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 ۀسد در اردالن خیتار تحوالت بر یاسیس یهاازدواج  ریتأث
 یقمر زدهمیس

 
 3، محمدرضا صفری زاده  2، وزیر منبری *1حسن زندیه

 

 ده یچک
 خدود مدوردظرر  اهددا   به  یاب یدست  یبرا  یراهکار  عنوانبه  یاسیس  ازدواج  از  قدرت  اصحاب  ،یمتماد  یهاهزاره  و  هاسده  یط

 یرویدظ   دو  انیم  اتحاد  مانیپ  اظعقاد  منازعات،  و  هاجنگ  به  دادن  انیپا  ،یاسیس  ازدواج  یکارکردها  نیترمهم.  اظدکرده  استفاده
 لیدقب نیا از یموارد و  منافع  حفظ  درجهت  نیطرف  یظرام  ییتواظا  از  بردن  بهره  ها،خاظدان  انیم  در  ینیجاظش  تیتثب  ،یاسیس

 ۀظقطداهدا  خود استفاده ظمود، کده    شبردیپ  درجهت  راهکار  نیا  از  کرّاتبه  ران،یا  یغرب   یظواح  در  اردالن،  خاظدانِ.  است  بوده
 «یریدوز» یِسده حاکمان اردالن، با خاظدان قدرتمندِ قاجار و خاظدان محلد نی. در اگرددیبازم یقمر زدهمیس ۀسدآن به   اوج
 ۀگسدتردر  اردالن  خیتدار  تحدوالت  بر  یاسیس  یهاازدواج  راتیثأت  بهکه  رو برآن است    شیپ  ۀمقالازدواج منعقد کردظد.    مانیپ

 خیبدر تحدوالت تدار یریثأتد چده تیدرظها یاسیس یهاازدواج کهاینعبارت است از  رو شیپ ۀمقال الؤس .بپردازد مذکور  یزماظ 
 ؛اسدت ظمدوده عمدل دوپهلو صورتبه اردالن خاظدان یبرا یاسیس ازدواج راهکار رسدیم  ظرربه  است؟  ها داشتهاردالن  یاسیس
از  یکدیظمدود، امدا در درازمددت بده  نیخاظددان را در سدطوگ گوظداگون تدأم  نیمنافع موردظرر ا  ،مدتکوتاه  در  که  یاگوظهبه
 .شد لیتبد  کردستان در  حکومت  نیا  ییظها  سقوط  و  اضمحالل عوامل  نیترمهم
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 مقدمه
شددن   یتا کنون اظجام گرفته و تنهدا بدا صدنعت  ربازیاز د  یاظدک  راتیازدواج با تغ  یاسالم  رانیا  خیدر تار
ازدواج بدا گسدترده   ۀمقولدشدد.    یو تحوالت  رییفرهنگ ازدواج دستخوش تغ  ،ریاخ  ۀسددر    یراظیا  ۀجامع
 ؛ثر شددأ مت  ینیو مناسک د  ریشعا  د،یشدت از عقابه  ،آن  انیو قدرتمند شدن متول  نیظفوذ د  ۀدامنشدن  
شدناخته شدده اسدت.   رهیدکب  یعنوان گنداههل و عدذوبت بدهأ عدم ت  هانییاز آ  یاریکه در بس  یبه حد
 یو ضبط و ظگهددار  گرفتیصورت م  نید  انیبه دست متول  معموالً  ییزظاشو  وظدیبه پ   دنیبخش  تیرسم

است کده   یازدواج بنا بر عقد  وقوعصورت    ،یآظها بوده است. در قاظون اسالم  ۀعهدبر    ن،یاز تعهدات طرف
و عقدد خدود را  شدوظدیمتحد م ،یخاظواده و شرکت در زظدگ  لیمنرور تشکبه  یزن و مرد  ،موجب آنبه
از  یمرسدوم ۀویشد ،هداهزاره طدول در یاسدیس ازدواج گرید  یازسو.  کنندیثبت م  یقاظوظ  فاتیتشر  یط

عمدل بده   ،اظدتیاز خ  یریاظد: جلدوگآن برشدمرده  یبدرا  یگوظداگوظ  یهازهیاظگ  و  رفتهیم  شمارازدواج به
رفدع کددورت و   ،فهیاستحکام طا  ،فیاز طوا  یریروگیظ  ،وفاق   یاستوار  ،رهیو عش  لیقلوب ا  فیتأل  ،تیوص
-154:  1388  ،یاظد )حجدازظدوع از ازدواج برشدمرده  نیدا  یبدرا  هازهیاظگ  گرید  یبس در کنار برخخون
 داشدته ظهدور و بدروز امکدان یاسدیس امر یهاحوزه یو در تمام خیتار ۀگستردر  یاسی(. ازدواج س143
 لیتشدک بدا و بدوده برخدوردار یاندهیرید سدنت از رانیدا در یاسدیس ازدواج مراجع،  یگواه  به  بنا.  است
 یاسدیس  یاتحادهدا  گیریشدکل  و  هامانیپ   از  محافرت  یبرا  یاهرم  عنوانبه  آن  از  ها،حکومت  نیظخست

 (.;Berossus, 1978: 26 Herodotus, I: 73-74) است  شدهیاستفاده م
 ،هاخاظددان و هداحکومت انیدم  کده  شدمردبر  توانیرا م  یاریموارد بس  ،یاسالم  ۀدور  رانیا  خیتار  در
 یبدردارتداوم داشته و از آن بهره زیظ قاجار ۀدورمهم تا  نیاست. ا رفتهیپذیصورت م  یاسیس  یهاازدواج

حکدام  اسدت، برده بهره یاسیس یراهکار نعنوابه امر نیا از که  یمحل  یهاسلسله  از  یکیاست.    شدهیم
به   کیظزد  رانیغرب ا  یکه در ظواح  است  یمحل  یهاسلسله  از  یکی  اردالن  خاظدان  .هستند  اردالن  یمحل

 یدر برخد  ،خاظددان در قدرن هفدتم  نیدا  یحکومت محل  یاظگذاریدر باب بن  اظد.چند سده حکومت کرده
 خاظددان  نیدا  که  شد  یمدع   توانیم  فقطو    دنستیظ  استنادموجود است که قابل  ییهاتیروا  یمنابع محل
 بده  لیتبدد  جیتددربه  و  افتدهی  اسدتقرار  نیکردظشد  یظواح  در  انیصفو  آمدن  کاریاز رو  شیپ   یهادر دهه
 صورتبه اردالن حکام ر،یکب عباسشاه یهاتالشو  هیصفوۀ  دوربالمنازع شدظد. در    یمحل  یاسیقدرت س
 لیتبدد انیصدفو نانیظشدیوال از یکدی به آظها تصر  تحت نیسرزم و رفتهیپذ را انیصفو  تیتابع  یرسم
 .شد

 یچنداظ  مطالب  یمحلدر منابع    ،اردالن  خاظدان  تصر   تحت  یهانیسرزم  ییایجغراف  ۀگسترباب    در
-55  :1375)  ی( و سدنندج25-58  :1384)  یکردسدتاظ  ظگدارعیوقا  فاتیبراساس توص  اما  است؛  امدهیظ

در شدمال بدا خدار گدروس و در جندوب بدا   ه،یماظی(، کردستان در شرق با همدان، در غرب بدا سدل11
 24از    شیفرسنگ و طول آن از شمال تا جنوب، بد  58مرز بود. عرض آن از شرق تا غرب،  هم  شاهکرماظ

بدر  یبدود. بدا مدرور نیظشدبلدورِ حاکمو هجدده شدهر )سدنندج(  کی یدارا نیسرزم نیفرسنگ بود. ا
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 جدهیظت نیچن  توانیم  ن،یظشبلور حاکم  هجده یا ظوزدهشهر )سنندج( و    نیا  ۀدربار  یسنندج  فاتیتوص
اسدتان کرماظشداه   یشدمال  یظدواح  یگرفت که در واقع حکومت اردالن شامل اسدتان کردسدتان و برخد

 )رواظسر، جواظرود، اورامان( بوده است.
 عیشدا انیفرماظروا انیدر م یاسیس ازدواج ۀنیزمکه در   یایخیبه تاراردالن با توجه به تجر  خاظدان  
 قدرت  درمقابل  را  خود  تیموقع  بتواظند  آظکه  یبرا  ،یاسیس  تیموقع  بر  یاسیس  ازدواج  مثبت  ریثأ تبوده و  
ظوبدت   نیبا آظها برآمدظد و در چند  یخوظ  یوظدهایپ   یقاجارها محکم کنند، درصدد برقرار  ۀسربرآوردتازه
اسدت   آنحاضر بدر  ۀمقال  رونیازا  ؛صورت گرفت  یاسیس  یهاخاظدان اردالن و خاظدان قاجار ازدواج  انیم
بپردازد و ظشان دهدد کده   یاسیس  یراهکار  عنوانبه  ازدواج  ۀدیپداردالن از    حکام  ۀاستفاد  یبررس  به  که
رو عبدارت اسدت  شیپ  ۀمقال یهاپرسش. است داشته آن نعامال یبرا یمهم چه دستاوردها و عواقب  نیا

