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Abstract
When the Ardalan Dynasty came to power, the Kurdistan Province of Iran came under the
sovereignty of Bani Ardalan. The rulers there regulated their relations with the central
government in a way to maintain their independence in the form of a local government. The
dynasty managed to continue its government in Kurdistan up to the time of Naser al-Din Shah
Qajar. Naser al-Din Shah wielded a centralized policy towards the ‘Qajarization’ of provincial
governments, and he appointed Farhad Mirza Motamed al-Dolah as the governor of Kurdistan,
ending the political life of the Ardalans. Motamed al-Dolah managed to suppress different riots
and to end disorder in Kurdistan, which had resulted from the inefficiency of the last Ardalan
ruler, the wayward behavior of Auraman elders, and the assaults of the Jaf tribes. During his
government, therefore, he established peace and order in Kurdistan and started reforms and
development projects in the province. In a library method, the present study deals with the
Motamed al-Dolah governing period in Kurdistan after the collapse of the Ardalan’s local
government, and it analytically reviews his efforts to stabilize the Qajarian authority in the
province. Findings show that the Qajarian change of policy against the Ardalan Dynasty was in
line with the policy of centralization adopted by the Qajar royal court, and that Motamed alDolah played a key role in the stability of Qajarian authority in Kurdistan by curbing the centers
of crises and through the establishment of peace and order in the region.
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کردستان ،زمینهها و عیتهای تعیی

مقدمه
مقارن حکومت قاجارها در ایران ،در منطقﮥ

حکمرانی او در ای

وی و پیامدهای

ایالت تحییل شده استن اساس

کردستان و بخشهایی از کرمانشاه کنونی خاندان کرد

پژوهش حاضر بر طرح ای

اردالن حکومت میکردندن خاندان اردالن از خاندانهای

1ن عیتهای تیییر سیاست ناصرالدی شاه قاجار در

محیی ایرانی بودند که نزدیك به شش سده و نیم ،یعنی

برابر حکومت محیی کردستان و تعیی فرهادمیرزا ،از

از اواخر سدﮤ ه تم تا سدﮤ سیزدهم قمری ،عالوهبر

شاهزاد ان قاجاری ،به حکومت ای

ایالت چه بوده

نقاط یادشده بر بخشهایی از عراق کنونی ،همدان و

است؟  2ن دوران حکمرانی فرهادمیرزا معتمدالدوله در

لرستان فعیی حکمرانی میکردندن حکاا اردالن که از

کردستان چه پیامدهایی داشت؟ فرضیﮥ پژوهش آن

دورﮤ ص ویه عنوان و لقب والی داشتند ،در دورﮤ قاجار

است که سیاست تمرکز رایی دربار قاجار به براندازی

نیز همواره ای عنوان و برخی از امتیازات ناشی از آن

کانونهای محیی قدرت منجر شد که در ای زمینه با

را برای خود ح ن کردندن با قدرتیابی قاجارها در

تعیی فرهادمیرزا ،از شاهزاد ان قاجاری ،به حکومت

ایران ،والیان اردالن تابعیت رسمی خود را به پادشاهان

اردالنها در کردستان نیز پایان داده شدن پیامد اصیی

سیتیه اعالا کردند و خراج زار دولت مرکزی

حکومت معتمدالدوله در کردستان ،براندازی کانونهای

ای

شدندن باوجود ای تابعیت ،پس از سهربع سده حیات

دو پرسش قرار دارد:

شورش و برقراری نظم و امنیت در ای ایالت بودن

سیاسی ای خاندان و همزمان با سیطنت قاجار ،در اثر
برخی عیتهای داخیی و خارجی ،زمینههای انقراض
ای سیتیه به دست قاجارها فراهم شدن پس از وفات
اماناهللخاندوا (1224ق1267/ا) ،آخری

روش پژوهش
ای

پژوهش از نوع تاریخی استن آ اهیهای

حکمران

تاریخی آن به روش کتابخانهای ،براساس زارشهای

رسمی بنیاردالن ،دولت مرکزی در انتقالی آراا طومار

منابع تاریخی و تواریخ محیی کردستان فراهم آمده

قدرت اردالنها را درهم پیچیدن بهای شکل در پوششی

است و بهلحاظ ماهیت موضوع ،در مرحیﮥ تایی

به

از سیاست تمرکز رایانﮥ دولت مرکزی ،حیات سیاسی

شیوﮤ توصی یتحیییی سامان یافته استن

و حکومت چندصدسالﮥ خاندان اردالن خاتمه یافتن
ناصرالدی شاه ،سیطان صاحاقران ایران ،باوجود تالش

پیﺸیﻨﮥ پژوهش

برخی از حامیان بنیاردالن برای بهقدرترساندن یکی

دربارﮤ خاندان اردالن و نخاگان اییی کرد و

دیگر از اعضای ای خاندان ،حکومت کردستان را به

مناساات آنها با حکومتهای مرکزی ص ویه ،زندیه،

عموی خود ،فرهادمیرزا معتمدالدوله ،سپرد تا اهالی

اردالن

کردستان اردالن نختتی

حاکمیت بدون واسطﮥ

قاجاریه و نیز ساختار تشکیالتی والینشی

پژوهشهایی صورت رفته است :نظیر پژوهش مظ ری

قاجارها را در رأس امور کردستان تجربه کنندن ای

( ،)1329هادیان ( ،)1329،1391کجااف ،دهقاننژاد و

اقداا در راستای سیاست قاجاریکردن حکومت ایاالت

هادیان ( ،)1390کجااف و هادیان ( ،)1390ب رامی و

و براندازی کانونهای قدرت محیی صورت رفتن در

مظ ری ( ،)1390کجااف ،میرجع ری و نوری (،)1390

ای مقاله با هدف بررسی دوران حاکمیت فرهادمیرزا بر

ثواقب و مظ ری ( )1394 ،1393و نیز قریشی کری و

چرایی حکومت فرهادمیرزا معتمدالدوله بر کردستان و پیامدهای آن (1224تا1291ق1267/تا1274ا) 229

قناری ( )1394اما دربارﮤ حکومت معتمدالدوله در

آنان در کردستان به ت صیل در منابع آمده است یعنی از

کردستان پژوهش متتقیی انجاا نشده است که زمینهها

زمانیکه بهروایتی در نواحی موصل و دیاربکر به سر

و پیامدهای حکمرانی وی را بررسی و تحییل کندن تن ا

میبردند تا زمانیکه به ش رزور م اجرت کردند و

عطایی ،جمالی و حمانی ( )1394و نیز ادوای و وکییی

حکومتی بنیاد ن ادند و همچنی حیات سیاسی آن ا در

( ،)1394در بررسی عیتها و زمینههای شورش

دورههای بعد و همزمان با سیتیههای حکومتی در

هورامان در عصر ناصری ،به نقش معتمدالدوله در پایان

ایران تا زمان قاجاریه بیان شده است (رنك :بدلیتی،

بخشیدن به ای شورش اشارهای کردهاندن مقالﮥ ادوای و

22 :1377تا 29سنندجی90 :1375 ،تا)274ن ذکر ای

دلریش ( )1395به بررسی مناساات حکومت ص ویه با

منشأ در مقاالتی که به خاندان اردالن پرداختهاند و

الکای هورامان پرداخته است و رزاآرا ( )1327عمییات

پیشتر از آنان یاد شد (رنك :پیشینﮥ تحقیق) نیز بازتاب

اورامان را در پاییز و زمتتان 1310ش1931/ا موضوع

یافته استن

کتاب خود قرار داده است که هر دو نمونه در محدودﮤ

بنابرای برای پرهیز از طوالنیشدن کالا ،از شرح

پژوهش قرار ندارندن بدری ( )1326نیز

ت صییی آن خودداری میشود و به ذکر ای نکته بتنده

زند ی فرهادمیرزا را موضوع پایاننامه کارشناسیارشد

میشود که با ظ ور آقامحمدخان قاجار در سال

خود قرار داده است و به شیوﮤ توصی ی به حیات

1200ق1726/ا ،والی کردستان در اوج اقتدار بیسابقﮥ

سیاسی و عیمی او در دورﮤ قاجار ،در زمان سیطنت

بنیاردالن قرار داشت اما برخالف ادعای برخی از

محمدشاه و ناصرالدی شاه ،پرداخته است و اشارهای

مورخان محیی همچون سنندجی که والی کردستان را

اجمالی نیز به ایاا حکومت وی در کردستان کرده

به اندیشﮥ دستیابی به حکومت ایران مت م میکنند ،وی

استن ازای رو ،پژوهش حاضر درصدد است که متمایز

به فرمانارداری از خان قاجار ردن ن اد (وقایعنگار،

از نمونههای فوق و در راستای هدف تعیی شده ،ای

116 :1324و)117ن وی که به آشتی با خاندان زند

خالء را برطرف کند و تحیییی درای باره ارائه کندن

امیدی نداشت ،اسیحه و غنایمی را که در جنگ همدان

زمانی ای

به دست آورده بود ،نزد آقامحمدخان فرستاد و پیوند
اوضاع کردستان مقارن ورود معتمدالدوله
در عصر قاجار بی ایاالت آذربایجان و کرمانشاه،

خود را با او متتحکم کرد (میکم496 :1323 ،
سنندجی)169 :1375 ،ن شاید وابتتگی و آشنایی دیری

والیت محدود اردالن یا همان کردستان ایران واقع شده

میان اردالنها و قاجارها و کینﮥ دیرینه از خاندان زندیه،

بودن بیشتر سکنﮥ ای والیت افرادی بودند که اقامتگاه

از م متری عیت هایی بود که در برابر مدعیان خاندان

ثابت داشتند و حاکمنشی آن نیز سنندج بود (کرزن،

زند ،چرخش ختروخان را به سَمت اصییتری رقیب

)704 :1349ن در ای دوره ،کردستان به مرکزیت سنندج

قدرت باعث شد (ثواقب و مظ ری)116 :1393 ،ن.

هیجده بیوك حاکمنشی معتار داشت.

1

پس از مرگ ختروخان در سال 1206ق1792/ا،

تا پیش از اقداا ناصرالدی شاه در براندازی حکاا

حکومت خاندان اردالن تا پس از سقوط زندیه ادامه

اردالن ،در چند سده ،خاندان اردالن کردستان را اداره

یافت (مردوخ)371 :1379 ،ن با تصرف نواحی مختیف

خاندان و پیشینﮥ بهقدرترسیدن

کشور نظیر همدان ،کرمانشاهان ،عراق ،قیمرو عیی

میکردندن منشأ ای
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شکر ،کردستان و لرستان به دست آقامحمدخان

است (وقایعنگار)150 :1324 ،ن

(آصف )455 :1352 ،و باوجود برچیدهشدن بتاط
بتیاری از حکومتهای میوكالطوای ی ،اردالنها ضم

اقدامات فرهادمیرزا در کردستان

کتب مشروعیت از وارثان قدرت زندیه ،همزمان با

فرهادمیرزا پس از ورود به مقرِِّ حکومت خود ،با

پادشاهان قاجاریه و با ح ن روابط با خاندان قاجار

آ اهی از ای موضوع که سقوط اردالنها القاکنندﮤ ای

نزدیك به یك سده و تا سال 1224ق1267/ا ،در

توهم به سرکشان و متمردان است که با دام زدن به

جایگاه والی به حکومت خود در کردستان ادامه دادندن

تشنجات سیاسی در محل به آرزوهای دیرینﮥ خود

در ای زمان والی اردالن ،یعنی اماناهللخان ثانی میقب

جامه عمل پوشانند ،با اقدامات نظامی و درایت سیاسی

به غالاشاهخان ،در قیمرو خویش بتاط سیطنتیِ

کنترل اوضاع را به دست رفتن معتمدالدوله طی شش

متتقیی داشت اما ناصرالدی شاه برای تمرکز قدرت

سال از حکومت خویش بر کردستان ،افزونبر تأمی

خود ،عموی خویش فرهادمیرزا معتمدالدوله را به

امنیت داخیی در آنجا ،با انجاا پارهای از اصالحات

حکومت کردستان منصوب کرد و ای والیت را تحت

اقتصادی و اقدامات عمرانی ،کارنامﮥ درخشانی از خود

حکومت مرکزی درآورد (کرزن 705 :1349 ،سنندجی،

برجای ذاشت که در ادامه بررسی میشودن

)275 :1375ن.
فرهادمیرزا

(1233تا1305ق1254/تا1222ا)

از

1ن اقدامات سیاسی و امنیتی:

خاندان سیطنتی قاجار و فرزند پانزدهم عااسمیرزا

بخش از عمیکرد معتمدالدوله به فرونشاندن

ای

نایبالتیطنه ،از شخصیتهای سیاسی و چ رههای

ناآرامیهای داخیی و بیرونی حوزﮤ حکومتش

عیمی و ادبی زمانﮥ خود بودن او پیش از حکومت بر

بازمی ردد که بهنوعی امنیت داخیی کردستان و رعایای
آن را به خطر انداخته بودن از م متری

ای

کردستان ،همچون دیگر شاهزاد ان قاجاری ،تجربﮥ

ساک

سیاسی حکومت بر نواحی مختیف را در کارنامﮥ خود

رویدادها ،شورش حکاا اورامان و تاختوتازهای ایل
2

داشتن بهای ترتیب ،وابتتگی به عااسمیرزا و شاهزاده

جاف در مرزهای ایران و عثمانی بودن در برخورد با

ای قاجاریبودن و نیز تجربﮥ حکومتی و مأموریتهای

تمامی ای ناآرامیها ،معتمدالدوله در نقش چ رﮤ پیروز

نظامی موفق ،در زینش فرهادمیرزا ازسوی ناصرالدی

میدان ماارزه ،آثار مثاتی از دوران زمامداری خود در

شاه برای حکومت بر کردستان بیتأثیر ناوده استن

کردستان بهجا ذاشتن

مقارن با ورود معتمدالدوله به سنندج ،زارشهایی

الف .سرکوب حکام اورامان :اورامان ،درستتر آن

از ناآرامی در نواحی مختیف ،بهویژه نواحی مرزی

هورامان ،سرزمینی است که حدِّ فاصل دو کشور ایران

کردستان ،به داراالیاله میرسید (شیدا)224 :1323 ،ن

و عراق قرار رفته استن سرزمینی کوهتتانی و صعب

بنابه وضعی که در پی مرگ اماناهللخان ثانی پیش آمده

العاور به طول ه تاد کییومتر در غرب کردستان ایران و

بود ،در بخشهایی از ایالت کردستان آشوب و ناامنی

شرق هورامان عراق که از جنوبِ درّه شییر تا رودخانﮥ

رخ دادن افزونبرای  ،از دستاندازی همتایگان به

سیروان امتداد یافته است (رزاآرا)42 :1320 ،ن از سده

قیمرو کردستان ،زارشهایی در منابع بازتاب یافته

پنجم تا نیمه اول سده چ ارده قمری/سده یازده تا نیمه
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اول سده بیتت میالدی ،امیرانی محیی که از نواحی

