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 ران،یا در متمرکز حکومت شیدایپ و مدرن دولت لیتشک از شیپ تا
 تید حاکم بدا  آندان ی رابطد   وی محلد  حکدا   ضدف   و قددر   زانیم

 حکومدت  قدر  کاهش ای شیافزا از مفکوسی تابف هموارهی مرکز
 آندان  تسلط وی صفو مقتدر دولت تأسیس با. آمدیم شمار ب ی مرکز

ی محلد  حاکمی ها خاندان ازی اریبس جیتدر ب  ران،یا مختل  نقاط بر
 مفمول،ی قاعده برخالف اما ؛شدند دهیکش ریز ب  قدر ی ک یار از

 بلکد   نشددند،  خدار   قددر  ی صحن  از تنها ن  اردالنی محل خاندان
 نید ا. افدت ی یصفود ریس ،یصفوی دوره نخستی م ین در قدرتشان
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 در قرارگدرفتن  بد   توج  با اردالن نیرنشیام دهند ک  می پژوهش نشان
 و هدداتددنش ازی ریددگبهددره بددا ،یعثمددان و رانیددا نیبددی مددرز تیددموقف
 بددا ،خطددر احسدداس و دیددتهد مواقدد  در دوطددرف نیبددی هددا یریدددرگ
 آندان  درمقابدل  را خدود  آن، بدا  موقت اتحاد و مقابل طرف ب  شیگرا

 .دیبخشیم تداو  را شیخو تیموقف و کردیم حفظ
 

   .کردستان  ،یصفو ،یعثمان ران،یا اردالن، امار : یدیکل واژگان
 

 مقدمه. 1
 ،ییفرمدانروا ی اصدل ی الگدو  متمرکدز،  دولت شیدایپ و مدرن عصر ب  رانیا ورود از شیپ تا

 ادامد    شداه رضا آمددن  کدار ی رو تدا  باسدتان  دوران از کد   الگو نیا براساس. بودی شاهنشاه
( تداب   شاهان) ا یوال و اال یا حکا  و رفتیم شمار ب  کشوری اصل حاکم شاهنشاه افت،ی

 کامدل  اسدتقالل  از ،شیخدو  فرمدان  تحدت  قلمدرو ی اداره دری و از اطاعدت  و تید تبف ضمن
ی دوره از شیپد ی هدا حکومدت  درمدورد  تمرکز عد ی کل اصل رشیپذ با. بودند برخوردار

 ،منداب   در آنچد   ای ید محلد  حکدا   وی مرکز حکومت روابط ک  کنیم یادآوری دیبا مدرن،
 ،یکلد  طدور  بد  . اسدت  نبوده سطح کی در و ثابت همواره شوند،یم خوانده  یالطواملوک

 شاهنشداه  قددر   با افدزایش . بودی مرکز دولت قدر  زانیم از مفکوسی تابف مناسبا  نیا
 هدم  آن تیموجودی گاهد و شیم کاست ی محل حاکم قدر  از ،یمرکز تیحاکم و( شاه)
 و سدت ا روهاین نیب روابط و قدر  منطق بر منطبق و مطابق ذکرشدهی الگو. افتادیم خطر ب 
نشدانگر   آن خدالف ی هدا نمون  و داردی همخوان زین رانیا خیتاری هاتیواقف با یادیز حد تا

 .هستندی دیگر در این مفادل  کنندهحضور عوامل تفیین
 قرار رو شیپ را نادر موارد نیا ازی کی  یصفوی دوره در اردالنی امرای حکمران خیتار

 ریسد ( اردالن امدار  ) یمحلد  قددر   و(  یصدفو ) یمرکدز  دولدت  روابط آن در ک  دهدیم
ی صفو دولت لیتشک از شیپ و ه.ق هشتم قرن در ک  اردالن امار . کندیمی ط رای گرید

 و قددر   زین  یصفوی سلسل ی ابیقدر  از پسی حت ،دهم و نهم قرون در ،بود کرده ظهور
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 بدرخالف   یصدفو ی سلسدل   بدا  هدا  آن روابدط . کدرد  حفدظ ی ادید ز حد تا را خود تیموجود
 مددوازا  بدد  اردالن امددار  قدددر . شددد لیتبددد میمسددتق قدددر ی رابطدد  بدد  ،سددابقی الگددو
ی ریسد  ،اول عبداس  شاه عصر انیپا تا سلسل  نیا تأسیسی ابتدا از ، یصفوی مرکز تیحاکم
 اول، عبداس  شداه  مدر   از پدس  ،یصفو دولت در ضف  بروزبا  مقارن اما ؛داشتی صفود
 نیبد  روابدط  در اتفداق  نید ا. افتداد  افول ریمس دری مرکز تیحاکم با همراه هم اردالن امار 
را ی عدوامل  اید  عامدل  دید با آن نیید تبی برا واست  نادری محلی هاحکومت وی مرکز دولت
 . است ساخت  فراهم را رمفمولیغی دهیپد نیا بروز اسباب ک  بیابیم

ی عدامل  چ  ک  است الؤس نیا ب  پاسخ و باالی مسئل  فهمی برای کوشش حاضر پژوهش
ی صدفو  دولدت  و اردالنی محلد  حکومدت  ضدف   و او  یدوره رمفمولیغ تقارن سازن یزم

 وی صدفو ی هدا  دولت نیبی ریدرگ و جنگ ک  است نیا قیتحق یاصلی  یفرض. است شده
 لید حا دولدت  کید  عندوان  بد   ،اردالن امار  گاهیجای ارتقا و تیاهم شیافزا باعثی عثمان
 حکومدت  ضدف  ی دوره در کد  ی ورتد امپرا دو روابدط  در تدنش  کداهش  و دشد یمد ی مرز
 .داشت دنبال ب  را ها آن نقش کاهش و اردالنی امرا گاهیجا تنزل ،ددا رخی صفو

 نقدش  و  یصدفو  دولدت  با هااردالن روابط اردالن، امار  موردی دردیجد های پژوهش
 دید ایدن پدژوهش،  ی  یزاو از کی چیه اما ؛است شده انجا ی صفو-یعثمان جنگ در ها آن

 بدا  مطالفد   مدورد ی دوره ازلحدا   آثدار  نید ا ازی برخد . اندد نداده قرار توج  مورد را موضوع
ی کلد  ب  ،موضوع ب  نگرشی  یزاو ازلحا  اما ؛دارندیی هایهمانند حاضر پژوهش موضوع
اثدر   « یصدفو  حکومدت  بدا  اردالن نینشد یوالد ی اسیس روابطی بررس»ی  مقال . هستند متفاو 

ی فد  اردالن امداره  دور» و( 6121ی )ندور  دونید فر وی رجففدر یم نیحسد  ،کجبداف  اکبر یعل
 (9169) پدور  ند  ییآ سدتار  و قائددان  اصدرر ، یخضدر  احمدرضا اثر «یالفثمانی الصفو الصراح
 و اردالن امدار   بدا ی صدفو  دولت مناسبا  نخستی مقال . ها هستند پژوهش ی این ازجمل 
در . دهدد یمد  قدرار  توجد   مدورد  رای عثمان وی صفوی هاجنگ در امار  نیا نقش دیگری
 قدرار  توجد   کانون در را اردالنی امرا اعتبار و گاهیجا ،متفاو ی کردیرو با حاضر پژوهش

 و کندیم  مدی ی ابید ارز آن بدر  رای عثمدان  وی صدفو ی هدا جندگ  مسدتقل  رید متر تأثیر دهیم، می
 .دهیم می ارائ   یصفو با ها اردالن رمتفارفیغ مناسبا ی برای حیتوض
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 یصفوی دوره در کردستانی شیالج سوق  تیاهم. 2
 سدرانجا   شدرق، ی سدو  بد  ی عثمدان ی ورتد امپرای طلبد توسدف   و رانید ا دری صفو دولت ظهور
 دشدت  در ق.ه 291 سدال  در نبدرد  نینخسدت . کدرد  فدراهم  را قدر  دو نیایی ارویرو اسباب

 ،یهجدر  ازدهمی قرن نخستی م ین و دهم قرن سراسر در ،پس آن ازاتفاق افتاد و  چالدران
 کد   دولدت  دو نیبد ی خصمان  روابط ،داریناپا و شکننده صلحی عهدنام  چند انفقاد باوجود

ی اراضد  و عدا   طدور  بد   نیکردنشد  مناطق. افتی ادام  شد،یم منجر نیخونی نبردها ب ی گاه
 تسدلط  کسدب  و ندداشت قرار هایریدرگ نیا کانون در خاص، طور ب  اردالن امار  ب  متفلق

 از کید هری روزید پ دری اکنندده  نیید تف نقدش  ،آن استحکاما  و قالع وی کوهستان مفابر بر
 لیوسدا  وی نظدام  امکاندا   تیمحددود  بد   توج  با مهمموضوع  نیا .داشت متخاصم نیطرف

 و کدرد ی امدرا  از گرفتنی اری بدون منطق ،ی ارتباطی ها راه دشواری و زمان آن ونقل حمل
ی ند  یدرزم ،یمدذهب  تفصدب ی واسدط   ب  اول لیاسماع شاه. دش ینم حاصل حدود آن ریعشا