چه   ران،یا  ینیو سرزم  یدر سطح محل  یاسیس  یراهکار  عنوانبه  ازدواج  ۀدیپدخاظدان اردالن از    نکهیاز ا
 بدوده  چده  اردالن  خاظددان  یبدرا  دهیپد  نیا  بلندمدت  و  مدتکوتاه  یدستاوردها  است؟  ظموده  یااستفاده
 است؟ داشته آظها یاسیس اضمحالل در یظقش چه  لیدخ عامل عنوانبه یاسیس ازدواج  و است؟
 

 پژوهش ۀنیشیپ
اردالن صدورت   خیو ظقدش آظهدا در تحدوالت تدار  یاسدیس  یهاازدواج  ۀدربار  یپژوهش  گوظهچیتا کنون ه
اشداره کدرد:  لیدذبده مطالعدات  توانیم رانیا خیتار یهاها و سلسلهدوره  گریاما درمورد د  ؛ظگرفته است

 اسدت؛  ظمدودهباستان توجده    ۀدوردر    یاسیس  یهامرتبط با ازدواج  یها( به آموزه1392)  یفخر  ییپاشا
و  یاظدد؛ غفراظدموردمداقده قدرار داده  یاسالم  نیرا در قرون ظخست  دهیپد  نیا(  1389)  بکشلو  و  چاظلوقره

 یهدادر دوره یاسدیس یهدا( به ازدواج1397) همکارانو   ی(، و سورظ1393)  ینی(، ام1394)  همکاران
قاجار مدوردپژوهش قدرار داده   ۀرا در دور  وضوعم  نیا  زی( ظ1397اظد؛ سام )ترکماظان پرداختهو    یموریت

 هداظآ در کده هدم یمطالب و ظدارد، اردالن خیتار با یمیمستق  ربط  مقاالت  نیا  از  کدامچیه  آظجاکهاست. از
از ظقدد و   کندد،یهدا ظمدر حکومدت اردالن  یاسیازدواج س  تیبه درر وضع  یکمک  چیه  است،  شده  هئارا

 امدور  بده  ظددرتبه  قاجار  ۀدور  یرسم  خیدر توار  نکهیا  به  باتوجه  اجتناب شده است.  نجایآظها در ا  یبررس
 از رو شیپد ۀمقالدمدرتبط بدا  یهاداده شتریاست، ب شدهیم توجه یو آن هم در سطح محل  ،یاسیرسیغ 

 بنخسدروبن محمدد  خیالتوارلدببده    تدوانیم  یمنابع محلد  نیا  ۀجملاز    .اظدشده  یگردآور  یمحل  منابع
 ۀتحفدروظد،،    رزاعبداهللیم  یالهامان  ۀقیحد  ۀتذکر  ،یباباظ  رستم  بنعبدالقادر  راالکرادیسمنوچهر اردالن،  

 ۀقدیحد ،مسدتوره اردالن خیتدار ،یقاضد فیمدال محمدشدر خیالتوارۀزبد ،یشکراهلل سنندج  رزایم  یظاصر
 فیلأ تد قاجدار ۀدوردر  یاشداره ظمدود کده همگد ،یکردسدتاظ ظگدارعیوقا اکبریعل  المرفرمرآتو    ،هیظاصر
 .اظدشده
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 قیتحق  ی هاافتهی
 شداه،یفتحعل  آمددن  کاریرو  و  آقامحمدخان  مرگ  با: قاجار دربار  در  ياسیس  یهاازدواج  یهانهیزم 

 یبدرا  شداهیفتحعل  یاز راهکارهدا  یکدی  .شدد  شیازپدشیب  رانیدا  در  قاجارها  ۀطلساستقرار    یتالش برا
 یظوع بده شدمار،یو داشدتن فرزظددان ب  متعددد  یهابا ازدواج  یبوده و و  یاسیازدواج س  ،اهدافش  شبردیپ 
 یاسدیس  یهداازدواج.  شودیم  محسوب(  آن  عیوس  شکل)در    قاجار  ۀدوردر    یاسیس  یهاازدواج  گذارهیپا

 شداهیفتحعل آظکده، حیتوضد .شدد ییهداازدواج نیچن یِبعد یهاموج سازنهیزم خودْ  شاه،یمتعددِ فتحعل
. اسدت  داشدته  دختدرزاده  و  پسرزاده  و  دختر  و  پسر  700  مجموع  در  و  منقطعه،  و  مهئدا  زن  500  حدود
مجدرد بودظدد و  آظهدا از یتعدداد هندوز او، مدرگ هنگدامبدود کده   ادیآظقدر ز  شاهیفتحعل  دختران  تعداد

 شماریب  تعداداست که وجود    یهی(. بد196-197،  194  :شوهر کرد )همان  ۀخاظ  ۀرواظ  را  هاآظ  محمدشاه
 تدداوم را یاسدیس یهداازدواج او، از بعدد شداهان و شداهیفتحعل که شدیفرزظدان پسر و دختر موجب م

: 1363  ن،ی)بنجدام  ببرظدد  بهدره  یمحلد  متنفذان  و  حاکمان  جذب  یبرا  یاحربه  مثابهبه  آن  از  و  بخشند
156.) 

 یهاازدواج  یهانهیزم  بحث  به  ورود  از  شیپ :  اردالن  حکومت  در  ياسیس  یهاازدواج  یهانهیزم 
 یتمدام  یبدرا  ها،ازدواج  گوظهنیا  یکارکردها  یبرخ  که  کرد  اشاره  ستیبایم  اردالن،  حکومتدر    یاسیس

 بدا ازدواج درمدورد(، قاجار شاهنیظاصرالد)دختر  السلطنهتاج از یگزارش. بود  مشترر  یمحل  یهاحکومت
 پسرشدان  اید  خودشدان  یبرا  مردم  که  را  ماها  »تمام:  کندیم  دییأ ت  را  ظرر  نیا  ،یسلطنت  خاظدان  دخترانِ

 ۀداشدتن دختدر سدلطان در خاظد  ۀواسدطبه  که  بودظد  خودشان  ظررشانظقطه  و  یاصل  مقصود  گرفتند،یم
 و مختار  ظشده،  مؤاخذه  مورد  کنند،یم  مردم  ظاموس  و  جان  و  مال  بهظسبت  یو تخط  یخود، هر گوظه تعد

 خاطرظشدان  را  یاسدیس  ازدواج  یکارکردها  صراحتاً  السلطنهتاج(«.  43:  1361  السلطنه،)تاج  باشند  مجاز
 یراهکدار  هر  از  یمحل  حاکمان  و  بزرگان  که  داشت  تیاهم  یقدربه  یمرکز  دربار  به  اتصال:  است  ساخته
 بدا ازدواج مندافع. بود آظها از یکی یاسیس ازدواج  عتاًیطب  و  کردظدیم  استفاده  هد   نیا  به  یابیدست  یبرا

 عنوانبده ؛شداه ازدواج کنندد  ۀمطلقد  زظدان  با  بودظد  مشتاق   یحت  انیدربار  که  بود  یحدبه  یشاه  خاظدان
 خداناهللامان  بده  رهیدغ   و  جدواهر  و  اثاثده  با  و  داد  طالق   را  حرم  زظان  از  یکی  شاهیفتحعل  که  ی»وقت  مثال
 یعدال  حرم  خادمان  از  که  کرد  را  التفات  نیا  یاستدعا  هم  یگروس  خانکرد، محمدصادق   جی[ تزواردالن]
 (.153:  1388 ،ی)حجاز شود« التفات او به

 نیدا. داد یرو رانیدا سراسدر در وتخدتتاج انیمددع  انیم  یپرشمار  یظبردها  ق،  12  ۀسداواخر    در
 بدا خسدروخان انیدم  ییهدایریدرگ.  گذاشدت  یبرجا  اردالن  قلمرو  یاسیس  تیوضع  بر  یراتیتأث  موضوع،
 خانیقلاهلل  ماظند  یافراد(.  70-73:  1387  ،ی)قاض  داد  یرو  خانیرضاقل  و  کهزادخان  همچون  یاظیمدع 

منرور حرکدت کردظدد، امدا  نیپرشمار به ا یتصر  قلمرو اردالن را داشتند و با لشکر  یسودا  زیزظگنه ظ
 ،یکردستاظ ظگارعی)وقا آورد وارد او بر یسخت شکست  تواظست  تعدادترکم  مراتببه  ییروهایخسروخان با ظ
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 /  یداخلد  یمددع   آن  از  گداه  و  نیا  از  گاه  زیظ  لیوک  پرظفوذ  خاظدان  قلمرو،  داخل  در(.  115-111:  1384
 .کردظدیم تیحما یخارج

 و محمددخانآقا گرفتنقددرت باعبور کند،  تیمواظع با موفق نیا یخسروخان اگرچه تواظست از تمام
 احضدار دربدار بده را خسدروخان مرتبه نیچند قاجار شاه.  شد  آغاز  زیظ  داتشیتهد  ،قاجار  ۀسلسل  سیتأس
 و  خداناهللامان  پسدرش  خدود،  یجابده  و  آورد  یعدذر  بار  هر  داشت،  را  جاظش  میب  که  اردالن  حاکم.  کرد
و   ،احمددخانخان  ،گرشیدربار قاجار ظمود؛ بار دوم، پسر د  ۀرواظ  گروگان  مثابهبه  را  خانیلطفعل  شیعمو

