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 چکیده

سیاسی کردستان به دست خاندان محلی اردالن و  -طی قرون متمادی امور اداری

 نیتر یاصل، خاندان وزیری بود. انه آی از کی که شد یمی وابسته به آنان اداره ها خاندان

روش اردالن بود. این پژوهش به  امارتامور دیوانی و محاسباتی  ةاراد ،ها یریوزکارکرد

 آن بر حکومت اردالن، ةعرصیابی خاندان وزیری به تاریخی ضمن بررسی چگونگی راه

 ت سیاسی و فرهنگی کردستان اردالنتحوال و جایگاه آنان در ساختار اداری ست تا بها

خاندان وزیری از نخستین حضور  دهد یماین مقاله نشان  قاجار بپردازد.اول  ةدر دور

روندی  ،اول قاجار ةدورافشاریه تا پایان ةدورخود در دستگاه حکومت محلی اردالن از 

این خاندان، عالوه بر ایجاد پیوند بین امارت اردالن و دولت  یند. اعضااهرو به ترقی داشت

ان حضور فعال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و عمرانیِ کردست ةعرصمرکزی، در 

داشتند.



 .اول قاجار ةدور، : کردستان، خاندان اردالن، خاندان وزیریکلیدي هايهواژ

                                                           
.  مسئول:                                 ةرایانامه نویسند                      mohsenrahmati45@gmail.com 
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  مقدمه .1

سطوحی از  دیوانی است که حدود دو سده در یهاخاندان وزیری از جمله خاندان

اند. اگر چه بخش اعظم فعالیت حکومت محلی یا دولت مرکزی به ایفای نقش پرداخته

این خاندان  شخصیت های برخی ازدستگاه اداری امارت اردالن بود، ولی  این خاندان در

همچنین اعضاء این خاندان  راه یافته و منشأ خدماتی شدند. به دربار قاجار در تهران هم

از دست خاندان اردالن خارج نموده و  قدرت را با افزایش قدرت خود، حتی برای مدتی،

  .به حکومت بر کردستان پرداختند

در چند سطر به صورت محدود به خاندان وزیری و  اردالن در اثر خویش، رینشی

 های ایران و خاندان کرد در تالقی امپراطوری)اردالن،  است آنان اشاره نموده ةپیشین
رجال خاندان حال شرح عنوان  باخود  کتابدر علیخانی چنین . هم(249 ،عثمانی

ضمن توصیفی ـای روایی به شیوه ،خاندان ةنامشجره ةارائ با تمرکز بر وزیری کردستان

ای از رخدادهای سیاسی که در آن نقش پررنگی  معرفی رجال خاندان وزیری به پاره

ی نام برخی از اشخاص را از قلم ردمؤلف در موا ،عالوه بر آن .کرده استاشاره  ،اند داشته

که راین، چنانبناب ؛ده استکرناصحیح گزارش گاهی به صورت ناقص و یا انداخته و 

مورد  اداری کردستان -در تحوالت سیاسی معلوم است، جایگاه و کارکرد این خاندان

های شخصیت ترین مهم، ضمن معرفی برخی از پژوهش حاضر توجه قرار نگرفته و

فرهنگ، ادب و سیاست، جایگاه و کارکرد این خاندان  ةمنسوب به این خاندان در عرص

ای از اقدامات عمرانی کند و همچنین گوشهتبیین می قاجار ةدوررا در امارت اردالن در 

 کند. در کردستان اردالن تشریح می را اعضاء این خاندان
 

 يريخاندان وزت خاستگاه و هويّ .2

از خاندان وزیری سخن به میان آورده، هیچ مورخی که نینخست نگار کردستانی،عیوقا

لذا با وجود اختالف نظر مورخان  ؛(198نگار، )وقایعندارد اآنهای به اصل و نسب  اشاره

ای از ابهام قرار دارد. گروهی بر این باورند که  در هاله خانداناین اصل و نسب  بعدی،

 ةمنطقو گروهی دیگر معتقدند که از )بدون اشاره به تعیین مکان آن( آنها از بسطام 

ل ای دیگر نیز اص هعدّ .(12ی، وزیرصادق) اند آمدهوزیرستان افغانستان به کردستان اردالن 

ای نیز  هو عدّ (2شکیبا، ) اند دانستهبدون تعیین زمان مهاجرت( ) این خاندان را از ماوراءالنهر
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 زمان با امارت خانشاه عباس صفوی و هم ةدور که در اند دانستهآنها را اهل اصفهان 

 .(253 مردوخ،) اند کردهاحمدخان، به کردستان اردالن مهاجرت 
کردی  ةریش که خاندان وزیریتالف در دعاوی مطروحه، مسلّم است رغم اخبه

مذهب اهل سنت در  ةغلب توجه به با ی مهاجر به کردستان بودند.ها خاندانو از  نداشتند

لی کردستان و اعتقاد اختالف مذهبی خاندان وزیری با اهاکردستان اردالن و عدم ذکر 

، های یادشدهدیدگاه رسد از میاننظر می هت، بکنونی خاندان وزیری به اهل سناعقاب 

خواجه  نهاجدّ آکه  دانستبرخاسته از ماواءالنهر بتوان اصل و نسب خاندان وزیری را 

ظاهراً اقامت د. وبه اصفهان آمده ب ،(جنگی )احتماالً به عنوان اسیراز در عهد صفویه ابراهیم بزّ

 خان احمدخان اردالنزمان حضور با  ،ناخشنود از فضای مذهبی اصفهان ةخواجاین 

مقارن بود و  (42-40)بابانی،  لشاه عباس اوّدر دربار به عنوان گروگان  (ه.ق1026ـ1046)

د. ظاهراً به دنبال این آشنایی، منجر شمذهب همین امر به نزدیکی این دو فرد سنی

ستای در رو به کردستان مهاجرت کرد و خان احمدخانجه ابراهیم بزّاز به دعوت خوا

. به مرور زمان، (12ص وزیری،صادق) دساکن ش در نزدیکی سنندج دزج()سرخهسورازه 

های مقتدر منطقه از خاندان فرزندان وی که هنوز هم در کردستان حضور دارند، به یکی

اردالن  ةو به طرق مختلف در سرنوشت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطق نددش تبدیل

 . تأثیر گذاشتند
 

تشکیالت اداري اردالن وزيري خاندان و .3

حائل بین دو  ةمحلی بود که در منطقگرِ های حکومتخاندان اردالن، یکی از خاندان

با عثمانی، یکی از گرفته بود و در منازعات صفویه رامپراطوری ایران و عثمانی قرا

 و از آن (203ـ202رشیدیاسمی، ) هایی بود که جانب دولت صفوی را گرفتمعدود امارت

نشین، با امتیازات خاص، در پس، کردستان اردالن، به عنوان یکی از چهار ایالت والی

اداری و سیاسی بنی اردالن در  ةویشاز اگرچه .(5ـ4)میرزاسمیعا، و صفوی درآمد قلمر

آنان تشکیالت اداری  رسد یماوایل عهد صفوی هیچ گزارشی در دست نیست، اما به نظر 

آباد، زلم، حسننظامی  -شان در قالع کوهستانی ز حکمرانیند و مرکنداشتای  گسترده

 . (122سنندجی، ) مریوان و پالنگان قرار داشت

 ةنحوتغییری در نظام سیاسی و ، ق.ـه1046 بنای شهر سنندج در سال با

سابق و  ةآن در تخریب قالع چهارگان ةآنان پدید آمد که نخستین نشان داری کومتح
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اجتماعی  -بروز یافت. حیات سیاسی (50اردالن، تاریخ االکراد، )فضای شهر سنندج  ةتوسع

دولت مرکزی وادار اردالن را به ایجاد دستگاهی منظم و نوین با اقتباس از  انیوالجدید، 

مرکزی  ةدر هست ،یعنی وزیر ،منصب وزارت و متصدی آن روزگاران قدیماز  کرد.

 مشاور پادشاه، و س دیوانئیعنوان ر به وقرار داشت  های ایرانیتشکیالت اداری حکومت

اداری همچون محاسبات مالی، روابط خارجی، قضا، عقد  -از طریق نظارت بر امور دیوانی

گاه مهمی در ساختار معاهدات، فرمان جنگ و صلح، تعلیم شاهزادگان و جز آن، جای

عد بحکومت اردالن در کردستان نیز تشکیالت اداری  اداری داشت. طبیعی است که در

-س تشکیالت اداریئیوزیر ری و قضایی، نظام به عنوان باالترین مرجع سیاسی، ،والیاز 

 دیوانی باشد. 