 بد   قزلبداش ی امرا انتصاب در او استیس و اوردین دست ب ی چندان قیتوف کردی ساؤر جلب
 ،یسد یبدل) رهیجز و چمشگزک،  یکحصن، ازجمل  کردستان در مفتوح  مناطقی حکمران
 بددا هددا آن اتحدداد و  یصددفو از کردهددا یگردانددیروی بددرا را ندد یزم ،(611و  962، 911: 6131
 و مهدم  نقدش  کدرد  لیقبای ساؤر و امرا مساعد  و کمک ک ی طور ب  کرد؛ فراهمی عثمان

 (.31: 9111 اسکندر،) داشت چالدران نبرد در هایعثمانی روزیپ دری اکنندهنییتف
 از. رودیمد  شدمار  بد   کردستان در هایصفو استیس رییتر آغازی نقط  چالدران شکست

 و پسدر  ،طهماسدب  شداه . بردندد ی پی عثمان با جدال در کردها نقش تیاهم ب  ها آن ،پس آن
 بدا  مماشدا   قید طر از دیکوشد  اند  یگراواق ی استیس گرفتن شیدرپ با ،لیاسماع شاه نیجانش

 بدا  جددال  در را تشدان یحما آندان، ی مدوروث  حقدوق  ازی برخد  شناخت و کردی ال یقب رهبران
ادامد    هدم  طهماسدب  شداه  نانیجانش زمان در استیس نیا(. 16 :همان) آورد دست ب ی عثمان
 بدا  جندگ  در انیصدفو  دادنی اری درمقابلی محلی ها حکومت و هاامار  ازی برخ و یافت
 دولدت  نفدوذ  منداطق  ارچوبچد  در کد   افتندد ی را امکان نیا ،ها آن اد یس رشیپذ وی عثمان
 تید حما جلدب  منداف   از هدم  هدا یعثمدان . دهندد  ادام  خود خودمختار تیموجود ب  ،یصفو

. کنندد  جلب خود اردوگاه ب  را آنان ک  دندیکوشیمی مشابه طرق از و نبودند غافل کردها
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ی صدفو ی هاجنگ طول دری کردی ها امار  گاهیجا و تیاهم ک  شد سبب مذکور رقابت
 و تدنش  کد   یدازدهم ه.ق  قدرن  اولی مد  ین و دهم قرن طول در. ابدی شیافزا بسیاری عثمان و

 دسدت  هایعثمان  یعل ک ی کردی رهیعش و رهیت هر ،داشت ادام ی ورتامپرا دو نیبی ریدرگ
 کد  ی کدرد ی امرا درمقابل، و گرفتیم قرار استقبال مورد انیصفو زسویا ،زدیم انیطر ب 
 کد   سدینویمی سیبدل. شدند یم تیحما هایعثمان ازجانب کردندیم دایپ اختالف  یصفو با

 شداه  از کد  ی محمدود ی رهیعشد  سیرئد  ،خان محمد مفاش تأمین برایی غاز مانیسل سلطان
ی مقدرر  آقجد   صد روزان  بود، گرفت  قرار او تیحما تحت و برتافت ی روی صفو طهماسب

 کد   داشدتند  لید تمای عثمدان  و رانید ا ،بید ترت این ب  (. 129: 6131 ،یسیبدل) بود کرده نییتف
 بدرای  رقابدت  نید ا از هم ها النارد و کنند جلبی گرید با نبرد در را اردالن امار ی بانیپشت

 ،تید درنها. کردندد یمی برداربهرهی مرکز حکومت از ازیامت گرفتن و خود تیموقف میتحک
 عندوان  بد   توانسدتند ی صفو شاهان ب  اطاعت اظهار با و افتندی شیگرا هایصفو ب  شتریب آنان

. کنندد  حفدظ  رای مدوروث  حکومتی ایمزا ازی اریبس ،یورتامپرای چهارگان  انیوال ازی کی
 طبدق . بودندد  برخورداری ممتاز تیموقف از ،یصفو دولت تاب ی امرا مراتب سلسل  در انیوال

 اسدت، ی صدفو  دولدت ی ادار سدازمان  مورددری اثر ک  الملوکتذکره در مندر  اطالعا 
 از کد   شدد یمد  اداره یمتفددد  کدارگزاران  و حکدا  ی ل یوسد  بد  ی صفو دولت پهناور قلمرو

 دربدار  میمق کارگزاران و امرا درمقابل ک  مذکوری امرا .بودند برخورداری متفاوت ارا یاخت
 ،اعتبدار  و تیاهم بیترت ب  ،شدندیم دهینامی سرحدی امرا ای ردولتخان یغی امرا ،(دولتخان )

 (.3 :6111 فا،یسم رزایم) نیسالط و نیخوان، انیگیگلربیب، وال : از بودند عبار 
 گرفتد   قراری بندمیتقس نیای مبنا الملوکتذکره در ک  اعتبار از منظور ،ادیز احتمال ب 
 سراسددر در .اسددت بدداال حکددا  از کیددهر قلمددرو گسددترش وی خودمختددار زانیددم ،اسددت
 کردسدتان ، (خوزسدتان ) عربسدتان  حکدا   کد   داشدتند ی والد  عندوان  تن چهار تنها ،یورتامپرا

ی بدوم ی هدا  خانددان  بداال،  الدت یا چهدار  در(. 1: همدان )بودندد   لرستان و گرجستان ،(اردالن)
 را هدا  آنی سدنت  ارا ید اخت و حقوق ازی اریبس انیصفو و کردندیم حکومتی موروث طور ب 
 خدود  ردسدت یز حکدا   نیدی تفمورد دری اگسترده ارا یاخت انیوال. بودند شناخت  تیرسم ب 
ی دوره بدا  مقدارن  کد  ی صدفو ی دوره اواخدر  جدز  بد   اردالن، حکومدت  درمورد. ندداشت نیز
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 حکدا   نصدب  و عدزل  دری دخدالت ی مرکز دولت است، اردالن انیوال گاهیجا تنزل و ضف 
 مفداف  زید ن مرکدز  بد   شدده  یآورجم  ا یمال ارسال از نینشیوال اال یا. نداشت ردستیز

 بد    ید هد و شدکش یپ رسدم  بد  ی زید چ ،ندوروز  دیع مانندیی هامناسبت دری گاه تنها و بودند
 از دفداع  انید والاصدلی  ی ف یوظدرمقابل، (. 21: 6111 فا،یسم رزایم) کردندیم میتقد سلطان
ی بددرا و ماندندددیمدد وفددادار شدداه بدد  دیددبا هددا آن .بددودی عثمددانی رخندد  برابددردر شددانیمرزها

 (.12: 6112 اردالن،) دادند یم قراری و اریاخت در روین ملوکان ی هایلشکرکش
 داشدتند،  قدرار ی غربد  سدرحدا   دری صدفو ی امپراتوری چهارگان ی هانینشیوال نک یا
 ،مشدخ   طدور  بد   وی غربد ی ندواح  در مستمری ریدرگ و تنشی ادیز حد تا و ستینی اتفاق

ی موروث حکومت شناختن تیرسم ب . بود کردهی ضرور رای باتیترت نیچن ،یعثمان با جنگ
ی عثمدان  بدا  جنگ در ها آن کمک و تیحما ی کننده ، تأمینمناطق نیا دری بومی هاخاندان

 خدود ی متصدرف  منداطق  از سدرباز ی آورجمد   دری بوم حکا یی توانا لیدل ب  ک ی کمک؛ بود
 هدا  آن منداطق،  نیا بر مد  یطوالن حکومت از حاصل تیمشروع وی ارهیعشی هایوابستگ)
ی ادید ز تید اهم ،یارتبداط ی هدا  راه و ایجرراف با ها آنیی آشنا و( ساختیم قادر کار نیبد را

 کد  ی اوضداع  و طیشدرا  در راید ز شدد؛ یم بیرق دولت ب  ها آن وستنیپ مان  کار نیا. داشت
ی برا انیصفو آشکار تالش هرگون  بود، انیجر در هایعثمان و هایصفو نیبی دشمن و نبرد

 مقابدل  اردوگداه  بد   هدا  آن شددن  راندده  ببسد  ،ا ید وال گون  نیا بر متمرکز تیحاکم اعمال
 حدد  تدا  ،اردالن مانندد  ،یسدرحد ی هدا امدار  ی بقدا  و دوا ی حتد  و تیاهم شد؛ بنابراین یم
 و جندگ  افتنی انیپا با. بود هایعثمان و هایصفو نیبی ریدرگ و تنشی ادام  مرهونی ادیز

 از و شدد یمد  خدار   انتفداع  زید ح از لید حای هدا دولتی نگهدار استیسی طرف از ،یریدرگ
ی هدا امار ی شگردها ازی کی ک  بیرق قدر  دو نیب ها آن دادن مانور امکان گرید طرف
 .  رفتیم نیب از بود، خود گاهیجا و قدر  حفظی برای سرحد
 
        زهااا  صاال  یمعاهااده تااا هیصاافو دولاات لیتشااک از ،اردالن امااارت. 3
 (ق.ه709-1007)

 کد   اسدت ی اشاخصد   نیبدارزتر  ،یعثمدان  وی صدفو ی هدا  دولت روابط دری ریدرگ و تنش
 نید ا طول در. کندیم زیمتما آن از پسی دوره از را زهاب صلحی عهدنام  از شیپی دوره