 اصدرار خسدروخان خدودِ حضور بر محمدخانآقا اما کرد؛ اعزام  را(  خانیحسنعل  یعنی)  خانیپسر لطفعل
 براثدر آظجدا در  یو.  بدرود  تهدران  بده.  ق   1204  سدال  حدود  در  شد  ظاچار  اردالن  حاکم  ت،یدرظها  و  ظمود
بلبداس کشدته شدد و حکومدت اردالن  ۀفدیطا بدا ظبدرد  در  زیظ  احمدخانخان  پسرش.  درگذشت  یماریب
 پسدرش  و  افدتی  وفدات.  ق   1209  سدال  در  زیدظ  ریداخ  فدرد.  دیرسد  خدانیلطفعل  بده  قاجار  شاه  یسواز

 وفعدل    ۀجدیدرظت  ق،  1214  سال  در  خاناهللامان  اما  شد؛  پدر  نیجاظش  تهران،  دربار  امر  به  خانیحسنعل
قاجددار، تواظسددت  شدداهیفتحعل یباظیپشددت و تیددحما زیددظ و داد، یرو اردالن قلمددرو در کدده یاظفعدداالت
 (.170-183:  1375 ،ی)سنندج ردیبگ دستبه را کردستان امور  زمام خودْ و  زده کنار را خانیحسنعل
 

 ی قمر   زدهمیس  قرن  در  اردالن   حاکمان   یاسیس  ی هاازدواج
 نیبندابرا و شددیم محسوب اردالن خاظدان یهاشاخه از یکی ل،یوک خاظدان:  یریوز خاندان با ازدواج

 شعبات گ،یبمأمون ظام به اردالن حاکمان از  یکی  از  آظکه،  حیتوض.  بود  ظفوذ  و  اقتدار  یدارا  یعیطب  طوربه
 در شدعبه نیدا از یمتعددد افدراد. دظددیظامیم «یگدیبمی»ابراه را آظهدا از  یکدی  که  ماظد  یبرجا  یمختلف

 مثال عنوانبه اظد؛داشته یباشیآقاسکیشیا و یظاظر ات،یمال وکالت  منصب  و  بوده  آبرو  صاحب  کردستان
و   اتیدمال  لیدسدال وک  سدی  مددتبه(،  خداناهللدر روزگار خسروخان )پددر امان  لیوک  گِیدبیمحمدرش
 (.15-16:  1387  ،ی)قاض بود  تیوال دیسفشیر  و لیا بزرگ و اریاختصاحب

 حکومدت یبدرا یبزرگد یدردسدرها ،یگیبمیابراه  ۀشعب  ژهیوبه  ،لیبه گواه منابع، بزرگان خاظدان وک
 مشداغل صاحب گر،ید یسو از و داشتند رگ در را هااردالن خونِ ییسو  از  هاآن.  کردظدیم  جادیا  اردالن

. نددیظما  جلدوه  اردالن  حاکمدان  یبدرا  یبیرق  ماظند  همواره  که  بود  یعیطب  نیبنابرا  بودظد؛  مهم  مناصب  و
 اردالن خدانِیقلیعل هیدعل لیوک گِیبشیدرو شدن یاغ ی بار دو  موضوع،  نیا  به  اشارات  نیترکهن  از  یکی

 یمنتهد سدازش  بده  گ،یبشیدرو  شخص  و  خانیقلیخواهر عل  انیم  یاسیس  ازدواج  با  تیدرظها  که  است،
حاکمدان مختلدف اردالن   یرا بدرا  یمدواظع  سدلطانیمهرعل  و  گ،یخسروب  گ،یبیمحمدقل  نیهمچن.  شد
 (.61-62:  2536 اردالن،؛  52،  41،  15: 1387  ،ی)قاض  آوردظد وجودبه

 اظجدام  خسروخان  یحکمراظ  ۀدورو در    گیدبیمحمدرش  یسواز  ل،یخاظدان وک  داتیتهد  نیتراما مهم
 کداریبا رو  سدیظویمستوره صراحتاً م  (1:  شودیم  اشاره  آظها  به  مختصر  اریبس  یشکل  به  نجایا  در  که  شد



 1401تابستان ، 2، شمارة 14، دورة فرهنگ و هنرزن در فصلنامه علمي    320

 از دم کده لیوک گِیدبیمحمدرش بجز  بستند،  او  اطاعت  به  کمر  یهمگ  کردستان  یاهال  خسروخان،  آمدن
ق، بده او   1172آزادخدانِ افغدان در سدال    ۀهنگدام حملد  یحت  و  ظمودیظم  ییاعتنا  او  به  و  زده  مخالفت

 یق، مدددردم کردسدددتان بددده اغدددوا 1194در سدددال  (2(؛ 105-106: 1946)مسدددتوره،  وسدددتیپ 
 زیدکردظدد؛ خدانِ زظدد ظ  تیزظد از او شدکا  مرادخانِیجسته و ظزد عل  یاز خسروخان تبر  گیدبیمحمدرش

 حکومدت بده مجددداً ،یمدت از بعد خسروخان. سپرد  کهزادخانو حکومت را به    کرده  خسروخان را خلع
 ،ی؛ قاضد120-121 :)همدان  کردظدد  فرار  شهرزور  به  ل،یوک  گِیدبیمحمدرش  ازجمله  مخالفاظش،  و  دیرس

زظد، مورد عفو   مرادخانِیعل  ۀواسطبه  ،یچند  از  پس  ظشاو منسوب  گیدبیمحمدرش  (3(؛  72-71:  1387
کده بداز بده مخالفدت برخاسدته و بلوکدات جدواظرود و   دییظپا  یریو بخشش خسروخان واقع شدظد، اما د
کردظدد. فدرد   ییزظدد بددگو  مرادخانِیق، از خسروخان ظزد عل  1196پالنگان را تصر  کردظد و در سال  

دوران  نیخسددروخان را بدده اصددفهان احضددار و مجدددداً او را از حکومددت محددروم کددرد. در همدد ر،یدداخ
 اقدوام از یکدی) گیدبیظررعل  ظداور  ضدربت  از  ه،یدزظد  نقشدو  با  ظبرد  در(  خسروخان)برادر    خانیرضاقل

-124: 1946؛ مسدتوره،  66:  2536بعدد درگذشدت )اردالن،    یشدده و اظددک  ی( زخمگیدبیمحمدرش
 ۀفددیطا» جمعددی از و شددد کردسددتان ریتسددخ عددازم زظگندده خددانِیقلق، اهلل 1199در سددال  (4(؛ 122

؛ 73-76: 1387 ،یشدد )قاضد  روزیپ   زیظبرد ظ  نیکردظد. خسروخان در ا  یاو را همراه  «گیدبیمحمدرش
از خسددروخان ظددزد  لیددوک گِیدبیق، محمدرشدد 1200سددال  یدر حددوال (5(؛ 68-72: 2536اردالن، 

از   یکدیکرده و خدان قاجدار بده عدزم سدرکوب او حرکدت کدرد، امدا خسدروخان    ییمحمدخان بدگوآقا
-77: 1387 ،یاو را عفدو ظمدود )قاضد زیکرد و خان قاجار ظ یاکررا رواظه و اظهار اطاعت و چ  کاظشیظزد
عازم ظبرد بدا خسدروخان   ل،یوک  گِیدبیمحمدرش  کیق، جعفرخانِ زظد، به تحر  1202در سال    (6(؛  76

 ی. ودیددخسددروخان اظجام یروزیددآن دو درگرفددت کدده بدده پ  انیددم یهمدددان، ظبددرد یشددد. در حددوال
 داد  قدرار  عفدو  مدورد  بدود،  دهیکوشد  مخدالفتش  در  تمدام  سدال  هفدت  نکهیابا  ،را  لیوک  گِیدبیمحمدرش
 (.81-82:  1387  ،یقاض؛  133-136:  1946)مستوره، 

 طدول  در  خسدروخان  کده  دهددیم  ظشدان  آشدکارا  شدد،  انیدب  مختصر  اریبس  یشکلموارد باال، که به
 همدواره  اگرچده  اردالن  حداکم.  ه استشد  مواجه  لیوک  گِیدبیمحمدرش  داتیتهد  با  بارها  خود،  حکومت
 ۀصحن  از  یکلرا به  لیوک  گِیدبیظتواظست محمدرش  ایهرگز ظخواست    شود،  روزیپ   خطرات  نیا  بر  تواظست

 ییسدو  از  کده  باشدد  داشدته  تیدواقع  نیدا  در  شهیر  امر  نیا  رسدیم  ظررکردستان محو کند. به  استیس
 بدا خسدروخان حکومدت ۀدور  گدرید  یبود و از سدو  یپرقدرت  یخاظوادگ  خاستگاه  یدارا  گیدبیمحمدرش
 در  هرکددام  سدلطنت،  گوظاگون  انیمدع   که  معنا  نیا  به  بود؛  شده  همزمان  رانیا  ظابسامان  و  آشفته  اوضاع
موجب   نیآن داشتند و ا  یاقتصاد-یظرام  ۀبه کردستان و امکاظات بالقو  زیظ  یچشم  ۀگوش  یزماظ  یابرهه
اسدت کده در   یعدی. طبدیظما  یروظیب  داتیخود را متوجه تهد  یرویاز ظ  یخسروخان همواره بخش  شدیم
 بده  یگداه  اگرچده  و  کندد  مقابلده  یداخلد  متنفدذان  و  بزرگان  یتمام  با  تواظستیظم  یو  ،یطیشرا  نیچن