حکاا هورامان و اردالن که از پیش از ص ویه وجود

دیاربکر و موصل به کردستان م اجرت کردند و به

داشت در سدههای بعد نیز ادامه پیدا کرد (ادوای،

«سالطی

اورامان» 3ش رت یافتند ،در ای

منطقه

)76 :1395ن

حکمرانی میکردند (شیدا )111 :1323 ،که پیشینﮥ آن ا

پس از دورﮤ ص ویه ،ناحیﮥ هورامان به دو قتمت

بیش از اردالنها بود ازای رو هورامانیها در ایاا

تخت و ل ون تقتیم شد 5و در عصر قاجار ،ای منطقه

رقابت با خاندان اردالن ای موضوع را مدِّنظر داشتند و

در تقتیمات داخیی خود به سه نا حیﮥ تخت ،ل ون و

خود را شایتتهتر میدانتتندن

ژاوهرود (رزاب) تقتیم شد 6که از بیوکات م م تابع

با تأسیس دولت ص ویه ،حاکمان هورامان با پیروی

والینشی

سنندج بودندن هریك از ای

مناطق را

از پادشاهان ای سیتیه به حکومت خود در هورامان

اعضایی از خانوادههای محیی اداره میکردند که عنوان

ادامه دادند و هورامان تن ا ناحیهای بود که خاندان

و لقب سان (سیطان) داشتند (مردوخ69 :1379 ،

اردالن به فت ح آن موفق نشدندن موقعیت جیرافیایی و

سنندجی)45،32 :1375 ،ن بیوك اورامان تخت بی

راهاردی هورامان ،شاهعااساول را به ای فکر انداخت

میرب و جنوب ش ر سنندج ،به فاصیﮥ پانزده فرسنگ،

که حاکمان ای ناحیه را تقویت کند پس به آن ا که

واقع بود و مکان بتیار سخت و صعای بود که از طرف

پیشازای عنوان بیگ یا امیر داشتند ،لقب سیطان داد 4و

شرق به دهات کردستان و از سمت جنوب به اورامان

آن ا را بهصورت حکومتی متتقل در منطقه قرار داد که

ل ون و دهات جوانرود متصل میشدن از سمت

فقط جوابگوی شاه ص وی بودندن در زمان ص ویه ،در

کردستان دو راه صعبالعاور داشت که از ای دو راه

تقابل لقب پاشا (پادشاه) که در نظاا اداری عثمانی به

عاور توپ و قشون امکانپذیر ناود (سنندجی:1375 ،

حاکمان جزء اعطا میشد و برای تحقیر آنان ،به

)44ن

مرزداران غربی ص وی لقب سیطان داده شد (سنندجی،

بیوك اورامان ل ون نیز در غرب ش ر سنندج و به

 32 :1375سیطانی)36/2 :1372 ،ن هدف شاه ص وی

فاصیﮥ هیجده فرسخ واقع بود و ن تود (نوسود فعیی)

بود که هم در جنگ با عثمانیها از استحکامات

دارالمیك ای بیوك بودن از جانب غرب و جنوب به

هورامان و ت نگچیهای آنجا است اده کند و هم والیان

خاك عثمانی ،بهویژه ش رزور ،متصل بود و معابر

اردالن را بیشتر در مخمصه قرار دهد تا از ص ویان

صعب و سختی داشتن بیتتودو دهکده و بهطور

اطاعت کنند زیرا حاکمان هورامان با اوضاع و احوال

تقریای پنجهزار سکنه داشت (سنندجی)45 :1375 ،ن

مرز عثمانی آشنا بودند و اهی نیز به نواحی زلم و

ژاوهرود هم به فاصیﮥ چ ار فرسخ در سمت جنوبی

ش رزور حمیه میبردندن پیشینﮥ حضور هورامانیها در

سنندج ،با شصتوسه قریه معتار و دههزار ن ر جمعیت،

ای ناح یه حتی پیش از ص ویه و خاندان اردالن ،پیروی

در جوار اورامان تخت قرار داشت (سنندجی:1375 ،

آنان که

30و)31ن در رسالﮥ تحقیقات سرحدیه ،به صعوبت و

افراد سنیمذهای بودند به مذهب تشیع ص ویان موجب

دشواربودن راه ای اورامان و غیرممک بودن حرکت

شد دولت ص وی آن حتاسیت و نگرانی که دربارﮤ

توپ و سواره در متیرهای آن اشاره شده است

وابتتگی والیان اردالن به عثمانیها و بابانهای سییمانیه

(مشیرالدوله تاریزی14 :1342 ،و)15ن ای

ناحیه قالع

داشت ،به حکاا هورامان نداشته باشندن ستیزه بی

بزر ی داشت ازجمیه قیعﮥ اورامان که به آن شناخته

ای

آنان از حکومت مرکزی و حتاسیتنداشت
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شده بود (مشیرالدوله تاریزی)79 :1342 ،ن

متتقیم بر آنجا نظارت کندن پریشانی اوضاع کردستان

همی موقعیت جیرافیایی و طایعی صعبالعاور دو

در زمان اماناهللخان ثانی ،والی کردستان ،و ضعف

اورامان که از ردنه و کتلهای آن عاور اسب و سوار

دولت قاجاری بهعیت شورشهایی نظیر شورش بابیه و

ناود ،موجب شده بود که مردا آنجا

مشکالت داخیی موجب شد شورشیان اورامان که

بدون نظارت حکومت مرکزی و با اقدامات خودسرانه،

حمایت عثمانی (والی سییمانیه) را نیز داشتند ،بر

به دهات اطراف تجاوز کنندن آنان بیشتر اوقات یاغی

نیروهای والی غیاه کنند و در منطقه به قدرتی تادیل

بودند و از دولت مرکزی سرپیچی میکردند و از حاکم

شوند که توجه دیگر عناصر ناراضی را نیز جیب

کردستان نیز روی ردان بودند (دیوانبیگی:1322 ،

میکردند (وقایعنگار131 :1324 ،تا 134شیدا:1323 ،

)192ن باتوجه به همی مزیت ،یعنی موقعیت کوهتتانی

242تا)247ن ظیم و ستم میرزامحمدرضای وزیر و

اورامان ،حکاا اورامان برای باور بودند که چندی هزار

سوءتدبیر و ناتوانی والی کردستان ،نارضایتی مردا و

لشکر نیز نخواهند توانتت بر آنان غیاه کنند و ا ر دو

شکایت جمعی از بزر ان را به دربار باعث شد که

دولت ایران و عثمانی نیز با هم متحد شوند ،از ع دﮤ

درنتیجه ،وزیر عزل شد و میرزازکی متتوفی رشتی

آنان برنخواهند آمد (روزنامه دولت عییه ایران ،ش:635

وزیر و نایباالیاله کردستان شد (سنندجی:1375 ،

 4اعتمادالتیطنه)1601/3 :1362 ،ن به تﮥ محمدبیگ

 262مردوخ)412 :1379 ،ن

بهآسانی ممک

جاف « ،به ات اق دو اورامان دولتی عییتی از ع ده آن ا
برنمیآید» (فرهادمیرزا)201 :1369 ،ن
افزونبر موقعیت طایعی دشوار اورامان و موقعیت

اوضاع آش ته ایالت کردستان در ای زمان و ناآرامی
های عشایر جاف و ناتوانی والی کردستان در آراا
کردن اوضاع ،موجب شد که مردا بیوکات مختیف که

راهاردی آنجا ،در مجاورت مرزهای عثمانیبودن و نیز

در مشکالت اقتصادی نیز به سر میبردند ،به حت

داشت نیروی جنگجوی زبدﮤ ،به خوانی اورامان ای

سیطان حاکم اورامان تخت و محمدسعیدسیطان حاکم

امکان را داده بود که با طییان در برابر حکومت مرکزی

اورامان ل ون روی آورند و قدرت آنان افزونتر شودن

از پرداخت مالیات نیز سر باز زنندن آنان بهعیت داشت

بنابه زارشها ،اورامیها بر دهات دور و نزدیك غیاه

قدرت داخیی ،در برابر والیان اردالن قرا رفتند و برای

کردند و همه جا استیالی کافی داشتندن آنان به هر

قدرت ،نیرویی زبده از اتااع تحت فرمان

طرف تاختوتاز میکردند و بر جان و مال و نوامیس

خود ایجاد کردند و هزینﮥ نگ داری ای نیرو و مخارج

مردا بیپناه دستاندازی میکردندن اورامیها از طرف

حکمرانی خود را از عایدات مالی دریافت میکردند که

خاك عثمانی تا کنار ش ر سییمانیه و از طرف خاك

بر مردا تحمیل میکردند اما ازآنجاکه حکاا اورامان

ایران تا دو فرسخی سنندج حکومت میکردند و به آزار

با مشکالت اقتصادی مواجه بودند ،دست به شورش

و اذیت مردا میپرداختندن سرحدداران دو دولت نیز در

ح ن ای

میزدند (عطایی)27 :1394 ،ن
بهعالوه ،موقعیت راهاردی و م م اورامان در منطقه

رسید ی به ای

موضوع ستتی میکردند (سنندجی،

)325 :1375ن

باعث میشد که ازسویی ،حاکمان آن سالها با اردالنها

سیاست شاهان قاجاری برای سیطه بر ایالتهای

مقابیه کنند و ازسویدیگر ،حکومت مرکزی به اردالنها

کشور ،اوضاع ناحیﮥ مرزی اورامان را نیز د ر ون کردن

اجازه دخالت در آنجا را ندهد و خود بهصورت

قاجارها و والیان

در پی برقراری روابط ساای بی
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اردالن 7بتتری فراهم شد که والیان اردالن پس از سال

شد (سنندجی269 :1375 ،تا 271مردوخ:1379 ،

ها ،با حمایت دولت مرکزی ،برای سیطه بر اورامان به

)412ن باای حال ،با مرگ اماناهللخان ثانی در جمادی

آن ناحیه لشکر بکشندن درنتیجه ،هر ونه تحرك خوانی

الثانی1267/1224ا و با ناکااشدن میرزازکیخان وزیر

و حاکمان اورامان ب انهای برای لشکرکشی به ای ناحیه

برای دریافت حکم والی ری فرزند او ،یعنی حتینقیی-

میشد (ادوای)7 :1394 ،ن مالقاتهای اهوبی اه والی

خان میقب به خانخانان ،از پادشاه قاجار (سنندجی،

اردالن با پاشای بیداد و حاکم سییمانیه در مریوان ،به

 274 ،272 :1375دیوانبیگی ،)45 :1322 ،فرصت

قصد طرح نقشه برای سرکوبی حاکمان اورامان ،همواره

مناسای برای مدعیان قدرت و شورشیان فراهم شدن

مایﮥ نگرانی حکاا اورامان بود برای نمونه ،مالقات

اهالی اورامان به مدت پانزده سال و تا زمان ورود

عمرپاشا (سرداراکرا) و والی بیداد با والی کردستان در

فرهادمیرزا معتمدالدوله ،همچنان در شورش و عصیان

ذیالقعده1275ق1259/ا (وقایع ات اقیه ،ش )4 :449و

بودند و درصدد استقالل بودند (بابانی)92 :1377 ،ن

سه روز پس از پایان س ر ناصرالدی شاه به کردستان

حت سیطان پس از غیاه بر والی کردستان ،در

روی داد (وقایع ات اقیه ،ش1 :436تا)2ن در سال

کشمکشهایی که با یکدیگر داشتند ،بر حکومت

1222ق1265/ا نیز والی اردالن یك بار دیگر با

اورامان ل ون دست یافت و قریﮥ دزلی را مقر حکومت

عمرپاشا ،حاکم سییمانیه ،مالقات کرد و از تعدّی

خود کرد سپس اورامان را میان بیگزادهها تقتیم کردن

اورامیهای ساک ش رزور و بهویژه محمدسعیدسیطان

شرح ای افراد با حوزﮤ حکومتیشان در منابع محیی

مالقات طرح نقشﮥ سرکوبی

آمده است (رنك :شیدا)246 :1323 ،ن کتانی فشارهای

محمدسعیدسیطان با لشکرکشی همزمان به اورامان

مالیاتی و مشکالت اقتصادی را در بروز ای شورشها

ل ون بود (هورامی516 :1326 ،و)517ن ناود مرز

مؤثر دانتتهاند (هورامی )507 :1326 ،و برخی نیز

مشخص در ناحیﮥ مریوان و اورامان بهعیت کوهتتانی

تحریك اهالی ش ر و خانوادههای متن ذ در دربار والی

بودن منطقه ،ییالق و قشالق عشایر در دوسوی مرز و

شورشها دخیل دانتتهاند (شیدا،

شکایت کردن نتیجﮥ ای

همچنی

اردالن را در ای

هممرزبودن اورامان ایران با اورامان عراق

 224 :1323مردوخ)413 :1379 ،ن بنابه زارشی،

بود

شورش محمدبیك اورامان به اشاره و تحریك

همواره برای دولتمردان دو کشور مشکلآفری
(ادوای)29 :1394 ،ن

وضعیت آش تهای که بدان اشاره شد ،والی کردستان
را نا زیر کرد که با طوایف اورامان وارد جنگ شودن
اماناهللخان با قشون کردستان از سواره و پیاده و چ ار
عراده توپ به سوی ن تود (نوسود) رفت و با تعیی

عزیزخان مکری سردار کل صورت رفته بود و سندی
در ای

باب از سردار به دست آمده بود که به

محمدبیگ نوشته بود (نادرمیرزا)129 :1360 ،ن
بی مان ضعف حکومت والی اردالن و سوءرفتار او
با مردا که توأا با فشار و چپاول و زور ویی بود ،در
ونه شورشها مؤثر

عییاکارخان شرفالمیك به پیشقراولی سپاه ،با اورامی

ناراضیکردن مردا و پیوست به ای

ها به پیکار پرداخت و آنان را به ش رزور فراری داد

بوده است  2همچنی  ،رقابتهای موجود و دستهبندی

اما محمدسعیدسیطان پس از چندی به اصطال والی

های سیاسی و خانواد ی برای کتب قدرت (رنك:

پناهنده شد و با وساطت شیخعثمان ،مرشد سیتیﮥ

سنندجی224 :1375 ،تا )231و تحرکات ایل جاف که

نقشاندیه ،و محمدپاشا ،رئیس عشایر جاف ،بخشیده

والی اردالن در م ار آن ناتوان بود ،به بروز ای شورش
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ها کمك میکردن همی

رفتارها و پیامدهای آن در

مؤیّد ای

ادعا قرار رفت

اسماعیلخان ،فرزند

وضعیت ایالت باعث شد که دولت قاجار برای

ختروخان ناکاا ،در رأس بیوك «هوباتو و سارال و

براندازی حاکمیت خاندان اردالن بر کردستان ب انﮥ الزا

قراتوره» بود (سنندجی)279 :1375 ،ن در ت ران نیز

را داشته باشد و آن را به اجرا ذاردن

همزمان با انتخاب معتمدالدوله ،محمدعییخان ،فرزند

با برافتادن حکومتهای کردی قیمرو عثمانی توسط
دولت عثمانی ،نقش مرزداری خاندان اردالن در برابر
خطرهای ای