  یآماسد  صدلح ی مفاهدده  ازجمل  ،دولت دو نیب صلحی عهدنام  چندی امضا باوجود ،دوره
 اسدتانبول  در ق.ه6199 و 221ی هدا  سدال  در بید ترت بد   ک ی صلحی مفاهده دو و( ق.ه219)

 طدرف  دو و امدین دیپد مرزها در داریپای آرامش ،شدند منفقد اول عباس شاه سلطنت هنگا 
 تددر مناسددبی مجددال در جندگ  سددرگرفتنزا و قددوا دیددتجدی بدرا ی کیتدداکت را مفاهدددا  نید ا
 .دانستند یم

 واردی طرفد یبد  اسدت یس اتخداذ  با دندیکوشی عثمان -یصفوی منازع  آغاز در ها اردالن
 زید ن( ق.ه291) چالددران  نبدرد  انید جر دری حتد  هدا  آن .نشوند قدر  دو نیا نیخونی نبردها

 لید دل بد   بیشدتر  کردندد،  فدا یا جندگ  در ففدال ی نقش کرد ریعشا سران و امرا ازی برخ اینک با
 ،دیگدران  وی خضدر ) ماندندد  کندار  بد   آن از ،جندگ  دانید م از خودیی ایجرراف قلمروی دور

 بدر  تسدلط ی بدرا ی امپراتدور  دو رقابدت  آغداز  و هدا یرید درگی دامن  گسترش با(. 62 :9169
 مانیسدل  ،ق.ه212 سال در. نبود ممکن گریدی طرفیب استیسی ادام  اردالن، امار ی اراض
 کدرد  آغداز  را رانید ا ب  خود تهاجما  سلسل  از حمل  نینخست ،یعثمان مقتدر سلطان ،یقانون
 تدأمین  ازنظدر ی عثمدان  سدپاه  کد   یهنگدام  ،حملد   نید ا انیجر در .دیانجام زیتبر تصرف ب  ک 
 با ،اردالن وقت حاکم ،(ق.ه239-211) گیب گ یب بود، شده روروب  مشکل با خود حتا یما

 خطدر  زانید م(. 91: همان) برخاست آنان کمک ب  ،سپاه ازیموردن لواز  ازی امحمول  ارسال
خیلدی زود   داشدت،  قدرار  خدود  اقتددار  او  در زمدان  نید ا در کد  ی عثمان طلبتوسف  دولت
 زمدان  آن کد   شدهرزور  ب ی قانون مانیسل سلطان زسویای سپاه ،بفد سال چند و شد آشکار
 نیجانشد  و پسر ،(ق.ه233-239ی)ثان گیب مأمون و شد اعزا  ،بود هااردالنی حکمران مرکز

 پدس  و کدرد  ، محاصرههورامانی هاکوهی غربی دامن  در واق  ،زلمی قلف  در را گیب گ یب
 مداجرا،  نید ا از پدس  (.13: 6111 ،یسد یبدل) فرستاد استانبول ب  دیمقاو را  مقاومت،ی مدت از

 زانید م ب  بود، آن اطرافی نواح و وانیمری قلف  حاکم ک  (گیب مأمون عم) گیب سرخاب
 خطدر  درمقابدل و  بدرد ی پ ،بود اردالنی حکمران استمرار متوج ی عثمان جانب از ک ی خطر

 یرو هدا یصدفو  ب  ،بودند گرفت  خود ب ی تهاجم حالت منطق  در ک  هایعثمانی فور وی آن
 بدرادر  و گید ب مدأمون  نیشد یپ متصدرفا   ،اول طهماسدب  شداه  بد  ی وفدادار  اظهدار  با و آورد

 خدود  قلمدرو  بد   بدود،  کدرده  اطاعدت  اظهار هایعثمان ب  ک  را گیب محمد ،خود ترکوچک
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  یآماسد  صدلح ی مفاهدده  ازجمل  ،دولت دو نیب صلحی عهدنام  چندی امضا باوجود ،دوره
 اسدتانبول  در ق.ه6199 و 221ی هدا  سدال  در بید ترت بد   ک ی صلحی مفاهده دو و( ق.ه219)

 طدرف  دو و امدین دیپد مرزها در داریپای آرامش ،شدند منفقد اول عباس شاه سلطنت هنگا 
 تددر مناسددبی مجددال در جندگ  سددرگرفتنزا و قددوا دیددتجدی بدرا ی کیتدداکت را مفاهدددا  نید ا
 .دانستند یم

 واردی طرفد یبد  اسدت یس اتخداذ  با دندیکوشی عثمان -یصفوی منازع  آغاز در ها اردالن
 زید ن( ق.ه291) چالددران  نبدرد  انید جر دری حتد  هدا  آن .نشوند قدر  دو نیا نیخونی نبردها

 لید دل بد   بیشدتر  کردندد،  فدا یا جندگ  در ففدال ی نقش کرد ریعشا سران و امرا ازی برخ اینک با
 ،دیگدران  وی خضدر ) ماندندد  کندار  بد   آن از ،جندگ  دانید م از خودیی ایجرراف قلمروی دور

 بدر  تسدلط ی بدرا ی امپراتدور  دو رقابدت  آغداز  و هدا یرید درگی دامن  گسترش با(. 62 :9169
 مانیسدل  ،ق.ه212 سال در. نبود ممکن گریدی طرفیب استیسی ادام  اردالن، امار ی اراض
 کدرد  آغداز  را رانید ا ب  خود تهاجما  سلسل  از حمل  نینخست ،یعثمان مقتدر سلطان ،یقانون
 تدأمین  ازنظدر ی عثمدان  سدپاه  کد   یهنگدام  ،حملد   نید ا انیجر در .دیانجام زیتبر تصرف ب  ک 
 با ،اردالن وقت حاکم ،(ق.ه239-211) گیب گ یب بود، شده روروب  مشکل با خود حتا یما

 خطدر  زانید م(. 91: همان) برخاست آنان کمک ب  ،سپاه ازیموردن لواز  ازی امحمول  ارسال
خیلدی زود   داشدت،  قدرار  خدود  اقتددار  او  در زمدان  نید ا در کد  ی عثمان طلبتوسف  دولت
 زمدان  آن کد   شدهرزور  ب ی قانون مانیسل سلطان زسویای سپاه ،بفد سال چند و شد آشکار
 نیجانشد  و پسر ،(ق.ه233-239ی)ثان گیب مأمون و شد اعزا  ،بود هااردالنی حکمران مرکز

 پدس  و کدرد  ، محاصرههورامانی هاکوهی غربی دامن  در واق  ،زلمی قلف  در را گیب گ یب
 مداجرا،  نید ا از پدس  (.13: 6111 ،یسد یبدل) فرستاد استانبول ب  دیمقاو را  مقاومت،ی مدت از

 زانید م ب  بود، آن اطرافی نواح و وانیمری قلف  حاکم ک  (گیب مأمون عم) گیب سرخاب
 خطدر  درمقابدل و  بدرد ی پ ،بود اردالنی حکمران استمرار متوج ی عثمان جانب از ک ی خطر

 یرو هدا یصدفو  ب  ،بودند گرفت  خود ب ی تهاجم حالت منطق  در ک  هایعثمانی فور وی آن
 بدرادر  و گید ب مدأمون  نیشد یپ متصدرفا   ،اول طهماسدب  شداه  بد  ی وفدادار  اظهدار  با و آورد

 خدود  قلمدرو  بد   بدود،  کدرده  اطاعدت  اظهار هایعثمان ب  ک  را گیب محمد ،خود ترکوچک
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 دولدت . همکداری کردندد  ی عثمدان   یعل طرف دو ،ق.ه232 سال در(. 11 :همان)کرد  ملحق
 مدأمون ی )اردالنی پناهندهی رزادهیام دو ک را  پاشارستمی فرمانده ب  بزر ی سپاهی عثمان

 گید ب سدرخاب  .فرسدتاد  شهرزوری سو ب  ،کردندیمی همراه را آن هم( گیب محمد و گیب
 مصداف  روز چندد  از پدس  و برخاست مقابل  ب  ،بود کمتر مراتب ب  آن شمار ک  خود سپاه با
 کد    زمدانی  تدا  ،سدال  دو توانسدت ی و. شد متحصن زلمی قلف  در ناچار ب  ،شهرزور دشت در
 مقاومدت  بد   ،کندد  لیگسد ی وی ارید  بد  ی نفدر  هدزار  پدانزده ی لشکر توانست طهماسب شاه

را تدرک کندد    شدهرزور  شدد  ناچدار ی عثمدان  لشدکر  ان،یصفوی کمک سپاه دنیرس با. بپردازد
 از کد   اسدت ی مندافف  ازی خدوب ی نموند   بداال  مورد(. 131: [تایب] ،یقم ؛61 :9111 مصن ،)

 درمقابدل  سدال  دو اردالن حداکم  ؛دشد یم آنان دیعای صفو دولت و اردالنی امرای همکار
 عمدق  سدمت  بد   هدا  آنی شدرو یپ مان  و کرد مقاومتی عثمان انیلشکر ازی توجه قابل تفداد
 شکسدت  از ،یامدداد ی قوا ارسال بای صفو پادشاه ،درمقابل و شدی صفوی امپراتور خاک

 گدر یدی برجسدت  ی نمون . کردی ریجلوگ امارتش و حکومت اضمحالل و هایعثمان ازی و
ی بانیپشت با ک است  طهماسب شاهی اغی برادر ،رزایم القاصی ماجرا ،متقابلی همکار نیا از