( کده قدرتشدان لیوک گِیدبی)ماظند محمدرش گرید یبود با برخ  ریظاگز  کرد،یآظان اقدام م  یبرخ  مجازات
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 .کند  مماشات  بودظد، تماس در زیظ رانیا سلطنت  انیمدع   با یحت و بود شتریب مراتببه
. دیرسد( گیدبیمحمدرشد بدزرگ)پسدر  گیدبیفتحعل به وکالت منصب خان،اهللبا آغاز حکومت امان

 هدارا بده آظ  یامور خاص و عام حکدومت  ۀیکل  خاناهللامان  که  بودظد  الیخ  نیا  در  گیدبیمحمدرش  پسران
 نیبندابرا بودظدد، شده حکمران  و  مسلط  کردستان  یاهال  بر  یکلبه  که  بود  هاسال  »آظها  رایز  ؛دیظما  واگذار
 عزم و یرأ ثبات که یمدت از بعد اما. رظد«یبگ شیدرپ  را  وهیش  همان  تا  خواستند  زیظ  خاناهللامان  عهد  در

 شکسدت با هاآظ ۀظقش. بردظد قاجار دربار  به  تیشکا  و  گرفته  او  عزل  به  میتصم  کردظد،  مشاهده  را  او  راسخ
)مسدتوره،   کدرد  برقدرار  صلح  طر   دو  انیم  بود،  تهران  میمق  که  ر،یوز  احمدِ  رزایم  تیدرظها  و  شد  مواجه
 اخدالل به مجدداً برادراظش و گیبیفتحعل یچند از پس(.  86،  84:  2536  اردالن،؛  153-151:  1946
 ق، 1217 سدال در اردالن حاکم. کردظد  زیلبر  را  خاناهللصبر امان  ۀکاس  بیترتنیبد  و  پرداختند  امور  در
 اسدارت،  شدبِ  همدان  گیبظصدراهلل  و  گ،یاحمددب  گ،یبیفتحعل.  کرد  ریاس  یاظقشه  یط  را  برادر  چهار  هر

 زیدظ را آظها بازماظدگان و کسان خان،اهللامان. دیرس  قتلبه  بعد  سال  دو  زیظ  گیبمحمدزمان  و  شدظد  کشته
رمده   ،عقار  ،اعیض  ،امالر  تومان  هزار  300  و  کرد،  رانیو  را  عمارتشان  و  خاظه  داد،  قرار  آزار  مورد  شدتبه

 ،یبابداظ؛  86:  2536  اردالن،؛  153-154:  1946)مسدتوره،    کدرد  ضدبط  هداو گوسفند و جدواهر را از آظ
1366  :61-60.) 

 یبدرا ییهاندهیهز آظها، کانیظزد حبس  و  اسارت  و  گیدبیمحمدرش  فرزظدان  قتل: مدتکوتاه منافع
 یهداخاظواده  گدرید  بده  یازیامت  هرگوظه  یاعطا  بدون  تواظستیظم  یو  گرید  عبارتبه.  داشت  خاناهللامان

 قددرت و ظفدوذ از لیدوک خاظدان  شد،  گفته  کهببرد. همچنان    شیپ را    یریامر خط  نیبزرگ سنندج، چن
 یکس کردستان  تمام  »در:  سدیظویم  یباباظ  رستم  ابن.  بود  برخوردار  اردالن  قلمرو  سراسر  در  یادیز  اریبس
 «یظگشدت شدانیرهنما و رخواهیخ شان،یعطا بذل سبببه ای و ظباشد، شناریاظد شانیا  صولت  از  که  ظبود
 چهدار قتدل از بعدد یحت آظکه خاصه ظبود؛ یآساظ کار آظها برداشتن انیازم  نیبنابرا  ؛(59  :1366  ،ی)باباظ
 ظددام بدده لیددوک خاظدددان از یفددرد بدده مجدددداً را وکالددت منصددب خدداناهللامان گ،یدبیمحمدرشدد پسددر

 بده  ظفر،  چهار  نیا  قتل  عواقب  و  هانهیهز  از  یبخش  رونیازا(.  86:  2536)اردالن،    سپرد  گیبمیمحمدرح
 .گشتیبازم  کردستان در آظها  یخاظداظ  و یخاظوادگ  گاهیپا

 سدبببه  قاجدار  دربدار  غضدب  و  خشم  از  ستیبایم  ژهیوبه  خاناهللامان  ،یداخل  یهانهیهز  براما عالوه
 منروربده  بدرادراظش  و  گیدبیفتحعل  کده  یزمداظ  آظکده  حیتوضد.  باشد  شده  شناریاظد  ظفر  چهار  نیا  قتل
 تختیپا  یراه  خود،  از  دفاع  یبرا  و  باشتاب  زیظ  اردالن  حاکم  رفتند،  تهران  به  خاناهللامان  عزل  و  تیشکا
 اسدترخاص و ظمدوده شدکشیپ  عرض ظهان »در خاناهللامان شد،  جادیا  سازش  آظها  انیم  آظکه  از  بعد.  شد
 در  یسداماظ  که  فتندیب  اقتدار  از  الجملهیف  شانیا  که  نقدریا  جز:  فرمود  رانیا  شاهنشاه  فرموده،  آظها  هیتنب
 ظکدال و عتداب مدورد ،یبرساظ بستگاظشان و خود به یجاظ تیآزارواذ اگر. دهمیظم رضا  شود،  دیپد  تو  کار
 جدز  کده  خدورد  سدخت  یسوگندها  الملورملک  حضور  در  خاناهللامان.  ییایظ  آزاد  یعذر  چیه  به  و  ییآ

 (.59: 1366  ،ی)باباظ  د«یظنما  رفتار شانیا  با سلور  عدم  اظدر
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 از  را  برادراظش  و  گیبیفتحعل  تنهاظه  قاجار،  شاه  حیصر  دستور  برخال   خان،اهللکوتاه سخن آظکه امان
بدا  یاسدیبدا اظجدام ازدواج س خداناهللامان کده نجاستیا. بود رساظده قتلبه را هاآظ بلکه کرده، برکنار  کار

 و  دهیبرکشد  را  یریدوز  خاظددان  اردالن،  قلمرو  داخل  در(  الف:  دیرسهمزمان به دو هد     ،یریخاظدان وز
خدالص  دکننددهیو تهد بیدخاظدانِ همواره رق نیاز شرّ ا گوظهنیبد و  کرد  لیوک  خاظدان  نیگزیجا  را  آظها
در   لیدخاظددان وک  عدام(، خود را از عواقدب قتلیریوز  خاظدان)بزرگ    ریوز  رزااحمدِیم  یاری  به(  ب  شد؛

 .دیبخش  ییدربار قاجار رها
 سدفارش  را  رسول  و  ظوشته  یاظامه  ،بود  تهران  میمق  اوقات  آن  در  که،  ریوز  رزااحمدِیم  به  خاناهللامان
 بدود، تو داماد گیبو برادراظش را کشتم و اگر ظصراهلل لی[ وکگِیبیفتحعل]»:  دیبگو  رزااحمدیم  به  که  کرد
 و بلندد مراتدب بده را تدو اوالد و فرزظددان  و  دارمیدخر  خود  من  را  شما  دختر  و  منم  او  یجا  در  اکنونهم

 در  شدما  اسدت  آن  بهتدر.  شدوظدیظم  زظدده  کشتگان  است،  شده  کار  نیا  حال.  دهم  ارتقا  ارجمند  مناصب
 را  خدود  توان  تمام  رزااحمدیم(.  61:  1366  ،ی)باباظ  «یاوریب  اصالگ  به  را  عمل  نیا  دولت،  یایاول  خدمت

 تیددرظها  تواظسدت  صدراعرم،  عِیرزاشفیم  با  یزظیرا  با  و  گرفت  کاربه  قاجار  دربار  در  مسئله  نیا  حل  یبرا
 اسدت؛  کتمانرقابلیغ   موضوع،  نیا  در  ریوز  رزااحمدیم  ظقش.  برهاظد  عامقتل  نیا  عواقب  از  را  خاناهللامان
: 1366) یباباظ. شدیظم دهیبخش قاجار  شاه  یازسو  هرگز  خاناهللامان  بساچه  ظبود،  او  یهمکار  اگر  چراکه

»سدخت برآشدفت و  ،شدد بداخبر گیدبیمحمدرشد فرزظددان قتل از شاهیفتحعل که یزماظ دیگویم(  62
بدود در   یکه چند سدال  ر،یوز  رزااحمدیم  مسلماً.  د«یظما  عزل  حکومت  از  را  خاناهللسوگند خورد که امان

 داشدت یقربد و ارج دولدت  یایاول  ظزد  و  کرده  دایپ   یورسمشده و ظام    یاظیدربار تهران مصدر خدمات شا
 چده. اسدت کدرده فدایا شداهیفتحعل یرأ  رییدتغ  در  یمهم  اریبس  ظقش  ،(180-181:  1375  ،یسنندج)
 ازدواج شدنهادیپ  بده سدتیبایم پاسخ در بود؟ شده خاناهللامان به  کمک  یبرا  رزااحمدیم  محرر  یزیچ

 شددیم یریدوز خاظددان دنیبرکشد بده منجر ،یازدواج نیچن نکهیا و کرد  اشاره  او  دختر  با  خاناهللامان
 بده  یاسدیس  ازدواج  ۀوعددبدا    خداناهللامان  نیبندابرا  ؛(شد  خواهد  پرداخته  آن  به  ادامه  در  و  شد)چناظکه  