رضاقییخان والی ،به سرهنگی فوج ظ ر کردستان
انتخاب شد (مردوخ)414 :1379 ،ن

امارتهای کُردی برای دولت قاجار

شاهزادﮤ قاجاری دربارﮤ مناصب سیاسی و اداری

کاهش یافت و دیگر ضرورتی به ح ن ای حکومت

سنندج و بیوکات متعدد وابتته به آن تصمیمات

محیی ناودن ای اقداا با سیاست ماردن شاهزادههای

جدیدی اتخاذ کرد و در رأس هریك از بیوکات

قاجاری در رأس ایاالت و قاجاریکردن حکومت

کردستان حاکمی ماشت که اسامی آن ا در منابع آمده

ایاالت انجاا پذیرفتن

است اما دربارﮤ دو اورامان اقدامی صورت ندادن وی

پس از تصمیم ناصرالدی شاه برای پایاندادن به

حتی ادارﮤ ایالت و عشایر را به ه ت ن ر از اهل ایالت

قدرت حکاا بومی اردالن ،در ذیالقعده1224ق1267/ا

و نوکرهای خود ،ارامنه و ی ود را به زی العابدی خان

حاکم

فراشااشی ،وظی ﮥ داروغگی را به اسماعیلبیگ داروغﮥ

رسمی و غ یربومی کردستان وارد سنندج شد (دیوان-

سابق و متتقالت و

مرگ و وجوهات را به

بیگی)45 :1322 ،ن حکومت وی تاریخ انقراض

آقامحمود ،عموی میرزاشکراهلل سنندجی و نویتندﮤ

حکومت اردالن است و دیگر کتی از آن ا بر متند

کتاب تح ه ناصری ،وا ذار کرد (سنندجی:1375 ،

حکمرانی ننشتت (مردوخ)427 :1379 ،ن

272تا)279ن

فرهادمیرزا معتمدالدوله در جایگاه نختتی

بهرسم آشنا و همیشگی ،بزر ان و چ رههای

عیت اینکه معتمدالدوله برای دو اورامان حاکم

سیاسی و مذهای وننن برای دیدار حکمران جدید به

تعیی نکرد شاید ای باشد که وی قصد داشت ای دو

داراالیاله آمدند (اردالن 303 :2005 ،بابانی:1377 ،

بیوك را که در اثر ضعف حکومت اردالن و فشارهای

)95ن فرهادمیرزا در نطقی ،در جمع بزر ان ،اعالا کرد

اقتصادی به خودسری و شورش پرداخته بودند و از

که تا در کردستان حضور دارد به کتی دروغ نمی وید

حاکم محیی و نیز از دولت مرکزی اطاعت نمیکردند،

و ا ر دروغ کتی برای او آشکار شود ،نزد او من ور

سنندج درآورد و به شورش

میشودن ای

سخ

به تابعیت حاکمنشی

در دل مردا اثر ذاشت و بنابه

اورامان پایان دهد چراکه هر دو بیوك را با قدرت

زارشی ،تا او حکمران کردستان بود بازار صدق و

نظامی به تصرف درآورد و بهتعایر سنندجی« ،چنان

راستی رواج غریای داشت (مردوخ427 :1379 ،

تتخیر و تدمیر نمود که اطاعت و انقیاد آن ا ب تر از

سنندجی276 :1375 ،تا)277ن وی پس از رتقوفتق

کتاه و تجار سنندج بود» (سنندجی)44 :1375 ،ن

اولیﮥ امور ،با انتصابهای جدید ،در ترکیب حکاا
بیوکات مختیف کردستان تیییراتی ایجاد کردن درای

آن ونهکه در تاریخ سالطی

هورامی آمده است،

چون فرهادمیرزا وارد مریوان شد نختتی مطالاﮥ اعیان
اورامانات بود با ای

میان ،برخی از اعضای خاندان اردالن در همکاری با

کردستان شکایت از خوانی

حکمران جدید ،همچنان در عرصﮥ سیاسی باقی ماندندن

مضمون که حت سیطان از «مریوان تا به کالت ارزان و
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محلِِّ کاورود و ژاورود و محال بییوار تا به نزدیك

است (روزنامهی دولت عَییّه ایران ،ش،503

ش ر» و «محمدسعیدسیطان ،ایالت سنجابی با ناحیه

3جمادیاالول1272ق 5 :ش10 ،504جمادیاالول

جوانرود پاوه و سرکیه شاهو تا به حکومت ماهیدشت»

1272ق 2 :ش23 ،522محرا1223ق5 :و)6ن ادامﮥ

را از تصرف والی کردستان بیرون آوردهاندن با طرح ای

شورش اورامان و ناود نظم و امنیت در نواحی مرزی

شکایت ،شاهزاده تصمیم

رفت محمدسعیدسیطان

کردستان نیز یکی از عیتهای تعیی

معتمدالدوله به

حکمران اورامان ل ون را که به حضور رسیده بود ،به

حکومت کردستان بوده است (روزنامه دولت عَییّه

اعیان پیشن اد کردند که ابتدا

ایران ،ش25 ،614شوال1224ق)2 :ن بهنظر میرسد که

حت سیطان را از میان برداردن با ای توجیه که بهدست

فرهادمیرزا نیز برای حکومت خود ،از پیش نقشه

آوردن محمدسعیدسیطان دشوار نیتت و کشتهشدن

سرنگونی حکاا هورامان را کشیده بودن وی پسازمدتی

وی تیییری در اوضاع ایجاد نمیکند چراکه حت

برای سرکشی مناطق مرزی و بازدید قیعﮥ شاهآباد

سیطان بیدرنگ یکی از برادران خود را به جای او

مریوان و در اصل برای تنایه حت سیطان اورامی و دو

می مارد و بر قیمرو وی حاکم میشودن ازای رو،

برادرش ،ب راابیك و مصط یبیك ،که سالها بر حکاا

معتمدالدوله برای بهدستآوردن حت سیطان حاکم

اردالن یاغی بودند ،راهی مریوان شدن حت سیطان

اورامان تخت و جیو یری از تاانی و همراهی او با

اورامی حکمران اورامان تخت و دو برادرش با هزار

حکمران اورامان ل ون ،به محمدسعیدسیطان خیعت و

ت نگچی همراه با خَدَا و حَشَم درخور توجه به حضور

رقم حکومت اورامان ل ون را داد و او را به قیمرو خود

شاهزاده رسیدندن ت اخر حت سیطان در دیدار با

روانه کرد (شیدا)224 :1323 ،ن

شاهزادﮤ قاجار و پارهای از حرکات ناشایتت نیروهای

قتل رساند اما همی

شایان ذکر است که در ضیافت تاریك جیوس
معتمدالدوله ،حت سیطان بیاعتنا به دعوت والی جدید
از حضور در سنندج امتناع کرده بود

وی چندان به مزاج شاهزاده خوش نیامد (وقایعنگار،
 142 :1324سنندجی)221 :1375 ،ن

اما

پیشازآن ،زارشهایی مانیبر یاغیگریهای حکاا

محمدسعیدسیطان برخالف تمرد همقطار خود ،از ابتد

اورامان به فرامی داراالیاله به وش معتمدالدوله رسیده

رفتار،

بودن ای رویداد نیز مزید بر عیت شد تا فرهادمیرزا در

فرمانارداری حاکم اورامان ل ون چندان به طول

نختتی فرصت برای رفت زهرچشم از اورامیها و

نینجامید و پس از رفتارشدن حت سیطان و برادرانش

دیگر متمردان محیی ،حت سیطان را در دیداری به-

توسط معتمدالدوله ،محمدسعیدسیطان نیز از سرنوشت

وسییﮥ کار زاران خود به قتل رساند و همراهانش

او به اورامانیهای

ازجمیه دو ت از برادرانش را به اسارت یرد (شیدا،

شورشی ،نیروهای اورامان تخت و اورامان ل ون به

264 :1323تا 262فرهادمیرزا)10 :1366 ،ن بهنقیی،

ات اق هم عییه معتمدالدوله موضع رفتند (شیدا:1323 ،

معتمدالدوله دستور داد که به پای مردﮤ حت سیطان

224و 225دیوانبیگی)57،47 :1322 ،ن

طناب باندند و او را در میان ت نگچیانش بیندازندن

به معتمدالدوله اظ ار اطاعت کردن باوجود ای

خود بیمناك شد و با پیوست

در بررسی روابط سیاسی حکاا اورامان با والیان

ت نگچیان از دیدن نعش رئیس خود ترسیدند و فرار

اردالن در سالهای پیش از حضور فرهادمیرزا ،بارها در

کردند و معتمدالدوله با دو برادر اسیر حت سیطان به

منابع زارشهایی از عصیان و سرکشی بازتاب یافته

سنندج باز شت (مردوخ 415 :1379 ،دیوانبیگی،
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همانطورکه ج ت یری حرکت و کارکرد نخاگان

)51 :1322ن
عزا معتمدالدوله در نابودی حت سیطان و

ایییخاندانی و دولتمردان کُرد خراسان در بحران

افراد ش ری و ساکنان سرحدات

«ساالر» ،بحران دیگری که در دورﮤ قاجار و در خراسان

رعب غریای ایجاد کرد و در اثر آن ،سایر بیوکات و

ات اق افتاد ،در متیر ح ن تمامیت ارضی و تحکیم

ایاالت منظم و آراا شدند (دیوانبیگی)52 :1322 ،ن

امنیت و تثایت دولت مرکزی بود (کجااف:1390 ،

بهتعایری ،در آن نواحی کاری بزرگتر و مشکلتر از

)112ن

برادرانش ،در بی

نابودی حت سیطان به فکر کتی نمیرسید اما

بنابر زارش مورخی محیی ،حت سیطان بتیار

کار را انجاا داد

انصاف داشت و میزان جریمهها را بتیار کاهش میدادن

(دیوانبیگی)51 :1322 ،ن ای وقایع در روزنامﮥ دولت

در زمان وی وضع مردا اورامان خوب بود و اجناس

عَییّه ایران نیز بازتاب یافته است و دستگیری بزر ان

ارزان بود و مردا در آسایش به سر میبردندن او فردی

اورامی که «مصدر شرارت و مایﮥ ختارت مردا بودند»

متدی بود و با اهل عیم و فضال و مشایخ و صیحا و

ش،575

مریدان بهخوبی و راستی رفتار میکردن شبهای جمعه

شرِِّ

را به شبزندهداری می ذراندن در ع د وی ،دزدی و

حت سیطان «که در آن سرحد منشأ فتنه و فتاد و مایﮥ

راهزنی و ظیم و ستم برچیده شد و در مدت

شرارت و عناد بود» ،زارش شده استن روزنامه برای

بیتتوه ت سال حکومت او ،در اورامان کتی از ظیم

باور بوده است که پسازای  ،دیگر احدی را یارای

وی ننالید و احدی فراری نشد (شیدا:1323 ،

شرارت در آن ممیکت نیتت (روزنامﮥ دولت عَییّه

مورخ اشاره میکند که

معتمدالدوله بهس ولت ای

دولت

عَییّه

(روزنامﮥ

15ریعالثانی1226ق:

7و)2

ایران،
و

کوتاهشدن

ایران ،ش2 ،622جمادیاآلخر 1225ق)4 :ن

247،262و)263ن همی
معتمدالدوله کشت

حت سیطان را عمیی بایتته

بیشتر منابع ،عامل اصیی درافتادن معتمدالدوله با

میدانتت زیرا از بدرفتاری و ظیم حت سیطان

حت سیطان را همان خودسریها و رفتار نامناسب او

شکایت های فراوانی به او رسانده بودند (شیدا:1323 ،

با شاهزاده ،در جایگاه حاکم جدید کردستان ،ذکر

)299ن

کردهاند اما بهنظر میرسد که سیاست قاجارها در

مالعاداهلل هورامی سران افواج و اعیان سنندجی را

تمرکز رایی و براندازی حکاا محیی و نیروهای

بانی وقایع اورامان دانتته است چون ای افراد ذه

خودسر و شورشی ،در موضع یری قاطع معتمدالدوله

شاهزاده را دربارﮤ حت سیطان و برادرانش منحرف

در برابر حت سیطان عامل تعیی کننده بوده است چون

کرده بودندن وی قاجارها و اردالنها را خائنان واقعی

نیروهای جنگجو و فراوان او مایﮥ نگرانی فرهادمیرزا

خوانده است اما اورامیها را خادا و وط پرست و

عقیدهاند که

مرزدارانی در برابر تعرض بیگانگان دانتته است

حت سیطان در پی آن ناود که به فرهادمیرزا بیاعتنایی

(هورامی)557،542،537 :1326 ،ن طاق نظر او ،شورش

کند زیرا باتوجه به اینکه در مقایته با فرهادمیرزا تعداد

اورامان در راستای رهایی از ظیم و ستم و خیانت

بیشتری نیرو داشت ،بهراحتی قادر بود که او را مق ور

اردالنها و قاجارها بر ضد میت و ممیکت بوده است

کند و اعالا استقالل کند اما وی بیشتر بهدناال

زیرا دولت قاجار امتیازهای تتردهای را به دولتهای

همکاری با فرهادمیرزا بود (عطایی)90 :1394 ،ن

خارجی داده بود که در اثر آن ،منابع و معادن ایران به

شده بودن برخی پژوهشگران برای
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تداوا ای

ییما رفته بود اما در مقابل ،حاکمان اورامان سدهها با

وضعیت ،معتمدالدوله را با جمعی از

دولت عثمانی هممرز بودند و باوجودای  ،در هیچیك

بزر ان و لشکریان به اورامان کشاندن بزر ان محیی

از نوشتهها از همدستی آنها با عثمانیها عییه حکومت

همچون شرفالمك و دیوانبیگی که از توان رزمی

مرکزی خاری نیتتن کاری که والیان اردالن در انجاا

اورامیها آ اه بودند ،پس از بررسی اولیه از موقعیت

آن تردید چندانی نمیکردندن بهعالوه ،ت نگچیهای

خود و نیز از بیم جان شاهزادﮤ قاجار ،به روشهای

اورامان در تماا جنگها در صف سپاه ایران حاضر

مختیف سعی کردند که او را از هر نوع برخورد

میشدند (ادوای)25 :1394 ،ن

ق رآمیز منصرف کنند اما بهعیت غرور ذاتی شاهزاده،

بههرحال ،قتل حت سیطان فصل جدیدی از منازعه

ای

تالشها بیاثر ماندن حمیﮥ غافیگیرانﮥ اورامیها،

و کشمکش را در روابط میان اورامان و سنندج شود

شکتت فاحش نیروهای معتمدالدوله و فرار خ تبار

تاجاییکه پای نیروهای مرکزی را نیز به منطقه باز کردن

آنان از صحنه نارد از نتایج ای لشکرکشی بودن در ای

بهعیت اسارت برادران حت سیطان ،اورامیها نختت

حمیه ،تعدادی از نیروهای معتمدالدوله کشته و اسیر

از درِ مصالحه برآمدند اما بیاعتنایی به ای عمیکرد،

شدند و آنچه از اموال و اسااب و نقد و جنس در چادر

سنندج وادار کردن

شاهزاده و سایر همراهان او بود ،همه نصیب اورامیها

نیروهای اورامان در نختتی اقداا خود محمدباقرخان،

شدن اورامیها حتی قصد کشت شاهزاده را داشتند که

نوﮤ محمدحتی خان صدر اص انی حاکم مریوان را که

اشتااهی با کشت یکی از قاپوچیان او به تصور اینکه

یکی از نزدیکان معتمدالدوله بود ،به اسارت رفتند و با

شاهزاده است ،به وی دست نیافتند (شیدا:1323 ،

فرستادن پییامی ،آزادی او را به آزادی زندانیان اورامی

277و 272دیوانبیگی53 :1322 ،تا)56ن

آنان را به شورش عییه والینشی

مشروط کردندن اقدامی که جز تترش دامنﮥ تنش میان

ای شکتت برای معتمدالدوله بتیار عذابآور بود

اورامان و سنندج نتیجهای در پی نداشت (سنندجی،

به ونهای که از نظر روانی او را پریشان کرد و چون مار

225 :1375و 226مردوخ)416 :1379 ،ن

(یا شیر) زخمخورده به خود میپیچید (سنندجی،

برخی زارشها حاکی از آن است که اورامیها

 229 :1375مردوخ )417 :1379ن او همواره در

قصد داشتند حاکم مریوان را دستگیر کنند و در قاال

زند ی خود ،جان سالم بهدربردن از واقعﮥ اورامان را از

آزادی وی ،برادران حت سیطان را آزاد کنند اما او

الطاف خداوند میدانتت و از آن یاد میکرد

متوجه شد و مراتب را به فرهادمیرزا زارش کرد

(فرهادمیرزا 239 :1366 ،فرهادمیرزا)199 :1369 ،ن وی

اردالن)306 :2005 ،ن

در باز شت به سنندج ،از عمق خطری که ازطرف

فرهادمیرزا محمدباقرخان را به حکومت مریوان

اورامیها قدرتش را ت دید میکرد ،بهخوبی اطالع یافته

منصوب کرده بود و او مأموریت داشت که قیعﮥ شاهآباد

بود و با ارس ال شرح رویداد به مرکز ،برای مقابیه با

مریوان را بازسازی کند اما شورشیان استحکاا آن را به

نیروهای اورامی درخواست نیروی نظامی کردن در سال

ضرر خود میپنداشتندن «چندی به خیال رفت قیعه و

سال جیوس

(مردوخ122/2 :1351 ،

1226ق1269/ا و در بیتتودومی

رفت محمدباقرخان و خرابی مریوان افتادندن» بهعقیدﮤ

ناصرالدی شاه ،دولت مرکزی سپاهی برای سرکوبی

فرهادمیرزا ،اورامیها بهدناال تیییر حکومت قاجار

شورش اورامان اعزاا کردن در میان سپاه اعزامی اسامی

بودند (فرهادمیرزا192 :1369 ،و)199ن

سردارانی همچون حاجیقنارعییخان سعدالمیك و
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با فوج همدان،