 موجدب  وبدود   هداد انجدا   رانید ا خداک  دری اگسدترده ی تازهدا  و تاخدت  هدا  مد  هایعثمان
 کد   را رزایم القاص  ،ق.ه211 سال در اردالن گیب سرخاب. بود شده طهماسب شاهی نگران
 ندزد  بد   ،بدود  کرده میتسل را خود و رفت  وانیمری قلف  ب  شهرزور در شکست تحملاز  پس
 شیافدزا  کدار  نید ای جد  ینت(. 111 :[تدا یب] ،یقم ؛ 131: 6139 روملو،) فرستاد طهماسب شاه

 سداالن  ، خددمت  نید ا پاس ب  داد دستور چنانک  ؛بود طهماسب شاه نزد گیب سرخاب اعتبار
 ،یند یلحوسد  ئد   ؛61: 9111 مصدن ، )شدود   پرداخدت ی و بد  ی شداه ی خزان  از تومان هزار

9119 :61.) 
 رهگدذر  از کد   رای خطدر  توانسدت  انیصدفو  با اتحاد وی همکار قیازطر گیب سرخاب

 بد   کدار  نید ا دری و تید موفق ظاهراً. کند دف  ،بود اردالن امار  متوج ی عثمانی طلبتوسف 
 خدود  کنتدرل  تحدت  زید ن را  ید عماد و روانددز  مانندد  ،تدر یغربد  مناطق توانست ک  بودی حد

 تحدت  مدر   هنگدا  ی و کد  شدود  یمد  بدرده  ندا  ی نقاط عنوان ب  مناطق نیا از رایز ؛درآورد
ی حکمرانددی دوره اینکدد با ی دیگددر،وسدد از(. 61 :9119 ،ینددیلحوسدد  ئدد ) داشددت فرمددان
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 مانندد ی قدرتمند پادشاهی طوالن سلطنتی دوره در کامل طور ب ( 221-231) گیب سرخاب
 دری صدفو  دولت دخالت درموردی گزارش است، شده واق ( ق.ه213-211) اول طهماسب

 ،یو نیجانشد  نیید تف در ژهید و بد   و هدا  نصدب  و عدزل  در دخالت ازجمل  ،امار ی داخل امور
 سدال  در گید ب بسداط  پسدرش ی نیجانشد  و گید ب سدرخاب  مدر   کد  ی درحال ؛ندارد وجود
 .اتفاق افتاد طهماسب شاه اقتدار او  در و ق.ه221
 ؛داشت استمرار زین( 211-221) گیب بساط امار  زمان در انیصفو بایی نوا هم استیس

 نشدان  اردالن حکومدت  در استقرار از پس ،(ق.ه221-211) خان موریت، یو یبرادرزاده اما
ی صدفو  دولدت  بدا  گید ب سرخاب زمان از ک  داندینم یاتحاد حفظ ب  ملز  را خود ک  داد

ی روم گاه» خان موریت ک  دیگویمی وی اسیسی  یرو  یتوص دری سیبدل .بود شده منفقد
 اظهدار  بدا  اردالن مقتددر  رید ام نید ا ،تید درنها(. 11 :6111 بدلیسدی، ) «بدود یم قزلباش گاه و

 دری فیوسد  منداطق  بدر  سدلط  ی بدرا  رای عال بابی ضمن تیرضا شد موفقی عثمان ب  اطاعت
 بدا ی همکدار  قید طر از ،گید ب سدرخاب  ،شیاید ن  کد   امتیازی ؛6آورد دست ب  شهرزور غرب
 بد   دلگرمدی  بدا  و گذاشدت  فراتدر  نیا از را پای حت خان موریت. وددست آورده ب ب  هایصفو
 سدال  دری و. پرداخدت ی صدفو  دولدت  نفدوذ ی حدوزه  دری طلب توسف  ب  ، ها یعثمانی بانیپشت
ی والد  ،خدان  یشداهورد  بدا  و کدرد  حملد   کلهر گیعمرب قلمرو و نوریدی  یناح ب  ،ق.ه221

 کمدر نید زر حداکم  قلمدرو  در وتداز  تاخدت  هنگدا   ،بفدد  سدال  چندد  اما ؛رشدیدرگ زین لرستان
: 6111 ،یسدنندج  ؛11 :6111 ،یسد یبدل)کشت  شدد   ران،یا دولتی گماشت  ،ی(بفد گروس)

616.) 
 و رانید ا نیبد  اسدتانبول  صدلح  قدرارداد  نیاولد  ،(ق.ه221) خدان  موریت قتل از پس سال دو
 سدلطنت ی ابتددا  در ک ( ق.ه6111-221) اول عباس شاه ،قرارداد نیا طبق .شد امضای عثمان
 ازجملد   ،یفیوسد ی اراضد  ،بدود  مواجد  ی خدارج  تهاجمدا   وی داخلد ی هدا ینابسامان با خود
 بد  ی شدتر یب بدال  فراغ با بتواند تا کرد واگذار یعثمان ب  را گرجستان و کردستان ،جانیآذربا
 خدان  هلدو  نیبندابرا  ؛(111 :6111 مدر، یرو ؛21 :6112 ،یوریس) برود شرق در ازبکان جنگ

                                                           
 منداطق  وجدز  ،ی(کندون  لید بدار اسدتان  در) ریحر وی کو وی( کنونی  یمانیسلی کینزد در واق ) داغقره و ریشارباژ از. 6

 (.61: 9119 ،ینیلحوس ئ  ؛ 11 :6111 ،یسیبدل) است شده برده نا  اردالن خان موریت تصرف تحت
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 کد   شدد  تفامدل  وارد هدا یعثمدان  بدا  درآغداز  ،خان موریت نیجانش و برادر ،(ق.ه221-6191)
ی اسدم  اطاعت اظهار ب  ظاهراً هم یعثمان دولت .بودند منطق  مسلط قدر  بالففل صور  ب 
 و جدان یآذربا مانندد ی منداطق  اشدرال ی بدرا  را خودی روهاین دادیم حیترج و بود خرسندی و

 انید پا بد   خدان  هلدو  بدا  را هدا اردالن خیتدار  از خدود  گزارش ک ی سیبدل. ردیگ کار ب  شروان
 :سدینویم ،رساند می

 مدراد  سلطان پناهغفران جمجاه پادشاه درگاه ب  ادیانق و اطاعت اظهار [...] خان هلو
 مواسدا  و مددارا  قید طر زید ن  یقزلباش نیسالط با و نموده الرضوان و الرحم  یعل خان

 کد   حاال و شد سریم را او ماالکال  استبداد و استقالل حکومت در داشت  مسلوک
 آنجدا یی دارا ب  منازعت و بالممانفت ،است ال  و خمس ی سن  دری هجر خیتار

 (. 12: 6111 ،یسیبدل) دینمایم مبادر 
 
ی عثمدان  از و داده موضد   ریید تری خیتدار  چد   در خدان  هلدو ک  ست ین مشخ ی درست ب 

 از بایدد ی و بداال،  گدزارش  براسداس  اما ؛است شده لیمتما اول عباس شاه و انیصفو سوی ب 
ی سد یبدل گدزارش  کد   ق.ه6111 سدال  تدا  کم دست ،ق.ه221 سال در قدر  ب  دنیرس زمان

 خطدرا   از خدان  هلدو  دیشا. باشد کردهی وفادار اظهاری عثمان سلطان ب  اسماً ابد،ییم انیپا
 ،کردیم دیتهد زین رای و حکومت زود ای رید ک  رانیای غرب مناطق بری عثمان مداو  تسلط
ی قلفد   از ،یو زمدان  در هدا  اردالن یحکمراند  مرکز انتقال ازیی هاگزارش .است بوده آگاه
 اسدت،  واقد  ی الفبورتر صفب و تریشرق مناطق در ک  پالنگانی قلف  ب  وانیمری قلف  و زلم
 زلم قالعی و البت  .باشدی عثمانسوی از اوی نگران ازی بازتاب است ممکن ک  است دست در
 :[تدا یبد ] مدردوخ، )کدرد   مدی ی نگهدار کاملی آمادگ در و بود کرده مرمت زین را وانیمر و

 (.62 :9119 ،ینیلحوس ئ  ؛611
 رای و موض  رییتری اصل علت ،یعثمانسوی از خان هلوی احتمال خطر احساس وجود با

 ،ق.ه6169 سدال  در. کنیم وجوجستی عثمان و رانیا نیب قدر ی مفادل ی دگرگون در دیبا
 آوردن دسددت بدد  و خراسددان دری جنگدد ا یددعمل سلسددل  کیدد از پددس اول عبدداس شدداه
 کندار  و گوشد   در انید اغی کدردن   ید مط و هندد  مردوالن  و ازبکدان  با جنگ دریی ها تیموفق

ی ل یوسد  بد   اشدرال  هدا  سدال  از پدس  را زیتبر ،گا  نینخست در و کرد توج ی عثمان ب  کشور،
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 نیددا(. 921 -923 :6111 ،یانیددب ؛911-931: 6111 مددنجم،) درآورد تصددرف بدد  ،یعثمددان
ی   ید تخل ب  ملز  هایعثمان آن براساس ک ی قراردادی امضا با ،ق.ه6196 سال در هایروزیپ