اردالن در یبن ،(495مالکم، ) کردستان ةجامعای بودن ساختار اجتماعی  نظر به عشیره

 رتشیبکردند؛ برای مثال، میپیوندهای خویشی توجه  به انتصاب افراد برای مشاغل،

اما گاه نیازهای درونی حکومت  ،اردالن بودخاندان ءدر دست اعضا ظامیمناصب ن

و این  نیاز داشتی خاص ها مهارتبه د که آیی به وجود دیجدتا مناصب  کرد یمایجاب 

بسیاری  ،ترتیببدین ؛ کردمیراه را برای حضور افراد غیرخویشاوند به حکومت باز امر، 

و مناصب خود  ندپیوستمیستگاه قدرت کردستان ی خود به دها ییتوانااز افراد برحسب 

 گرفتند. را به صورت موروثی تا چندین نسل در اختیار می

به این دانش، نخستین  ها اردالنامور محاسباتی و نیاز  ةدر زمین خاندان وزیری توان

به با ورود اردالن را رقم زد. خاندان وزیری با بنی ها یریوزفصل مشترک همکاری 

برخوردار  اب خاصّلقا ازکردستان،  متنفذی ها خاندان دیگراردالن، همچون تشکیالت 

ای با خاندان حاکم و نیز  ند. اعطای القاب، بسته به میزان پیوندهای قومی و قبیلهشد

از القاب اشرافی  «بیگ»لقب  ،به طور نمونه ؛متفاوت باشد توانست یمقدرت آنان  میزان

گاه نتوانستند به آن دست یابند و آنان همواره لقب هیچ ها یریوزدر کردستان بود که 

پیوند نسبی با خاندان  نداشتن. شاید داد یمداشتند که معنی منشی و ادیب  «میرزا»

 دلیل این امر بوده باشد. ترین مهم ،اصالت کردی آنان نداشتناردالن و 

ریه افشا ةدوراولین حضور رسمی خاندان وزیری در تشکیالت اداری اردالن به 

احمدخان مهاجر  ةدورنوادگان خواجه ابراهیم، مقارن  از ،عبداهلل رزایم .گردد یمباز

خط و سواد، جزء دیوانیان اردالن شد و در زمان خسروخان  ةبه واسط( قه.1153ـ1156)

که حکم جایگاه،  (254مردوخ، ) رسماً به مقام وزارت رسید (قه.1163ـ1203) اردالنبزرگ 
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لی را نیز داشت و حتی مدتی نیابت حکومت والی را نیز بر عهده مشاور و پیشکاری وا

.ق در سنندج این سمت را ـه1199 .  او تا زمان مرگ در(136اردالن، تاریخ االکراد، ) گرفت

میرزا  دیوانی یها ییتوانارسد عالوه بر . بر اساس منابع، به نظر می(3شکیبا، ) داشت

زیرا  ؛ده باشدوزارت را به وی دا ،وکیلِ  خاندانقدرت  کنترلرِ تمهم والی با هدفِعبداهلل، 

خاندان وکیل که با تصدی منصب وکالتِ والی، قدرتمندترین خاندان منطقه به شمار 

. (71قاضی، ) ندخان شورش کرده سرگردگی محمدرشیدبیگ علیه خسرو، بندرفتمی

را وارد  ها یریوزخسروخان نیز به منظور تحدید اقتدار آنها از طریق سیاست موازنه، 

 د.کرعرصه 

ها نتوانستند به قدرتی برابر با خاندان وکیل دست اگر چه خاندان وزیری تا مدت

از  ق.ـه1180که در سالچنان ؛حاکم اردالن جای خود را یافتند ةیابند، ولی در طبق

اردالن،  و 357مردوخ، ) استمیرزا عبداهلل در شمار اعیان کردستان سخن به میان آمده 

به خاطر نفوذ اقتصادی در منطقه، . در اوایل، خاندان وکیل که (95 تاریخ االکراد،

ی اجتماعی مستحکمی داشتند، توانستند برخی از اعضاء خاندان وزیری را در ها پایگاه

 های ایران وخاندان کرد در تالقی امپراطوری اردالن،) مخالفت با والی با خود همراه سازند

والی با آرامش، آنها را از همراهی با خاندان وکیل بازداشت و از سال ، اما (183 عثمانی،

به بعد پیوند مستحکمی در روابط میان خاندان وزیری و خاندان اردالن به  ق.ـه1194

 وجود آمد.

 همگی در دستگاه حکومت بنی که از میرزا عبداهلل شش فرزند ذکور به جای ماند

یوسف  رزایمبع محلی فقط دو تن از آنها با نام اما در منا ،اردالن صاحب منصب بودند

سرگذشت و عملکرد میرزا یوسف  از .اند شدهمعتمدالدوله و میرزا احمد با لقب وزیر یاد 

میرزا  ، ولی(112نگار، وقایع) وزیر به جز یکی دو گزارش پراکنده اطالعی در دست نیست

او میان  قام وزارت پس ازنفوذ باالیی به دست آورد و م شا یاسیساحمد در طی حیات 

ای دیگر از خاندان  به شاخه ،باقی ماند و از این زمان ق.ـه1262فرزندان و نوادگانش تا 

 .منتقل شدوزیری 
 

 قاجارها خاندان وزيري و  .4

رویداد تاریخی ایران در آغاز قرن سیزدهم  ترین مهم ،سقوط زندیه و برآمدن قاجارها

وزارت خسروخان اردالن را در پنج  وزیری که هجری است. دوران وزارت میرزا احمد



(قه.1199 ـ 1262ل قاجار )اوّ ةجايگاه و کارکرد خاندان وزيري در تاريخ کردستان در دور/ 36

نخستین مصادف بود. با  این رویدادبا  ،(3 شکیبا،) سال پایانی حکومتش برعهده داشت

در ، خسروخان .قـه1199 در سال صفحات غربی ایران بهآقا محمدخان قاجار  ورود

کومت بر و خان قاجار نیز فرمان ح (58)دنبلی،  خان قاجار اظهار اطاعت کرد برابر

اسدآباد، سنقر و تویسرکان را عالوه بر کردستان اردالن، برای او فرستاد. خسروخان نیز 

)اردالن، تاریخ االکراد، اهلل برادر میرزا احمد سپرد حکومت بر تویسرکان را به میرزا فتح

. چند سال بعد، خان قاجار به اقدامات خسروخان و مشاورانش در کردستان بدبین (168

.ق میرزا احمد وزیر به ـه1203 در سال .(169 ساروی،) نان را به مرکز فراخواندشد و آ

در رأس هیئتی برای جلب نظر خان قاجار به  ،فرزند خسروخان ،خان اهلل همراه امان

 والی اردالن نیز شخصاً به تهران آمد ،تهران رفتند، اما این اقدام کارساز نشد و مدتی بعد

 به طرز مشکوکی وفات یافت .ق. در آنجاـه1206 و در سال (1408، 3 )اعتمادالسلطنه، ج

 . (371)مردوخ، 

از بازگشت انتشار خبر مرگ مشکوک والی اردالن و ممانعت آقامحمدخان 

حاکم تویسرکان و پیوستن  ،اهلل وزیریفتح به رویگردانی میرزا، خان و میرزا احمد اهلل امان

.ق بین ـه1206 ساز سال د سرنوشتدر نبر او. (211)ساروی، د شمنجر او به زندیه 

پیروزی سپاه زند ، خان زند با اعالم خبر فرار آقامحمدخان محمدخان قاجار و لطفعلیآقا

نگاران کرد در این زمینه، برخی سکوت وقایع رغم بهد. کربر قاجارها را به شکست مبدل 

دانند  میاشتباه داوری اهلل را خیانت به خان زند و برخی ناشی از این اقدام میرزا فتح

گرفتنِ به مرگ والی و گروگان ،اعتراض ةاهلل به نشان. از آنجا که میرزا فتح(482)مالکم، 

خان، از خان قاجار رویگردان شده بود، و هم اینکه بعد از پیروزی اهللاحمد و امان میرزا