حکومت آن به عییاکارخان شرفالمیك ،یکی از

مصط یقییخان اعتمادالتیطنه

بیوكخان با فوج ارومیه ،عیینقیخان خمته با فوج

اعقاب خاندان اردالن ،رسیدن اورامان تخت نیز به

خمته و نیز ذوال قارخان خمتهای و سعدالدوله با

میرزارضاعیی دیوانبیگی سپرده شد اما وی در آن

فوج افشار به چشم میخورد (سنندجی:1375 ،

ناحیه هیچ ونه ن وذی نداشت (سنندجی301 :1375 ،

291و 292دیوانبیگی)52 :1322 ،ن

شیدا)291 :1323 ،ن شیدا در بیان عیت شکتت خوانی

در آغاز ،سعدالدوله همِِّ خود را به مجابکردن

اورامان ،بر فریبکاری و وعده و وعیددادن قوای

شاهزاده برای مصالحه مصروف کرد اما اقداا او بیثمر

دولتی به بیگزادههای اورامان تأکید کرده است و اینکه

ماندن شاید در موقعیتی که شاهزادﮤ قاجار به پیروزی

آن ا به ای

وعدهها فری ته شدند و رستمسیطان

خود مطمئ بود ،مصالحه را نمیپتندید و نمیخواست

نیروهای خود را از دربندهای دو انه دزلی و کیوی

که ماادا موضع او در برابر رقاا ،به ضعف تعایر شودن در

جمعآوری کرد و ت نگچیان را به ل ون فرستاد

پی پیوست نیروهای اعزامی از ارومیه و همدان ،دور

(هورامی543 :1326 ،و)544ن

نیروهای اورامی و سپاه قاجار

رفتار خشونتآمیز معتمدالدوله و قوای دولتی،

جدیدی از نارد بی

در رفتن جزئیات لشکرکشی و شیوﮤ معتمدالدوله در

کشتار بیرحمانﮥ مردا ،تخریب دهات ،نابودی باغها و

طراحی عمییات و کی یت نیروهای عملکننده در منابع

مزارع و نیز سوزاندن منطقﮥ اورامان بهویژه قریﮥ ن تود

آمده استن باوجود ایتتاد ی و اتحاد دو اورامان ،نتیجﮥ

که حاکمنشی اورامان ل ون بود (بابانی42 :1377 ،و49

عمییات پیروزی سپاه قاجار و فتح اورامان ل ون بود

وقایعنگار42 :1324 ،و ،)49از پیامد روانی شکتت

(مردوخ417 :1379 ،و 412اعتمادالتیطنه:1362 ،

قایی وی از حاکم اورامان ناشی بود که شاهزاده را در

1600/2تا)1602ن پس از چندی ،به شرحی که در

جارانی راسخ میکردن

تکاپوی عمییات س مگی

زارش ها آمده است ،در پی خیانت برخی از افراد

سرکوب حکاا اورامان در حکم اقدامی مثات ،در

محیی ،اورامان تخت نیز فتح شد (مردوخ:1379 ،

کارنامﮥ سیاسی شاهزاده فرهادمیرزا در دوران خدمتش

فتح ،دربار قاجار در قالب خیعت

در کردستان تیقی میشود چراکه سالیان مدیدی

شمشیری تماامرصع برای معتمدالدوله فرستاد و

پیش ازآن ،از سییمانیه تا سنندج پایمال نیروها و

حکومت همدان را نیز ضمیمﮥ کردستان کرد

اقدامات غارتگرانﮥ اورامیها بودن ای در حالی بود که

(اعتمادالتیطنه 1916/3 :1367 ،دیوانبیگی:1322 ،

والیان اردالن بهمنظور ح ن موقعیت سیاسی خود،

)64ن به پیشن اد معتمدالدوله ،برای سران سپاه و

هیچ اه از عمیکرد اورامیها زارش روش

و دقیقی

پیشتازان و جاناازان نیز القاب ،حمایل ،نشان ،ترفیع

به دولت مرکزی منعکس نکرده بودند (مردوخ:1379 ،

رتاه و اضافه مواجب صادر کردند و به همگی اجازه

)424ن ناتوانی والیان اردالن در دفع اورامیها

فتح،

ازیكطرف و اطالعنداشت دولت مرکزی از دامنﮥ تمرد

معتمدالدوله مقرر کرد که همواره چ ار دسته سرباز در

آنان ازطرف دیگر ،تترش اقتدار محیی حکاا اورامان

حوشبدرانی نگ اان و ساخیو باشند (مردوخ:1379 ،

را منجر شده بودن اقتداری که آسایش و آرامش رعایای

 419دیوانبیگی64 :1322 ،و)65ن

تحتسیطرﮤ آنان را مانع شده بودن فرهادمیرزا در

)412ن بهدناال ای

دادند که به دیار خود بر ردندن پس از ای

پسازآن ،اورامان ل ون ضمیمﮥ جوانرود شد و

نامهای ،به اقداا والی اردالن در بیخار ذاشت دولت
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مرکزی از حوادث کردستان اشاره کرده استن اقدامی

باز شت به نواحی دیگر تاعید خواهند شد درنتیجه

که در بروز رویدادهایی نظیر شورش اورامانیها تأثیر

آن ا حاضر به باز شت نشدند (مرکز اسناد ،ش340

داشته است« :بتا معایب ای والیت بود که در ای سی

1226ق)1 :ن بهنقیی ،قصد فرهادمیرزا تاعید فراریان

سال به عرض نرسانده بودندن چندی سال بود که در

اورامان به دهات قزوی

و زنجان بوده است (افشار،

والیت مریوان محمدبیگجاف و احمدبیگجاف به

134 :1353و)135ن بهنظر میرسد محمدبیگجاف که

حکم مرحوا والی حکومت داشتند و هیچ اولیای دولت

به سییمانیه رفته بود ،ازطرف فرهادمیرزا مأمور بود که

خار نداشتندن ا ر از ای کارها خار میداشتند اورامی

به هر دسیتهای ،اورامیها را به ایران باز رداند اما

به خودکامی نمیافتاد ،آن هم مثل سایر بیوکات کمر

پسازاینکه خاری از او نشد ،فردی به ناا سییمانآقا
برای انجاا ای

خدمت میبتت» (فرهادمیرزا)226 :1369 ،ن

مأموریت فرستاده شدن فرهادمیرزا در

پسازآن شکتت ،بیشترِ بزر ان طای ﮥ اورامی به

پی آن بود که با اجازهندادن به همتر محمدسعیدسیطان

حدود ش رزور ،در خاك عثمانی ،پناهنده شدند و پس

به سییمانیه ،وی را وادار به باز شت به

یك

از

سال

با

بزر ان

وساطت

محیی،

محمدسعیدسیطان و برخی دیگر از اورامیها به

برای رفت

ایران کند (ادوای)33 :1394 ،ن
دولت عثمانی با است اده از فرصت پیشآمده ،یعنی

کردستان باز شتندن باوجود ای بخشش ،ویا برحتب

سقوط خاندان اردالن و ناآراابودن اوضاع اورامان،

فرمان حکومت مرکزی و بهمنظور جیو یری از تکرار

سعی میکرد با بازتاب اخاار شورش و فشار بر دولت

عصیان اورامیها ،عییاکارخان شرفالمك فرمان

ایران به ن ع خود ب رهبرداری کندن در برابر تقاضای

قتل عاا آنان ،ازجمیه محمدسعیدسیطان و اعضای

فرهادمیرزا که دربارﮤ باز رداندن فراریان اورامان به

خدمت،

خاك عثمانی با نایب سییمانیه به مکاتاه و مذاکره

شرفالمیك به مقاا سرتیپی نایل شد و به دریافت

پرداخته بود ،وی از فرهادمیرزا ادعای ختارت کردن

حمایل و نشان دولتی م تخر شد (شیدا:1323 ،

شاهزاده نیز دهات و روستاهایی را که فراریان اورامان

294و 295سنندجی)312،306 :1375 ،ن

متصرف شده بودند ،به وی باز رداند و مایغ یكهزار

خانوادهاش را اجرا کردن بهپاس ای

فراریان اورامانی وقتیکه وارد خاك عثمانی شدند،

تومان بابت غرامت پرداخت کردن ای اقداا نارضایتی و

به روستاهای منطقﮥ سییمانیه حمیه کردند و آن مناطق

اعتراض دولتمردان قاجار نظیر میرزاحتی خان

را به تصرف درآوردند و ختاراتی را به اتااع عثمانی

مشیرالدوله صدراعظم را موجب شدن او در نامهای به

جمادیاآلخر

اقداا فرهادمیرزا اعتراض کرد و شکایت از وی به شاه

1226ق1269/ا ،بدون اطالع دولت مرکزی ،با اعزاا

کشیده شد (سازمان اسناد1226 ،ق)12 :ن ناصرالدی شاه

میرزارضاعیی دیوانبیگی و عییاکارخان شرفالمیك

با تیگرافهای روزانه به مشیرالدوله در استاناول و

نزد مظ رپاشا ،حاکم سییمانیه ،تالش کرد تا اورامیها

بیداد و کردستان و مذاکره با کاردار عثمانی در ت ران،

اقداا توفیقی دربرنداشت

بهشدت خواستار حلوفصل موضوع بود (سازمان

(هورامی542 :1326 ،و)549ن ویا عییاکارخان در

اسناد ،ش)3 :295-2110ن مشروح پیگیریها و حوادثی

محیی موسوا به میوان ،اعالننامهای برای اورامیها

که دربارﮤ فراریان اورامانی در ای دوره بی دولتهای

مضمون که تعدادی از آن ا پس از

ایران و عثمانی در جریان بود ،در زارشهایی بازتاب

وارد

کردندن

فرهادمیرزا

را باز رداند اما ای

خواند با ای

در
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یافته است و اسناد آن موجود است (مرکز اسناد،

سینکی)35 :1391 ،ن

ش341و 342ش 2 :295-4212و 3ش4 :295-2110

یکی از وقایعنگاران رسمی قاجاریه در حوادث

1227ق1226 2 :ق)1:ن در برخی پژوهشها نیز ت صیل

سال 1226ق1269/ا ،به فتح اورامان کردستان به همت

آن آمده است که به باز ویی دوبارﮤ آن ا نیازی نیتت و

معتمدالدوله اشاره کرده است و نوشته است که:

باید به آن ا مراجعه کرد (رنك :عطایی91 :1394 ،تا96

«طوایف طاغیه اکراد که روز اری در سرحدِّ مابی

ادوای29 :1394 ،تا)34ن

دولتی ایران و عثمانی به قطع طرق و ن ب اموال و
سالﮥ

بیاطاعتی والت کردستان عادت کرده بودند» تنای ی

دوستعییخان با اشاره به حکومت چندی

فرهادمیرزا در کردستان ،دربارﮤ وی بر ای نکته تأکید

شایتته دیدند و شرِِّ آن ا کنده شد (اعتمادالتیطنه،

کرده است که« :داستان از میان برداشت جع رسیطان و

)1902/3 :1367ن نادرمیرزا نیز با تمجید از فرهادمیرزا

کتانش که از یاغیان سرسخت و تا کار آن زمان بودند

ته است که وی در حکمرانی کردستان کار م می

هنوز هم زبانزد مردا آن خطه است» (معیرالممالك،

انجاا داد و آن «فتح اورامان بود که کوهتتانی

)164 :1361ن کرزن نیز در مشاهدﮤ خود از کردستان از

صعبالمتالك بود و مردمی اناوه بیراه شده بودند»

فرهادمیرزا ،عموی ناصرالدی شاه ،در جایگاه حاکم

(نادرمیرزا)75 :1360 ،ن در ارزیابی میرزاحتی خان

آنجا ناا برده است و تأکید کرده است که« :فقط در

دیوانبیگی ،معتمدالدوله جوهر ک ایت و اسااب نظم

زمان شاه فعیی است که ای والیت کامالً تحت فرمان

بودن مدت شش سالی که حاکم کردستان بود ،چنان ای

حکومت مرکزی درآمده است» (کرزن)704 :1349 ،ن

ایالت را به نظم آورد که «عقل مات است و حت

فرهادمیرزا خود در نامهای بهمنظور اظ ار قدرت در

سیاست و تتیط او در ریاست معروف و مش ور و

منطقه ،از فتح منطقﮥ اورامان و بازسازی قیعﮥ شاهآباد

منحصر به خودش بودننن خداوند عالم او را برای

در مریوان و حضور افواج مختیف قرا وزلو ،خمته و

حکومت خیقت کرده بود» (دیوانبیگی)46 :1322 ،ن

کردستان بههمراه ت نگچیان بانه ،سقز ،مریوان و فوج

بهتعایر مورخان محیی ،مردا کردستان همواره از

افشار در ای عمییات زارشی ارائه کرده است و به آن

دست تعدی و تجاوز اشرار والیات همجوار به ستوه

فتح ،دربارﮤ مردا

آمده بودند و به آن ا ظیم و ستم میشدن معتمدالدوله

اورامان تعابیر زنندهای نظیر مردمان دیونژاد و وحشیان

افزونبر دفع شرِِّ اورامانیها و برقراری نظم در آنجا ،با

بدن اد و طای ه شریر به کار برده است (فرهادمیرزا،

حُت

تدبیر و عمییات نیرومندانه ،اشرار والیات

 ،1369نامه197 :30تا)202ن وی فتح اورامان را با فتح

همجوار را نیز برانداخت و اسم و رسم کردستانی و

سیااستاپل ،بندر سوقالجیشی در جنگ کریمه ،برابر

اهالی را از نو زنده کرد و آنان را از شرِِّ همتایگان

دانتته است و تتخیر اورامان را در مقابل فتح

آسوده کردن با حکومت معتمدالدوله ،مردا در ام

و

قاریقیعه که فتحنامههای آن به اطراف فرستاده شد،

آسایش به سر میبردند و آسوده و مرفه بودند و امنیت

قصﮥ کوه با کاه و حدیث سُ ا با ماه خوانده است

چشمگیری بر ای ایالت حاکم شد (سنندجی:1375 ،

(فرهادمیرزا ،نامه)220 :32ن همی فتح موجب ش رت

 325مردوخ)425 :1379 ،ن فرهادمیرزا در نامهای به

او شد به ونهایکه در رسالﮥ مجدیه ،با عاارت «فتح

میرزارضا

تاریخ

فرهادمیرزا» به ک ایت وی اشاره شده است (مجدالمیك

رمضان1226ق1269/ا نوشته است« :اشرار اورامان

بالیده استن او با م م دانتت

ای

وکیل

منشیباشی،

به
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مش ور و اخاار آن سامان متتورن اهالی ن تود همیشه