احتمدال  (. 113: 6111 مدر، یرو)شدد   تیتثب و لیتکم بودند، رانیای غرب شمال وی غربی نواح
 موضد   ریید تر فاصدل   نید ا در ،کردسدتان ی امرا ازی اریبس مانند هم اردالن خان هلو ک  دارد
 :6111ترکمدان،  ؛912و 911: 6111 مدنجم، ) باشدد  کدرده  برقدرار  ارتبداط  انیصدفو  با وداده 

9/111.) 
 منداطق  در قددر   مفدادال   ی عرصد   بد   هدا یصفوی دوباره بازگشت ،درآغاز اگرچ 

ی جانبد   کید  فشدار  رید ز از را حکومدت  نید ا و بود اردالن امار  سود ب ی تحول ،نیکردنش
 کد   رفدت یمد  شمار ب ی جدی دیتهد زین انیصفو تفوق ی ادام  ،کرد رهای عثمانی امپراتور
 کد   دیکوشد  مقط  کی در اول عباس شاه .دکن لیتفد را آن توانستیمی عثمان با قوا توازن

را ی مرکدز  حکومدت  شدتر یب نظدار  کندد تدا    وادار  را خان هلو ،ینظامی لشکرکش قیطر از
 انجدا   بد   ،تید نها در امدا  ؛راندد  شیپ همدانی حوال تای سپاه سأر در منظور نیبدبپذیرد و 
ی  یتوصد ی جد  ینت را خدان  هلدو  بدا  جنگ از عباس شاه انصراف مناب  6.داد تیرضا مصالح 
 و کردسدتان  بدودن  الفبدور صدفب  ک  دانندیم ،یو انیاطراف از ،زنگن ی بالیآل نا   بی شخص

 بدود  گفت  سخنی عثمان دخالت امکان از و کردهی ادآوری را آنجا در جنگ نبودن سودمند
 شده داده نسبت او ب   یقض ب ی عثمان ورود امکانی درباره ک ی سخنان(. 99 :6122 ،یقاض)

 از اول عبداس  مانندد ی رومندد ین پادشداه  چدرا  ک  دهدیم نشان و است ملأت قابل اریبس ،است
ی مددت  خدان  هلدو : »بدود  گفت ی بالی آل .کردیم اجتنابی محل ریام کی با میمستقیی ارویرو

 بدا  سرعسدکر  رو  پادشداه  ازطدرف  ،دهید طلب امداد هروقت و است عثمان آل ب  منسوب است
 اعددا  دسدت  از او اسدتخالص  و کومدک  بد   سرحدا  انیپاشا نفر چند و ادیز عسکر و سپاه

 (.99 :6122 ،یقاض) «اندشده نییتف و مورأم

                                                           
 شداه  دربدار  ب  نوا ب  را خان احمد خان ،خود پسر ،جنگ از عباس شاه انصراف درقبال خان هلو ،مصالح  نیا براساس. 6

 عندوان  بد   او از زید ن  سدرانجا   و درآورد خدان  احمدد  خان ازدوا  ب  را کاله نیزر، خود خواهر عباس شاه. فرستاد عباس
 (.91 :6122 ،یقاض؛ 9/291 :6111ترکمان،) گرفت بهره هلوخان  یعلی امهره
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 در. افدت ی ادامد  ( ق.ه6191) عبداس  شاه سلطنت سو ی ده  انیپا تا خان هلوی حکمران
 تمرکدز  ،یداخلد  گردنکشدان  و قزلبداش  سدران  سرکوب با عباس شاه نک یااب ،مد  نیا تما 

 اردالن امدار  ی سنت ازا یامت و حقوق ازی اریبس بود، کرده جادیای امپراتور دری اسابق یب
 امدور  در میمسدتق ی مداخلد   از زید ن خود قدر  او  در عباس شاه ک یی جا تا ؛ماند محفو 

 هرگداه  پادشداه  کد  ی صدفو ی دوره اواخدر  در مرسدو  ی  یرو برخالف و کردیم زیپره آن
  یتضدف ی بدرا  کرد،یم صادر را اردالنی امرا نصب و عزل فرمانی سادگ ب  دیدیم صالح

ی و ،راسدتا  نیهمد  در. بدود  رندگ ین و لد  یحی ریکدارگ  بد   وی ند یچسد  یدس بد   ناچار خان هلو
 بد   وبدود   کرده ازدوا  ش،خواهر ،خاتون کاله نیزر با ک  را خان هلو پسر ،خان احمد خان
ی مددع  عندوان  بد   رای و و بازفرسدتاد  کردسدتان  بد   بدرد، یمد  سر ب  اصفهان دربار در نوا رسم

 ک  یهنگام ،کودتاگون  اقدا  کی در خان احمد خان ،ق.ه6191 سال در .کرد مطرح امار 
 بدا  و افدت ی دسدت  آنجا بر بود، شده خار  آباد حسنی قلف  در خود حکومتگاه از خان هلو
 (.9/291 :6111ترکمان،) زد  یتک امار  مسند بر ،پدر خل 

 یجد  یدرنت کد   اسدت  اردالن حداکم  نینخست( ق.ه6131-6191) خان احمد خان  چاگر
 نیرنشد یام کید  حداکم  عنوان ب  ک ی نقشی واسط  ب  ،دیرس قدر  ب ی صفو دولت دخالت

 شداه  ،ق.ه6111 سدال  در. بدود  برخدوردار ی انیشدا  اعتبدار  و گداه یجا از داشت،ی سرحد مهم
 بدود، ی عثمدان  کنتدرل  تحدت  کد   بردداد ی  یناح دری داخل اختالفا  از استفاده با اول عباس
 نید ا از خان احمد خان (.11: 6112 ،یوریس) گرفتیپ رای عثمان  یعل خودی جنگی هانقش 

 ،عبداس  شداه ی همداهنگ  و اطدالع  بدا  و کدرد ی بدردار  بهدره  خدود  نفدوذ  گسترشی برا فرصت
ی حدوزه  وجدز هدا را   آن اردالنی امدرا  ک  ریحر وی کو مانندی نواح ب ی لشکرکش بر عالوه
 تصدرف  با و کردی اندازدست هم کرکوک و موصلی نواح ب  دانستند،یم خودی سنت نفوذ

 :9119 ،یند یلحوسد  ئ ؛ 91 :9111 مصن ،) دادی فرار اربکرید ب  را شهر آن حاکم ،موصل
 از و کدرد  فدا یای مهمد  نقدش  خدان  احمدد  خدان  زین انیصفوی ل یوس ب  برداد تصرف در(. 99

 شد برداد وارد ک  بود انیصفو متحدی امرا نینخست از و تاخت برداد ب  کرکوک و موصل
 (.همان)
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 شداه  کد  ی نقشد  وی صفو دولتی هااستیس با خان احمد خانی مالحظ  قابلیی گرا هم
ی قطفد  الحداق  محققدان  ازی برخباعث شده است ک   ،داشتی و دنیرس قدر  ب  در عباس
 (.691: 6111 بدورن،  رُر) بدانندد  دوره نید ا در را  یصدفو  حکومدت  قلمدرو  ب  اردالن امار 
 عنوان رشیپذ با توانستی و. رودیم شمار ب  اردالن قدرتمندی امرا ازی کی خان احمد خان

 مخدت   کد  ی خودمختدار  و اسدتقالل ی ادید ز زانید م از ،یصدفو ی امپراتدور ی والد  نیچهارم
ی هدا طدرح  در شدرکت  بدا  نیهمچند او (. 13 :6112 اردالن،) شدود  مندبهره ،بود هانینش یوال

 نید ا از و آورد دسدت  ب  توجهی قابل نفوذ و اعتبار ،یعثمانی امپراتور علی  عباس شاهی نظام
 بدود ی رید د کد   شدهرزور  غدرب  ازی منداطق  تصدرف  و خدود  قلمدرو ی توسدف  ی بدرا  فرصت
 در خان احمد خان ک ی مناطق بین در. گرفت بهره ،بودند کردهی انداز دست بدان هایعثمان
 مانندددی مندداطق از کددرد، تصددرفی عثمددان علیدد  عبدداس شدداهی اردوکشدد در شددرکت انیددجر

 قلمدرو ی زمدره  در را هدا  آنی منبفد  چیهد  آن از شیپ ک  شودیم برده نا  موصل و کرکوک
 کرکدوک  الحداق  ب  ،عباس شاه مورخ ،یمنش گیب اسکندر. است نکرده ذکر اردالنی امرا
ی قلفد   انیسدپاه : »کندد یمد  اشداره ( ق.ه6111) بردداد  فدتح  از پدس  ،خان احمد خان قلمرو ب 

 و خدان  احمدد  خدان  تصدرف  بد   قلف  و شتافتند اربکرید طرف  ب اوردهین توق  تاب  یکرکو
 «فرمودند ا یق ایرعا انتیص و الکاء بطض ب  دهیگردان مستمال را ایرعا درآمده اردالن ریعشا

 (.9/6111: 6111 ترکمان،)
 ادامد   اول عبداس  شداه  عمدر  انید پا تدا ی صدفو  دولت و خان احمد خانی حسن  مناسبا 

 اقدا  .را نداشت خودی این ریتدب و بهره ،(ق.ه6119-6111) یصف شاه ،او نیجانش اما؛ افتی
 خداتون،  کداله  نید زر و خان احمد خان پسر تنها ،گیب سرخاب کردن کور در اوی دهینسنج

