله می تواند چند علت عمده داشته باشد:

 .) 39 :3355اما در مقابل ،شاهان صهفوی و از جملهه
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شاه سلطان حسین این حساسهی ت مهذهبی را دربهاره

به حاکمان هورامان مؤثر بهوده اسهت .قاسهم سهلطان،

سالطین هورامان نداشتند؛ به طوری که شهاه سهلطان

دیگر حاکم هورامان نیز ،پس از مهرگ همسهرش کهه

حسین در رقم حکومتی که بهرای اسهماعیل سهلطان،

دختههر والههی کردسههتان بههود بهها دختههر علیقلههی،

پسههر قاسههم سههلطان هههورامی ،صههادر کههرده یکههی از

کشیکچی باشی شاه سهلیمان ،ازدواج کهرد (رقهم دوم:

وظایف حهاکم و تیولهدار هورامهان را «اعهادی دیهن

خ 3و 0؛ هورامی 909 :3347 ،و .)930

مبین» در هورامان دانسته است (رقم سوم :خ.)5
جنگ هاای صافویه باا عنتاان و نقاش ساالطين
د .وابیتگ های خانوداگ
از سیاست های شهاهان صهفوی بهرای تهابع کهردن
حکومت های محلی ،وابسته کهردن آن هها بهه دولهت

هورامان در آنها
الف .دورۀ شاه عباا

اول و شااه صاف  999ساا

 1501ق 1011/سا  19۶1م

مرکزی با ازدواج هایی بود که در ایهن میهان صهورت

در دورو صفویه ،روابهط والهی کردسهتان و سهلطان

می گرفت .این مسئله در میان خاندان های حکهومتگر

هورامان غالم اوقات خصمانه بود؛ اما نمی توان منکهر

محلی نیز ،گاه برای اتحهاد عیلهه دولهت مرکهزی یها

تأثیر تحونت کردستان و محهال مهرزی آن ،بهه ویه ه

خاندان محلی دی گر وجود داشت .این گونه ازدواج ها

مریوان ،در هورامهان شهد .مورخهان دربهار صهفوی و

به طور معمول در برهه ای کوتهاه بسهیار مهؤثر بهود.

محلی نگاران کردسهتان ،از انبهوه شهورش ههای والیهان

ازدواج شاه عباس اول با خواهر شاه وردی خان لُهر و

اردنن علیههه دولههت صههفوی بهها همراهههی سههالطین و

ازدواج شاه وردی خان با دختر بدیع الزمان میهرزا بهن

پاشاهای عثمانی ،به وی ه خاندان بابان سهلیمانیه ،یهاد

بررام میرزا بن شاه اسهماعیل بهر ایهن پایهه صهورت

کرده اند .با وجود این ،به نار می رسهد وجهودا الکهای

گرفت (افوشته ای.)945 :3353 ،

هورامان در مرز ایران و عثمانی و حمایت قاطع دولت

ازدواج برههرام سههلطان هههورامی بهها دیگههر خههواهر

صفوی از آن ،همهواره تعهادل قهوا را بهه نفهع دولهت

شاه وردی خان لُر نیز ،برقهراری رابطهه بهین حاکمهان

صفوی به هم مهی زد؛ یعنهی اینکهه زمهانی اوضهام در

هورامان و والیان لرستان را حتی پس از کشته شهدن

کردستان و به وی ه در نواحی مرزی مریوان و هورامان

شاه وردی خهان باعهث شهد (ههورامی 393 :3347 ،و

ناآرام می شد ،حاکم هورامان تنرا وزنه ای بود کهه شهاه

 .) 390ازدواجی که رابطه اردنن ها با هورامان را بیش

صفوی می توانسهت بهر وفهاداری وی اطمینهان کامهل

از پیش خصمانه کرد .اما وصلت شهاه عبهاس اول و

داشههته باشههد .بههرای درر و آگههاهی بههر ای هن مسههئله،

بررام سلطان هورامی با والیهان لُهر ،روابهط سهالطین

شورش های حاکمان اردنن و نقش سالطین هورامهان

هورامان را با حکومت مرکهز محکهم تهر کهرد .آنچهه

در آن ها را با تکیه بر جنهی ههای صهفویه بها عثمهانی

مشخص است در اوایل دورو صفوی ،والیان لرسهتان

بررسی می کنهیم .در سهال  955ق 3575/م وقتهی کهه

اول بار رقم حکومت هورامان را بهرای برهرام میهرزا

بساط بیی ،فرزند سرخا بیی ،والهی کردسهتان شهد،

دریافههت کردنههد و بههه طههور قطههع ،ایههن پیونههدهههای

هَلو خان و تیمور خان ،دو پسر سلطان علهی بیهی ،بهه

خانوادگی در صادر کردن این رقم و دادن لقم سلطان

قزوین نزد شاه اسهماعیل دوم رفتنهد .بها مهرگ شهاه

روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان45/

صفوی در سال  947ق 3554/م ،آن هها بهه کردسهتان

خان احمد خان ،فرزند هَلوخان و تربیت شدو دربار

بازگشتند و تیمور خهان قهدرت را بهه دسهت گرفهت

صفوی ،با کمک شاه عباس اول ضد پدر شورش کرد

(سنندجی 99 :3355 ،و  .)300تیمور خان با به دست

و وی را به اصفران فرس تاد .با مرگ هَلوخان در سال

گرفتن قدرت ،به اطاعت سلطان مراد عثمانی درآمهد

 3005ق 3737/م ،خان احمد بهه طهور رسهمی والهی

میرمیران و تیمورپاشا را دریافت کرد

کردستان شد (ترکمان منشهی907/3 :3355 ،؛ کینهان،

(قاضههی .) 39 :3345 ،تیمورخههان پههس از تصههرف

 .) 54 :3357در ایام شاه عباس اول ،وی تهابع دولهت

کرمانشاه و سقز و دینور ،در سهال  993ق 3545 /م،

صفویه بود .با وجود ایهن ،خهان احمهدخان بهه چنهد

با عمربیی کلرر و شاه وردی خان ،والهی لرسهتان ،بهه

علت با سالطین هورامان دشمنی آشکار داشت:

و از وی القا

نبرد پرداخت که طی آن تیمورخان به اسارت درآمد؛

اول .پیوندهای خهانوادگی حاکمهان هورامهان بها والیهان

اما شهاه وردی خهان او را آزاد کهرد و بها احتهرام ،بهه

لرستان ،زیرا بررام سلطان رقم حکومتی خود را بهه وسهیلۀ

حکومت کردستان بازگرداند (وقایع نگهار کردسهتانی،

شاهوردیخان از شاه عباس اول گرفته بود؛

90 :3349؛ سنندجی 300 :3355 ،و .)303
در این دوره ،بررام بیی میرزا در هورامان حکومت
می کرد که شاه عباس اول به وی و جانشینان او لقم

دوم .والیان لرستان و کردستان دشهمنی و عهداوت
دیرینههه ای بهها هههم داشههتند و ایههن مسههئله در دورو
خان احمد خان و شاه وردی خان هم ادامه پیدا کرد؛

سلطان داد .بررام سلطان با خهواهر شهاه وردی خهان،

سوم .خان احمد خان قلمرو تحت سلطۀ خود را تها

والی لرستان ،ازدواج کرد و از این پس ،بین حاکمان

موصل و کرکور گسترش داده بود و در پی آن بهود

هورامان و والیان لرستان را بطه برقرار شد (ههورامی،

که به هر طریقی ،قلمرو حاکمان هورامان را ههم بهه

 393 :3347و  .) 390در کردستان با مرگ تیمورخهان

کردستان اردنن اضافه کند.

در نبههرد علیههه نیروهههای قزلبههاش و حههاکم گههروس،

در نتیجه ،خان احمد خان به مهدت هفهت سهال بها

هَلو خان در سال  994ق 3590/م ،قدرت را به دست

بررام سلطان در زد و خورد بهود .برهرام سهلطان کهه

گرفت .هَلوخان به شاه صفوی اظرار بندگی می کهرد؛

پیش از شروم جنی همسر و فرزندانش را به لرستان

بهه سهلطان مهراد عثمهانی

فرستاده بود ،در پی به خطر افتادن حهاکمیتش بهرای

می دانسهت (قاضهی 00 :3345 ،؛ ر.ج :مهنجم:3377 ،

کمک گرفتن از حاکم لرستان و شاید رفهتن بهه نهزد

 .) 075در نتیجههه ،در سههال  3300ق 3790/م ،و بههه

شههاه صههفوی حرکههت کههرد؛ امهها در میانههۀ راه و در

اشارو شاه عبهاس اول ،حسهین خهان لُهر بها ده ههزار

روسههتای هَرشاههل ،از محههال سههر پههل اههها  ،سههپاه

سپاهی به جنی هَلو خان آمد؛ ولهی شکسهت خهورد.

خان احمد خان او را غافلگیر کردند و کشتند .پهس از

شاه عباس به قصد سرکوبی وی روانۀ کردستان شهد؛

آن ،خان احمد سلیمان بیی ،پسر بررام سهلطان را نیهز

اما به واسطۀ آلی بالی ،جلودار مخصو ،شاه صفوی،

فریهم داد و بها فهتح قلعهۀ هورامهان در سهال 3030

جنگی درنگرفت و هَلوخان پسر خود خان احمد خان

ق 3703/م ،ساکنان آنجا را قتل عهام کهرده و قلعهه را

را به عنوان گروگان بهه دربهار شهاه صهفوی فرسهتاد

خرا

کرد (هورامی 399 :3347 ،تا  .) 395امها فهتح

(هورامی 390 :3347 ،و 393؛ وقایع نگار کردسهتانی،

بغداد در سال ههای  3030و  3033ق 3703/و 3709

 93 :3349و .)90

م (ترکمان منشی 3730/3 :3355 ،تا  3737؛ فلسهفی،

اما بیشتر ،خود را منسو
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 9 :3379و  3435/5تا  ) 3403وضعی را فهراهم آورد

اصفرانی ) 779 :3340 ،و موفق شد نهواحی شهررزور

تا عباسقلی بیی و حسین بیی ،پسران برهرام میهرزای

تهها پلنگههان را تصههرف کنههد .پههس از آن شههاه صههفی،

هورامی ،به همراه دایی ها ی خود از لرستان در میدان

سلیمان خان میهرعلم الهدین اردنن را والهی کردسهتان

نبرد بدرخشهند؛ طهوری کهه شهجاعت عباسهقلی در

کههرد (وقههایع نگههار کردسههتانی .) 95 :3349 ،در سههال

جنی و کشتن کَل مجنون ،از پرلوانان نامی عثمهانی،

 3095ق 3737/م ،زمههانی کههه خههان احمههد خههان بهها

کهرد تها حکومهت

همدستی سلطان مراد به سوی کردستان حرکت کرده،

هورامههان را بههه فرزنههد برههرام میههرزا واگههذار کنههد

شاه صفی حکومت عباسقلی سهلطان بهر هورامهان را

(هورامی 900 :3347 ،و .)903

تأیید کرد؛ سپس مقرر کرد وی به اتفاق آلی بالی بیهی

شاه عباس او ل صفوی را مجها

به گزارش تاریخ هورامان ،پس از پایان جنی و در

زنگنه میرآخورباشی و سیصد نفر از تفنگچیان ،از راه

مالقههات عباسههقلی سههلطان 5بهها شههاه عبههاس اول بههه

حسن آبهاد بهرای حراسهت از سهنندج حرکهت کننهد

وساطت والی لرستان ،شاه عباس اول گفت« :ای پسر

(قزوینی اصفرانی 039 :3340 ،؛ خواجگی اصهفرانی،

تمنایت بگو؛ زیرا هر چه بخواهی مقرون بهه اجابهت

 .) 035 :3374جالم است که تواریخ محلی کردستان

است» .عباسقلی پاسخ داد « :تصهدق وجهودت گهردم

نامی از عباسقلی سلطان نیاورده اند.