ناصرالدی شاه از وزیر خارجه و وزیر لشکر درخواست

بر حوالی جوانرود بل تا اعالی کاوهرود میتاختند و

کرده بود که کموکتریهای توپ و توپچی و غیره در

اورامی پیوسته به خودکامی عَیَم عصیان میافراختند و

اورامان برطرف شود و برای جیو یری از بروز ات اقات

طال خودسری می نواختندن الحمدهلل از عون ال ی و

بعدی ،هرچه زودتر ترتیب ساخت قراولخانه در

اقاال اعییحضرت شاهنشاهی آن طال دریده شده و آن

اورامان داده شود (سازمان اسناد ،ش)1 :295-2376ن

حال بریده» (فرهادمیرزا ،1369 ،نامه)211 :31ن

الاته خود فرهادمیرزا نیز متوجه شد که برای جیو یری

ای

زارشها از دید کار زاران حکومت یا

از تکرار وقایعی همچون شورش اورامیها و م ار ایل

براساس

زارشهای خاندان اردالن است که به

استحکاماتی

جاف از ورود به کردستان ،ایجاد چنی

اورامانیها نگاه مثاتی نداشتندن در نگاه برخی

ضروری است پس به بنای قیعﮥ لشکرآباد در محل

پژوهشگران ،شورش اورامیها در بتتر وضع موجود

خاومیرآباد مریوان برای اردوی دولتی اقداا کرد

رقم خورد و در کنار عوامیی همچون ضعف و زوال

ادوای)22 :1394 ،ن

حکومت اردالن در کردستان بهویژه آخری

والی آن،

(مردوخ197/2 :1351 ،

دستورالعمل دولت ایران دربارﮤ اورامان چنی

بود که

مشکالت اقتصادی و زیادهروی و فشار مالیاتی دولت

هر تعداد از قشون سواره و پیاده که الزا است در

قاجار و والیان اردالن ،اختالفات مرزی قاجار و عثمانی

اورامان باقی بماند و تماا وسایل برای آنان فراهم شود

و تأثیر حاکمیت غیربومی فرهادمیرزا در تترش

و قشونی که الزا نیتتند از آنجا مرخص شوند و

نارضایتی و درنتیجه بروز شورش در منطقه بتیار م م

باز ردند همچنی حاکمی مناسب برای اورامان تعیی

بوده استن ای

دید اه ،رویکارآمدن شاهزادهای

قاجاری بر تخت حکومت والینشی اردالن را «فشار

شود که الاته ای حاکم نااید از خانوادﮤ فراریان اورامان
باشد (سازمان اسناد  ،ش)4 :295 -2110ن

مضاعف» بر حکاا اورامان دانتته است و ضعف حکاا
ایرانی و ازجمیه فرهادمیرزا را «تأثیر من ی» دیگری به

ب .مقابله با دخالتهاي حاکم گروس در کردستان:

شمار آورده است که از وضعیت پیشآمده حاصل شد

افزونبر سرکوب اورامانیها ،معتمدالدوله حتی بزر ان

(عطایی)96 :1394 ،ن

خوانی کییایی را برای خالف اندکی که از آن ا سر زده

پس از فتح اورامان ،قوای دولتی تا یك سال در

بود ،دستگیر کرد و در کردستان به بند کشیدن همچنی

دزلی باقی ماندند و در امتداد ردنﮥ کماجار و میهخورد

از ترس هیات وی ،خوانی کرمانشاه و روس و افشار

به احداث استحکامات پرداختند (مردوخ:1351 ،

جرئت نکردند به اقداا خالفکارانهای دست زنند

عراده توپ در قالع شاهآباد و

(مردوخ)425 :1379 ،ن مکاتاههای تندی که میان

لشکرآباد مریوان نصب کردند (هورامی)551 :1326 ،ن

فرهادمیرزا و حتنعییخان

روسی ،وزیرمختار،

با فرار ت نگچیهای اورامی به خاك عثمانی ،فرهادمیرزا

ردوبدل شده است ،از برتریجویی ای دو شخصیت

در نامهای به میرزارضاعیی دیوانبیگی ،حاکم جدید

قاجاری در مقابل یکدیگر در امور کردستان نشان داردن

اورامان ،اعالا کرد که قشون را از اورامان خارج کند و

بخشی از م متری

نامههای سیاسی فرهادمیرزا

دیگر به وجود ساخیو در اورامان نیازی نیتت (افشار،

معتمدالدوله مربوط به روز ار حکمرانی او در کردستان

تصور درستی ناود زیرا

والیت پرداخته

 )193/2نیز چندی

132 :1353و )133اما ای

است که در آن ا به امور سیاسی ای
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استن ای مراسالت که حداقل ه ت نامه را شامل شده

272 ،247و)279ن او بهشدت از مداخیﮥ یکی از عُمال

است (فرهادمیرزا :1369 ،نامههای 35 ،34 ،32 ،30 ،21

حتنعییخان ،موسوا به آقاعادالحتی مؤتم که بهنظر

و  )39و بهطور عمده به مداخالت حتنعییخان در

میرسد روسی بوده است ،در امور کردستان خشمناك

امور کردستان پرداخته است ،بهویژه ازای رو اهمیت

و

مورخ

دارد که شاهزاده در مقاا دفاع از خود و نمایاندن حُت

25جمادیالثانی1227ق1270/ا (نامه35و ،)39با او

مدیریت خویش در ادارﮤ امور کردستان ،همواره
زارش هایی از اوضاع ای

ایالت ارائه کرده استن

حتنعییخان از ایل کاودوند روس و رئیس فوج

ناراضی

بوده

درای باره سخ

است

و

در

نامﮥ

ته است و رفتار ای شخص را که

مالیی بوده است ،مذمت کرده است (فرهادمیرزا،
)279،253 ::1369ن

روس بود (بامداد )359/1 :1363 ،که بهنظر میرسد
به ب انﮥ دفاع از روسیها و همتایگی با کردستان ،در

ج .مطیعکردن عﺸاير جاف :جافها از قاایل م م

امور آن والیت دخالت میکرده استن مضمون مکاتاات

کردنژاد بودند که بنابه موقعیت جیرافیایی و حیات

حتنعییخان و فرهادمیرزا از جدال دائمی آن ا در

اجتماعیشان ،در تاریخ منازعات سیاسی ایران و

کردستان حکایت دارد (ب زادی)43 :1320 ،ن

عثمانی در سدههای طوالنی همواره در یر بودندن ای

روس بخشهای شرقی و شمالشرقی استان

قاییه ازجمیه قاایل کوچروِ در کانون مناقشﮥ بی دولت

کردستان کنونی را شامل میشود که ش رستان بیجار

بود (اردالن)312 :2005 ،ن در ای دوره ،ایل جاف در

مرکز آن محتوب میشودن واژﮤ روس در ابتدا ناا

برخی از ش رهای عراق ،مانند ش رزور و حیاچه ،در

یکی از طوایف کُرد طرفدار ص وی بود و بعدها ،بر

عمل قدرت را در دست داشتند و بهنوعی ،بر

والیتی که پایگاه ایشان شد ،اطالق شد (آبادیان:1392 ،

اورامی های ای دو ش ر و مناطق دیگر اورامان عراق

)160ن ای طای ه از دورﮤ ص وی ریاست و حاکمیت

سیطه داشتندن ازطرفی خوانی

اورامان ایران ،هم در

والیت روس را در دست داشتند و در دورﮤ قاجار نیز،

نواحی مرزی مانند مریوان و هم در نواحی عراق ،با ایل

حاکمان اصیی ای والیت بودند و در برخی تحوالت

جاف در یری مداوا داشتند (رنك :وقایع ات اقیه،

کشور نق ش م می ای ا کردندن در زمان امیرکایر،

ش 3 :237ش 3 :377ش1 :436و 2ش1 :437

حتنعییخان پتر محمدصادقخان به ریاست سپاه

ایل

ش)4 :449ن در برآوردی تخمینی ،در ای

روس و حکومت آن ناحیه منصوب شدن شرح

چ لوپنجهزار خانوار و دوازده طای ﮥ چادرنشی بودند

دوران ،در منابع

که یکصدهزار سوار شجاع و رشید داشتند (دیوانبیگی،

مأموریت ها و خدمات وی در ای

تاریخی آمده است (معیرالممالك25 :1361 ،تا29
بامداد359/1 :1363 ،تا)367ن
فرهادمیرزا در نامههای خود به حتنعییخان ،به

)21 :1322ن
در توافقهای رسمی ایران و عثمانی در دورﮤ قاجار،
قاییﮥ جاف در جایگاه قاییهای که در کانون اختالف بی

دخالتها و «تركتازی و نیزهبازی» وی در امور

دو دولت بود ،موقعیت خود را همچون ذشته ح ن

کردستان بهعیت «قرب جوار» ،بهشدت هشدار داده

کرد تا برحتب موقعیت ،به اختیار در شمار اتااع یکی

است و بر صاحباختیاری خویش در کردستان تأکید

از دولتها قرار یردن ای

قاییه

ورزیده است (فرهادمیرزا225 ،221 :1369 ،و،226

اجازه میداد تا در مراتع و چرا اههای مرزهای ایران و

امتیاز به سران ای

چرایی حکومت فرهادمیرزا معتمدالدوله بر کردستان و پیامدهای آن (1224تا1291ق1267/تا1274ا) 243

عثمانی جوالن دهندن امتیازی که باعث میشد اهی

مریوان را به آتش کشیدند و به قتل و کشتار مردا

آنان با سوءاست اده و بدون اعالا تابعیت رسمی از

پرداختندن ای اقدامات به در یری جافها با اورامانیها

دولتها ،موجاات اذیت و آزار اهالی یکجانشی منطقه

منجر شد و مدتی ادامه یافت به ونهایکه جافها

را فراهم آورندن آنان هر اه از جانب یکی از دولتها

حدود کردستان را ویران کردند و والیت ش رزور و

احتاس خطر میکردند با اعالا تابعیت از طرف مقابل،

قزلجهشییر از خاك عثمانی را نیز اشرار طرفی خراب

دولتها

کردندن در ای در یریها کتان بتیاری از بی رفتندن

درمیآوردند درنتیجه از تنایههای سیاسی که متوجه

نا زیر والی کردستان لشکری را از اورامانیها ،بانه،

آن ا بود ،رهایی مییافتندن مقارن اواخر حکومت

مریوان و بعضی دیگر از بیوکات کردستان به سرداری

بنیاردالن ،ساالنه قریب دوازدههزار ن ر از جمعیت آنان

میرزارضاعیی دیوانبیگی برای مقابیه با عشایر جاف

در فصلهای ب ار و تابتتان برای ییالق به

اعزاا کرد (شیدا252 :1323 ،تا)256ن

خود را تحت چتر حمایت یکی از ای

کوهتتانهای اطراف کردستان میآمدند (سنندجی،
 326 :1375مردوخ)425 :1379 ،ن ب ای ای

کوچ

تداوا ای

وضعیت تا زمان بهقدرترسیدن

فرهادمیرزا تن ا بیانکنندﮤ ای

مطیب بود که اقدامات

ساالنه مقادیری مالیات بود که میبایتت به کار زاران

انجاا شده در راستای محدودکردن قدرت آنان ،موقتی و

والی سنندج می پرداختند که اه از ای پرداخت نیز سر

مقطعی بوده است و والت اردالن اقداا قطعی انجاا

باز میزدندن افزونبرای  ،با دستاندازی به مزارع اهالی

نداده استن ای موضوع و زارشهایی از اعتراضهای

روستاهای سر راهشان ،مزارع آنان را

اهالی به فرهادمیرزا ازسویی و نیز تالش برای تحکیم

تخریب میکردند یا به تصرف خود درمیآوردندن در

قدرت خاندان قاجار در نقاط متعدد کردستان

طول حکومت بنیاردالن و برای سالیان دراز ،همواره

ازسویدیگر ،م متری

عیتهایی بود که باعث شد

ای وضع ادامه یافت (دیوانبیگی 20 :1322 ،اردالن،

فرهادمیرزا پس از غائیﮥ اورامیها ،در اقدامی مت ورانه،

)319 :2005ن در خاطرات احتشااالتیطنه آمده است که

دومی منشأ ناآرامی را در مرزهای کردستان سرکوب

ییالق ایل جاف در والیت کردستان بود و تا دو

کند (شیدا)292 :1323 ،ن وی در نختتی اقداا خود،

فرسخی سنندج میآمدندن آنان «مالكالرقاب و مختار»

در دیداری با رؤسای جافها ،آنان را به پذیرش

بودند و آنچه میخواستند ،انجاا میدادند و کتی

تابعیت ایران و سکونت در کردستان دعوت کرد اما

قدرت دا زدن نداشتن فوج ظ ر برای تأمی انتظامات

درخواست خودداری

یکجانشی

به نواحی جافنشی

میرفتند اما جافها آن ا را

چون آنان از پذیرش ای

ورزیدند ،معتمدالدوله اعالا کرد که دیگر حق ورود به

همانند نوکر و پیشخدمت به کار می رفتندن رئیس ای

مراتع و چرا اههای خاك کردستان را نخواهند داشت

ایل نه از عثمانی حتاب میبرد و نه از ایران

(مردوخ)425 :1379 ،ن

(احتشااالتیطنه)442 :1367 ،ن

حکمران سنندج در دومی اقداا خود و مقارن کوچ

حدود سال 1277ق1261/ا و با قتل حمهاحمدبیگ،

ساالنﮥ جافها ،با تج یز سپاه خود و تقتیم آنان به پنج

از بزر ان جاف که در در یری با مردا مریوان کشته

روه ،هریك را در نقاط ورودی جافها متتقر کرد تا

شد ،عشایر جاف به مریوان روی آوردند و به غارت و

ورود آنان را مانع شوند (دیوانبیگی)21 :1322 ،ن

چپاول پرداختندن آن ا زراعت و عیوفﮥ خانهای فراری

حضور نیروهای دولتی در مراتع و چرا اههای ساالنﮥ
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جافها ،برای آنان زنگ خطری بود تا برای تداوا