 را رانیا با خود اتحاد خان احمد خان ،خبر نیا دنیشن با .تبدیل کردی دشمن ب  را روابط نیا
 کرمانشاه ازی فیوس مناطق توانست و دکری صفو قلمرو در وتاز تاخت ب  شروع و کرد فسخ

 سدال  دراو  .بگمدارد  آن در خدود  ازطرفی حکام و درآورد خود تصرف تحت را  یاروم تا
 اردالن،) گذاشدت  سر بر سلطنت تا  آبادحسنی قلف  در «خان احمد شاه» نا  با، ق.ه6136
 عبددالرفار  خیشد  توسدط  ،یو سدلطنت  اعدالن  مناسدبت  بد   ک ی اخطب  انیپا در(. 31: 6112
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 اردالن، خدان  احمدد  خدان  نأواالشد  ،یوالد  ابنی وال: »است آمده نیچن ،شد قرائتی مردوخ
 (.611: [تایب] ،یکردستان مردوخ) «کردستان ممالک بالاستقالل پادشاه

 نید ا در و راندد  فرمدان ی فیوسد  منداطق  بدر  بداال،  عنوان با سال پنج مد  ب  خان احمد خان
ی بدرا ی سدپاه  یصدف  شداه  ،ق.ه6131 سدال  در .کدرد  برقدرار ی عثمدان  بای کینزد روابط مد 

 رابد   مدراد  سدلطان  از  زینی و درمقابل و( 913 :6113 ،یاسترآباد)کرد  اعزا ی و سرکوب
 بد   وانید مری اچد  یدری کد ینزد در ،ق.ه6131 سدال  االول یرب در ک ی جنگ در. جست مدد

 ؛936-912: 6119 ،یاصفهان وال ) خورد شکست خان احمد خان متحد سپاه  وست،یپ وقوع
 شداه  ،آن از پدس  .(612 :[تدا یبد ] ،یکردسدتان  مردوخ؛ 619-616: 6111 ،یتفرش نگارسوانح

 بد   را خدان  مانیسدل  ندا   بد   ،خدان  احمدد  خدان ی خدانوادگ ی رقبا ازی کی خود ازطرفی صف
 .( 113 و 912 :6119 ،یاصفهان وال ) 6گمارد کردستانی حکمران
 
 (ق.ه1131-1007) هیصفو دولت انیپا تا زها  صل  از پس اردالن امارت .0

  یصدفو ی دوره دری عثمدان  و رانیا نیبی نبردها نیآخر ،یصف شاه سلطنت زمانی ها جنگ
 دو نیبد ی عمدده  نبدرد  نیواپسد  ک ( ق.ه6131) وانیمر نبرد از پس سال چند .رودیم شمار ب 

ی بدرا  ،زهداب  صدلح ی عهدنامد  ی امضدا  بدا  ،ق.ه6132 سال در نیطرف الخرهاب ،است کشور
 مدذکور، ی مفاهدده  موجدب  بد  . دندیرسد  توافق ب  خود نیبی طوالنی هاجنگ ب  دادن انیپا

 ارمنستان ،جانیآذربا ،کردستان شرق وی عثمان ب  کردستان یغرب بخش و نیالنهرنیب ،دبردا
 اخدتالف  مدورد  هدا  سال ک یی هانیسرزم  یتکل و شد واگذاری صفو دولت ب  گرجستان و

 دری مهمد  عطد  ی نقطد   زهداب ی عهدنام (. 991: 6116 ،یینوا)شد  نییتف ،بود کشور دو
 نید ا از شیپد  کد  ی صلح توافقا  ریسا برخالف رایز ؛رودیم شمار ب ی عثمان و رانیا روابط

 .شدد ی غربد ی مرزهدا  در داریپای آرامش آمدن وجود ب  باعث بود، شده منفقد کشور دو نیب
ی عثمدان  و  یصدفو  نیبد  گدر ید و کردندد  تیرعا را قرارداد مفاد طرف دو ،بفد ب  زمان آن از

 .نگرفت صور ی جنگ
                                                           

 و موصدل  حداکم  عندوان  بد  ی چندد  ،یعثمان کمک ب  اردالن حکومت گرفتنپس  دری ناکام از پس خان احمد خان. 6
 مدردوخ ) شدد  سدپرده  خداک  بد   موصدل  در ،ینبد  ونسید  مرقدد  جدوار  در زین مر  از پس و گذراند روزگار کرکوک
 (.612: [تایب] ،یکردستان

 گداه یجا تندزل  و نقدش  کداهش  ،یعثمدان  و رانیا روابط در تنش کاهش و صلحی برقرار
 نیا در نقشی فایا با آن از شیپ ک داشت  دنبال ب  رای کردی ا ل یقب یهاقدر  و هاامار 
ی بدرا ی ضدرورت  گدر ید پدس  آن از. بودندد  کدرده  کسب خودی برای اعتبار و وج  هاجنگ

 خطدر ی بدالقوه  منبد   کید  عندوان  بد   هدا  آن بد  و  نداشدت  وجود ها قدر  نیا ب  دادن دانیم
 طبدق . شدوند  دردسرسداز  ،یمرکز حکومت ضف  طیشرا در بود ممکن ک شد یم ست ینگر

ی برخ ک  شدند متفهدی عثمان وی صفو دولت دو از کیهر ،زهابی عهدنام  مفاد ازی کی
ی امدرا  بد   استحکاما  و قالع نیا شتریب .کنند بیتخر را خودی مرز استحکاما  و قالع از

ندد  رفتیم شمار ب ی بحران مواق  در آنان پناهگاه و قدر  عامل نیتر مهم وبودند  متفلق کرد
 و هایصفو نیب صلح ب  این ترتیب، (.36 :9166 حمان،بدولرهع  حموودم  و نیم ئ  دم ح )

 ازی رید گبهدره  امکدان  هدا  آن یک سو از ؛شد تما  اردالن امار  انیز ب  سو دو از هایعثمان
 را قددر   دو نید ا نیبد  خدود   ید ظری باز ب  دنیبخش استمرار وی امپراتور دو نیب منازعا 
   .دیدینم ها آن ب  دادن ازیامتی برا دلیلی گریدی صفو دولت سوی دیگر از و دادند ازدست
 صدلح  قدرارداد  انفقداد  از بفد و قبل اردالنی امرای حکمرانی هالف ؤم ازی برخی س یمقا
 بدر  یعثمدان  و رانید ا روابدط  در ثبدا  ی برقدرار ی منفد  ا تأثیر انگرینمای ادیز حد تا ،زهاب
 :است اردالن امار  تیموقف
 

 زهاب صلحی مفاهده از شیپ اردالنی امرا: 6جدول 
 یحکمران یدوره اردالن حکمران

 ی(قمری هجر)
 حاکم با نسبتش مفاصری صفو پادشاه

 خود از قبل
 یحکمران انیپای نحوه

 درگذشت پسر طهماسب -اول لیاسماع 239-211 گیب گ یب 6
 یعثمان دست ب  اسار  پسر اول طهماسب 233-239 یثان مأمون 9
 درگذشت عمو اول طهماسب 2216-231 گیب سرخاب 1
 اول طهماسب 211-221 گیب بساط 3

 یثان لیاسماع
 درگذشت پسر

 شد کشت  جنگ در برادرزاده محمدخدابنده 221-211 خان موریت 1
 توطئ  با عزل برادر اول عباس 6191-221 خان هلو 1
 خان احمد خان 2

 اول
 ،انیصفو از شکست از پس پسر یصف شاه -اول عباس 6191-6131

 داد دست از را قدر 
                                                           

 اسدت یی ها سال احتساب با احتماالً ک است  نوشت  سال 12 را گیب سرخابی حکمران مد ی سیبدل ک  است گفتنی. 6
 (.11: 6111 ،یسیبدل) است داشت  را گیب گ یب برادرش تاب  حاکم عنوانی و ک 
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 گداه یجا تندزل  و نقدش  کداهش  ،یعثمدان  و رانیا روابط در تنش کاهش و صلحی برقرار
 نیا در نقشی فایا با آن از شیپ ک داشت  دنبال ب  رای کردی ا ل یقب یهاقدر  و هاامار 
ی بدرا ی ضدرورت  گدر ید پدس  آن از. بودندد  کدرده  کسب خودی برای اعتبار و وج  هاجنگ

 خطدر ی بدالقوه  منبد   کید  عندوان  بد   هدا  آن بد  و  نداشدت  وجود ها قدر  نیا ب  دادن دانیم
 طبدق . شدوند  دردسرسداز  ،یمرکز حکومت ضف  طیشرا در بود ممکن ک شد یم ست ینگر

ی برخ ک  شدند متفهدی عثمان وی صفو دولت دو از کیهر ،زهابی عهدنام  مفاد ازی کی
ی امدرا  بد   استحکاما  و قالع نیا شتریب .کنند بیتخر را خودی مرز استحکاما  و قالع از

ندد  رفتیم شمار ب ی بحران مواق  در آنان پناهگاه و قدر  عامل نیتر مهم وبودند  متفلق کرد
 و هایصفو نیب صلح ب  این ترتیب، (.36 :9166 حمان،بدولرهع  حموودم  و نیم ئ  دم ح )