اگر نوازش و بذل الطاف ملوکانۀ قبلۀ عالم این کمتر

پس از این سیاوش بیی قوللرآقاسی ،شاه وردی خان

غالم را مباهی و در صورت استقرار رأی شاهنشاه به

بیگلربیگههی لرسههتان ،آقهها خههان مقههدم ،علههی بیههی و

رقم سنگالخ هورامان ،موطن آبا و اجدادی ههر آینهه

خلیههل خههان بهه ا سههپاهیان خههود بههرای سههرکوبی

مفتخر شوم عین بنده نهوازی اسهت .پادشهاه تبسهمی

خان احمد خان حرکت کردند (سهوانح نگهار تفرشهی،

فرمههود و عباسههقلی بیههی را گفههت چنههان پنداشههتم

 330 :3344؛ قزوینهههههی اصهههههفرانی.)039 :3340 ،

حکومت فارس یها آاربایجهان را اسهتدعا داری» .در

عباسقلی سلطان هورامی که پیش از این شاه صفی او

نتیجه ،شاه عبهاس اول هورامهان را بهه عهالوو محهل

را مأمور حفاظت از کردستان کرده بهود ،در اندیشهۀ

باباقاسم 4به عباسقلی سلطان واگذار کهرد .عباسهقلی

گههرفتن انتقههام قتههل پههدرش ،برههرام سههلطان ،از

سههلطان هههم بههرادرش حسههین بیههی را بههه حکومههت

خان احمد خهان بهو د؛ بنهابراین ،بهه همهراه پسهران و

کرد و خود بهه هورامهان بازگشهت

تفنگچههی هههای خههود وارد جنههی شههد .وی پههس از

باباقاسم منسو

(هورامی 903 :3347 ،و .)900

شکست خان احمد خان ،سپاه او را تعقیم کرده و بها

خان احمد خان ،والی کردسهتان ههم بها کهور شهدن

رسیدن به زلم ،قلعۀ آنجا را ویران کرد .پس از پایهان

پسرش از سوی شاه صهفی ،در سهال  3039ق3730/

جنی ،شاه صهفی او را بهه دریافهت خلعهت و رقهم

م ،عَلم طغیان برافراشهت (قزوینهی اصهفرانی:3340 ،

حکومتی نائل و مفتخر کرد( 9هورامی 903 :3347 ،و

 ) 773و به سلطان مراد چرارم عثمهانی پناهنهده شهد.

 .)909با مرگ خان احمد خان در سال  3094ق3739/

سلطان مراد نیز وی را به عنوان فرمانروای موصهل و

م ،عباسههقلی سههلطان بههر بخههش بزرگههی از شههررزور

کرد (سنندجی 300 :3355 ،و )303؛

مسلط شد (ههورامی .) 905 :3347 ،یهک سهال بعهد،

در نتیجه ،خان احمد خهان از سهال  3093ق 3730/م،

سههاروتقی اعتمههاد الدولههه از سههوی دولههت ایههران و

شههروم بههه تههاختن بههه خههار ایههران کههرد (قزوینههی

مصههطفی پاشهها ،صههدراعام عثمههانی ،عرههد نامههۀ

کرکور انتخا

روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان45/

قصرشیرین (اها ) را امضا کردند که به واسطه ایهن

منتقل می کردند ،نمی پذیرفت و سلطان عثمانی مسئله

کردستان نیز از زیهر سهلطۀ

را با شاه عباس دوم که با وی رابطۀ حسنه ای داشت،

عثمانی ها خهارج شهد (قلهی شهاملو055/3 :3353 ،؛

در میان گذاشت؛ در نتیجه ،به دستور شاه عباس دوم،

هوشنی مردوی.)309 :3379 ،

بررام سلطان روستای زلم را که شاه صفی به واسهطۀ

عردنامه ،بخش ی از غر

دنوری های پدرش در جنی با خان احمد خان اردنن
ب .دورۀ شاه عبا

دوم و شاه ساليتان  1501ساا

 1150ق 19۶1/سا  199۶م
در سال  3075ق 3755/م ،سهلیمان خهان اردنن بها
هیئتی به اصفران رفت .همراهان وی به عهر

شهاه

عبا س دوم رساندند که سلیمان خان پیش از آمدن بهه
اصفران ،قصد پناهنهده شهدن بهه سهلطان عثمهانی را
داشته است؛ اما مانع وی شده اند .این خبر را پیش از
این ،شیخ علی خان حاکم کلرر و سنقر و کرمانشاه به

به او واگذار کرده بود ،در عو

خون برای افهرادی

که کشته بود ،به سلطان عثمانی واگذار کرد (هورامی،
 907 :3347و  .) 905بهها مههرگ برههرام سههلطان ،شههاه
سلیمان صفوی فرزند او ،قاسم سلطان را به حکومت
هورامان منسو

کرد (رقم دوم :خ 3و .)0

ج .دورۀ شاااه ساالطان حیااين  1150سااا 1110
ق 199۶/سا  1211م

شاه صفوی رسانده بود؛ در نتیجهه ،شهاه عبهاس دوم

در دورو شاه سلطان حسین ،تحونت و جنی ههای

سلیمان خهان را عهزل و بیگلربیگه ی کردسهتان را بهه

مرمههی در مرزهههای غربههی ایههران روی داد .یکههی از

فرزند سلیمان خان ،یعنی کلبعلی خهان ،واگهذار کهرد

وقایع مرم این دوره ،جنی با سلیمان پاشای بابان در

(قزوینی اصفرانی 590 :3340 ،و .)593

دشت مریوان بود .سلیمان پاشها در پهی بهی تهوجری

پیش از این ،در هورامان با مرگ عباسهقلی سهلطان
در سال  3077ق 3757/م ،پسران وی نزد شاه عباس

خان احمد خان دوم ،بیگلربیگی کردسهتان ،بهه وقهایع
شررزور 33به سوی مریوان و هورامان حمله ور شد و

دوم رفتند و شاه صفوی بررام بیی را که بزرگ تر بود

چندین روستای ایهن نهواحی را بهه تصهرف درآورد.