 شدد  موفد،  یو.  ابدی  دست  خود  منافع  و  اهدا   به  مدتکوتاه  در  تواظست  آن،  به  عمل  و  ریوز  رزااحمدیم
 حکومدت  تدر،عمل بپوشاظد و از آن مهم  ۀجام  ،لیوک  دردسرساز  خاظدانِ  مجازات  بریمبن  ،خود  یآرزو  به

 اریبسد  هدد   دو  نیدا  به  یابیدست  مسلماً.  بماظد  امان  در  قاجار  شاه  غضب  و  خشم  از  و  کند  حفظ  را  خود
 ازدواج  نیظخست  را  آن  توانیم  رونیازا  ؛بود  رممکنیغ   ،یریوز  خاظدان  با  یاسیس  ازدواج  اظجام  بدون  مهم،
 داظست. یقمر  زدهمیحاکمان اردالن در قرن س تِیپراهم  یاسیس

خسدروخانِ ظاکدام، حاصدل ازدواج   ،منتفدع شدد  یاسیازدواج س  نیکه از ا  ،عضو خاظدان اردالن  گرید
 اواخر در خاناهللامان آظکه حیتوض. بود(  64:  1366  ،ی)باباظ  ریوز  رزااحمدِیم  دختر  با  خاناهللامان  یاسیس

 را  کردسدتان  ابدتیظ  خلعدت  و  فرمان  و  رفت  قاجار  شاهیفتحعل  دربار  به  انیشا  یایهدا  با.  ق   1222  سال
بدود کده پسدران   یعدی(. طب381:  1379کدرد )مدردو ،    افدتیدر  ،خانمحمدحسن  ،ارشدش  پسر  یبرا
. رظددیبگ  کاربده(  ظاکام)خسروخانِ    خود  ۀخواهرزاد  یِنیظشبرتخت  یبرا  را  خود  توان  تمام  ریوز  رزااحمدِیم
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 معطدو   را  خدود  توجهدات  جیتدربه  خاناهللامان  که  بود  هاآن  یهاتالش  ۀجیدرظت  که  کرد  تصور  توانیم
 یعیطورطببدده کددار، نیددا بددا و ظمددود یخواسددتگار او یبددرا را قاجددار شدداه دختددر: کددرد خسددروخان
 ظاکدام  خسدروخانِ  جدهیدرظت  کدرد؛  وادار  راه  نیدا  در  شدن  کشته  و  خود  هیعل  امیق  به  را  خانمحمدحسن

 طوربده  ،یریدوز  خاظددان  بدا  اردالن  خدانِاهللامان  یاسدیس  ازدواج  نیبنابرا  ؛شد  اظتخاب  نیجاظش  عنوانبه
ازدواج منتفدع  نیداز ا زیبه ظفعِ خسروخانِ ظاکام شد و او را ظ  ینیمعادالت جاظش  رییسبب تغ  میرمستقیغ 

 ساخت.
 بلکده  ظنمدود،  ر   بارهکیبده  ازدواج  نیدا  بیدمعا  کده  سداخت  خاطرظشان  دیباابتدا    در:  يمنف  جینتا
 خاظدان  نیا  گفت  توانیم  درواقع.  گشت  آشکار  یریوز  خاظدان  ظفوذ  و  قدرت  شیافزا  با  همزمان  و  جاًیتدر
 عیوسد شکل در یابیسرگرم قدرت ،ظاکام خسروخانِ ۀدوردر سراسر   زیو ظ  خاناهللامان  حکومت  اواسط  از
 نیدا  مددتکوتاه  مندافع  از  هااردالن  یبرداربهره  ۀدورآن را    توانیم  که  ستیابرهه  همان  نیا  و  بودظد  آن

 نیدا  یمنفد  یهاجنبده  خان،یرضداقل  ۀدورداظست؛ اما در درازمدت، و به طورمشخص از    یاسیازدواج س
اردالن منجدر گشدت. در ادامده  ۀسلسدل اضدمحالل عوامدل نیترمهم از  یکی  به  و  شده  آشکار  یابیقدرت
 .شد خواهد پرداخته آن یمنف یهاجنبه  تیظهادرو  یریخاظدان وز  یابیقدرت روظد به طورمختصربه

. بندا بده قدول افدتی یبلندد گداهی( جارزااحمدیم ۀ)برادرزاد میرزاعبدالکریم ژهیوبه ،یریاز خاظدان وز
 سؤال  و  خطاب  یرو  غالباً  کهیطوربه  ظبود،  میرزاعبدالکریم  مقدار  و  مرتبه  خاناهللامان  در  را  »کس  یباباظ
: دظدیرسد  اردالن  حکومدت  وزارت  بده  زیدظ  رزااحمدیپسران م  .(62:  1366  ،ی)باباظ  بود«  یو  با  جوابش  و

 ریدوز کده اهلل،تیدعنا رزایدم( ب(؛ 402: 1344)روظد،،  شدد خداناهللامان ریدوز  که  رزاعبداهلل،یم(  »الف
خسدروخانِ   ،اشخدواهرزاده  ریدوز  ابتددا  که  اهلل،رزافرجیم(  ج(؛  اظتشار  دست  در  ،یشد )منبر  خاناهللامان

 ریدوز کده اهلل،تیرزاهددایم( د(؛ 201-202: 1375 ،یسدنندج) شد خانیظاکام، و سپس پسرش رضاقل
 گدرید(«.  77:  1366  ،یبابداظ؛  393:  1379)مردو ،    شد  یثاظ  خانِاهللامان  برادرش  سپس  و  خانیرضاقل
( »الدف:  شودیم  اشاره  آظها  از  یبرخ  به  که  دادظد  اختصاص  خود  به  را  یمهم  مناصب  زیظ  خاظدان  نیا  افراد
 یقلداهلل  رزایدم(  ب(؛  219:  1946)مسدتوره،    یثداظ  خدانِاهللامان  رِیوز(،  اهللتیرزاهدایم)پسر    رزاجعفریم

 یثداظ  خدانِاهللامان  رِیدوز  محمدرضدا،  رزایم(  پ(؛  جا)همان  یثاظ  خانِاهللامان  ریوز(،  اهللتیعنا  رزایم)پسر  
اشداره   یریدوز  خاظددان  افراد  »وزارتِ«  منصب  به  صرفاً  نجایا  در  که  شود  توجه(.  222:  1346)مستوره،  

 ۀواظخاظدید بدر اسدتیر کردسدتان، بلوکاتِ بر حکومت)ماظند  زیظ یگرید مهم مناصب هاشد، حال آظکه آظ
 .داشتند اریدراخت(  یقشون ظرام  یفرماظده  و  ه،یعدل

 کندارِ  در  اردالن،  حکومدت  مناصدب  نیتدرمهم  و  نیباالتر  به  آظها  دنیرس  و  یریوز  خاظدان  یابیقدرت
 نجدایا در. بازگذاشت امور در مداخله یبرا را هابا حاکمان اردالن، دست آظ  کشانیظزد  یشاوظدیخو  ظسبت
اردالن منجر شدد، در   ۀسلسل  اضمحالل  عوامل  از  یکی  به  تیدرظها  که  را،  آظها  یمنف  مداخالت  اختصار  به

 :شودیم ذکر ظموظه  دو  گروه، هر یبرا  و کرده یبندسه گروه دسته
 خاطرظشدان را یمهمد اریبسد ۀظکتد ،گوظداگون یهاسلسدله خیتدار بر یمرور: مردم  بهنسبت( الف 
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 یریگموضدع  یحکدومت  کدارگزاران  و  عمّدال  هیدعل  ظدرتبه  اریبس  مردم  ۀعاماست که    نیو آن ا  سازدیم
 تئدجر  مدردم  و  افتادیم  یعدالتیظلم و فساد و ب  ۀبه ورط  یاگر حکومت  گرید  عبارتبه  ؛کردظدیم  حیصر
 ظشداظه  را  امپراتدور  /  پادشداه  /  حاکم  /  سلطان  خودِ  ماًیمستق  کردظد،یم  احساس  خود  در  را  مخالفت  انیب
 موجب  یریوز  خاظدان  منصبانصاحب  یِاردالن، مداخالت منف  ۀسلسل  خیتار  از  یااما در برهه  ؛گرفتندیم

 نیظخست مستوره،. است شده ثبت وضوگبه منابع در  موضوع  نیا  و  شد  آظها  هیعل  مردم  حیصر  یسنگربند
 حکومدت یابتددا در  کردسدتان«  ی»اهدال  بدا  ریدوز  اهللِفدرج  رزایدم  ظلم  از  و  دارد  موضوع  نیا  به  را  اشاره
 مدردم یتیظارضا از آشکارتر یاظموظه ر،یز تیروا در(.  184:  1946)مستوره،    دیگویم  سخن  خانیرضاقل
 1280سدال  »در  :اسدت  شده  هئارا  شد،  قاجار  دربار  یازسو  او  عزل  به  منجر  تیدرظها  که  را،  وقت  رِیوز  از
 یوالد  یِحدالتیو سوءاعمال و ب  ریوز  یِمحمدرضا  رزایم  یاز کثرت ظلم و تعد  تی[ دوباره اهل والیقمر]
اعمدال   حیو قبدا  رید[ وزیِمحمدرضا  رزایم]  اتیاز علما و وکال به تهران رفته از تعد  یآمده، جمع  ستوهبه
بدوده و  رید[ وزیِرزامحمدرضایماز ] نیعارض لۀظا و  آه  و  ترلم  شتریب  کرده،  ادیزترلم    ی[ والخانِاهللامان]