 ا نابینا ساختاهلل در حرم شاهچراغ، او رفتح نشینی میرزارغم بستخان، بهمحمدقاآ

 ، بعید بتوان اقدام او را ناشی از خیانت به زندیه ارزیابی کرد. (320ـ319، رونق)

رغم این حوادث، ، به(224)اردالن، بود  رفته تهران به اردالن والی همراه که احمد، میرزا

ی، سنندج) یافت راه مرکزی دیوان تشکیالت در مستوفی عنوان به و ماند باقی قاجار دربار در

سال  در د تا اینکهکراش، مسیر ترقی را طی  ی شخصیها ییتوانا. او با اتکاء به (181ـ180

ت او در موفقیّ د.شمأمور تنظیم امور مالیاتی آذربایجان  .ق از سوی دربار قاجارـه1214

در نزد اولیای دولت قرب و منزلتی پیدا نموده که در » سبب شد تا ،انجام این مأموریت

 . او ظاهراً در حین انجام مأموریت،(181، همان)« اند کردهتصویب او تصدیق غالب کارها 

ذربایجان از عملکردش اهالی آ کهچنان د؛نک جلب نیز را مردم ةتود مساعد نظر توانست
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 بودندنیک او را فراموش نکرده  ةخاطر.ق( ـه1319در حدود ) و حتی یک قرن بعدراضی 

خان در خسرو از مرگ )سال  هشت طیمیرزا احمد که  دهدامر نشان میاین  . (جاهمان)

، اعتماد شاه قاجار و وزیر اعظم او حاج ابراهیم خان کالنتر را جلب .ق(ـه1214تا  1206

 گذاشت باقی ، فرزندش میرزا عبداهلل را در تهرانبعد از بازگشت به سنندج ویکرده بود. 

عالوه بر خدمت در دیوان استیفای دولت قاجار نفوذ یافت و ر دربا در از پدرش بیشتر که

. منابع محلی بدون ذکر تاریخ و جزئیات، بر عهده گرفتنیز  را وظایفی دیگر گاه ،مرکزی

 بوده روسیه تزار به دربارهیئت اعزامی  اعضاءیکی از  ،مدعی هستند که میرزا عبداهلل

مورخ خاندان وزیری، . اند سکوت کرده باره این در ملی منابع ، ولی(198نگار، )وقایع است

 . در(5شکیبا، ص) کرده است قلمداد روس ایران و دولت بین ةتسوی را مأموریت این هدف

 با و همچنین .قـه1235سال  در عبداهلل میرزا رگم به توجه این قول، با پذیرش صورت

 اهانهمر از یکی را او شاید بتوانخان کالنتر، پدر میرزا عبداهلل با ابراهیم رفاقت به توجه

.ق ـه1229 سال اآلخر جمادیدانست که در  کالنتر،ة خواهرزاد ایلچی، خانابوالحسن

  .(386-384، 1 شیرازی، جخاوری) صلح به مسکو رفت ةبرای مذاکر
 

 و تثبیت حکومت او خاناهللرسیدن امانبه قدرت  و خاندان وزيري .5

اردالن نبود، بلکه ستگاه بنیدوری از د ةمنزلحضور میرزا احمد وزیری در دربار قاجار به  

د تا منافع خود را در امارت اردالن نیز دنبال کرای برایشان فراهم  این امر، شرایط ویژه

های به ند. میرزا احمد در جریان اختالفات جانشینی پس از خسروخان بزرگ، زمینهکن

ه مقارن جلوس خان کاهللد. امانکررا فراهم  ه.ق(1214ـ1240) خاناهللرسیدن امانقدرت

 خان برابر حسنعلی خانشاه برای حمایت از دعوی حکومت سبحان وردیفتحعلی

، حاکم وقت کردستان، به تهران رفته بود در دیدار با میرزا احمد و ه.ق(1209ـ1214)

های او به صرافت افتاد که حکومت را برای خود درخواست کند. اولین متأثر از گفته

اما میرزا احمد گوشة  ،برای دستیابی به امارت اردالن ناموفق بود خاناهللهای امانتالش

بلوک حکومت  توانست ،نزد درباریان خاناهللامان از تمجید و تصدیقبا کار او را گرفت و 

 .(181)سنندجی،برای وی بگیرد  را گانة کردستاناز بلوکات هیجده، اسفندآباد

در جریان اعتراضات اهالی کردستان  و افتخان و میرزا احمد تداوم یاهللروابط امان

را  درباری أاز معترضان حمایت کرد و ردر تهران  خان، میرزا احمدبه عملکرد حسنعلی

به سعایت » و همدستانشمخلوع  والی د.کرجلب  خاناهللرساندن امانبرای به حکومت
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 اهللامان. (183ـ181 ،همان) «شدندمغضوب و در انبار دولتی محبوس  ،میرزا احمد وزیر

چنان در منصب وزارت و میرزا احمد، خاندان وزیری را هم به پاس خدماتخان، 

 د. کرپیشکاری ابقاء 
، خاندان وکیل بیش از گذشته در پی .ق(ـه1214ـ12140) خان بزرگ اهلل با جلوس امان

یج به کشمکش رتدگسترش سیطرة خود بر حکومت کردستان برآمدند. این مسئله به

 برایکه  ها یریوزشد.  منجر  آنانالی و خاندان وکیل و تالش والی برای حذف میان و

ای در پیش  میل نبودند، در این مرحله از کشمکش، سیاست میانهحذف رقیب خود بی

. سرانجام  (193االکراد،  اردالن، تاریخ) دندشگرفتند و در نقش میانجی صلح ظاهر 

یل که بیش از چهار سده دارای منصب وکالت در عام خاندان وکخان، با قتل اهلل امان

ة سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنان خاتمه طریسبه  ،تشکیالت اداری بنی اردالن بودند

ی این خاندان به دربار تهران، به واسطة نفوذ میرزا ایبقا شکایت.  (86تواریخ، اردالن، لب) داد

ه میرزا احمد اطمینان داد که به خاندان ی، در ازاء این اقدام، بوال به نتیجه نرسید. احمد

 .(62ـ 60)بابانی، ة امور کردستان قدرت بیشتری خواهد داد ارداوزیری در 
پیامد سقوط خاندان وکیل، ثبات قدرت والی اردالن و نزدیکی  ترین مهمبنابراین، 

خان  اهلل یعنی ازدواج امان ،اردالن بود. نخستین پیوند سببیبیشتر خاندان وزیری با بنی

که چنان ؛، فصل جدیدی در روابط این دو خاندان رقم زد(63)بابانی، با دختر میرزا احمد 

عام خاندان وکیل تقارن قتل دند.شستگاه اداری اردالن مبدل ها، به نیروی برتر د وزیری

خان کالنتر تأثیرات روحی ناخوشایندی بر میرزا احمد ابراهیم در اردالن و قتل حاج

ثباتی منصب  او با آگاهی از بی 1د.شمنجر گیری او از امور دیوانی به کناره داشت که

عبداهلل را در  های قدرت خاندان خود، فرزندش میرزاوزارت و به منظور تحکیم پایه

به همین خاطر بود که  ی مهار والی اردالن باشد. ظاهراًای براتهران باقی گذاشت تا وزنه

های سنندج به  های مقیم مرکز، در برابر وزیری ل نفوذ وزیریوالی با احساس بیم از اعما

که حتی چنان ؛را در بسیاری از امور سیاسی باز گذاشت هاآن د و دستکرمسامحه رفتار 

ولی او به علت حضور در  ،خان، میرزا عبداهلل را به وزارت برگزیداهللرسد امانبه نظر می

 .  (5 )شکیبا، عنوان نایب و جانشین خود معرفی کرداهلل را به تهران، برادرش میرزا عنایت
خان با دختر اهللپیوند خاندان وزیری با والی و خاندان اردالن، از طریق ازدواج امان

میرزا احمد استحکام بیشتری یافت و همکاری نزدیک آنها با والی به ثبات اوضاع 

که از این پس دربار انچن ؛اردالن و افزایش قدرت والی منجر شد ةاجتماعی در منطق
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قابل توجه در معادالت سیاسی و روابط خارجی با عثمانی  ایقاجار، امارت اردالن را وزنه

 .  (260 و 247-244)دنبلی،  گرفتدر نظر می
 

 قاجارها وپیوند منافع خاندان اردالن  خاندان وزيري و .6

از دربار  راحتیهتا ب کرد همآنان فرا برای را امکان دربار تهران این در خاندان وزیری حضور