کهرد و

چون در این زمان حکام مریوان و سیاه کوه بهه سهفر

محمدبیی 30،برادر کوچک تر را به حکومهت نهواحی

خراسان مأمور شده بودنهد ،لطفعلهی سهلطان ،حهاکم

کمره و کالتهرزان و کهره گهویز گماشهت (ههورامی،

گروس ،مأمور نبرد با سلیمان پاشا شده و موفق شهد

 .) 907 :3347شاه عباس دوم یک سال بعهد بها عهزل

او را در نبردی شکست دهد (نصیری 305 :3353 ،و

سلیمان خان اردنن ،حاکمیت محمد سلطان ههورامی

 .) 304شاه سلطان حسین معتقد بود که ح ملۀ سلیمان

را مجدد بر این نواحی تأیید کرد (قزوینی اصهفرانی،

پاشا به تحریک خان احمد خهان دوم صهورت گرفتهه

593 :3340؛ وحید قزوینی.)707 :3343 ،

است (نصیری .) 309 :3353 ،هر چند خان احمد خهان

به جای پدر به حکومهت هو رامهان منصهو

بررام سلطان پس از سلطه بر هورامان ،با  0هزار و

دوم در دورو اول حکومت خود ،مخفیانه روابطی بها

 500تفنگچی شررزور را نیز زیر سلطۀ خهود درآورد

سهلیمان پاشهها برقهرار کههرده (هههدایت،)090 :3353 ،

و حاکم دست نشاندو عثمانی را مجبور بهه فهرار بهه

دولت صهفویه بها زیرکهی ،روابهط بهین دو متحهد را

سوی کرکور کرد .بررام سلطان خواسته های سهلطان

خرا

کرد .اما در جنی بین خان احمدخان و سلیمان

عثمانی را که فرستادگان سهلطان در هورامهان بهه او

پاشا ،خان احمدخان شکسهت خهورد و فهرار کهرد

30
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(بابانی) 53 :3390 ،؛ در نتیجه ،شهاه سهلطان حسهین

سپاه عثمانی فرار کرد؛ در نتیجهه بهه روایهت مؤلهف

وی را عزل و حکومت کردسهتان را بهه محمهد خهان

دستور شرریاران « :فهوجی از افسهادطلبان ارومهی بهه

اردنن واگذار کرد (نصیری.)309 :3353 ،

علت معاندت با اکراد اردننی صدای فتنه انگیزی بلند

پس از ایهن جهانی خهان حکمهران ارومهی ،حهاکم

ساخته و به اندرز الفتنه اشد من القتل نپرداختهه میهل

مکری ،والی هرسین ،حاکم جاف و مرتضیقلی خهان

ندای اکراد را به جانم سلیمان منفور در میهان سهپاه

نایم حاکم کرمانشاهان ،به همراه سپاه کلرر و سهنقر

منصور سر دادند».

و بیگلربیگی کردستان ،مأمور سرکوبی سهلیمان پاشها

این کم کاریِ اردنن ها باعث شد که قزلباشهان بهه

شدند (نصیری 304 :3353 ،و  .) 309از طرف دربهار

دستور عباس خان گنجه و حسن خان لهر ،بهه سهمت

صههفوی نیههز ،رسههتم خههان سپرسههانر و عبههاس خههان

اردنن ها حمله ور شوند و تعدادی از آن ها را قتل عام

زیاداوغلی به یاری بیگلربیگی کردسهتان رفتنهد و در

کنند .پس از این ،محمدامین بیی زنگنه محمهد خهان،

دشت مریوان ،به شکست سپاه سهلیمان پاشها موفهق

حاکم کردستان را تسلی داد؛ اما تنی چند از سربازان

شدند (سنندجی .) 305 :3355 ،شهاه سهلطان حسهین

اردننی را که باعث فرار بقیه شهده بودنهد ،بهه قتهل

پیش از اعزام سپاه خود به سوی کردستان ،در اقدامی

رساند (نصیری .) 005 :3353 ،به طور تقریبهی ،تمهام

هماهنی ،عمر خان حاکم سنقر و ابراهیم بیهی حهاکم

محلی نگاران کردسهتان قتهل عهام اردنن هها را نتیجهه

مریههوان را مقتههول کههرده و همچنههین حکههام اردنن،

فتنه انگیزی هورامی ها ،از جمله شخص قاسم سلطان،

جوانرود ،گروس و افشار را عزل کرد (قاضی:3345 ،

دانسته اند؛ در حالی که قاسم سهلطان پهیش از ایهن و

 .) 39نگاهی به سلسهله نسهم ایهن حکهام مقتهول و

به واسطۀ عقم نشینی اردنن هها کشهته شهده بهود .از

معزول نشان می دهد که همگی یا اردننهی بودنهد یها

سوی دیگر ،منابع صهفوی از « فهوجی از افسهادطلبان

با اردنن ها وابستگی داشهتند؛ بنهابراین ،ایهن مسهئله

ارومی» یاد کرده اند نه اورامهی .افهواج ارومهی کهه از

مؤید این نکته است که شاه صفوی از خطهر خیانهت

ناحیۀ ارومیه بودند ،مرتم در جنی ههای صهفوی بها

آن ها در بحبوحۀ جنهی آگهاه بهود و بها ایهن اقهدام،

عثمانی حاضر می شهدند و در منهابع عصهر صهفوی،

می خواست از این امر جلوگیری کند.

واژو اورامی فقط در پسوند اسم اشخا ،به کار رفته

در نبرد علیه سهلیمان پاشها ،قاسهم سهلطان حهاکم

و در بقیههۀ مواقههع و بههه وی ه ه در فرمههان ههها ،از واژو

هورامان نیز ،به همراه تفنگچی های خود حاضر بهود.