در ای

کوچهای ساالنﮥ خود ،در برابر اقتدار حاکم جدید

دیوانبیگی ،داروغه ،وکیل ،خوانی والیزادﮤ اردالن و

کردستان سر تتییم فرود آورند ازای رو ،سران قاییه

هرکس که در دستگاه ای والیان جاه و مقامی داشت ،به

جاف بدون در یری دست از اقدامات ناصواب خود

رعایای دهات و اتااع خود هر طور میخواست

برداشتند و به پرداخت تع دات مالی خویش متع د

زور ویی میکرد و جریمه می رفتن آنان در خانههای

به پرداخت آن بیاعتنا

خود زندان و آالت شکنجه ،مانند کُنده و زنجیر،

شدندن تع داتی که پیشازای

زمان کارپردازان ایالت از قایل وزیر ،معتمد،

بودند اما ای اقداا بینتیجه بودن جافها چون از ای

داشتند و در ای زندانها رعیت را به کُنده و زنجیر

طریق فایدهای ناردند ،به مقابیه دست زدند ولی در

میکشیدند و شکنجه میکردند و به مراجع قضایی

جریان رویارویی با نیروهای فرهادمیرزا شکتت

داراالیاله رجوع نمیکردند (سنندجی)324 :1375 ،ن

سنگینی را متحمل شدند (وقایعنگار)152 :1324 ،ن از

وضعیت آ اه شد ،برای

زمانی که معتمدالدوله از ای

آن زمان تا سالیان پس از دوران زمامداری معتمدالدوله،

جمعآوری ای

حکاا پس از او نیز هر ساله به اعزاا ای سپاه به معابر

صادر کرد و ت دید کرد که چنانچه اخااری از تکرار

ورودی ای قاییه ادامه دادند (سنندجی )322 :1375 ،و

ای اقدامات به وی برسد ،متمردان فرمانش را مجازات

با ای

ترفند ،آنان را از دستاندازی به جان و مال

آالت و تخریب محاسخانهها دستور

خواهد کرد (سنندجی)325 :1375 ،ن معتمدالدوله ای

اهالی مناطق مرزی مریوان و حومه بازداشتندن در پی

اقدامات را نشانﮥ نوعی از تقتیم قدرت میان حکمران

رویارویی موفقیتآمیز معتمدالدوله ،اهالی به بازسازی

کردستان و وابتتگان به دستگاه حکومت محیی

مناطق تخریای پرداختند و بتیاری از روستاهای آن

میدانتتن اقدامی که نهتن ا با تحکیم موقعیت او در

مناطق آباد شدن بهپاس قدردانی از زحمات

والیت تحت امرش منافی بود ،بیکه به رواج و تترش

معتمدالدوله ،یکی از روستاهای منطقه را فرهادآباد

قوانی قضایی ناعادالنه در کردستان منجر شده بودن

ناا ذاری کردند (سنندجی 322 :1375 ،مردوخ،

بنابه زارشی ،معتمدالدوله بهشخصه از طیوع آفتاب

)425 :1379ن با ای تدبیر ،شاهزادﮤ قاجار برای سالیان

تا هنگاا ظ ر به عرایض مردا رسید ی میکرد و جز

متمادی پس از خود نیز اهالی را از تاختوتازهای

روزهای جمعه هیچ تعطییی در کار قرار نداده بودن هر

جافها در امان نگاه داشتن او بیمناكشدن ایل جاف و

روز سه ساعت به غروب مانده ،تماا بزر ان و اعیان

مطیع شدن سایر طوایف را از آثار قدرت و عالمات

در حضور وی حاضر بودند و به کتی اذن جیوس

شوکت خود دانتته است (فرهادمیرزا ،1369 ،نامه:32

نمیدادن او از زنان خدمﮥ اندرونی خود ،زنی کردستانی

)221ن با سرکوب شورش جاف ،فرهادمیرزا و سران

به ناا پریجان را در مقاا خارچی

قرار داده بود و

سپاه از دولت نشان و حمایل و اضافه مواجب دریافت

وقتوبیوقت او را به خانههای عیما و اعیان و به میان

کردند (سازمان اسناد1322 ،ق)1 :ن

بازار و ش ر میفرستاد تا اخاار الزا را برای وی آورد و
بهای طریق ،از تمامی حوادث ش ر آ اه میشدن هیچ

د .لغو قوانین قضايي ناشايست :پیش از ورود

مأموری قدرت نداشت که از اقداا ای زن در سرکشی

معتمدالدوله به کردستان ،یکی از رسوا رایج و

به خانهها و اماک

مدنظر جیو یری کند (سنندجی،

ناشایتت در آنجا رواج برخی از احکاا نادرست بودن

)220 :1375ن
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فرهادمیرزا در باب عدالت رایی و اصالحات خود،
خطاب به حاکم روس نوشته است« :کمتر کتی مثل

هم در میان قیعه دایر کرد (سنندجی)42 :1375 ،ن به
تأسّی از شاهزاده ،محمدعییخان ظ رالمیك حاکم ای

م پیدا می شود که از هزار تومان نقد و یك قطار قاطر

بیوك نیز چندی

محمدبیگ چشم بپوشد که حایبباباجانی بهسالمت

نظیف در میان قیعه ساخت و بیرون از قیعه

جانی در بارد و از هزار تومان اسمعیلخان بگذرد که

کاروانترای بزر ی ایجاد کرد که هم جای تجار و

طیاکاران بیچاره والی سرشان بیکاله نماند»ن سپس

کتاﮥ آبادی بود و هم بارانداز قافیه و جای کاروانیانن

چنان به خودستایی درای باره پرداخته است که اظ ار

وی رشته قنات دیگری هم احداث کرد و در جیوی آن

کرده است« :خداوند قادر در شش روز آسمان و زمی

باغ بزر ی دارا ی انواع درختان مثمر و غیرمثمر ایجاد

را تقدیر فرمودن ا ر ای بنده حقیر ای والیت را در

کردن همچنی در پایی قیعه ،آسیابی دایر کرد که رفاه

شش سال به تحت قاعده بیاورد ،انشااهلل محل بحث و

قشون مأمور و اهالی آبادی را باعث شد (سنندجی،

ایراد نیتت» (فرهادمیرزا ،1369 ،نامه)247 :34ن

)42 :1375ن

2ن اقدامات عمرانی

اطاق خوب و یك حماا کوچك

ب .بﻨاي سربازخانه :از دیگر اقدامات عمرانی

فرهادمیرزا معتمدالدوله در ایاا حکمرانی خود بر

معتمدالدوله بنای سربازخانه بودن ای

سربازخانه در

کردستان ،یکتری اقدامات عمرانی و تأسیتاتی در ای

خود ش ر سنندج و بهمنظور رفاه و آسایش سربازهای

ایالت انجاا داد که در راستای تدابیر تأمینی و تثایت

دولتی بنا شدن سربازخانه روبهروی قیعﮥ حکومتی

حاکمیت خود بر منطقه بودن ازجمیه م متری

ای

اقدامات عاارتند از:

ساخته شد و ظرفیت اسکان یك فوج سرباز را در خود
داشتن در طرف غربی سربازخانه ،نقارهخانه واقع بود

الف .بﻨاي قلعﮥ لﺸگرآباد :در سال 1229ق1272/ا،

که از بناهای اماناهللخان بزرگ بود و هر روز هنگاا

یعنی دو سال پس از سرکوبی طای ﮥ جاف ،معتمدالدوله

غروب آفتاب در آنجا نقاره زده میشد و کرنای نادری

بهمنظور جیو یری از ورود و خروج آنان ،به بنای قیعﮥ

نواخته میشد (مردوخ)427 :1379 ،ن کرزن در مشاهدﮤ

لشگرآباد در نزدیکی یکی از معابر ورودی اقداا کرد

ش ر سنندج به ای سربازخانه اشاره کرده است که در

(اردالن)322 :2005 ،ن او با زحمت بتیار چ ار عراده

آنجا بر نقطه ای مرت ع در مرکز ش ر واقع بوده استن

توپ نُه پوندی به قیعﮥ مریوان انتقال داد و قیعه را

بهنوشتﮥ وی ،در آنجا دو فوج کُرد هر کداا شامل 200

متتحکم کرد نیز با اشارﮤ دولت ،در طرف غربی قیعه

ن ر متتقر بودند و توپخانهای هم داشتند و فرهادمیرزا،

قصاهای بنیاد کرد و صد خانوار از زبدﮤ طوایف معتار

حاکم کردستان ،در عمارت باشکوهی منزل داشت

آنجا و سادات و مشایخ را کوچانید و در آبادی جدید

(کرزن)704 :1349 ،ن فرهادمیرزا بنای ای سربازخانه را

ساک کرد و یك حماا و یك متجد خوب هم در آن

از کارهای خود میدانتت و برای اتماا آن تالش

دایر کرد و برای تأمی آب حماا و متجد رشته قناتی

میکرد (فرهادمیرزا ،1369 ،نامه)247 :34ن

احداث کرد و قنات را به درون قیعه بردن آباناار بتیار
بزر ی نیز برای مواقع ضروری ساخت که از آب قنات

ج .بازسازي قلعﮥ شاهآباد مريوان :بازسازی قیعﮥ شاهآباد

پر میشدن افزونبرای  ،از آب ای قنات حوض بزر ی

که بهلحاظ نظامی و دفاعی اهمیت خاصی داشت ،از
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کارهای فرهادمیرزا بودن خود وی بارها به اهمیت آن

ندا نیز فرصت را غنیمت شمردند و قیمت ای

اشاره کرده استن دیوار قیعه به قطر سه ذرع ،از آهك و

محصول را افزایش دادند به ونهایکه قیمت ندا از

سنگ بود و پنج ذرع ارت اع داشت و از نگاه وی ،ای

خرواری دو تومان به دوازده تومان رسید و زند ی فقرا

بازسازی «کمتر از فتح اورامان» ناود (فرهادمیرزا،

و م اجرانی که به کردستان آمده بودند ،دشوار شدن

)201 :1369ن وی معتقد بود که بنای ای قیعﮥ دیوانی

معتمدالدوله ابتدا کوشش کرد با تقتیم نیازمندان بی

ترس و نگرانی حکاا اورامان را موجب شد و آن ا

اغنیا و ثروتمندان ش ر و نیز تحتتک ل خود قراردادن

قصد داشتند قیعه را تصرف کنند و محمدباقرخان

بخشی از آن ا و حتی اسکان نیازمندان در ساختمانی

حاکم مریوان را دستگیر و مریوان را خراب کنندن

اجارهای ،مالکان را به کاهش قیمت ندا وادار کند

به

اما چون نتیجهای نداشت ابتکار عمل را به دست

مریوان ،با تماا خطرهایی که برای او رخ داد ،اهتماا

رفت و برای جیو یری از تترش تی ات انتانی ،به

ازای رو فرهادمیرزا به ساخت

ای

قیعه و رفت

داشت تا در ارکان شورشیان خیل اندازد (فرهادمیرزا،

ایجاد ادارﮤ ارزاق اقداا کرد (مردوخ)426 :1379 ،ن

192 :1369و)199ن وی با عاارت «الحمدهلل قیعه

در راستای همی اقداا ،وی مالکان و بزر ان محیی

ساخته شد ،سیورسات قشون خوب رسید ،لشکری و

را به فروش اجااری ندا به ای

اداره میزا کرد تا

سران لشکر مظ ر و شادکاا بر شتند» (فرهادمیرزا،

ازای طریق ،هم از افزایش قیمت ندا جیو یری کند و

 )221،247 :1369از پایان کار قیعه یاد کرده استن ای

هم نیاز اهالی و م اجران را تأمی کندن اقدامی که به

قیعه در اصل در زمان اماناهللخان ثانی ،والی کردستان،

کاهش میزان تی ات جانی در منطقه منجر شدن

بنا شدن پس از اینکه اماناهللخان ثانی اورامیها را

معتمدالدوله خود تماا مخارج تج یز و ک کردن

شکتت داد ،در سال 1222ق1265/ا دولت یك ن ر

فوت شد ان ای بیماری و قحط و غال را پرداخت کردن

م ندس را مأمور کرد و به والی حکم اکید کرد که در

تا پیش از اقداا معتمدالدوله در توزیع ندا میان

مریوان قیعهای محکم ایجاد شودن پس از ت یﮥ اسااب و

نیازمندان ،آمار تی ات مردا در ای حادثه سههزار ن ر

میزومات ،ای قیعه در مدت ششماه به اتماا رسید و

اعالا شده است (مردوخ)426 :1379 ،ن

به شاهآباد موسوا شد (سنندجی)271 :1375 ،ن
3ن اقدامات اقتصادی
د .بﻨاي ادارﮤ ارزاق :در اواخر سال 1227ق1270/ا تا

الف .يکسانسازي اوزان و مقادير :به زارش منابع

اوایل سال 1222ق1271/ا ،بیماری وبا بهمدت سهماه

محیی ،مقارن ورود فرهادمیرزا به کردستان ،در سراسر

در کردستان و نواحی اطراف آن شیوع یافتن از

کردستان اوزان و مقادیر یکتانی وجود نداشت و در

حادثه ،کماود غالت و رواج

مکانهای مختیف ،کیل و پیمانههای متعدد است اده

قحطی بودن در وضعی که کردستان و بیوکات آن با

میشد (اردالن)326 :2005 ،ن ای

موضوع افزونبر

کماود آذوقه روبهرو شده بودند ،حدود چ ارهزار ن ر

نابتامانی اقتصادی و اختالل در معامالت محیی و

از جمعیت دیگر والیات وبا رفتﮥ همدان ،خمته و

غیرمحیی ،زمینﮥ ظیم و ستم را برای کمفروشان و

م ربان به کردستان روی آوردند (سنندجی:1375 ،

رانفروشان فراهم میآورد تا در تعدّی به مظیومان

 312مردوخ)426 :1379 ،ن در چنی وضعی ،صاحاان

دستشان بازتر باشدن معتمدالدوله بهمنظور پایاندادن به

م متری

تاعات ای
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آهنی ،هریك

323و)324ن وی برخی از رسوا غیرمتعارف را

ای

وضعیت ،دستور داد یكهزار م

برابر ن صد مثقال ،ساختند و پس از م رزدن بر آن ا ،در

برانداختن رسومی که بر مردا فشار مالی وارد میکردن

نواحی مختیف کردستان توزیع کردند (سنندجی،

رسم خانهشمار یا به زبان محیی درماالنه ،یکی از

 325 :1375مردوخ)427 :1379 ،ن سنگ و اوزانی که

مالیاتهای مرسوا در کردستان بود که از ذشتههای

وی بهای شکل منتشر کرد ،به سنگ شاهزاده ش رت

دور تا زمان ورود فرهادمیرزا رواج داشت (مردوخ،

یافت و تا سالیان مدیدی پس از او ،است اده از آن

 ،427 :1379فرهادمیرزا)247 :1369 ،ن طاق ای رسم،

همچنان در کردستان رایج بود (مردوخ)427 :1379 ،ن

در سنندج مالیاتبگیران هر ساله خانههای ش ر را

فرهادمیرزا در یکی از نامههای خود اشاره کرده است

شمارش میکردند و بتته به وضع اقتصادی

که اندکی زمان میبرد تا در کردستان «ناتمامی امور

صاحبخانه ،درخواست وج ی نقدی میکردند

صحیح

(وقایعنگار)155 :1324 ،ن بهتعایر فرهادمیرزا «از عجزه

تماا شودننن و مکاییل و موازی ای

سرزمی

و متاکی

شود» (فرهادمیرزا)247 :1369 ،ن

که به کدِّ یمی

نان جوی

نمییافتند،

می رفتند و از صاحاان ثروت و غنا مطالاه نمیکردند»
ب .مﻨسوخکردن رسم خانهشمار :آن ونهکه از