و  ریرا وز یرشت یمستوف یزک رزایمحمدرضا را عزل و م  رزایم  شاهنیظاصرالد.  اظدشده  یعزل او را مستدع 
 («.137:  1384  ،یکردستاظ  ظگارِعیوقا؛  268:  1375 ،ی)سنندج  فرمودظد کردستان  ۀالیاالبیظا

 حفدظ  منروربده  یریدوز  خاظددان  اقدامات  و  هاتالش  از  یبخش  عتاًیطب:  بزرگان  گرید  بهنسبت(  ب
 یگرداظیرو  موجبات  درازمدت  در  تواظستیم  و  بود  کردستان  باظفوذ  یهاخاظدان  گرید  ضرر  به  خود،  گاهیپا
 از  گیدباهللامان(  1:  گدرددیبرجسته اشداره م  ۀظموظ  دو  به  نجایا  در.  شود  اردالن  حکومت  از  هاخاظدان  آن

 امدان او به یوالداد شکست خورد.   یکه رو  یکرد، اما در ظبرد  امیق  یوال  خانِاهللامان  هیعل  لیوک  خاظدان
 رزاید»م  شدهر،  بده  بازگشدت  ریمس  در  اما  کردظد؛  حرکت  سنندج  سمتبه  همه  و  فراخواظد  خود  ظزد  و  داد
 وارد  اقتددار  و  عدزت  نیدا  بده  گیدباهللامان  اگر  که  کرد  عرض  و  آمده  یوال  ظزد  ریوز  اهللِفرج  رزایم  بنفتاگ

 و  تواظستیظم  را  آظها  سخن  تمرد  لکن  و  شد  متفکر  یلخت  یوال.  بپوش  من  یظوکر  از  چشم  بشود،  سنندج
 ،ی)بابداظ کشدتند را یوروز 18 از بعدد. برداشتند گیب اهللامان سر  از  کاله  و  کمر  از  ریشمش  بفرمود  ظاچار

بداظفوذ کردسدتان در   یهدااز خاظواده  گدرید  یکی(  2(«؛  227-228:  1375  ،یسنندج؛  79-78:  1366
 یخدوب روابط هابا آظ زیظ ریوز یرزامحمدرضایم یحت و بود  یگیبوانید  ۀخاظواد  ،یقمر  13  ۀسد  دوم  ۀمیظ

کاسته شود.   هایگیبوانید  قدرت  از  ستیبایم  که  دظدیرس  جهیظت  نیا  به  جیتدربه  حاکم  و  ریوز  اما  داشت؛
 تشیحمدا از  بود،  یگیبوانید  یعل  رزارضایم  حافظ  و  یحام  هاکه سال  ،ریوز  یمحمدرضا  رزای»م  تیظهادر

 (.85-89:  1366  ،ی)باباظ شد« همداستان  یوال  با  او، حبس و  دیق  در و  دیکش دست
در امدان  هدایریوز یاز مدداخالت منفد زیداردالن ظ حداکم خاظددان: اردالن  خاندانِ بهنسبت( پ 

 هدایریوز  یابیقدرت  یابتدا  با  مصاد   باًیتقر  ظاکام  خسروخانِ  و  خاناهللامان  حکومت  ۀدورظماظدظد. البته  
 یبرا یریدست خاظدان وز نیبودظد؛ بنابرا زمایاز قدرت و کار  یسطح  یهر دو حاکم دارا  برآنعالوه  و  بود

خاظددان   ییکدرد: از سدو  رییدکامالً باز ظبود. با مرگ خسروخانِ ظاکام، اوضاع تغ  یمداخله در امور حکومت
)پسدر خسدروخانِ ظاکدام( در  خانیرضداقل گدرید یکدرده بودظدد و از سدو  تیدقدرت خود را تثب  یریوز
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 ببنددد؛  هدایریوز  مدداخالت  بر  را  راه  بتواظد  که  ظبود  یوسالسن  در  عتاًیطب  و  دیرس  حکومت  به  یسالگده
 بده سال نیا در. گرددیبازم. ق  1258 سال به مورد، نیترمهم(  1:  بودظد  مخرب  اریبس  گاه  که  یمداخالت
محمودپاشدا   یرا برا  هیماظیمأمور شد با سپاه کردستان حکومت سل  خانیرضاقل  قاجار،  محمدشاه  دستور
 آن بده مندابع در کده یلیدال به  بنا  د  ریوز  اهللِتیرزاهدایم  و  خانیرضاقل  ۀرابطقبل،    ی. چندردیگبازپس  
 رزایدم ظبرد، از بازگشت از بعد بود گرفته  میتصم  اردالن  حاکم  و  دهییگرا  یرگیت  به  د  است  ظشده  یااشاره
بده  ظبدرد نیدا  در  اردالن  یِوالد  اگدر  بود  مطمئن  که  ریوز.  کند  مجازات  را  رزاجعفریم  پسرش  و  اهللتیهدا

 ،یو  ۀخدعد  اثدربرجان او و پسرش در خطر است، در ظهان با سپاه دشمن متحدد شدد و    برسد،  پیروزی
 نیدا یامددهایپ . شدد سدنندج وارد یبددظام بدا خانیخورده و رضاقل  یکردستان شکست سخت  یروهایظ

 اهللتیهدا  رزایم  و  کرده  خلع  کردستان  حکومت  از  را  او  قاجار  شاه:  بود  دیشد  اردالن،  حاکم  یبرا  شکست
 یریوز  خاظدان  از  یفرد  اردالن،  ۀسلسل  خیبار در تار  نیاول  یبرا  گرید  عبارتاو کرد؛ به  نیمذکور را جاظش

 ،یکردسدتاظ ظگدارعیوقا؛ 218-224: 1375 ،ی)سدنندج گرفدت دسدتمداه قددرت را در هجدده  مدتبه
 اظدتیخ بده شدعر، قطعده دو در شاعر  خانِیقلنیحس(.  312-313:  2536  واتسن،؛  126-125:  1384

 ۀظکت(. 192-196: 1344)روظ،،  است کرده  اشاره  او  ماهۀهجدهظبرد و حکومت    نیدر ا  اهللتیهدا  رزایم
 و عدزل بدابود کده حکومدت قاجدار   یبار  نیظخست  نیا  دهه،چهار  آن است که بعد از حدود    تیحائزاهم
 در یمرکدز دربدار مدداخالت بدر یآغداز را آن تدوانیم یظوع بده  و  کردیم  دخالت  اردالن  حاکمان  ظصب
 و اضمحالل  عوامل  نیترمهم  از  یکی  به  تیظهاکرد که در  یابیحاکمان اردالن ارز  یاپ یپ   یهاوبرگشترفت
 کده  خانیق.(، رضداقل  1264قاجار )  شاهنیظاصرالد  سلطنت  یابتدا  در(  2  شد؛  منجر  سلسله  نیا  سقوط
 کدرد؛ رواظه دربار به شکشیپ  و هیهد با  را  یریوز  خانِیاللهقل  رزایم  بود،  دهیرس  اردالن  حکومت  به  دوباره
 یی)صددراعرم شداه قاجدار( بددگو ریدرکبیام خانیتق رزایم ظزد در خانیرضاقل از تواظست تا  مذکور  فرد

دربار تهران  جهیدرظت ؛کرد یعثماظ یاتحاد با امپراتور یبا قاجار و تالش برا  یکرده و او را متهم به دشمن
واگدذار کدرد  ،یثداظ خانِاهللامان ،برادرش به  را  کردستان  حکومت  و  داده  خانیرضاقل  ۀدوباربه عزل    یرأ

 .(83-84:  1366  ،ی)باباظ
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 قاجار  یسلطنت  خاندان   با  ازدواج
 خانمجهانحُسن  با  ناکام  خسروخانِ  ازدواج
 قاجدار یسدلطنت خاظددان بدا اردالن ۀسلسدل  یاسیس  یهاازدواج  از  مورد  دو  ادامه  در: مدتکوتاه منافع

 اردالن  خداناهللامان:  خاظمجهانحُسدن  با  ظاکام  خسروخانِ  ازدواج  ظخست.  گرفت  خواهد  قرار  یموردبررس
 شاه.  دیظما  یخواستگار  خسروخان  پسرش  یبرا  قاجار  شاهیفتحعل  دختر  از  تا  رفته  تهران  دربار  به  شخصاً
: 1946)مستوره،    شد  گذاشته.  ق   1237  سال  یبرا  ازدواج  قرار  و  داد  مثبت  پاسخ  او  درخواست  به  قاجار

 کدامالً  زباظداظشیم  یبدرا  ازدواج  نیا  از  خاناهللامان  یاسیس  هد (.  194:  1375  ،یسنندج؛  167-166
ظدوع   کید  ۀواسدطبه  تا  خواستهیم  خاناهلل»امان:  سدیظویم  یعضد  خیتارکه مؤلف    یاگوظهبه  ؛بود  روشن

بده دامدن ملدک مدوروم و موقدع   گانیو همسدا  نیدسدت مجداور  ران،یدمخصوص بدا شاهنشداه ا  وظدیپ 
 احبداب دل/  مدونیم ماه و آفتاب قران)=  یتیب قرائت با زیظ شاهیفتحعل ظشود؛ دراز اردالن  یگذارفرمان