 در مشکالت مربوط به والی را رسیدگی به ند وه باشبر امور قلمرو والی هم نظارت داشت

 خان والی، فقط با حمایت میرزااهللکه امانچنان ؛ندکن فصل و و حل هندانجام د مرکز

 ساندینب ؛زندکنار  قدرت ةعرص از و کند را سرکوب توانست خاندان وکیل وزیری احمد

 ایجاد کردند.  مرکزی دربار و ملی تاریخ با ناردال محلی تاریخ مسایل بین باطیارت پل

بـه   ، روابط خاندان اردالن و وزیرییاست کردستانس ةبا حذف خاندان وکیل از عرص

 میـرزا نقش و  تهراناهلل خان با دیدن نفوذ خاندان وزیری در د. امانشوارد  تازه ای همرحل

د روابـط  کـر سـعی   ،هـا اختالفات با وکیلـی گیری او و نیز ماجرای ان قدرتدر جری احمد

نخسـتین پیونـد سـببی بـا خانـدان وزیـری        ،رواز این ؛دده گسترشها خود را با وزیری

ایـن وصـلت نقـش     ..ق. رقم خوردـه1217ها در عام وکیلیمقارن با روزهای پس از قتل

فرزندان  ،احمد میرزا وفات پس از اشت.د محل ها دروزیریة آیند های مهمی در سیاست

هـای مهمـی   اشـان دغدغـه  قدرت خود در کردستان و حذف رقبای محلی تحکیمبرای  او

 بود. هاترین آنمهم اردالن ةآیند حکومتجانشینی ة داشتند که مسئل

 ،باشـد  پـدر جانشـین  د فرزند ارشـد  کرطی که قوانین محلی اردالن حکم میدر شرای

ـ  وزیری  ،خسـروخان  اندنرسـ خواهـان بـه قـدرت    ،زدن ایـن قـانون ایلـی   رهمها در پـی ب

فرزند ارشـد  زنگ خطری برای تر والی بودند. این اندیشه خود و فرزند کوچکة خواهرزاد

وصـلت میـان    هـای  زمزمـه  ،بود. ظاهراً مقارن همین زمان و طرفدارانش (خانمحمدحسن)

به عنوان طراح این پیوند آنان و  ودبها مطرح شده از سوی وزیریخاندان اردالن و قاجار 

و خسـروخان را بـه دامـادی شاهنشـاه     نند سعی داشتند از نفوذ خود در دربار استفاده ک

کـافی  ة پشتوانترش همانند برادر کوچکادری خان از طرف ممحمدحسنبرسانند.  قاجار

 روابـط  باعـ  بـرهم خـوردن    ،خانـدان وزیـری   بـه  قدرتاعطای به او اعتراضات  .نداشت

تحریکـات مخالفـان والـی     .شد محل ی درشورش گیریشکل و پدرشبا  خانمحمدحسن

زمان دقیق این شورش و دالیل آن اخـتالف   بارةمنابع درنبود.  تأثیر نیز در این مسئله بی

اغـوای  »شـورش را  دلیـل  معاصـر بـا ایـن وقـایع،     خ محلـی  رتنها مو ،مستوره ؛نظر دارند
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تـاریخ   اردالن،) ذکـر کـرده اسـت    «ین خیانت اندیشهمفسدین خیانت پیشه و افساد مجرم

از  .قـهـ 1235م/1820در سـال   وقـایع  ریچ که مـدتی کوتـاه پـس از ایـن     .(207االکراد، 

 ،تـرش رادر کوچـک دلیل شورش محمدحسن خان را اختالف او با بـ سنندج بازدید کرد، 

 ،ن اختالفـات در ایـ  دارد که اظهار می و کندمیجانشینی گزارش  بر سر مقام ،خسروخان

در شـرایطی کـه    .(198 ریـچ، ) ای بـه خسـروخان داشـته اسـت    توجـه ویـژه  خـان  اهللامان

رهبـری ایـن تـنش و    تـوان  مـی  اشت،زده سال ندپانبیشتر از  ،به روایت ریچ ،خسروخان

 ها نسبت داد.  وزیری اختالفات را به

 را هـا سـپاهی از طرفـداران خـود کـه مسـتوره آن     آوری  خان پس از جمعمحمدحسن

 به دربار شاهزاده محمدعلی میرزا در کرمانشاه پناه برد ،کند خطاب می «و اوباشاجامر »

 ،مقام جانشینیکسب خان در جدال برای ناپختگی محمدحسن .(208 ،تاریخ االکراد اردالن،)

تـالش والـی و   . رساندن خسروخان پیش انداختها را برای به قدرتام دیگر وزیرییک گ

ساختن شورشیان ثمری نداشـت. سـرانجام، خانـدان وزیـری     هران برای آرامحتی دربار ت

روانسـر، در   ةمنطقـ در  ق.ـهـ 1235شورشـیان را در سـال    دادن تلفات سـنگین،  رغم به

مبنی  ،والی ةتوصی رغم به. (385مردوخ،  و 210، صهمان) کوبیدند هم ، در«ناراوی» روستای

او ضـربتی زد کـه    به اهلل وزیریرزا لطفخان، میحسننرساندن به شخص محمدبر آسیب

خشـمگین از   والـی،  خان اهلل امان .(198ریـچ،   و 123-122نگار، وقایع) یک ماه بعد جان سپرد

عام و یا از خانـه و  سنندج قتل در را خانحسنپیمانان محمدقتل فرزندش، شماری از هم

 پـی  در ی بدی برای والی اردالنناراوی، تبعات روح نبرد .(199ریچ، ) کردشان آواره کاشانه

را بـرای   های واپسین عمرش بازداشت. این امـر زمینـه  سال در امور ةادارداشت و او را از 

خانـدان   پیونـد طـرح  خـان،   محمدحسن حذف با د.کراقتدار بیشتر خاندان وزیری فراهم 

مهم را  های اینزمینه هاوزیریگرفت و  به خود تری جنبة رسمی خاندان شاهی اردالن با

 گوید:  این وصلت می بارةدر تاریخ عضدی ةنویسند .دندکربا ترغیب والی فراهم 
 قاجـار مرحمـت   ةسلسل غیر ةخانواد به سلطنت ناتب از محترمه خاتون نکه چندآ از پس»

 ،خـانم  جهـان  حسن خواستگاری به کردستان، والی خان اهلل امان گردید، باب این فتح و شد

 کـه  بـود  کـرده  ایـن وصـلت را عـرض    رغبّاتم بعضی و نمود اقدام هنالسلط شعاع همشیرة

ایگان به سهم دست مجاورین و ،یک نوع بستگی به شاهنشاه ایران طةخواهم به واس می

 (.78)عضدالدوله: « گذاری من دراز نشود موقع فرمان و ثدامن ملک مورو

سـتان در  نظـر بـه شـرایط داخلـی کرد     ،شده از سوی مورخ قاجارهابرخالف دلیل یاد

 دلیـل  توانـد  مـی ن موضـوع این  کند،وصلت با خاندان قاجار میاقدام به  که والی ایزمانه
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یعنی  ،ترین رقبای محلی خودخان پس از حذف خطرناکاهللامان .باشد اصلی این وصلت

قـدرت   یشازپـ بـیش  وراحتی دیگر معاندان محلی را سـرکوب  هتوانست ب ،خاندان وکیل

 در سراسـر دوران حکومـت او   سـنندج  ،امنیت و اقتداراز رهاورد این  .دکنرا تثبیت  خود

را واقعیــت ایــن ادعــا کــه  ای داشــتالعــادهفــوقشــکوفایی اقتصــادی و فرهنگــی  رونــد

؛ (189 گابریـل،  و 189 ریـچ،  ؛435 مـالکم، ) ندکتأیید می نویسان خارجیسفرنامه های گزارش

 ،بـرد خان در اوج قدرت به سر مـی اهللاندر شرایطی که ام ،عضدالدولهلذا برخالف ادعای 

دعـوی حکومـت   از جانـب مخالفـان    هـا  وزیـری  احسـاس خطـر   هدف اصلی این اقـدام، 

احتمـالی دیگـر اعضـاء خانـدان     هـای  مخالفـت  شکسـتن برای درهم آنان. بود خسروخان