(فرهادمیرزا)247 :1369 ،ن

زارشها به دست میآید در ایاا حکومت والیان

منابع محیی در برآوردی ،میزان دریافتی حکاا

خاندان« ،کردستان چندان

طریق پانزدههزار تومان ذکر کردهاند

اردالن ،الاته در اواخر ای

محیی را از ای

امنیت نداشت و کتی صاحب جان و مال و میك و

(مردوخ)427 :1379 ،ن اهالی ای نوع مالیات را تعدّی

ناموس» خود ناود و همﮥ امور مردا «در قاضه اقتدار

و اجحاف در حق خود میدانتتند و از رسوا ناپتند

والت و اختیار وزیر و وکیل و مااشری والی بود و به

میشناختند بنابرای

با وساطت یکی از چ رههای

هر وقت و به هر اسم و رسم» که میل داشتند به مردا

مذهای محل ،لیو آن را از شاهزاده درخواست کردندن

فشار مالی وارد میکردند و به اذیت و آزار آنان

پیرو ای درخواست ،فرهادمیرزا فرمان داد تا حکم نتخ

میپرداختندن ازای رو به قیمت رفاه خود ،رعیت را

ای نوع مالیات را برای همیشه بنویتند و در متجد

بیچاره میکردند و بهعیت زیادهستانی «مالیات و

داراالحتان سنندج نصب کنند (فرهادمیرزا:1369 ،

مرسومات و تکالیف ران والیان و کار زاران او ،غالب

 427سنندجی 325 :1375 ،فرهادمیرزا)247 :1369 ،ن

امالك و دهات کردستان خراب و خالی از سکنه» شده

معتمدالدوله برای جیو یری از فشار مالی و

بودن کار زاران ششدانگ یك میك را که بیتتهزار

اجحاف کار زاران به مردا ،با اتکاء به عقل و ک ایت

تومان میارزید به زور ،به قیمت بیتت تومان از مردا

خود ،به امور م م والیت و حواله و اطالق مالیات و

می خریدند و کتی جرئت نداشت که پول نقد و نقدینه

تعیی

حکاا جزء و مااشران بیوکات پرداخت و

خود را آشکار کند و از ترس ،آن را در زیر خاك پن ان

بهسرعت به تماا مالیات و معامیﮥ والیتی آ اهی یافت

میکردن بهطور خالصه ،پریشانی مردا به انت ا رسیده

و خود بهشخصه «جزوی و کیی امورات را قرار میداد

بودن تااینکه ناصرالدی شاه با مشاهدﮤ اوضاع به چارﮤ

و به تماا عرایض و دعاوی مردا رسید ی میکرد»

کار تصمیم رفت و فرهادمیرزا معتمدالدوله را به

(سنندجی)277 :1375 ،ن او وزیر و پیشکار نداشتن

:1375

میرزااسماعیل عییآبادی درجﮥ وزارت داشت اما جز

حکومت

کردستان

ماشت

(سنندجی،
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در کار حواله و اطالق مالیاتی در سایر کارها دخالت

بهاحتمال ای

ونه اقدامات موجب شده است که

نمیکردن فرهادمیرزا رجال متشخص و محترمی را

سنندجی عدل و انصاف معتمدالدوله را بهحدِّ کمال

شامل متتوفی ،صندوقدار ،فراشااشی ،امیرآخور،

ذکر کند و بر ای عقیده باشد که در مدت حکومت او

معتمد ،کشیکچیباشی و دیگران در کنار خود داشت

در کردستان ،امنیت و انتظاا ش ر و سرحدات درن ایت

که «همه تربیتشده و باشعور بودند» و با مردا در

درجه بود چنانکه ا ر یك ن ر کاسب ی ودی با

کمال سیم و ص ا رفتار میکردندن وی تأکید کرده بود

چوبدست با هزار تومان نقد و جنس ،در تماا بیوکات

که کار زارانش وارد اختالفات مذهای نشوندن او به

و سرحدات س ر میکرد ،کتی از دزد و اشرار و

هریك از اهالی بومی بهاندازﮤ لیاقتی که داشت ،شییی

راهزنان جرئت نداشت به او آسیای برساندن امنیت هر

درخور داده بود و سعی میکرد که کتی بیکار نماندن

دو اورامان به ونهای شده بود که دو ن ر از فراشان

به همی عیت« ،عموا اهالی از ای شاهزاده منصف و

شرفالمیك همراه با میرزارضاعیی دیوانبیگی تماا

عادل بین ایت امیدوار و خوشدل بودند» (سنندجی،

مالیات و وجوهات دیوانی آنجا را دریافت میکردندن

277 :1375و)272ن.

مردا کردستان در خاك عثمانی چنان قدر و منزلتی

فرهادمیرزا در یکی از مکاتاات خود ،نامﮥ  ،35به

یافته بودند که کتی قدرت نداشت دیناری به متافران

نابتامانی وضعیت کشاورزی کردستان در سال

و رعایای کردستان تعدّی کند و ا ر مشکیی رخ میداد،

بهعیت سرمازد ی و میخزد ی

با پیگیری مصرانﮥ معتمدالدوله از حکاا عثمانی متترد

1227ق1270/ا،

محصوالت و نیز نیامدن باران و نقصان آب رودها

میشد (سنندجی322 :1375 ،و)323ن

اشاره کرده است (فرهادمیرزا)254 :1369 ،ن در نامﮥ 26
که در ذیالقعده1225ق1262/ا به متتوفیالممالك
نوشته است ،ضم

ارائﮥ

زارشی از چگونگی

نتیجه
آنچه

ذشت شرحی از اقدامات فرهادمیرزا

جمعآوری مالیات در کردستان ،از وی دربارﮤ اختصاص

معتمدالدوله در دورﮤ زمامداری در کردستان اردالن بودن

قتمتی از مالیات ای والیت به بازسازی قیعﮥ مریوان

تعیی وی در راستای سیاست ناصرالدی شاه قاجار در

کتب تکییف کرده است (فرهادمیرزا )179 :1369 ،نیز

براندازی حکومت محیی اردالن و تمرکز قدرت در

در نامﮥ  24به عییاکارخان مااشر جوانرود به تاریخ

دولت مرکزی و ماردن شاهزاد ان قاجاری در رأس

14شوال1225ق1262/ا ،از تعیل آقامحمود نامی که

ایالت ها صورت رفتن با حکومت معتمدالدوله ،دوران

وظی ﮥ ردکردن مالیات را برع ده داشت ،شکایت

امارت دیرپای والیان اردالن در کردستان به انت ا رسید

کرده استن او برای رسید ی به حتاب آقامحمود،

و دورﮤ والیان حکومت مرکزی آغاز شدن بیک ایتی

میرزاعادالوهاب را به کردستان تیل کرد (فرهادمیرزا،

والیان اردالن و شورشهای پیدرپی حکاا

167 :1369و)162ن فرهادمیرزا در ای

آخری

نامه بر صالح

اورامان و ناتوانی اردالنها در جیو یری از شورشها،

دولت و نظم سرحد و امنیت و آسود ی والیت

سیاست قاجارها را در براندازی ای حاکمنشی تقویت

کردستان تأکید ورزیده است (فرهادمیرزا ،1369 ،نامه

کرد ضم اینکه با برافتادن حکومتهای کُردی قیمرو

)272 :39ن

عثمانی ،وظی ﮥ مرزداری اردالنها نیز برای قاجارها
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دیگر مطرح ناودن ضعف و ستتی آخری والی اردالن،

حکومت کردستان معزول شدن

یعنی غالاشاهخان و فشارهای مالی او بر مردا زمینﮥ

درمجموع ،دوران حکومت معتمدالدوله در

بروز نارضایتی را در میان برخی از بزر ان بیوکات

کردستان برای قاجارها دورهای از تیییر حاکمیت محیی

کردستان ،بهویژه اورامان ،فراهم کرد و ت اجم و تعدی

را به ارمیان آورد و باعث پیوستگی ای

ایالت به

سرکشان و یاغیان و طوایف ونا ون را به ای ایالت

حکومت مرکزی شدن دورهای که برای حکومت قاجار

باعث شدن درنتیجﮥ ای اوضاع ،در کردستان آشوب و

توأا با آرامش و ثاات بودن همچنی دورهای از آرامش

ناامنی افزایش یافت و دامنﮥ اعتراض و نارضایتی مردا

و امنیت و سربیندی را برای مردا کردستان رقم زد که

و برخی از عیما و بزر ان کردستان به دربار کشیده

هم مورخان محیی کُرد و هم مورخان رسمی از ای

شدن ای

وضعیت نیز بر عزا پادشاه قاجار در

ستودهاندن

قاجاریکردن حکومت کردستان تأثیر ذاشتن.
با چنی

دوره بهنیکی یاد کردهاند و خدمات او را در کردستان

پیشینهای ،معتمدالدوله که مورخان بر

درایت و تدبیر و عیم و فضل او تأکید کردهاند در ایاا

پينوشت

حکمرانی خود با سرکوب شورش اورامان ،دستگیری و

 -1در حدیقه ناصری ،کردستان دارای یك ش ر و ه ده

م ارکردن

بیوك و ه ده طای ه معرفی شده است (وقایعنگار،

بهقتلرساندن

سران

ای

شورش،

تاختوتازهای ایل جاف ،جیو یری از تعدی و تجاوز

)25 :1324ن

همتایگان به کردستان و تأسیس پایگاههای نظامی،

 -2دربارﮤ ایل جاف پژوهش متتقیی در تترﮤ تاریخی

اوضاع ای ایالت را به نظم و آرامش درآوردن وی با

سدﮤ دهم تا پانزدهم قمری صورت رفته استن

اتخاذ شیوﮤ سخت یرانه در برابر سرکشان و یاغیان،
مدارا و رسید ی به احوال مردا ،برانداخت

رسوا

مالیاتی ناروا و جیو یری از اجحافهای مالی ،دورهای
از امنیت و آرامش را در حوزﮤ حکمرانی خویش برقرار
کرد به ونهایکه مردا پس از سالهای طوالنی که در
ناامنی و فشار بودند احتاس آرامش کردند و بهواسطﮥ
اب ت و سطوت وی ،م اجمان نیز از دستاندازی به
کردستان خودداری کردندن ای امر رونق کار و فعالیت
را در کردستان باعث شد و آوازﮤ ای ایالت در همه جا
پیچید چنانکه مردا ایاالت همجوار در مشکالت
پیشآمده ،به ای

ایالت رو میآوردند تا در امنیت و

صالحی ،امیر ،)1390( ،ایل جاف از دورﮤ ص وی
تا پایان دورﮤ پ یوی ،پایاننامه کارشناسیارشد،
دانشگاه بیرجندن
 -3سالطی اورامان از یکی از خاندانهای متن ذ محیی
منطقه اورامان برخاسته بودندن برخی پژوهشگران
آن ا را شاخهای از خاندان اردالن دانتتهاند (اردالن،
 )246 :1327اما عدهای دیگر چنی

دید اهی

ندارند (بابانی 96 :1377 ،ههورامانی)571 :1321 ،ن
قاضیعاداهلل مردوخی اظ ار میکند که در تذکرﮤ-
التالطی قدیم و روایات ش اهی ،ب م سرسیتیﮥ
ای سالطی به سیتیه کیانیان منتتب شده است
اما وی با رد ای

زارش و تحییل و تعییل براساس

رفاه موجود در آنجا روز ار خویش را بگذرانندن

زمان تولد ب م  ،ای انتتاب را عقلپذیر نمیداند

معتمدالدوله شش سال حاکم بالمنازع کردستان بود و

(شیدا)112 :1323 ،ن قاضی انتتاب ب م به خاندان

در سال 1291ق1274/ا ،طاق فرمان ناصرالدی شاه ،از

شاهی را رد نمیکند اما به ونهای دیگر در پی
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توجیه قدرت یری سالطی استن بر پایه زارش

اهالی ابقاء نکنند و از میك و قالی و قالیچه و پول

در هورامان نه بهواسطه

تا زن و فرزند مردا تعدی نکنندن رفتار حکاا و

نتب شاهی بیکه با ت ویض قدرت ازسوی یکی از

فرمانروایان و فرستاد ان و مأموران دولتی در

پیران بزرگ ،بر مردا هورامان رسمیت یافت (شیدا،

کردستان چنان آن مردا مطیع و نجیب را به ستوه

خاندان

آورده بود که بهواسطﮥ اعمال ناشایتت و تعدیات

نیتت اما آنچه متیم است

م رط ،آبرویی برای دولت و حیثیتی برای حکومت

منطقه دارای

باقی نمانده بود و اهالی از هر طرف درصدد بودند

حکمران بوده است که امیر نامیده میشده است و

راهی برای نجات خود پیدا کنند و بیشتر به فکر

در مقایته با سایر مناطق کردستان ،در اورامان نظم

فرار به خاك عثمانی میافتادندننن (احتشااالتیطنه

اجتماعی قدمتی

)441 :1367ن وی سپس مینویتد :اورامیها در

وی ،قدرت رفت

بم

111 :1323تا)119ن آغاز حکمرانی ای
بهطور دقیق روش

اینکه در قرن چ ارا قمری ای

امور سیاسی و برقراری قوانی

دیرینه دارد (سیطانی)31/2 :1372 ،ن

اورامانات و مریوانیها در مریوان ،در کوهتتانها

 -4بهنقیی ،از زمان شاهاسماعیل اول لقب سیطان (سان)

پناه داشتندن نه عثمانی بودند و نه ایرانی و در مواقع

رفتند (مردوخ )69 :1379 ،و بهنقیی دیگر ،نادرشاه

لزوا از هیچیك از دو دولت فرماناری و اطاعت

لقب سیطانی را به حکاا بانه و هر دو اورامان داد

نمیکردند و هر اه احیاناً یکی از حکاا کردستان

(سنندجی)32 :1375 ،ن

قصد سرکوبی اوراماتیها و مریوانیها را میکرد،

 -5در دورﮤ ص ویه ،حاکم ناحیﮥ هورامان با مرکزیت

طوایف دو محال بر او میتاختند و خیمه و خر اه

قیعه هورامان تخت بر هر دو ناحیه حکومت

حاکم را غارت میکردند چنانکه با فرهادمیرزا

میکردن
 -6امروزه در تقتیمات کشوری ایران ،هورامان به دو
استان کردستان و کرمانشاه تعیق داردن قتمتهایی

معتمدالدوله چنی

کردند (احتشااالتیطنه:1367 ،

441و)442ن
و

 -9ایل جاف که در جوانرود و قصرشیری

به ناا هورامان دزلی ،هورامان تخت و هورامان

ماهیدشت و سییمانیه و اربیل میزیتتند ،به دو

رزاب در کردستان قرار دارند و هورامان ل ون در

تیره بزرگ بخشبندی میشدند1 :ن جاف مرادی

کرمانشاه استن بخش دوا هورامان در کردستان

شامل  32شاخه 2ن جاف جوانرود شامل  12شاخهن

عراق واقع شده است که سرتاسر مناطق مرزی و

در میان جافها ،تیره دیگری هم به ناا بگزاده

ش ر و روستاهای همجوار را دربرمی یرد (هورامی،

خوانده میشد که رهاری ایل جاف با ای

روه

 79 :1326و 20ادوای 76 :1395 ،و)77ن

بوده است (احتشااالتیطنه465 :1367 ،حاشیه)ن

 -7محمدشاه قاجار خواهر خود طوبیخانم را به

-10سنندجی میزان ای

مالیات را از هر خانه بی

همتری رضاقییخان ،پتر ختروخان ناکاا والی

دوهزار تا پنجهزار دینار و یك تومان ذکر میکندن

کردستان ،درآورد (سنندجی)215 :1375 ،ن

وقایعنگار کردستانی بی دوهزار تا پانزدههزار از هر

 -2بعدها که احتشااالتیطنه به حکومت کردستان

خانوار عنوان کرده استن درحالیکه مردوخ جمیع

منصوب شد ،اشاره کرد که اطاعت عمومی مردا

مالیات دریافتی را بالغ بر پانزدههزار تومان محاساه

کردستان از اوامر دولت موجب شده است که والت

کرده استن

و حکامی که مأمور کردستان میشوند ،به هیچ چیز
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جدول والیان اردالن کردستان معاصر با سیتیﮥ قاجار بر اساس زارش (سنندجی153 :1375 ،تا)274
1ن ختروخان بزرگ (حکومت مجدد)