اورمان استفاده شده است .البتهه انتصها

عهده ای از

وی پس از زدوخوردی ،در میدان جنهی کشهته شهد

قزلباش ها به محافات از قلعۀ مریهوان پهس از پایهان

(نصیری .) 039 :3353 ،پس از قتل وی ،سیفقلی بیی

جنی (نصیری ،) 039 :3353 ،با وجودی که این امهر

نامی به حضهور شهاه سهلطان حسهین رسهید و علهل

پیش از این بی سابقه بود ،نار عقم نشینی به عمهد و

شکست را برای وی بیان کرد و متهذکر شهد ،در اثهر

خیانت اردنن ها را بیشتر تقویت مهی کنهد .بهرخالف

فرار اردوی اردنن ،قاسم سلطان به دام افتاد و همراه

سکوت معنادار تواریخ محلهی کردسهتان و همچنهین

بسیاری از قوای هورامان و پاوه کشته شد (ههورامی،

بی توجری منابع صفوی به وقایع هورامان ،بهه علهت

 .) 933 :3347به نار می رسد که قوای اردنن در نبرد

هرج و مرج مرکز و شورش افاغنه ،تاریخ هورامان از

با سلیمان پاشا چند جا کم کهاری کهرده و از مقابهل

بسیاری وقهایع دیگهر ایهن عصهر در هورامهان پهرده

روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان49/

بر داشته که یک نمونه از آن ،بها رقهم حکهومتی شهاه

کردستان رسیدند که هیا کدام اردننی نبودنهد و همهه را

سلطان حسین صهفوی تأییهد شهده اسهت .بها سهلطۀ

دولت مرکزی انتخا

کرد (وقایعنگار کردسهتانی:3349 ،

گنجعلههی سههلطان بههر هورامههان ،سههپاه عثمههانی بههه

 300و .)303

فرماندهی بکربیی حاکم شهررزور و فرزنهد سهلیمان

در هورامان با مهرگ گنجعلهی سهلطان در سهال 3333

پاشا ،دوباره به سوی کردستان حرکت کرد .بکربیهی

ق 3500/م ،مصطفی سهلطان ،فرزنهد محمهد سهلطان ،بها

که به احتمال از اوضام آشفتۀ دولهت مرکهزی ایهران

رفههتن بههه اصههفران و تشههریک مسههاعی بهها مههؤمنخههان

آگاه بود و پیروزی بر اردنن ها را نیز دور از دسترس

اعتمادالدوله ،ضمن برگرداندن نار شاه سلطان حسهین از

نمی دیهد ،در پهی ایهن ب رآمهد تها حمایهت سهالطین

والی کردستان 39،خودش هم بهه عنهوان حهاکم هورامهان

هورامان را هم به دسهت آورد؛ بهه همهین علهت ،در

شد (ههورامی .)937 :3347 ،البتهه در ایهن میهان

انتخا

روستای مرزی احمدآباد 33با گنجعلی سلطان مالقات

نباید از نقش حسینخان لر غافل بود؛ زیرا وی از سهویی

کرد .بکربیی در این دیدار ،فرمان سلطان عثمهانی را

با حاکمان هورامان روابط خویشاوندی داشت و از سوی

در واگذاری هورامان و مریوان و تمام توابع سهنندج،

دیگر ،در تحونت کردستان همواره مررو فعال و مطمهئن

برای حهاکم هورامهان خوانهد بهه شهرطی کهه وی از
سلطان عثم انی تبعیت کند؛ اما گنجعلی سلطان حاضر
به پیروی از سلطان عثمانی نشد (هورامی.)933 :3347 ،
در پی رد درخواست سلطان عثمانی از سوی حاکم
هورامان ،سپاه عثمانی با فرماندهی آلی قلی خهان وارد
هورامههان شههد .مههردم و تفنگچههی هههای هورامههان بهها
همراهی قاضی موننا محمدشریف با آن ها به مقابلهه
پرداختند .شاه سلطان حسین پهس از آگهاهی از ایهن
مههاجرا و شکسههت قههوای عثمههانی در هورامههان بهها
همکاری حسین خان لُر ،رقهم حکومهت هورامهان را
دوباره به نام گنجعلی سلطان صادر کرده و هورامهان
را از پرداخت مالیات معهاف کهرد (ههورامی:3347 ،
 933تا  .) 935در همین زمان ،در کردستان به واسطۀ
شورش مردم ضهد محمهد خهان اردنن ،شهاه سهلطان
حسین با کمک حسین خان لر محمد خان اردنن را از
بیگلربیگی عزل کهرده و بهه سهال  3333ق 3500/م،
محمد خهان گرجهی را بهه جهای وی منصهو

کهرد

(سنندجی .)304 :3355 ،پس از محمدخهان گرجهی ،بهه
ترتیم حسهنعلی خهان و حسهینعلیخهان ،یعنهی پسهران
مههؤمنخههان اعتمادالدولههه و کیخسههروبیی بههه حکومههت

شاه سلطان حسین بود .عیسی سهلطان ،فرزنهد گنجعلهی
سلطان نیز ،در رسیدن به جانشینی پهدر موفهق نبهود؛ امها
پههس از هفههت سههال حضههور در اصههفران بهها کمههک
محمد خان ،پسهر اعتمهادالدولهه ،بهه حکومهت هورامهان
منصههو شههد (هههورامی .)935 :3347 ،وی پههس از بههه
دست گهرفتن قهدرت ،بهه از میهان برداشهتن بهرادرانش،
جمشیدبیی و منوچرربیی ،تصمیم گرفت .آنها نیز پس
از آگاهی از دسیسۀ عیسی سلطان ،به روستای خهارگیالن
شررزور فرار کردند .بهانخره جمشهید سهلطان در سهال
 3309ق 3535/م ،پس از بازگشت و پیروزی بهر عیسهی
سلطان و کشتن وی در ناحیۀ درویان 35،برای مشهروعیت
دادن بههه حکومههت خههود ،فرمههان حکههومتی را از حههاکم
کردستان دریافت کرد؛ امها پهس از مهدتی ،از اطاعهت او
سرباز زد و بها سهرداران عثمهانی توافهقههایی انجهام داد
(هورامی 939 :3347 ،تا .)903
در نتیجه اسماعیل سلطان ،پسر قاسهم سهلطان ،بها
وساطت بیگلربیگی کردستان فرمان حکومت هورامان
را از شاه سلطان حسین دریافت کرد (رقهم دوم :خ0
و  ) 3و مقر حکومهت خهود را از قلعهۀ هورامهان بهه
دزلی انتقهال داد .بها حملهۀ افغهان هها بهه اصهفران و
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اسههتقرار شههاه ترماسههم دوم در قههزوین ،اسههماعیل