و گسـترش   و برای تداوم و بقای جایگـاه خـود   نددر دربار بهره گرفت نفوذ خود از اردالن

هـا و  برقـراری پیونـد مهمـی میـان اردالن     آفرینی بـرای به نقش درتشان در کردستان،ق

هم در  را برابر خود و نامزد مورد نظرشان مخالفت محلی در قاجارها دست زدند تا هرنوع

پـیش   ،در جریـان نبـرد نـاراوی    اهـ قتل محمدحسن خان توسط یکی از وزیـری . شکنند

 این مهم بود. تحقق درآمد

 مورد استقبال قرارگرفت. دربار قاجار نیزاز طرف  قاجارهاها و اج بین اردالنطرح ازدو

سـازی ایـران و برچیـدن    هشاه از همان اوان حکومت خویش در اندیشـة یکپارچـ  فتحعلی

سازی این سیاست، با تکیه بر فرزنـدان ذکـور و    در راستای اجرایی و الطوایفینظام ملوک

هـای محلـی و    در حکومـت  قاجارهـا  ارهای گسترش نفـوذ ابزاز آنان به عنوان  ،اناث خود

ضـمن   شـاه علیحفت جست.سود میداری خود در نظام کشور ها حکومتجذب سران این 

تا بـا برقـراری    به جلو برداشت دولت مرکزیة برای آتی مهم گامی ،موافقت با این وصلت

 به عرصه برسـند  ستاندر کرد زادگان اردالنینسلی از والی با خاندان اردالن، پیوند سببی

ایالت مهمی در  آنان و راه را برای نفوذ آسان باشند که پیوندهای خونی با قاجارها داشته

 کردستان باز کنند.چون 

 یهاتهران و تجاربی که آنان در اختیار وزیری های مقیموزیریدر هر صورت، حضور 

ی ایجاد پیوند میـان منـافع   یعن ،کارکرد این خاندان ترین مهمعمالً  کردستان قرار دادند،

خـانم  جهـان سنحُ .قـه1237محلی اردالن با منافع ملی و دربار مرکزی را رقم زد و در 

الن، ارد و 67عضدالدوله، ) مدخان درآاهللپسر امان ،خسروواج دخانم به عقد ازموسوم به والیه

ات یافـت و پسـرش   .ق وفـ ـهـ 1240خان در اهلل امان ،سه سال بعد .(214-213تاریخ االکراد، 
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 ؛(636، 9 هـدایت، ج  و 359، 2 )سـپهر، ج  به قدرت رسـید  .ق(ـه1240-1250) خسروخان سوم

 .، از طریق خاندان وزیری، دربار اردالن و دربار مرکزی به هم پیوند یافتندبدین ترتیب
 

 خاندان وزيري و حکومت بر کردستان .7

 فرزند ارشد والی ،خانرضاقلی به دستقدرت  ،.قـه1250خسروخان در سال با مرگ

 دلیل سن کم وی، مادرش والیه به اما فتحعلی شاه قاجار بود، ةنوکه از طرف مادر  افتاد

خانم از یک تجربگی والیهبی. (1022، 2 )خاوری شیرازی، ج را برعهده گرفت خانم نیابت او

در  افزایش قدرت برایمناسبی فرصت ن بودن والی اردالن از طرفی دیگر، سطرف و کم

که حکم وزارت میرزا چنان ؛(230اردالن، تاریخ االکراد، ) اختیار خاندان وزیری قرار داد

نیز با لقب اهلل  هدایتمیرزا  ش، برادراوعالوه بر  و دصادر ش تهران وزیری از دربار اهلل فرج

 .(392مردوخ، ) شد منصوبگری دستگاه اردالن به مستوفی «االیالهامین»

اده شاهز ةحملدفع  توان بهمی اهلل فرجوزارت میرزا  دورانادهای رخد ترین مهماز 

دفع طغیان  کمک به ؛(124نگار، وقایع) کردستان به ،گروس و افشار حاکم ،میرزااردشیر 

وزیر اهلل اعزام میرزا هدایت ؛(213سنندجی، )حاکم کرمانشاه  ،محمدحسین میرزازاده شاه

خان محمدصادق شورش ؛(292)مردوخ،  ق.ـه1250برای تبریک جلوس محمدشاه در سال

حمله اعزام نیروی نظامی به مرکز برای و  (242، کراد)اردالن، تاریخ اال ق.ـه1252 اردالن در

 اشاره کرد. ق.ـه1253هرات در سال  به

دستگی دچار اختالف و دو رااردالن ارکان قدرت  ،تصادم منافع ،در دوران وزارت وی

شخص والی و میرزا  ،و در طرف مقابلاهلل م و میرزا هدایتخانوالیه سودر یک  ؛دکر

 ،السلطنه خانم در مقام نایب هیوالو حامیانش،  والی رغم به قرار داشتند. اهلل وزیرفرج

به دربار دالت این مجا ةدامنامور کردستان بود.  ةادارخواهان اعمال نفوذ بیشتری در 

 بخش نتیجه اهلل فرج میرزا اب والیه روابط بهبود برای دربار تالش ولی ،شد کشیده نیز قاجار

و  اهللمیرزا هدایت برادرش، مخالفت از سوی والیه اهلل فرجموقعیت میرزا  فیتضع. نبود

در  ،وزارتپس از چهار سال  اهلل فرجبه دست هم داد تا میرزا  ناتوانی والی جوان دست

مردوخ، ) یافت وفات ،برکناری از پس ماه چند یو .دوش گذاشته کنار .قـه1254سال اواخر

سندی از سال  مطابق ولی ،دهند ینم ارائه روشنی گزارش تشوزار دوران از منابع .(393

 شکایت قاجار و از او به دربار شاه نداهلل راضی نبود ، مردم از عملکرد میرزا فرجق.ـه1252
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رسد به نظر می. (295004881 ش سند ،کردستان والی ستم و ظلم مردم از گروهی شکایت) کردند

 شد. اهلل مربوط باخانم علیه میرزا فرج حریکات والیهت هنامه باین شکایت

 از دیگری ةمرحل آغاز وزیری، خاندان درونی اختالفات نمایش ضمن ،اهلل فرج میرزا حذف

 اردالن منصب وزارت به اهلل هدایت میرزا ،آن از بعد زیرا ؛زد رقم را وزیری خاندان اقتدار

 بنابراین،؛ (393مردوخ، ) دش پدر جانشین االیالهامین لقب با جعفر میرزا فرزندش و شد یینتع

 ساختنبرای محدود تالش به خانم والیه اب همراه و ندشد یکپارچه وزیری خاندان دوباره

همراه با  ق.ـه1255 سال در و برخاست مقابله به نیز والی .پرداختند والی خانرضاقلی

واتسن، ) ه بودکردستان اردالن پناهنده شد به که 2حکمران مخلوع بابان، ،پاشاد محمو

 در را پاشا محمود تا مأموریت یافت ،دربار نظر جلب با اوعازم دربار قاجار شد.  ،(313ـ312

 مأموریت آمیز اینانجام موفقیت .(733 ،2 ج سپهر،) کند منصوب پاشا عبداهلل جای به شهرزور

  .کندتثبیت  را خود جایگاه خان بود تا اقلیرض برای فرصتی رسمی،

این  اعضای ،(220سنندجی، ) مبنی بر خلع ید از خاندان وزیری ،در پیِ تصمیم والی

او را  شکستمقدمات ، پاشا والی به عبداهللاطالعاتِ نظامی اردوی با ارسال ، خاندان

با ارسال گزارشی سپس  .(195ـ192رونق، و  734، 2 ج؛ سپهر، 279جهانگیرمیرزا، ) فراهم کردند

کفایتی والی منتسب شکست را به بیاین ، (312)واتسن،  جزییات واقعه به دربار دلخواه از

  . (486 سایکس،) ساختند

زیرا  ؛برداشت ترقینردبان  صعود ازبا این اقدام، خاندان وزیری گام نهایی را برای 

 او را، بلکه حتی (252اردالن، تاریخ االکراد، ) کردخان اعتنا ن رضاقلی تنها به دفاعیاتدربار نه

اب صانتمربوط به ی هاتقاضادربار قاجار ضمن ردّ  ،به دنبال آن د.کراز حکومت عزل 

در طهران بمانند تا تربیت  ها زادهوالی» داشتمقرر  ،ها به حکومت اردالنزادهدیگر والی