(. 80  :1376)عضددالدوله،    ظهداد«  دییدتأ   مُهدر  او  یاسدیس  ازدواج  درخواسدت  بدر(،  ُپرخون  و  شاد  اعدا  و
 کده  یزمداظ.  شدود  منددبهره  یاسدیهدد  س  نیشخص خسروخان بود که تواظست از ا  نیا  گفت  توانیم

 زد  امیدق  بده  دسدت  ترکوچک  برادر  محتمل  ینیجاظش  هیعل  واقع  در  و  پدر  هیعل  خانمحمدحسن  برادرش
 و  خدط  بده  السدلطنه،بیظا  یرزایم  »عباس:  شد  مواجه  قاجار  دربار  تیحساس  و  واکنش  با(،  ترنییپا  :)ظک
. دیظبخشد  یادهیدفا  کده  ظمدود  صادر  خانمحمدحسن  به  حتیظص  و  خیتوب  بر  یمبن  یرقم  مقام،قائم  اظشاء
 تدالش  نیدا  که  شد  رواظه  استمالت  و  داللت  به  ،یشاطرباش  خانیباباعل  قاجار،  شاهیفتحعل  ازجاظب  سپس

)مدردو ،  گشت« رواظه پسر جنگ به  داده،  فرمان  سپاه  یآورجمع  به  خاناهللامان  ظاچار.  بود  جهیظتیب  زیظ
 ،یوالد  هیعل  یداخل  یاظیطغ  بروز  سبببه  که  است  اردالن  خیتار  در  بار  نیظخست  نیا(.  385-384:  1379
 نیدا  شاهیفتحعل  و  رزایمعباس  مسلماً:  است  روشن  زیظ  آن  لیدل  و  شودیم  دهید  تختیپا  مقامات  واکنش
 .اظدکرده ریتفس خود  داماد  هیعل  دیتهد را انیطغ

 یازاتیدپادشاه قاجار برخوردار گشدته و امت  یاز موهبت داماد  گریخسروخان در اواخر عمر خود بار د
 انیدم  در  نیهمچند  بلکده  کردسدتان،  در  تنهاظده  را  او  یبداال  منزلدت  و  قدر  تواظستیظمود که م  افتیدر
 ونیقطعه تمثدال همدا  کی  شاهیفتحعل  ،یقمر  1248  سال  »در:  سازد  گرجلوه  خود،  همگنان  از  یاریبس

قدر  صیو در آن زمان مخصوص شاهزادگان اعرم بوده، محض تشخ  یدولت  ۀخاص  ازاتیکه عبارت از امت
اعطدا و بده   ی[ بده توسدط فخرالدولده بده افتخدار خسدروخان والدیمصاهرت ]=داماد  نییو منزلت و تب
 «ظمدود ممتداز و مخاطب «ی»ظواب خطاب به عرام، شاهزادگان سلک  در  را  او  و  اظدفرموده  فادیکردستان ا
مصداهرت   سدببخسدروخان به  کده  شودیم  مالحره  یروشنبه  قطعه  نیا  در(.  208:  1375  ،ی)سنندج
 یبدرا یااظدازهبه ونیهما تمثال ظشان ون؛یهما  تمثال  افتیدر(  الف:  دیآیم  ظائل  افتخار  دو  به  ،[ی]=داماد
 غیددر  یاقددام  چیهد  از  آوردظشدسدتبه  یبرا  که  بود  ارزش  و  تیاهم  یدارا  یحکومت  کارگزاران  و  عمال
 کمالوظد، و  بنکدار  دی)س  گذاشتندیظم  کم  اظشیاطراف  و  شاه  به  فراوان  مال  بخشش  و  بذل  درو    کردظدیظم
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 و  هیصدفو  عهدد  رانیدا  در  »ظدواب«  عنوان  که  است  ذکر  انیشا  ؛یظواب  خطاب  افتیدر(  ب(؛  101:  1398
 (.22772:  1377)دهخدا،   است  شدهیبه شاهزادگان و گاه خود شاهان اطالق م  ،قاجار

ق.   1250  ۀدهداز همدان    یامسئله  نیچن.  مقامات  وظصبعزل  در  آشکار  ۀمداخل(  الف:  يمنف  جینتا
بده دو مدورد آن اشداره  نجای. در اشودیم مشاهده منابع در آن یردّپا زیظ بعد ۀدهتا دو    یآغاز شد و حت

 همبده ریدوز اهللِرزافدرجیم بدرادرش و نیام اهللِتیهدا رزایم ۀاظیمق.    1255( »در حدود سال  1:  شودیم
ــ  بــه را امــورات و نداشــته ریوز به يتوجه و بود نیام  به لیمتما  خانمجهانحُسن.  خورد   نیام

 1256  سدال  در  ،ینیظشدو پس از دو سده مداه گوشه  گرفته  کناره  کار  از  ریوز  ناچار.  کرديم   واگذار
: 1379)مدردو ،  گــردديم   صادر  نیام   نام  به  وزارت  فرمان  ه، یوال  یتقاضا برحسبو    گدذردیمدر

بده   هیعدل  ۀواظخاظید  لیتشک  شاهنیظاصرالد  یقمر  1275  سال  »در(  2(«؛  گان استتأکید از ظگارظد  393
 نیّمعد هدایگیبوانیمقدرر شدده بدود د  اتیدوال  یکرده و برا  ریجواظش  ۀمعتمدالدول  خانِیعباسقل  استیر

 هیّدحاللفدظ،  نیدا ۀترجمدلقدب و  نیمشهور به ا  یعنیبود،    الوزارهبیظاموقع    نیدر ا  یابو  مرحومشوظد.  
 یکردستان با مرحدوم پددرم بدود و ثدروت و ملدک و مکتبد  اتیتام مال  اریو اخت  ه،یمال  ریمعاون وز  یعنی

بده   واظخاظدهید  استیر  یبرا  یخارج  نکهیبود. محض ا  دهیپارچه امالر معتبر خر  نیو چندفراوان داشت  
مقام به او   نی[ پدرم را به تهران فرستادند و اخانمجهانحُسن]  هیوال  بیتصو  به  د،یایکردستان ظ
 در  هیدوال  آشدکار  دخالت  مثال،  دو  هر  در(.  است  گانظگارظد  از  دیتأک؛  31:  1382  ،یگیبوانی)د  داده شد

 کدده شددودیم دهیددد تیددبااهم ۀظکتدد نیددا دوم مثددال در ژهیوبدده م؛یکنیمدد مشدداهده را هاوظصددبعزل
 برخدوردار یقددرت و ظفدوذ آظچندان از هندوز خسروخان، شوهرش  مرگ  از  بعد  سال  25  خاظمجهانحُسن
 .کندیم اظتخاب واظخاظهید یتصد یبرا را خود موردظرر  فرد که است
 و  مقامدات  وظصدبدخالت شاهدخت قاجدار بده عزل  :حاکمان ونصبعزل  در  آشکار  ۀمداخل(  ب 

 ۀمدیظاز حددود    خاظمجهانحُسدن.  دیرسد  زیدظ  یوالد  /  حداکم  خدودِ  بده  و  ظماظد  محدود  یادار  کارگزاران
 خیتار نیمسئله سبب شد از ا نیو هم 1ظداشت خانیرضاقل  پسرش  با  یخوب  ۀاظیمق. به بعد،    1250ۀده
 یداخل  منابع  در  امور  نیا  از  ظموظه  دو  نجایا  در.  کند  فایا  ظقش  خود  پسر  ۀچندبار  یهادر عزل  یحت  یگاه
ق. 1257 سدال حددود از خانیرضداقل پسدرش و خاظمجهانحُسدن ۀاظدیم»( 1: شدودیم  ذکر  یخارج  و

. ق   1262  سدال  در  خانیرضداقل  ،مادر زیآم نوشتجات مخالفت ۀجیدرنتشد و عاقبت    رهیت  رفتهرفته
 حددود  در  خاظم،جهانحُسدن]  ی»و(  2(«؛  است  ظگارظدگان  از  دیتأک؛  194:  1946)مستوره،    دیگرد  عزل
 یجابده  را  یثاظ  خانِاهلل[ امانگرشید  پسررا از حکومت برکنار و ]  رزایمی.[ پسرش رضاقلق   1264  سال
 («.152: 1358  کف،ی)چر کرد منصوب او

(، انیدوال و مقامدات وظصدبعزل در مداخله)=  شد اشاره آن به باال در که  یموضوع   دو  درباب  ملأ با ت
 مددتبه کم)دسدت که بود خاظمجهانخودِ حُسن نیا قتیکه در حق د،یرس گزافه ۀجیظت نیبه ا  توانیم
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 مندابع کده میریبگ درظرر  اگر!  کردیم  حکومت  کردستان  بر(  میرمستقیغ   ای  میمستق  صورتبه  سال،  چند
 هدم راهیدب چنددان یایریگجدهیظت نیچند گاهآن  اظد،داشته  یاشارات  موضوع  نیا  به  زیظ  یخارج  و  یداخل
 کمدال  بدا  شخصداً  کردسدتان  در  هاسدال  خاظمجهان»حُسدن:  سدیظویم(  29:  1376)  عضدالدوله.  ستیظ

 سداب، یوالد ۀزوجدسدنه،  »حداکم: دیدگویم(  152:  1358)  کدفیچر.  اسدت«  کدرده  حکومت  استقالل
  حکومــت  در[ خاظمجهانحُسن]»: سدیظویم( 183)ص  گرید ییجا  در  سندهیظو  نیهم.  بود«  کردستان