صفویان به الکای هورامان را باعث می شد .طوری کهه

سلطان به همراه احمهدبیی ،پسهر گنجعلهی سهلطان،

شاهان صفوی هیا گاه اجازو دخالت در امور هورامان

تصههمیم گرفتنههد کههه بههه اردوی شههاه ترماسههم دوم

را به والیان اردنن ندادند .شهاهان صهفوی بهه خهوبی

بپیوندنهد؛ امهها میههران بیهی بابههان آنههان را در مریههوان

می دانستند که عبور از هورامان ،بها وجهود جغرافیهای

غافلگیر کرد و به قتل رساند (هورامی 903 :3347 :و

طبیعههی نفواناپههذیر آن و داشههتن حکههومتی معتمههد،

 .) 900در همین زمان ،در کردستان علیقلی خان پهس

غیرممکن است .برای عثمانی ها عبور از مریوان بهرای

از یاغی شدن چند نفر ،با رفت ن و پناه جستن در قلعۀ

رسیدن به کردستان راههی کهم هزینهه تهر بهود؛ امها در

پلنگان از حاکم بابان کمک خواست و او هم یکی از

صورت رسیدن به کردستان ،می بایست منتار حمالت

خوانین جاف را به کمک وی فرستاد (قاضی:3345 ،

گاه و بیگاه تفنگچی های هورامهان بهه نهواحی زلهم و

 .) 93در پی آن و با حملۀ نرایی افغان ها به اصهفران،

شررزور می بودند .در پایان دورو صفوی و با تضهعیف

عثمانی ها نیز فرصت را غنیمت شمردند و خانه پاشا،

حکومت مرکزی و همچنین اوضام آشهفتۀ بیگلربیگهی

پسههر سههلیمان بیههی بابههان را بههه سههوی کردسههتان

کردستان ،عثمانی ها با فرستادن نمایندو خود نزد حاکم

فرستادند( 37قاضی 90 :3345 ،و  .) 93البته ،در طهول
مسیر حرکت خانه پاشا بهه سهوی سهنندج برخهی از
تفنگچی ههای مریهوان و هورامهان از حاکمهان خهود
رویگردان شدند و به خانه پاشا پیوسهتند (سهنندجی،
.)335 :3355

کردستان ،در پی دستیابی آسان تر به کردستان بودند که
حاکمان هورامان تمایلی به این کار نشهان ندادنهد .در
تمههام دورو صههفوی ،الکههای هورامههان روابههط چنههدان
مطلوبی با والیان کردستان نداشهت کهه ممکهن اسهت
یکی از علل آن ،گسترش روابط حاکمان هورامهان بها
والیان لرستان باشد.

نتيجه
در دورو صفوی ،الکای هورامان یکی از معتمدترین
حکومت های محلی در اطاعت از دولت مرکهزی بهود.
بی شهک سهابقۀ طهوننی آن هها و آشهنایی بها منطقهه،
موقعیههت اسههترات یک هورامههان ،تقابههل همیشههگی بهها
حکومت های آن سوی مرز (عثمانی) ،اطاعت از دولت
مرکزی ایران و نداشتن تعصم در با

هورامان و اطمینان دادن به وی برای سلطه بهر تمهامی

مذهم رسهمی

دولت صفویه باعث شد شاهان صفوی به آنهان توجهه
کرده و تقویتشان کننهد .بهه طهوری کهه در رقهم ههای
حکومتی ،از آنان به نام « حاکم و تیولدار بانسهتقالل و
اننفراد» هورامان یاد می کردند .از سوی دیگر ،اعتمهاد
نداشتن صهفویان بهه خانهدان اردنن کهه بهه صهورت
ظاهری مذهم تشیع را هم پذیرفته بودند ،ولی پنرانی
با بابان های سلیمانیه رابطه داشتند ،توجه بیش از پیش

پ نوشت
 . 3الکا ،اولکه و الکه :واژه ای ترکی بهه معنهی ناحیهه،
قسمتی از کشور و وطن است.
 .0اهمیت گفته های شاردن بهه ایهن علهت اسهت کهه
غالم مطالم وی مربوط به دوران شهاه عبهاس دوم و
شههاه سههلیمان اسههت و دو تهها از رقههم هههای حکههومتی
سالطین هورامان هم در دورو شاه سلیمان صادر شهده
است.
 . 3حکم واگذاری تیول است.
 . 9سد نرر دلین که امروزه به نام سلطانه جو

جهزس

خار عراق بوده از ساخته های برهرام سهلطان اسهت
(هورامی 907 :3347 ،و .)905

روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان93/

 . 5رودبار از روستای هورامان تخت و نزدیک به پاوه

 . 30پههس از مههرگ برههرام سههلطان در سههال 3303ق،

است .پل این روستا در دورو نادر شهاه افشهار بهرای

بههرادرش ،محمههدبیی ،بهها  500سههوار و هههزا و 500

مقابله با قوای عثمانی بازسازی شد.

تفنگچههی قلعههۀ میرآبههاد مریههوان را محههل اقامتگههاه

 . 7سلطانی به نقل از تاریخ مردوخ می نویسد« :خسرو

زمستانی و گردنه های طیتهور و آریهز و آبیهدر را در

نام (بابا اردنن) اردنن هها را از قلعهۀ زلهم بهه قلعهۀ

سنندج ،محل اقامت تابستانی خود قرار داد .به علهت

پلنگههان آورد .سههپس دربههارو حکومههت کلههول بیههی

اعمال خالف شهرم او ،والهی کردسهتان کهه توانهایی

می گوید ،وی در تاریخ 707ه.ق 03 ،سال حکمرانهی

سرکو

وی را نداشهت از شهاه صهفوی درخواسهت

کرده و دارالملک کردستان را از قلعهۀ زلهم بهه قلعهۀ

کمک کرد .با رسیدن قوای صفوی ،محمدسهلطان بهه

مهردوخ،

عثمانی فرار کرد و سلطان عثمانی محهال کوتاهیهه را

سرخا بیی اردنن در سال  957ه.ق مرکز حکومهت

به وی واگذار کرد .گویا سلطان عثمهانی او را بهرای

را از قلعۀ زلهم بهه قلعهۀ مریهوان انتقهال داد و آن را

حمله به ایران مجرز کهرده بهود ؛ ا مها او در هنگامهۀ

دارالملههک کردسههتان سههاخت» (سههلطانی- 3357 ،

لشکرکشی کشته شد (هورامی 904 :3347 ،و .)909

.)40 :3355

 .33در دورو خان احمد خان دوم ،یکهی از نهوکران او

 . 5عباسقلی سلطان به زبهان فارسهی و عربهی تسهلط

 300رأس اسههم سههلیمان بابههان را در شههررزور بههه

تفسیر کالم موننا عبدالکریم

غارت کرد .این مسئله برانه ای شد تا سلیمان پاشا به

پلنگان انتقال داد .دوباره به تصهریح کتها

داشت و از جمله کتا

شبستانی را به فارسی ترجمهه کهرده اسهت .وی کهه

سوی کردستان لشکرکشی کند.