به حکومت  اهلل ا هدایتمیرز ،.قـه1257 در اواسط ساللذا ؛ (225 سنندجی،) «شوند

 کفیلِ به عنوانجعفر نیز و میرزا  هیوال و (254 ، تاریخ االکراد،اردالن)د شکردستان منصوب 

 .(224 سنندجی،) کارهای او در تهران ماندند

خوبی هسپرده شده بود، اما وی باهلل  هدایتحکومت کردستان به میرزا  اگرچه

ی ها تالشربودن حکومت خاندان اردالن و دا شهیر خاطره این حکمرانی ب دانست یم

پایدار  تواند مین ایران،خانم به عنوان خواهر شاهنشاه طوبی ،خان و همسرش رضاقلی

خاندان وزیری در  ةنیرید، به نفوذ با حکمرانی مقطعی خواست ینمکه او  لذا ؛ماندب

خود را  فرامینو به اسم وزارت حکومت کند  گرفتتصمیم  ،کند کردستان آسیبی وارد
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اردالن، تاریخ ) دکریمصادر ، بر آن حک شده بود بدون نام شخص()« والی» لفظهری که با مُ

نایب یکی از اعضاء خاندان اردالن را به عنوان  ،گاهیهر از چند او حتی . (254صاالکراد، 

 . (126 )وقایع نگار، کردمعرفی می الحکومه

ابیاتی را که  .شدت گرفت اهلل یتهدااز حکومت میرزا  یتینارضا ،سال پس از یک

، تا حدودی (196ـ195)رونق،  سروده ویدوران حکومت  ةخان اردالن دربار حسینقلی

 3را نشان دهد. هانسبت به حکومت وزیر خاندان حاکمهنوع نگاه و قضاوت  تواند می

ر از دیگ حامیانشتالش والی مخلوع و  از یک سو واهلل  هدایتنارضایتی از میرزا  تداوم

 دنخان بسپار حکومت کردستان را به رضا قلی.ق ـه1259در تا بار دیگر  باع  شد ،سو

 .(254اردالن، تاریخ االکراد، )

بلوک و والی جدید،  مخالفانبرای ممانعت از هرگونه درگیری احتمالی بین 

فان تا تمام مخال (127نگار، وقایع) دشحکمرانی والی جدا  ةحوزاز امروزی( ة)قرو اسفندآباد

. (225سنندجی، ) بدانجا روند و امثال آن وزیراهلل  هدایتخانم، میرزا هیوالهمچون  والی

 امان.ق ـه1261در اواخرو  کشیدندو سال طول  بیش از انخ یدوم حکومت رضاقل ةورد

برای گرفتن فرمان حکمرانی و  شد جای وی منصوب شاه خان بهمعروف به غالم ،اهلل

وزیر، والی جدید اردالن اهلل  هدایت. در این سفر میرزا (396دوخ، مر) به تهران رفتخویش 

 .(77 )بابانی،درگذشت در راه بازگشت به کردستان  ، امادکررا همراهی 

خانم نیز به اتهام خان به تبریز فرستاده شد و والیهرضاقلی ،دومخان  اهلل امانبا جلوس 

والی  .(183 چریکوف،) قرار گرفتتحت نظر در تهران « قاعدهخالف و بیکارهای بی»

طول بیش از پنج ماه  ، ولی این ساختاردبرگزیبه وزارت خود را میرزا جعفر  جدید،

 خان به حکومت کردستان منصوب شد .ق رضاقلیـه1262 شوالدر و دوباره  نکشید

به  اهلل وزیر ، فرزندان میرزا فرج.قـه1262 القعدهبا ورود والی جدید در ذی .(399 مردوخ،)

 جا درگذشتدر همانو جعفر نیز عزل و به تهران فرستاده شد گریختند و میرزا  شهرزور

منتقل شد و فرزندان وزیری ای دیگر از خاندان  وزارت به شاخه بدین ترتیب، ؛(7)شکیبا، 

 میرزا احمد وزیری از اعمال نفوذ در امور کردستان بازماندند.
 

يريوزخاندان و اقتصادي  جايگاه اجتماعي .8

، داشـتن پایگـاه   در رخـدادهای سیاسـی   فعـال ابزارها برای ایفای نقش  ترین مهمیکی از 

بـین جایگـاه اقتصـادی و اجتمـاعی افـراد،       واقـع، در است.  مناسب اجتماعی و اقتصادیِ



 45/ 1396، پايیز و زمستان 2،  شمارة 9هاي علوم تاريخي، سال شپژوه

 

 

 

کس نفوذ سیاسـی  ؛ هرنقش سیاسی آنها نسبت مستقیم وجود دارد وها ها و خاندانگروه

تیـازات و  چـه از ام و هر اسـت  تـر محکـم  اجتمـاعی  و اقتصادی پایگاه دارای ،بیشتری دارد

-یخاندانی کاسته شود، به همان انـدازه قـدرت سیاسـ    یا و اقتصادی فرد منافع اجتماعی

جایگاه اجتماعی  ةدربار زیادیع اسناد موجود اطال متأسفانه خواهد کرد. اداری او فروکش

جـد بـزرگ    ،خواجه ابراهیم بـزاز  جز اینکه د،دهبه دست نمی وزیری صادی خاندانو اقت

 از ورود بـه کردسـتان، وی  پس ظاهراً  داشته است. فعالیت پارچه تجارت امر در ،هاوزیری

خانـدان کـرد اردالن در تالقـی     اردالن،)حفظ کند  اقتصادی خود را چنان موقعیتتوانست هم

شـرایط اقتصـادی   اعقاب خواجه ابـراهیم بـا توجـه بـه      .(249های ایران و عثمانی، امپراطوری

ایـن   تجـارت در  بـه  ،چرخیدحول دو محور کشاورزی و دامداری می بیشتر که کردستان

معـامالت   بـه را  آنـان  توجهفنون تجارت،  در شان موروثی تبحر و تجربه .ندپرداختها  عرصه

معـروف بـه میـرزا     ،یکی از نوادگان خواجه ابـراهیم  کهچنان ؛دکرجلب  محصوالت محلی

 .(254 مردوخ،) عنوان معروف شده بود روغن به این به سبب تجارت 4،رقهعبداهلل کوله 

پوشـش   یکردستان که بخـش مهمـی از آن را اقتصـاد دامـ    اقتصادی جامعة ساختار 

 .ده بـود کـر تبـدیل   هـای دامـی   فـرآورده را به یکی از مراکز صـادرات   این منطقه داد، می

آوری ود در تهیــه و فــراهمچــه بنــا بــه شــرایط اقلیمــی و جغرافیــایی خــکردســتان اگر

بـی نیـاز از کاالهـا و محصـوالت      ،ش تـا حـدودی خودکفـا بـود    ای اقتصادیها یازمندین

با منـاطق همجـوار دارای روابـط تجـاری خـاص بـود.        همواره قلمروهای خارجی نبود و

بلکه شـرایط جغرافیـایی    ،تجارت در کردستان اردالن فقط محدود به تجارت داخلی نبود

 دهکـر های تجاری تبـدیل   های عبور کاروان آن را به یکی از راه ،ی این منطقهو استراتژیک

و قفقـاز  )قسـطنطنیه(  کـه محصـوالت خـود را بـه عـراق، ترکیـه عثمـانی،         ؛ به طوریبود

  .(333: 1361پوالک، )فرستادند  می

شده برای خاندان وزیری کـه بـه طـور مـوروثی در امـور تجـاری فعالیـت        شرایط یاد

مساعد بود و بـه  کردستان  داخلی و خارجی بازار و اقتصادة حوزرای ورود به ب کردند، می

سیاسـت   حـوزة بـه   وزیـری  نفـوذ . با آنان دارای قدرت اقتصادی در منطقه شدند ،تدریج

تـدریج بـا خریـد امـالک و     اقتدار مالی و سیاسـی درهـم تنیـده شـد و بـه      ،(254 )مردوخ،

هـای محلـی کردسـتان    به یکی از فئـودال  ،ارقاجة مقارن اوایل دور ،ی کشاورزیها زمین

بـه   حاکمـه مبدل شدند و نبض بخشی از حیات اقتصادی کردستان را در کنـار خانـدان   
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هـای  ها بخشی از ایـن ثـروت را در راه سـاخت عمـارات و فعالیـت     دست گرفتند. وزیری

 کارگرفتند.ه بعمرانی و فرهنگی 

د، کـر حد امارت بر منطقه هم ترقی  نفوذ سیاسی آنها که تابر اساس آنچه گفته شد، 

 نیسـت.  روشـن ولی جزئیات این امر بر مـا  ست، ازات اقتصادی و اجتماعی آنهان امتیمبیّ

پایگـاه  در سـنندج   شـان، یعنـی خانـدان وکیـل،    رقیب ةگاه بـه انـداز  خاندان وزیری هیچ

یش رسد خاندان وزیری با آگاهی از ایـن موضـوع کـه افـزا    به نظر مینداشتند. اجتماعی 

کنـد، بـه تقویـت پایگـاه     ی و سیاسی کمک مـی قتصادی، به فزونی قدرت اجتماعقدرت ا

گزارش مرتبط با تالش میرزا احمد  اجتماعی خود در میان عشایر منطقه پرداخته باشند.