 ازی رید گبهدره  امکدان  هدا  آن یک سو از ؛شد تما  اردالن امار  انیز ب  سو دو از هایعثمان
 را قددر   دو نید ا نیبد  خدود   ید ظری باز ب  دنیبخش استمرار وی امپراتور دو نیب منازعا 
   .دیدینم ها آن ب  دادن ازیامتی برا دلیلی گریدی صفو دولت سوی دیگر از و دادند ازدست
 صدلح  قدرارداد  انفقداد  از بفد و قبل اردالنی امرای حکمرانی هالف ؤم ازی برخی س یمقا
 بدر  یعثمدان  و رانید ا روابدط  در ثبدا  ی برقدرار ی منفد  ا تأثیر انگرینمای ادیز حد تا ،زهاب
 :است اردالن امار  تیموقف
 

 زهاب صلحی مفاهده از شیپ اردالنی امرا: 6جدول 
 یحکمران یدوره اردالن حکمران

 ی(قمری هجر)
 حاکم با نسبتش مفاصری صفو پادشاه

 خود از قبل
 یحکمران انیپای نحوه

 درگذشت پسر طهماسب -اول لیاسماع 239-211 گیب گ یب 6
 یعثمان دست ب  اسار  پسر اول طهماسب 233-239 یثان مأمون 9
 درگذشت عمو اول طهماسب 2216-231 گیب سرخاب 1
 اول طهماسب 211-221 گیب بساط 3

 یثان لیاسماع
 درگذشت پسر

 شد کشت  جنگ در برادرزاده محمدخدابنده 221-211 خان موریت 1
 توطئ  با عزل برادر اول عباس 6191-221 خان هلو 1
 خان احمد خان 2

 اول
 ،انیصفو از شکست از پس پسر یصف شاه -اول عباس 6191-6131

 داد دست از را قدر 
                                                           

 اسدت یی ها سال احتساب با احتماالً ک است  نوشت  سال 12 را گیب سرخابی حکمران مد ی سیبدل ک  است گفتنی. 6
 (.11: 6111 ،یسیبدل) است داشت  را گیب گ یب برادرش تاب  حاکم عنوانی و ک 
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 زهاب صلح از پس اردالنی امرا: 9جدول 
 یدوره اردالن حکمران

 یحکمران
 ی(قمری هجر)

 حاکم با نسبتش مفاصری صفو پادشاه
 خود از قبل

 یحکمران انیپای نحوه

 یصف شاه 6111-6131 خان مانیسل 1
 یثان عباس

 یجنبی شاخ  از
 دودمان

 شاه فرمان با عزل

 درگذشت پسر یثان عباس 6119-6111 خانی کلبفل 2
 احمد خان 61

 (اول بار) یثان خان
 شاه فرمان با عزل پسر مانیسل شاه 6119-6121

 
 شاه فرمان با اعدا  و عزل عمو مانیسل شاه 6121-6126 خان خسرو 66
 خان موریت 69

 ییآجرلو
 شاه فرمان با عزل رخاندانیغ مانیسل شاه 6121-6122

 یثان خان احمد خان 61
 (دو ی مرتب )

 مانیسل شاه 6122-6612
 نیحس سلطان شاه

 شاه فرمان با عزل -

 شاه فرمان با عزل عمو پسر نیحس سلطان شاه 6661-6612 خان محمد 63
 شاه فرمان با عزل رخاندانیغ نیحس سلطان شاه 6661-6661 یگرج خان محمد 61
 درگذشت رخاندانیغ نیحس سلطان شاه 6661-6661 خانی حسنفل 61
 شاه فرمان با عزل رخاندانیغ نیحس سلطان شاه 6662-6661 خانی نفلیحس 62
 شاه فرمان با عزل رخاندانیغ نیحس سلطان شاه 6691-6662 گیب خسرویک 61
 شاه فرمان با عزل یجنبی شاخ  از نیحس سلطان شاه 6692-6696 خانی عباسقل 62
 فرار و بابان حاکمی حمل  یجنبی شاخ  از نیحس سلطان شاه 6619-6692 خانی قل یعل 91

 اصفهان ب 

 
 سد   ازلحدا   را زهداب  صدلح  از پدس  و شیپی دوره دو نیبی س یمقا امکان باال دولج

یی فرمدانروا  مدد   طدول ) حکومدت  کید  قددر   و ثبدا  ی کنندده  نیید تفو  مهمی شاخص 
( حداکم  کید  دوران یخاتمد  ی چگدونگ  وی بفدد  حداکم  ب  قدر  انتقالی نحوه حاکمان،

 امدار   تید موقف بدر  هاتنش استمرار تأثیری دهندهنشانی ادیز حد تا نیبنابرا کند؛یم فراهم
 در کد   بگدوییم  دید با ،ییفرمدانروا  دوران طدول ی فند ی ،اولی شاخص  ازلحا . است اردالن
 تنهدا ، زهداب  صلح تای صفو دولت لیتشک ازی فنی، زهاب صلح از شیپی سال 631ی دوره
 سدال  سدت یب ،متوسدط  طدور  بد  ی فند ی اسدت؛  شدده  جا ب  جا اردالن امار  در قدر  بار هفت

 زدهیسد  ،زهاب صلح از بفدی سال ی اند و هشتادی دوره در. اردالن ریام هری برای حکمران
. اسدت  افت ی کاهش سال هفت از کمتر ب  امار ی دوره طول متوسط و اندشده عوضی وال
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 داشدت   قددر   انتقدال  در را نقدش  نیتر مهم وراثت ،زهاب صلح از شیپی دوره در نیهمچن
 ،کردندیم حکومت اردالن امار  بر زهاب صلح از شیپ ک ی حکمران هفت انیم از .است
 هدا  آن انید م در و اندد داشدت  ( برادر -پسر) اول ی درج  نسبت خود از قبل حکمران با تن پنج
 از بفدد ی دوره در امدا ؛ شدود ینمد  دهید د( اعمدا   یبند ) دور نسبت با ای وی راردالنیغ فرد چیه

. شدد  کمتدر  وراثت تأثیر و یافت شیافزا قدر  انتقال ندیآفر دری صفو دولت نقش ،زهاب
 بدا ی شداوند یخو اول ی درجد   نسدبت ، اردالن رید ام زدهیسد  انید م از تن دو تنها ،دوره نیا در

 نسدبت ی دارا تن دو وی راردالنیغ تن چهار ها آن انیم دری حت و داشتند خود از شیپ حاکم
 کید  چیهد  ،زهاب صلح از شیپی دوره در. شوند دیده می( خاندان گریدی هاشاخ  از) دور
 ،مدوارد  ازی برخ در تنها و افتندین را اردالن انیوال عزل فرمان صدور امکانی صفو شاهان از

ی درحدال  دهند؛ شیافزا را خود نفوذی نیچ توطئ  قیطر از دندیکوشیم ،خان هلو مورد مانند
 عدزل  مرکدز  میمسدتق  فرمان با اردالن حکمرانان از تن ده زهاب، صلح از پسی دوره در ک 
یم تدوان یمد  قطد   طدور  بد   بداال، ی هدا شاخصد   بد   توج  با .شد اعدا  زین ها آن ازی کی و ندشد

 و رانید ا روابدط  در آرامدش  و ثبدا   جداد یا و زهداب  صلح قرارداد انفقاد از پس ک  بگوییم
 . است افت ی کاهشی دار یمفن طور ب  اردالنی امرا ارا یاخت و قدر  ،یعثمان

 احمدد  خدان ی ناکدام  از پدس  وی صف شاه زمان در اردالن امار  زوالی هانشان  نینخست
 ،نیالدرعلمیم پسر ،خان مانیسل. ظاهر شد ها،یعثمان کمک ب  امار ی ریگ بازپس در خان
 پدروا یبد  خدان  احمد خان درمقابل را اوی صف شاه ک  اردالن دودمان گریدی شاخ  ازی فرد

 دارالملددک کدد  داد تفهددد شدداه حضددور در ،(113: 6119 ،یاصددفهان والدد ) بددود کددرده علددم
 تدر  آسدان  آن بد  ی دسترسد  کد  ( سنند  دژ، سن ) سن  ب  پالنگان صفبی قلف  از را کردستان

 دربدار  فشدار  تحدت ( ق.ه6111-6131) خان مانیسل و کافی نبود مقدار نیا. کند منتقل بود،
 و پالنگددان وان،یددمر زلددم، قددالع) اردالن قلمددروی چهارگاندد  قددالع کدد  شددد ناچددار اصددفهان

کندد   رانید و یکل طور ب  رفتند،یم شمار ب  امار  نیا قدر ی نشان  و نماد ک  را( آباد حسن
 بیتخری واقف  ازی قیدق خیتار ،مناب در (. 91 :9119 ،ینی لحوس  ئ  ؛699: 6111 ،یسنندج)

 صدلح  قرارداد انفقاد از پس کار نیا ک  یابیم درمی هانشان  ازی برخ از اما ؛وجود ندارد قالع
 ،مدردوخ  خیتدار ی نوشدت   راسداس ب. است گرفت  صور  آن مفادی اجرای راستا در و زهاب
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 دید جدی قلف ی بنا از پس و داد قراری حکمران مرکز را سن  ،ق.ه6131 سال در خان مانیسل
 بایدد ی و کد   آنجدا  از .(611: [تدا یب] ،یکردستان مردوخ) کرد بیتخر را قالع ریسا ،آن در
 خیتدار  بد   چهارگان  قالع بیتخر زمان باشد، کرده صرف دیجدی قلف ی بنای برا رای مدت