هورامان تخت و لرون را زیر سلطه داشهت ،پهاییز را

 .30ایههن روایههت از آنجهها درخههور تأمههل اسههت کههه

در شرر هورامان و نوین ،زمستان را در عباس آبهاد و

عبدالقادر بابان از سلسلۀ بابان های سهلیمانیه بهوده و

تابستان را در پیررستم (قلعۀ هورامان) و کراویه دول

علی برای پنران کهاری برخهی وقهایع ندیهده اسهت.

به سر می برد (هورامی.)903 :3347 ،

بههرخالف مؤرخههان اردنن کههه بههه صههراحت از نقههل

 . 4نام ناحیه ای در لرستان.

نکردن برخی رخدادها از تهرس والهی اردنن سهخن

 .9خان احمدخان در نبردی دیگهر در  05ربیهع الهول

گفته اند (سنندجی.)40 :3355 ،

 3097ق در مریوان شکست خورد و با عقهم نشهینی

 . 33روستایی در نزدیکی ناحیه زلم و واقع در دامنهۀ

موفق شد سلیمانیه و شررزور را تصرف کند .سلطان

کوه کماجار.

مراد عثمان ی برای جبران شکست در رمضان 3097ق

 . 39بیگلربیگی کردستان ،محمد خهان اردنن ،در ایهن

لشکری تحت فرمان خسروپاشا بهه سهوی کردسهتان

زمان حامی عیسی سلطان فرزند گنجعلی سلطان بود.

فرستاد؛ اما شکست زینل خهان سپرسهانر شهاملویی،

 . 35نام ییالق مردم روستاهای سلین و بلبهر و نهوین

فرمانده سپاه صفوی ،به قیمت قتل او به فرمهان شهاه

که بین هورامان تخت و هورامان لرهون واقهع شهده

صفی تمام شد .خسروپاشا ههم پهس از پیشهروی تها

است.

همههدان ،بههه سههوی بغههداد حرکههت کههرد (قزوینههی

 . 37پیش از این مأمون بیی ثانی و محمدبیی ،بهردار

اصفرانی 774 :3340 ،و 779؛ سهوانح نگهار تفرشهی،

سرخا بیی ،هم به سالطین عثمهانی پناهنهده شهده

 93 :3344و .)99

بودند.
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کتابنامه
الف .کتاب های فارس
 .اردنن ،خسههرو بههن محمههد بههن منههوچرر،)0537( ،
لم التواریخ ،ترران :کانون خانوادگی اردنن.
 .اردنن ،شههیرین ،) 3345( ،خانههدان کههرد اردنن در
تالقی امپراطوری ههای ایهران و عثمهانی ،ترجمهۀ
مرتض ی اردنن ،ترران :تاریخ ایران.
 .اسپناقچی پاشازاده ،محمهدعارف ،) 3359( ،انقهال
انسالم بین الخوا ،و العوام ،محقهق و مصهحح
رسول جعفریان ،قم :دلیل.
 .افوشهههته ای ،محمهههود بهههن ههههدایت اه،)3353( ،
نقاوواآلثار ،به اهتمام احسان اشراقی ،چ ، 0ترهران:
علمی و فرهنگی.
 .الحسههینی القمههی ،قاضههی احمههد بههن شههرف الههدین
الحسههین ،)3343( ،خالصههۀ التههواریخ ،محقههق و
مصههحح احسههان اشههراقی ،چ ، 0ترههران :دانشههگاه
ترران.
 .الئاریوس ،آدام ،) 3379( ،سفرنامۀ اولئهاریوس ،ج،0
ترجمۀ حسین کردبچه ،ترران :هیرمند.
 .بابانی ،عبدالقادر بن رستم ،) 3390( ،سهیرانکراد در
تهههاریخ و جغرافیهههای کردسهههتان ،بهههه کوشهههش
محمدرئوف توکلی ،چ ، 3ترران :توکلی.
 .بیههات ،کههاوه ،) 3349( ،کردههها و فرقههۀ دمههوکرات
آاربایجان ،گزارش هایی از کنسولگری آمریکا در
تبریز دی  - 3303اسهفند  ، 3305ترهران :پهردیس
دانش و شیراز.
 .ترکمان منشی ،اسهکندربیی ،) 3355( ،تهاریخ عهالم
آرای عباسهههی ،ج ، 3تصهههحیح محمداسهههماعیل
رضوانی ،چ ، 3ترران :دنیای کتا .
 .خههههواجگی اصههههفرانی ،محمدمعصههههوم،)3374( ،
خالصۀ السیر تهاریخ روزگهار شهاه صهفی ،ترهران:
علمی.

رزم آرا ،علی ،) 3300( ،جغرافیهای ناهامی کردسهتان،
بی جا :بی نا.
 .رهربرن ،کالوس میشائیل ،) 3399( ،ناام ایانت در
دورو صفو یه ،ترجمۀ کیکاوس جرانداری ،ترهران:
بنگاه ترجمه و نشر کتا .
 .سهههلطانی ،محمهههدعلی ،)3355 - 3357( ،قیهههام و
نرضت علویان زاگرس یا تاریخ تحلیلی اهل حق،
ج ، 0کرمانشاه :سرا.
 .سههنندجی (فخرالکتهها ) ،میرزاشههکراه،)3355( ،
تحفۀ ناصهری در تهاریخ و جغرافیهای کردسهتان،
مقابله ،تصحی ح ،حواشهی و تعلیقهات حشهمت اه
طیبی ،ترران :امیرکبیر.
 .سههوانح نگههار تفرشههی ،ابوالمفههاخر بههن فضههل اه
الحسهینی ،) 3344( ،مقدمهه ،تصهحیح و تعلیقهات
محسن بررام ن اد ،ترران :میرا ،مکتو .
 .شههاردن ،سههرژان ،) 3350( ،سههفرنامۀ شههاردن ،ج،3
ترجمۀ اقبال یغمایی ،ترران :توس.
 ،) 3395( ،--------- .سههههفرنامۀ شههههاردن ،ج،9
ترجمۀ محمد عباسی ،ترران :امیرکبیر.
 .فلسفی ،نصراه ،) 3379( ،زندگی شهاه عبهاس اول،
ج ، 5ترران :علمی.
 .قاضههههههی ،مالمحمدشههههههریف،)3345 ،3359( ،
زبههدوالتواریخ سههنندجی در تههاریخ کردسههتان ،بههه
کوشش محمدرئوف توکلی ،ترران :توکلی.
 .قزوینی اصفرا نی ،محمدیوسف واله ،) 3340( ،ایران
در زمان شهاه صهفی و شهاه عبهاس ،چ ، 0ترهران:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 .قلهههی شهههاملو ،ولهههی قلهههی بهههن داود،)3353( ،
قصص الخاقانی ،ج ، 0تصحیح سیدحسهن سهادات
ناصری ،ترران :وزارت فرهنی و ارشاد اسالمی.
 .کردستانی ،مستوره ،) 3330( ،تاریخ اردنن  ،با مقدمه
و تصحیح و تحشیه ناصر آزادپهور ،کرمانشهاهان:

روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان93/

چاپخانۀ بررامی.
 .کینان ،درر ،) 3357( ،کردها و کردسهتان؛ مختصهر
تاریخ کرد ،ترجمۀ ابراهیم یونسی ،ترران :نگاه.

جران آرای عباسهی ،محقهق و مصهحح سیدسهعید
میرمحمدصادق ،ترران :پ وهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی.

 .گزیههدو اسههناد سیاسههی ایههران و عثمههانی- 3379( ،

 .هدایت ،رضهاقلی خهان ،)3353( ،فرهرس التهواریخ،

 ،)3350ج ، 5ترههران :واحههد نشههر اسههناد ،دفتههر

محقق و مصهحح عبدالحسهین نهوای و میرهاشهم

مطالعات سیاسی و بین المللی.

مههدرس ،ترههران :پ وهشههگاه علههوم انسههانی و

 .مردوخ کردستانی ،شیخ محمد ،) 3353( ،تاریخ کرد
و کردستان ،ج ، 0سنندج :کتابفروشی غریقی.
 .منجم ،مالجاللالدین ،)3377( ،تاریخ عباسی ،به کوشش
سیفاه وحیدنیا ،ترران :وحید.
مرندسباشی (مشیرالدوله) ،میرزا سیدجعفرخهان،)3394( ،
رسالۀ تحقیقات سرحدیه ،بهه اهتمهام محمهد مشهیری،
ترران :بنیاد فرهنی ایران.

مطالعات فرهنگی.
 .ههههورامی (شهههیدا) ،مالعبهههداه ،)3347( ،تهههاریخ
هورامان ،تدوین و گردآوری مافر برمن سلطانی
هههورامی ،مقدمههه و تصههحیح و تعلیقههات نههادر
کریمیان سردشتی ،ترران :احسان.
هوشنی مردوی ،عبدالرضا ،) 3379( ،تهاریخ روابهط
خار جی ایران ،ترران :امیرکبیر.

 .میرزاسههمیعا ،محمدسههمیع ،)3374( ،تههذکروالملور ،بههه
کوشش سیدمحمد دبیرسیاقی ،ترران :امیرکبیر.

ب .مقاله

 .مینورسکی ،وندیمیر ،)3374( ،سهازمان اداری حکومهت

 .کجباف ،علی اکبر و دیگران( ،برهار ،)3390بررسهی

صفوی؛ تحقیقات و حواشی و تعلیقات مینورسکی بهر

روابط سیاسهی والهی نشهینان اردنن بها حکومهت

تذکروالملور ،ترجمه مسهعود رجهمنیها ،بها حواشهی

صفویه ،پ وهش های تاریخی ،دورو جدیهد ،س،3

محمد دبیرسیاقی ،ترران :امیرکبیر.

ش( 3پیاپی  309، ،)9تا .307

نصراهخان ،مرندس ،نسخۀ خطهی تحدیهد مهرز مریهوان،

 .نوری ،فریدون و دیگران( ،پهاییز ،) 3390چگهونگی

(مشرد  -رضوی ش /)5990 :نسهتعلیق[ /3097 /الفبها

گههرایش والیههان اردنن کههرد اردنن بههه تشههیع از

ف. 307 :

صفویه تا قاجاریهه ( 3049 – 3005ق) ،فصهلنامۀ

 .نصیری ،محمدابراهیم بن زینالعابهدین ،)3353( ،دسهتور

شیعه شناسی ،س ،9ش 353، ،35تا .347

شرریاران ،محقق و مصحح محمدنادر نصهیری مقهدم،
ترران :موقوفات دکتر محمود افشار.

ج .رقم

 .نوایی ،عبدالحسین ،)3370( ،اسهناد و مکاتبهات سیاسهی

 .رقههم اول :شههاه سههلیمان صههفوی در شههعبان 3300

ایران از سال  3034تا 3305ق همراه با یادداشهتههای

ق 3749/م ،برای یکی از حاکمان هورامهان در 7

تفصیلی ،چ ،0ترران :بنیاد فرهنی ایران.

خط صادر کرده است؛

 .وقایعنگار کردستانی ،علیاکبر ،)3349( ،حدیقهۀ ناصهریه
و مههرآتالمافههر در جغرافیهها و تههاریخ کردسههتان ،بههه
کوشش محمدرئوف توکلی ،ترران :توکلی.
 .وحید قزوینی ،میهرزا محمهدطاهر ،) 3343( ،تهاریخ

 .رقم دوم :شهاه سهلیمان صهفوی در جمهادی الثهانی
 3303ق 3790/م ،برای قاسم سهلطان در  5خهط
صادر کرده است؛

 /99پ وهشهای تاریخی ،سال پنجاه و دوم ،دوره جدید ،سال هشتم ،شماره سوم (پیاپی ،)33پائیز 3395

 .رقم سوم :شاه سلطان حسین صفوی در سال 3339
ق 3500/م ،بههرای اسههماعیل سههلطان پسههر قاسههم
سلطان در  39خط صادر کرده است.