کنـونی(  )دهگـالن قدرتمنـد شـیخ اسـماعیلی در لـیالخ      ةکـردنِ طایفـ  وزیری برای سـاکن 

   ز این نوع تالش خاندان وزیری است. ، تنها یک نمونه ا(64)علیخانی، 
 

هاي فرهنگي خاندان وزيري فعالیت .9

، ادب و هنر خود را های مهم در تاریخ فرهنگیکی از دوره ،قاجار ةکردستان در دور

های مختلف فرهنگی و مند به حوزههست. خاندان اردالن از حامیان عالقا  هدکرتجربه 

ثبات داخلی بزرگ و وزارت خاندان وزیری، خان  اهلل امانحکومت  در دوران عمرانی بودند.

نقش مهمی در  ،و نویسندگان ء، شعراءادبا، مشایخ، علماو حمایت او از  اردالنقلمرو 

ایجاد  الحسان وامسجد دار بنای .رهنگی کردستان داشتف -گسترش حیات علمی

اسب برای و اختصاص موقوفات منای با دوازده حجره در شبستان این مسجد  مدرسه

فرهنگی اسالمی و  ةچهردر جهت ترویج  ار مهمییبس گامهای جاری آن،  تأمین هزینه

 .(32 نگار،)وقایع در کردستان بود علوم دینیرشد 

های در همین دوران مورخان و شاعران بزرگی ظهور کردند که در میان آنها چهره

 ،فتح اهلل ، میرزاهاچهرهاین یکی از  ؛وردخ یشاخصی از خاندان وزیری به چشم م

پس  که کنندیاد می «میرزا فتح اردالنی»ی از وی به لبود که منابع م «خرم»متخلص به 

سی  .ق. به سنندج بازگشت وـه1209 در سال ،دکرنابینا  او را از اینکه آقامحمدخان

زمان اقامت در در او . تیافوفات .ق، ـه1239تا در سال  در این شهر زندگی کردسال 

از  .(320 )رونق، زبان به شعر و شاعری گشاد و در فنون ناظمی داد فصاحت داد سنندج

وی از مداحان  .(128 )احمدی، اند کرده شهر یاد «ءالشعراشیخ»به عنوان  اهللمیرزا فتح

مانده از او را بالغ بر پنج هزار دیوان باقی .بود تواناابجدسرایی  بزرگ و درخان  اهلل امان
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او برای بنای مسجد داراالحسان در سنندج در سال   .(320 )رونق، ندا هبیت تخمین زد

 ،سال شروع ساخت مسجد ،اشعاری سرود که حساب مصرع اول هر بیت آن .قـه1227

.ق ـه1228یعنی  ،سال اتمام آن ،های دوم هر بیتو حساب مصرع.ق ـه1227یعنی 

های مرمر ایوان کتبیه این قصیده تحسین شاعران شهر را برانگیخت و آن را بر بود.

 و اردالن خاناهللامان اردالن،) ند که امروزه نیز آثار آن باقی استشرقی مسجد حک کرد

 .(247 ،داراالحسان مسجد

رونق، ) اند کردهاهلل به عنوان یکی از صاحبان مکتب شعر در سنندج یاد فتح از میرزا

ا مستوره اردالن است که نهآ ینِنامدارتر ؛ستا  هکه شاگردان زیادی را پرورش داد (320

در  ،میرزا عبداهلل رونق ،همراه با عمویشو بود  ها یاز طرف مادری خود منتسب به وزیر

مستوره  قافیه را آموختند. ، صناعات ادبی و قواعد مربوط به عروض واهللمیرزا فتحنزد 

)قدیمی  کنندینگار ایران یاد مکه مورخان امروزی از وی به عنوان نخستین زن تاریخ

مشاهدات عینی اردالن و اهلل با دستگاه بنیمیرزا فتحپیوستگی ، با آگاهی از (123قیداری، 

در نگارش تاریخ خاندان اردالن از روایات ، بعدافشاریه به  ةوقایع کردستان از دوراو از 

 .(208 )احمدی، ده استکراستفاده  شفاهی او

دیگری در میان این خاندان ظهور کردند که از  هایشخصیت ،اهللعالوه بر میرزا فتح

 احمد وزیری یاد ، فرزند میرزا«عوام»توان به میرزا عبداهلل متخلص به آنها می ترین مهم

ست که بزرگان این خاندان ا آن شعر و شاعری بیانگر ةعرص در ها یدرخشش وزیر د.کر

روست که از این ؛اشتندهای دیگر نیز عالقه دبه حوزه ،های سیاسیعالوه بر فعالیت

 . (122 )وقایع نگار، کنندیاد می« سیف و قلمصاحبان »ا به عنوان نهمنابع از آ

های معنوی و مادی ادبیات بر حمایت ةحوز بهخاندان وزیری  مندیهعالق ،تردیدبی

والی اردالن که از بزرگان  ست.ا هنبود تأثیروالیان اردالن از مجامع شعری این دوره بی

از این  ؛ده بودکراش  ادیبان زمانه تجمعرا مرکز  دربار خودخود بود،  ةطبع دوراحبص

و نیز میرزاعبدالمجید  «شیدا» ، میرزاعبدالباقیوزیری نوادگان میرزا عبداهلل ،جمله

  .(408، 386 رونق،) بودند خان ناکاماز نزدیکان خسرو ،«مجید»
 

 خاندان وزيري هاي عمرانيفعالیت .10

 ؛ی ویژه به سنندج بخشیدا هجلو (هاوزیری)و مشاوران او بزرگ خان  اهلل ناماعملکرد 

 مالکم، و 184 ؛ گابریل،189 ریچ،) بود  هنویسان خارجی را برانگیختکه تحسین سفرنامهچنان
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 اینکه نشانة عالوه بر که است هبه یادگار ماند در سنندج از این دوره بناهایی .(495

. در این دهدرا نشان می اقتدار محلیاز هایی جلوه ،است در دورة مذکور گسترش شهر

 کردند تالشبرای عمران و آبادانی سنندج  ،وزیری چون ،دیگر متنفّذ های، خاندانمیان

 اهلل فرججد میرزا بنای مس توان بهکه از آن جمله میگذاشتند  یجابر آثاری از خود و 

 خانوادگی ةمقبر، (6ـ5 )شکیبا، آنب برای تأمین آ .ق و یک رشته قناتـه1254سال  در

وزیر  مسجد ،اهلل هدایتمسجد امین توسط میرزا  ،(7 ،همان) .قـه1254در سال ها یوزیر

 سازی و گسترشزبا ،(11، همان) .قـه1252در سال االیالهعبدالکریم معتمد توسط میرزا

عمارت  و عمارت آصف ،(18 )سنندجی، .قـه1297در سال زاده پیرعمرامام ةمسجد مقبر

بناهای ساخت خاندان وزیری در آن، عالوه بر اشاره کرد.  (58-57)هادیان،  مشیردیوان

 .(17 )سنندجی، بودند نیز کوشا جز آنو  المنفعه چون قنات، حمام، پلعام
 

 نتیجه .11

 به های مقتدر محلی از اواسط عهد زندیه خاندانخاندان وزیری به عنوان یکی از 

وقوع اختالف بین خاندان وکیل با والی ا و ب ندشدوارد ردالن تشکیالت اداری امارت ا

یی از همین ها تیشخصو منصب وزارت را بر عهده گرفتند.  ندتدریج ترقی یافتبه ،اردالن

ملی توانستند  ةعرصسیاسی خود در کردستان، در  -موقعیت اجتماعی ةواسطهخاندان ب

به دربار قاجار پیوست  ،شد خاندان وزیریعضو ار ،میرزا احمد کهچنان ؛اعمال نفوذ کنند

در  ،میرزا عبداهلل ،و به عنوان مستوفی در ساختار دولت مرکزی مشغول شد. او و پسرش

 کارکرد ترین مهم مرکزی، دربار و اردالن امارت بین رابط عنوان به تهران، در حضور مدت

 نمایش گذاشتند. به را مرکزی دربار با اردالن دربار پیوند حفظ در وزیری خاندان

نفوذ خاندان وزیری  ،گذاشتن خاندان وکیلکناربا توجه به  ل،خان اوّ اهلل امان ةدوراز 

اعضاء مجال مناسبی برای حضور با والی اردالن، ها آن پیوندهای سببیِ و در دربار تهران