 و خدال  عمدل کید  و  بدود  شده  یظاش  او  از  قاعدهیب  و  خال   یکارها  ،خود در شهر سنندج ۀمستقل
 خدرج ورسماسم بدون العادهرا به مصر  فوق   وانید  اتیهزار تومان مال  80بود که    نیآن زن ا  مباالتیب

 مصدر »  زیدو ظ  «هیوال  ۀمستقل  حکومت»اشاره به    ت،یروا  نیاست(«. در ا  ظگارظدگان  از  دی)تأک  بود  کرده
 .است توجهقابل اریبس «او یسوزا وانید  اتیهزار تومان مال  80 ۀضابط  بدون

ــ   جینتــا  و  مــدتکوتاه)منافع    خانم  يطوب  با  خانيرضاقل  ازدواج  و  خاظمجهانحُسدن:  (يمنف
 حکومدت  بده  پدر  مرگ  از  بعد  خانیرضاقل  ظام  با  آظها  از  یکی  که  شدظد  یفرزظداظ  صاحب  ظاکام  خسروخانِ

او   یبدرا  ،داشدت  ظدام  خداظمیکده طوب  ،را  قاجدار  محمدشداه  خدواهر  ق،  1252  سدال  در  مدادرش.  دیرس
: 1384  رزا،یدم  ری؛ جهداظگ184-185:  1946ازدواج اظجدام گرفدت )مسدتوره،    نیدظمود و ا  یخواستگار

 ظشدان  وضدوگبه  موضدوع  نیا  و  است  سالهدوازده  زمان  نیا  در  خانیرضاقل  آظکه  توجهجالب  ۀظکت(.  279
با ازدواج پسدرش  داشته تالش خاظمجهانحُسن درواقع م؛یهست روروبه یاسیکامالً س یبا ازدواج  دهدیم

را در کردسدتان   یحکدومتش را اسدتوارتر کدرده و ظفدوذ خاظددان شداه  انیدبن  ران،یبا خواهر شاه وقت ا
مدادر و  یهاتیحما از چهاگر و بوده، سالهده حکومت  به  دنیرس  هنگام  خانیرضاقل  رایز  ؛دیظما  ترپررظگ
 یبدرا  یاحتمدال  دیدتهد  هرگوظده  تواظسدتیم  یازدواجد  نیچندبرخوردار بود،    یریخاظدان وز  یتا حدود
 .بردارد انیماز  ،کیظزد  یهاسال در  کمدست را، یو حکومت

 پسدرش  و  خاظمجهانحُسدن  انیدم  روابدط  یمددت  از  بعدد  شدد،  ذکدر  زیدظ  تدرشیاما هماظگوظه کده پ 
 یثداظ خدانِاهللامان ،از حکومدت پسدر دوم خدود  کرد  تالش  جیتدربه  یو  و  دییگرا  یرگیت  به  خانیرضاقل
 را  خدود  تالش  تمام  خاظمیطوب  ،یاهنگامه  نیاست در چن  یعیکند. طب  تیحما  ،(خانغالمشاه  به)ملقب  
 / خاظمجهانحُسددن انیدم رقابدت و تقابدل نیبندابرا ؛باشددد داده اظجدام شدوهرش حکومدت حفدظ یبدرا
منجدر  یو اختالفات داخل  یثباتیب  در  یگرید  عامل  به  خودْ  خاظمیطوب  /  خانیرضاقل  با  یثاظ  خانِاهللامان
 جیظتدا از مدورد چندد بده ادامده در .داد عکس ۀجیظت خاظمیطوب و  خانیرضاقل  انیازدواج م  در واقعشد.  
 .شد خواهد پرداخته ازدواج نیا  یمنف
 و کیدپ  خداظمیطوب ،یقمدر 1261 سال رجب  ماه  در  یثاظ  خانِاهللامان  دنیرس  حکومت  به  »با(  لفا
 است نیا  یهواخواه  ۀفیوظ  ؟کو  تتیحم  یعرب  آخر»فرستاد و به او ظوشت:    لیوک  گِیباهللامان  ظزد  یامیپ 
 «بشدود یوال خانِاهللامان یمعزول و تیوال یظرمیب یۀما دیشا د،یبکن تیدر وال یشورش لهیوس هره  ب  که

 بده سدنندج از ،یوالد کدردن رونیدب عدزم  به  و  آورد  گرد  یسپاه  گیباهللامان(.  226:  1375  ،ی)سنندج
-228: 1375 ،ی)سدنندج شدد کشدته اسارت از بعد و خورده شکست ظبرد  دانیم  در  اما  آمد  آبادحسن
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 .است مشخص یداخل  ظبرد و  ،یظرمیب  ،یدودستگ  جادیا در  خاظمیطوب  ظقش آشکارا نجایا در(.  227
 یبدود آن ظده تدو»مضمون ظوشت:  نیصدراعرم با ا دیِآقاس  رزایم  یبه حاج  یامهیرق  خاظمیطوب(  ب
از   شیبد  السدلطنهبیظا  مرحدوم  اوالد  بهظسدبت  مدن  یقلبد  ارادت  و  اخدالص  یفرمودیم  من  به  بارها  که
پدس   د؟یافرموده  جلوه  کاال  و  لباس  نیا  به  و  افتاده  واال  ۀرتبو باال از آن    ریاست؟ چه شد بدون ز  گرانید

 یزودبده کده داد ندانیاطم خداظمیشدد و بده طوب مانیاز کدرده پشد یجناب حاج  مه،یرق  نیاز وصول ا
 ،ی)سدنندج «ماه، به قول خود وفا کدرد  پنجو بعد از    دیظمایم  ضیتفو  خانیرضاقل  به  مجدداً  را  حکومت
 (.127-128: 1384  ظگار،عی؛ وقا229-228:  1375
 گرفدت،یم  یشتریب  روظ،  روزروزبه  او  کار  و  دیرس  یثاظ  خانِاهللامان  به  دوباره  حکومت  که  یزماظ(  پ 

 بلدور فرمان یچند از پس. ظوشتیم تهران به یوال امور در  اخالل  بریمبن  ییهاظامه  خاظمیطوب  شهزاده
 ش،یخو  هواداران  و  همراهان  با.  ق   1262  رمضانم  15  کشنبهی  روز  در  و  آمد  صادر  او  جهتبه  اسفندآباد

 بدا  تواظسدته  خداظمیطوب  کده  است  آشکار  فقره  نیا  در(.  200-201:  1946)مستوره،    شدظد  قسالن  وارد
 حکومدت  دل  در  را  یحکدومت  و  کدرده  افدتیدر  هواداراظش  و  خود  یبرا  را  اسفندآباد  بلور  ش،یهادخالت
 یبدرا  اظدتواظسدتهیبدزرگ و مهدم، بدالقوه م  یگروهد  همدواره  یعندی  نیا  و  دیظما  جادیا  یثاظ  خاناهللامان
 .باشند نیخطرآفر خاناهللامان
 

 ی ر یگجهینت
 قاجار و یریوز خاظدان دو با ،یاسیس ازدواج راهکار  از  استفاده  با  تواظستند.  ق   13  ۀسداردالن در    خاظدان

 یداخلد  انیمدع   یبرا  دنیکشوظشانخط  ل،یوک  خاظدان  یظابود  هد   با  هاازدواج  نیا.  ندیظما  برقرار  وظدیپ 
 دیشدا. دبو بخشجهیظت زیظ مدتکوتاه در و  گرفت  صورت  تهران  دربار  تیحما  از  یبرخوردار  و  همجوار،  و

 کمی  خانِاهللامان  همچون  یمقتدر  شخص  وجود  مدت،کوتاه  منافع  نیا  ظشستن  ثمربه  در  لیدل  نیترمهم
خود، خسروخان بدود. امدا مدرگ ظابهنگدام   نیجاظش  یمناسب برا  یبستر  کردن  فراهم  یبرا  او  اقدامات  و

 دو  هدر:  گر شددجلدوه  هداازدواج  نیدا  یمنف  جیظتا  جیتدربه  .بود  منافع  نیا  انیپا  بر  ایمقدمهخسروخان،  
 نیتدرو خاظدان قاجار(، به مهم  یریاظجام گرفته شده بود )= خاظدان وز  یاسیازدواج س  هاآظ  با  که  یخاظداظ
 و یشخصد مندافع  بده  توجده  آظهدا،  انیپایب  مداخالت  و  شده  لیتبد  اردالن  حکومت  در  یاسیس  گرانیباز

 عوامدل  نیتدرمهم  از  یکدی  بده  اردالن،  یاظیدپا  حاکم  دو  مداوم  یهاوظصبعزل  در  آظها  ظقش  و  ،یخاظوادگ
 بداظفوذ یهاخاظددان گدرید و بزرگدان زیدظ و  یعاد  مردم.  شد  منجر  سلسله  نیا  ییظها  سقوط  و  اضمحالل
 بودظدد  اردالن  حاکمان  یاسیس  یهاازدواج  بازظدگان(  هایگیبوانیدو    ها،یقادر  ها،لیوک)ماظند    کردستان

 بددون  تواظددیظم  یاسلسدله  چیهد  رایدز  ؛شدد  زیدظ  اردالن  ۀسلسل  لیآشپاشنه  درازمدت  در  مسئله  نیا  و
 خود ادامه دهد.   اتیبه ح یداخل  قدرتمند  یهاخاظدان  و مردم  یباظیپشت
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