(1179تا1204ق)

2ن لط عییخان عموی ختروخان

(1204تا1209ق)

3ن حتنعییخان پتر لط عییخان

(1209تا1214ق)

4ن اماناهللخان بزرگ

(1214تا1240ق)

5ن ختروخان ناکاا پتر اماناهللخان

(1240تا1250ق)

6ن رضاقییخان پتر ختروخان ناکاا

(1250تا1257ق)

 -وزیر مختاری میرزا هدایتاهلل

(1257تا1252ق)

7ن رضاقییخان (بار دوا)

(1260تا1261ق)

2ن اماناهللخان ثانی میقب به غالاشاهخان پتر
ختروخان ناکاا

(ذیقعده1261تارجب1261ق)

9ن رضاقییخان (بار سوا)

(1261تا1263ق)

 -ختروخان خواجه رجی

(1263تا1264ق)

10ن اماناهللخان ثانی

(1265تا1276ق)

11ن نج قییخان اردالن عموزاده اماناهللخان

(1276تا1277ق)

12ن اماناهللخان ثانی (بار سوا)پ

(1277تا1224ق)

نقشه فرضی کردستان سنندج به روایت مؤلف تح ﮥ ناصری سال  1319قمری
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کتابﻨامه
الف .کتابهاي فارسي

ن براون ،ادوارد ،)1326( ،یکتال در میان ایرانیان،
ترجمه مانی صالحی عالمه ،چ ،3ت ران :اخترانن

ن آصف ،محمدهاشم( ،رستمالحکما)،)1352( ،

ن دیوانبیگی ،میرزاحتی خان ،)1322( ،خاطرات

رستمالتواریخ ،تصحیح ،تحشیه و توضیحات محمد

دیوانبیگی از سالهای 1275تا 1277قمری

مشیری ،چ ،2ت ران :بینان

(کردستان و ط ران) ،به کوشش ایرج افشار و

ن احتشااالتیطنه ،)1367( ،خاطرات احتشااالتیطنه ،به
کوشش محمدم دی موسوی ،چ ،2بیجا :زوارن
ن اردالن ،شیری  ،)1327( ،خاندان کرد در تالقی
امپراطوریهای ایران و عثمانی ،ترجمه مرتضی
اردالن ،ت ران :تاریخ ایرانن
ن اردالن ،متتوره ،)2005( ،تاریخاألکراد با مؤخره میرزا
عییاکار وقایعنگار ،ویرایش جمال احمدیآیی ،
اربیل :آراسن
ن اعتمادالتیطنه ،محمدحت خان ،)1367( ،تاریخ منتظم
ناصری ،تصحیح محمداسماعیل رضوانی ،ج،3
ت ران :دنیای کتابن
ن _____________  ،)1363( ،چ ل سال تاریخ
ایران در دوره پادشاهی ناصرالدی شاه (المآثر و
اآلثار) ،به کوشش ایرج افشار ،ج ،1ت ران :اساطیرن
ن _____________  ،)1362( ،مرآﮤالایدان ،تصحیح
عادالحتی نوایی و میرهاشم محدث ،ج ،2ت ران:
دانشگاه ت رانن
ن بابانی ،عادالقادرب رستم ،)1377( ،سیراالکراد در
تاریخ و جیرافیای کردستان ،چ ،2به کوشش
محمدرئوف توکیی ،ت ران :توکیین

محمدرسول دریا شت ،ت ران :اساطیرن
رزاآرا ،عیی ،)1320( ،جیرافیای نظامی کردستان،
بیجا :بینان
ن _______ ،)1327( ،عمییات اورامان پاییز و زمتتان
1310ش ،به کوشش کامایز رزاآرا و کاوه بیات،
ت ران :پردیس دانش و پژوهش شیرازهن
ن سپ ر ،محمدتقی لتانالمیك ،)1377( ،ناسخالتواریخ
(تاریخ قاجاریه) ،به اهتماا جمشید کیان ر ،ج،2
ت ران :اساطیرن
ن سیطانی ،محمدعیی ،)1372( ،جیرافیای تاریخی و
تاریخ م صل کرمانشاهان (ایالت و طوایف
کرمانشاهان) ،ج ،2ت ران :مؤلفن
ن سنندجی ،میرزاشکراهلل فخرالکتاب ،)1375( ،تح ه
ناصری در تاریخ و جیرافیای کردستان ،چ،2
تصحیح حشمتاهلل طایای ،ت ران :امیرکایرن
ن شیدا (مردوخی) ،قاضی عاداهلل ،)1323( ،تاریخ
سالطی هورامان ،به کوشش احمد نظیری ،سنندج:
پرتو بیانن
ن فرهادمیرزا معتمدالدوله قاجار ،)1367( ،زنایل ،به
همت محمد رمضانی ،چ ،2ت ران :پدیده «خاور»ن

ن بامداد ،م دی ،)1363( ،شرححال رجال ایران در قرن

ن ____________ ،)1366( ،س رنامه فرهادمیرزا،

 12و  13و  14هجری ،ج ،1چ ،3بیجا :کتاب روشی

تصحیح تحشیه غالمرضا طااطاایی مجد ،ت ران:

زوارن

عیمین

ن بدلیتی ،شرفخانب شمسالدی  ،)1377( ،شرفنامه
تاریخ م صل کردستان ،به کوشش والدیمیر
ولییامینوف زرنوف ،ج ،1ت ران :اساطیرن

ن ____________  ،)1369( ،منشآت ،به اهتماا
غالمرضا طااطاایی مجد ،ت ران :عیمین
ن کرزن ،جرجن نن ،)1349( ،ایران و قضیه ایران ،ترجمه غن
وحید مازندرانی ،ت ران :بنگاه ترجمه و نشر کتابن
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ن مجدالمیك سینکی ،میرزامحمدخان،)1391( ،
کشفالیرائب یا رساله مجدیه ،تصحیح و
توضیحات ایرج امینی و ناصر م اجر ،ت ران :آبین
ن مردوخ کردستانی ،محمد ،)1351( ،تاریخ کرد و
کردستان ،ج ،2سنندج :کتاب روشی غریقین
ن ____________ ،)1379( ،تاریخ مردوخ ،ت ران:
کارنگن
ن مشیرالدوله تاریزی ،جع رب

ب .اسﻨاد
سازمان اسناد و کتابخانه میی ایران ،ش295-2079
ش295-2110

ش295-4212ن

ش295-2376

زارش محرمانه فرهادمیرزا معتمدالدوله از جنگ
با طوایف اورامانی ،شماره ردیف ،295002224
آرشیو 319الف 5الف ر ا1226 ،ق نامه فرهادمیرزا
به والی بیداد ،پرونده /12ع ،کارت  ،13نمره،122

محمدتقی ،رساله

1226ق نامه کارپردازی بیداد به وزارت امور

تحقیقات سرحدیه ،به اهتماا محمد مشیری ،ت ران:

خارجه عثمانی ،پرونده/12ع ،شماره ،340کارت ،13

بنیاد فرهنگ ایرانن

1226ق مکاتاه وزارت خارجه ایران با بابعالی،

ن معیرالممالك ،دوستعییخان ،)1361( ،رجال عصر
ناصری ،ت ران :نشر تاریخ ایرانن
ن میکم ،سر جان ،)1323( ،تاریخ ایران ،ترجمه میرزا
اسماعیل حیرت ،ت ران :سنایین
ن نادرمیرزا ( ،)1360تاریخ و جیرافی دارالتیطنه تاریز،
مقدمه و تعییقات محمد مشیری ،چ ،3ت ران :اقاالن
ن نواب ص ا ،اسماعیل ،)1366( ،شرح حال فرهادمیرزا
معتمدالدوله ،ت ران :زوارن
ن وقایعنگار کردستانی ،عییاکار ،)1324( ،حدیقﮥ
ناصریه و مرآتالظ ر در جیرافیا و تاریخ کردستان،

زارش

پرونده/12ع ،کارت  ،13نمره1227 ،22ق

فرهادمیرزا به وزارت خارجه در باب سرکوب
طوایف جاف ،ش ،30پرونده /12ع ،کارت ،13
نمره1222 ،31قن
مرکز اسناد و تاریخ دیپیماسی وزارت خارجه ،نامه
کارپردازی بیداد به وزارت امور خارجه عثمانی،
سند

ش،340

پرونده/12ع

3رجب1226ق،
ش،341

سند

کارت ،13

13شوال1226ق،

کارت  ،13پرونده/12ع سند ش ،342کارت

،13

پرونده /12عن

چ ،2به کوشش محمدرئوف توکیی ،ت ران :توکیین
ن هادیان ،کوروش ،)1329( ،سدههای سروری (نگاهی
به تاریخ و جیرافیای اردالن) ،اص ان :کنکاشن
ن هورامی ،مظ رب م سیطانی ،)1326( ،تاریخ هورامان:

ج .روزنامه
روزنامه دولت عَییّه ایران ،ش ،503پنجشناه
ش،504

3جمادیاالول1272ق

براساس زارش تاریخ هورامان مالعاداهلل هورامی

10جمادیاالول1272ق

متخیص به شیدا ،تصحیح نادر کریمیان سردشتی،

15ربیعالثانی1226ق

ت ران :احتانن

23محرا1223ق

نههورامانی ،محهمه دئه می  ،)1321( ،میژوی ههورامان
(به ر ی یه کم و دووهه ا) ،سنه :مؤلفن

25شوال1224ق

ش،575
ش،522
ش،614

ش،622

پنجشناه
پنجشناه
پنجشناه
پنجشناه

2جمادیاآلخر1225ق ش635ن
ن وقایع ات اقیه ،ش ،237پنجشناه 2ذیالحجه1271ق
ش ،277پنجشناه 5ذیالحجه1272ق

ش،436

 /254پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه و سوا ،دوره جدید ،سال ن م ،شماره سوا (پیاپی  ،)35پاییز 1396

پنجشناه

ن _________________ ( ،ب ار و تابتتان،)1394

14ذیالقعده1275ق ش ،449پنجشناه 22ربیع-

«تحیییی بر مناساات خاندان اردالن با دولت مرکزی

االول1276قن

ص ویه در محدوده زمانی1019 -1046ق»،

پنجشناه7ذیالقعده1275ق

ش،437

پژوهشنامه تاریخهای محیی ایران ،س ،3ش2
(پیاپی ،)6ص143تا165ن

د .مقاله
و امید صادقپور( ،ب ار و

ن عطایی ،عاداهلل ،افراسیاب جمالی و کامران حمانی،

تابتتان« ،)1392اوضاع سیاسی و اقتصادی والیت

(ب ار و تابتتان« ،)1394واکاوی زمینهها و عیل

روس در دوره قاجار» ،پژوهشنامه تاریخهای

شورش اورامان در عصر ناصری» ،پژوهشنامه

ن آبادیان ،حتی

محیی ایران ،س ،1ش ،2ص159تا174ن
ن ادوای ،مظ ر و هادی وکییی( ،زمتتان،)1394
«شورش هُورآمان در عصر ناصرالدی شاه قاجار

تاریخهای محیی ایران ،س ،3ش( 2پیاپی،)6
ص24تا97ن
ن قریشی کری  ،حت

و آرش قناری( ،ب ار و

(1226 -1224ق» ،تاریخ اسالا و ایران ،س،25

تابتتان« ،)1394روابط کردها با دولتی

ش(22پیاپی ،)112ص5تا39ن

عثمانی از شاه اسماعیل اول تا پایان پادشاهی شاه

ن  --------و بشرا دلریش( ،پاییز« ،)1395روابط و

ص وی و

عااس اول (1032 -907ق)» ،پژوهشنامه تاریخهای

مناساات حکومت ص ویه با الکای هورامان»،

محیی ایران ،س ،3ش( 2پیاپی ،)6ص122تا136ن

پژوهشهای تاریخی ،س ،52دوره جدید ،س،2

ن کجااف ،عییاکار ،مرتضی دهقاننژاد و کوروش
هادیان( ،پاییز« ،)1390تایی

ش( 3پیاپی ،)31ص75تا94ن

و مقایتﮥ کارکرد

میرزارضاعیی

نخاگان سیاسی و اییی کُرد در دورههای ص وی و

نایبالوزاره و فرامی دیوانبیگی کردستان» ،فرهنگ

قاجار» ،پژوهشهای تاریخی ،دوره جدید ،س،3

ایرانزمی  ،ج ،20ص123تا144ن

ش( 3پیاپی ،)11ص29تا52ن

ن افشار ،ایرج« ،)1353( ،فرامی

ن ب رامی ،روحاهلل و پرستو مظ ری( ،تابتتان،)1390

ن  ،---------حتی

میرجع ری و فریدون نوری،

«کارکرد ،تقتیمات و ساختار تشکیالتی والینشی

(ب ار« ،)1390بررسی روابط سیاسی والینشینان

اردالن در ع د قاجار» ،پژوهشهای تاریخی ،دوره

اردالن با حکومت ص ویه» ،پژوهشهای تاریخی،

جدید ،س ،3ش( 2پیاپی ،)10ص51تا72ن

دوره جدید ،س ،3ش( 1پیاپی ،)9ص109تا126ن

ن ب زادی ،ناهید( ،دی و ب م « ،)1320منشآت

ن  ---------و کوروش هادیان( ،پاییز،)1390

فرهادمیرزا معتمدالدوله» ،کتاب ماه تاریخ و جیرافیا،

«الگوی مدیریت بحران در دوره قاجار با تأکید بر

ص40تا45ن

نقش دولتمردان کُرد در مدیریت بحران ساالر»،

ن ثواقب ،ج اناخش و پرستو مظ ری( ،زمتتان،)1393

مطالعات تاریخ اسالا ،س ،3ش ،10ص 115تا143ن

«اوضاع سیاسی کردستان از مرگ نادر تا اواخر
زندیه (سالهای1200 -1160ق)» ،تاریخ اسالا و

ه .پاياننامه

ایران ،دوره جدید ،ش( 24پیاپی ،)114ص97تا120ن

ن بدری ،روحاهلل ،)1326( ،زند ی فرهادمیرزا
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معتمدالدوله ،پایاننامه کارشناسیارشد ،روه تاریخ
دانشگاه ت رانن
ن مظ ری ،پرستو ،)1329( ،بررسی مناساات والیان
اردالن کردستان با حکومت مرکزی قاجار ،پایاننامه
کارشناسیارشد ،روه تاریخ دانشگاه لرستانن
ن هادیان ،کوروش ،)1391( ،جایگاه و کارکرد نخاگان
کُرد در دولت مرکزی ،تایی مقایتهای دوره ص ویه
و قاجار ،پایاننامه دکتری ،روه تاریخ دانشگاه
اص انن