 ، اجتماعی و فرهنگیامور سیاسی در تشکیالت اداری اردالن و مداخله دراین خاندان 

کردستان  در خاندان این امارت به سرانجام قضیه، این رشد به رو روند شد. فراهم دستانکر

به ضعف خاندان اردالن  شان باآنها و همچنین اختالف ونیراما اختالفات دمنتهی شد، 

 سال سیاسی کردستان درة صحنمیرزا احمدی از ة گذاشتن شعبنارخاندان وزیری و ک

ة اهلل خرم در عرص میرزا فتح نظیر خاندان این اعضاء از رخیب همچنین ..ق انجامیدـه1262

 منشأ ادبی و فرهنگی بسیار فعال بودند و برخی دیگر نیز با اقدامات عمرانی در کردستان
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 یها نهیزم در خود نفوذ سیاسی از استفاده با خاندان این ند.شد زمینه این در مهمی خدمات

  . مؤثر بودند نیز دالنار کردستان در اقتصادی اجتماعی، مختلف
 

 نوشتپي
خدا، در مسجد داراالحسان سنندج مشغول به  خانةوی در اواخر عمر خویش پس از تشرف به  .1

(.4 شکیبا،) .ق از دنیا رفتـه1220در  اینکه عبادت شد تا

یی از مناطق کردنشین غرب ها بخشگر کرد در قلمرو عثمانی بودند که بر حکومتخاندان  ،«بابان» .2

یی باخاندان کرد اردالن روابطی )گاه خصمانه ها برههراندند و طی ن به مرکزیت سلیمانیه حکم میاردال

.(24ـ1در این مورد نک: بهرامی و مظفری، ) و گاه دوستانه( داشتند

 چند بیت آن این است: .3

 دــکه سلطان ش ری راـــن یا وزیـکه روغ پنیری را ندیده هیچ وقتی دیده، گوشی هیچ نشنیده   

 سال ویران شد بلی من دیدم و دم زد ز پاس شه نیارستم     ولی دیدم که ملک از وی پس از یک

دـراسان شـران تا خــران و ز تهــز کردستان به ته ی     ـنفیر آه مسکین، دود داغ شهری و دشت

ین شده برتن داشت و به اای سخت و سفتفروخت کولهق یا رَق: سفت و سخت. چون روغن میره .4

 نام معروف شد.

 

 منابع
   .2005 اربیل، ئاراس، ،مهر به مستوره برگهایی از تاریخ سراحمدی آیین، جمال، 

  .2536خانوادگی اردالن،  کانون تهران، ،تواریخلب ،اردالن، خسرو بن محمد

 (،86)پیاپی  2 ، ش 8 سال ،دوحی ،«داراالحسان مسجد و اردالن خاناهللامان»، الدین سیف اردالن،

 .  1349 بهمن، 244-250

، تهرانمرتضی اردالن،  ةترجم ،عثمانی های ایران وتالقی امپراطوری خاندان کرد دراردالن، شیرین، 

 .1387 تاریخ ایران،

جمال  تصحیح نگار،اکبر وقایعمیرزا علی ةمؤخر، با االکراد خیتار ،(مستوره)خانم شرفاردالن، ماه

  .2005اربیل،  ،ئاراس آیین،احمدی

 .1379 گلبانگ، تهران، رئوف توکلی، چاپ دوم،محمد ، به کوششسیراالکراد بابانی، عبدالقادر،

روابط حکام اردالن، امارت بابان و مناسبات ایران و امپراطوری عثمانی »ی، مظفراهلل و پرستو بهرامی روح

 .1389 زمستان ،24ـ1 ، 45، ش 12 ، سالتاریخ روابط خارجی، («1212ـ1266قاجار )در عهد 

 . 1384اقبال، تهران، چاپ دوم، ، به اهتمام عباس اقبال، تاریخ نوجهانگیرمیرزا، 

 تهران، امیرکبیر، اصغر عمران،علی آبکار مسیحی، به کوشش ة، ترجمچریکوف ةسیاحتنامچریکوف، 

1358. 

 ارشاد اسالمی، فرهنگ ووزارت  تهران، ، تصحیح ناصر افشارفر،تاریخ ذوالقرنین، اهللشیرازی، فضلخاوری

1380 . 
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 .  1384 ،ایران ةروزنامتهران، نژاد،  ، تصحیح غالمحسین زرگریسلطانیهمآثر دنبلی، عبدالرزاق، 

بنیاد موقوفات دکتر تهران، چاپ دوم، ، کرد و پیوستگی تاریخی و نژادی آنغالمرضا،  رشید یاسمی،

  .1369، افشار

، ها تذکرهسلسله نشر تبریز، پور، ، تصحیح عبدالرسول خیاماللهیمانا  ةقیحد ةتذکررونق، میرزا عبداهلل، 

1344. 

باقی، هولیر، د حمهمه، وره گیران له کوردی محهگشتی ریچ بو کوردستان، سیجم وسیکلود ریچ،

 .2002ئاراس، 

 .  1371امیرکبیر،  تهران، مجد،غالمرضا طباطبایی ، به اهتمامتاریخ محمدی، اهلل فتحمحمدساروی، 

 دنیای کتاب،، تهرانچاپ دوم،  سیدمحمدتقی فخرداعی گیالنی، ةترجم، تاریخ ایرانسایکس، سرپرسی، 

1363. 

 .1377 ،اساطیر تهران، ،به اهتمام جمشید کیانفر، (قاجاریه )تاریخالتواریخ  ناسخ، انخ یمحمدتق سپهر،

 .1375، تهرانامیرکبیر،  دوم،اپ چ اهلل طبیبی،حشمت حیتصح ،ناصری ةتحف ،شکراهلل رزایم سنندجی،

، سازمان اسناد 295004881اهلل(، ش  میرزا فرج) ظلم و ستم والی کردستان از شکایت گروهی از مردم 

 ملی ایران. 

، کتابخانه )با صفحه شمار جدید( ، نسخه دستنویس مؤلفخاندان وزیریتاریخ رجال شکیبا، علی، 

 . 1322، تألیف آیینشخصی جمال احمدی

 .1391جدید، سنندج،  دورة، 6 سال ،64 ش ،دیدگاه ،«یک قرن نیکنامی»وزیری، یحیی، صادق 

 .2535، بابکتهران،  عبدالحسین نوایی، تصحیح، تاریخ عضدیمیرزا،  عضدالدوله، سلطان احمد

 .1394سنندج، کالج،  ،کردستان زیریخاندان و شرح حال رجال، رستم، یعلیخان

 فروشیکتابتهران،  ، گردآوری فرهاد میرزا معتمدالدوله،منشآتمقام، ائمابوالقاسم قمیرزا فراهانی، 

 تا.اسالمیه، بی

 .1387توکلی،  ،تهران محمدرئوف توکلی، چاپ دوم، ، به کوششخیالتوارةزبد قاضی، مالمحمد شریف،

، «نگار زن در ایراننگاری محلی کردستان و ظهور نخستین تاریختاریخ»قدیمی قیداری، عباس، 

 .1388 بهار، 128ـ113، 1 جدید، ش ة، دوردانشگاه اصفهان تاریخیهایپژوهش

فتحعلی خواجه نوری، تصحیح هومان  ةترجم، تحقیقات جغرافیایی راجع به ایرانگابریل، آلفونس، 

 .1348ابن سینا، تهران،  خواجه نوری،
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