 بدا  جندگ  طدول  در کد   سدت ینی منطق سوی دیگر، از .شودیم کینزد زهاب قرارداد انفقاد
 ادید  بد   کد   شدود یم تیتقوی هنگام  یفرض نیا. شوند بیتخری مرز حساسی دژهای عثمان
 شدده  متفهدد  آن انجدا   بد   هدا یعثمدان  و هایصفو ک  زهاب قرارداد مفاد ازی کی ک  میآور

 (.36: 9166 حمان،بدولره ع  حموودم  و نیمئ  دم ح ) بودی مرزی هاقلف  بیتخر بودند،

 نینشد یوالی داخل امورا  دری مرکز حکومت دخالت زینی صف شاه درگذشت از پس
 دری مرکدز  حکومدت  میمسدتق  دخالدت  بدار  نینخسدت ی بدرا  ،زمان نیا در. افتی ادام  اردالن
 سال در( ق.ه6122-6119ی )ثان عباس شاه. شودیم گزارش امار  ردستیز حکا  انتصاب
 و کدرد  میتقسد  قسدمت  شدش  بد   رای و قلمدرو  اردالن، خان مانیسل عزل از پس ،ق.ه6111

 دید وح ؛121 – 129: 6119 ،یاصدفهان  والد  ) سپرد او کانینزد از تن شش ب  را آن حکومت
-6111) خددانی کلبفلدد گرچدد (. 661: [تددا یبدد] ،یکردسددتان مددردوخ ؛191: 6111 ،ینددیقزو

 را اردالن جدزء  حکدا   سرپرسدت  وی والد  عنوان همچنان ،نیشیپی وال ارشد پسر ،(ق.ه6119
 و نیتدر  مهدم  ازی کد ی از اردالنی امدرا  ارید اخت صدلب ی مفند  بد   اقددا   نید ا د،یکشیم دکی

 و قلمدرو ی  ید تجزی مقدم  و نداشت سابق  آن از شیپ ک  ؛ کاریبود هاحوزه نیتر حساس
 شداهد ی اندده یفزا طدور  بد   ،پدس  آن از .رفدت یم شمار ب  اردالن امار  شتریب هرچ   یتضف
 کد   اردالنی امدرا  نصدب  و عدزل  ندیآفر ک ی طور ب  م؛یهستی صفو شاهان دخالت شیافزا
 پادشداه  خواسدت  و اراده از رونیب زین اول عباس شاه مانندی قدرتمند شاهانی دوره دری حت

 یصدفو  مانیسدل  شداه  .درآمدد ی مرکدز  دولدت  کنتدرل  تحدت  کامدل  طدور  بد   خورد،یم رقم
 اردالن، وقدت ی وال ،یثان خان احمد خانی عمو ،خان خسرو ک  یهنگام( ق.ه6122-6611)

ی سددادگ بدد  و کددرد اسددتفاده فرصددت از ،گشددود بددرادرزاده از تیشددکا بدد  زبددانی و نددزد در
بخشدید   خدان  خسدرو  بد   رای حکمراند  منصدب  و کرد عزل امار  از رای ثان خان احمد خان

 خدان  خسدرو ی حکمراند  البتد  (. 666: تدا[  ، ]بدی یکردسدتان  مدردوخ ؛ 9: 9119 ،ینیلحوس  ئ )
 ،یوالد  جدور  و ظلدم ی بهاند   بد   مانیسدل  شداه  ،ق.ه6121 سدال  در. افتی نیا از بدتری فرجام
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 ورود از پدس  زید ن مذکور سردار .کردی و  یتنب مورأم رایی آجرلو خان موریت نا  ب ی شخص
 اردالن امدار   مسند بر خود و فرستاد اصفهان ب  و کرد ریدستگ را خان خسرو ،کردستان ب 

شدد   کشدت  ی صدفو  مانیسدل  شداه  دستور ب  ،اصفهان ب  ورود از پس هم خان خسرو. نشست
ی سدلط   بدر  عدالوه  ،بید ترت ب  این(. 666: [تایب] ،یکردستان مردوخ ؛691: 6111 ،یسنندج)

 امدار   نیا روابط در زین گرید بدعت دو اردالن، امار ی هانصب و عزل بری مرکز دولت
 رید غی فرد گماشتن یگرید و اردالنی وال کی اعدا  نخست: آمد وجود ب ی صفو دولت با
 خدان  خسدرو ی جا ب  ک یی آجرلو خان موریت رایز کردستان؛ حکومت ب  اردالن خاندان از

 جلدوس (. 691: 6111 ،یسدنندج ) نبدود  اردالن خانددان  از ،نشست امار  منصب بر ،مفزول
 نید ای اسدتحال   و زوال ابفداد یی تنهدا  بد   خدود  ،اردالنی حکمراند  مسدند  بدر ی ربدوم یغی فرد
ی حکمراند  ی دوره نکد  یا ژهید و بد   ؛دهدد یم نشانی صفو آخر شاهانی دوره در را نیرنشیام
 خدان  احمد خان ،یصفو مانیسل شاه فرمان با تنها زین آن از پس و دیکش طول سال ششی و

 کد   اسدت  جالدب (. 669: [تدا یبد ] ،یکردسدتان  مدردوخ ) بازگشدت  امدار   بد  ی( ثان) مفزول
 بدود،  شدده  منصدوب  امار  ب  دوباره و شده عزل بار کی تر شیپ ک  زینی ثان خان احمد خان
 بار نیدومی برا ،ق.ه6612 سال در ،آورد دوا  سال هفت امارتش دو  نوبت در آنک  از پس

: 6121 ،یرینصد ) شد گماشت  حکومت ب  ،مقتول خان خسرو پسر ،خان محمد و شد مفزول
 .(661: [تایب] ،یکردستان مردوخ ؛691

 و ضدف  ی دوره مفمول طور ب  را( ق.ه6611-6611) نیحس سلطان شاه سلطنتی دوره
 دولدت ی نظدام  تدوان  ویی اید پو و تحدرک  ،یو زمدان  در. دانندیم  یصفو حکومت انحطاط

 .منجدر شدد   افران لیقبای حمل  دراثر آن سقوط ب  ک  یافت تنزل سطح نیترنییپا ب ی صفو
ی اولد  ضدف   کد  ی محلد  حکدا   وی مرکدز  حکومت نیبی رابط  در مفمول روال برخالف

 دوره نید ا در هدم  اردالن امدار   زوال و ضدف   او  شد،یمی دوم قدر  شیافزا ب  منجر
 بدا  جندگ  افتنید  انید پای واسدط   بد   ندک یا ک  اردالنی امرا با نیحس سلطان شاه. دارد قرار
 و بودندد  داده دسدت  از را خدود  حسداس  نقدش  ،یغربد ی مرزهدا  در اوضداع  تیتثب وی عثمان

 رفتدار  قددر   موض  از ،نبودی عثمان ازطرف ها آن ب  دنیرسی اری ازی میب گذشت  برخالف
 عوامدل  از  یصفو دولت استیس ک  زین اردالن خاندانی اعضا نیب تفرق  و اختالف .کردیم
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 شداه  .کدرد  فدراهم  امدار   امدور  در شدتر یب هرچ  دخالتی برا را ن یزم ،بود آن ب  زدن دامن
 ازی کد ی تیسدفا  بد   کد   اردالن خدان  محمدد  عدزل  از پس ،ق.ه6661 سال در نیحس سلطان

 ندا   بد   ،یربومیغ حاکم کی ب  گرید بار را کردستان حکومت گرفت، صور  اعمامش یبن
 هشدت  مد  ب  ،ق.ه6696 سال تا پس نیا از (.11: 6122 ،یقاض) سپرد ،یگرج خان محمد
 مردوخ) کردند حکومت کردستان بری متوال طور ب ی راردالنیغ وی ربومیغی وال چهار ،سال

 مانیسدل  شداه ی دوره در هم آن و بار کی تنها قبالً اتفاق نیا؛ (661-661: [تایب] ،یکردستان
 را اردالن خانددان  ازی فدرد  بدار دیگدر   نیحسد  سدلطان  شاه ،ق.ه6696 سال در. داشت سابق 

 مقابل  ضرور  ازی ناش دیبای ادیز حد تا را کار نیا؛ کرد نیمف کردستان حکمران عنوان ب 
 درآمدده ی جدد  دید تهد کید  شدکل  بد   زمدان  نیا در ک  بدانیمیی غلزا وی ابدال انیشورش با

 کید  اعتبدار  از اسدتفاده  بدا  کد   بدود  دوارید ام نیحسد  سدلطان  شداه  کد   رودیمد  گمدان . بودند
 ؛بپدردازد  هدا  افردان  با مقابل ی برا روینی آورجم  ب  ش،یخوی منطق  دری اردالنی زاده یوال
 بدرای  خدود  سدپاه  بدا  ،امدار   بد   انتصداب  از پدس ی کوتداه  مد  اردالن خان یعباسقل رایز

 (.11 :6122 ،یقاض)شد  احضار ها افران با جنگ در شرکت
 اواخدر  در کد   الملدوک تذکره مانندی منبف اردالن، امار ی استحال  و  یتضف وجود با
 شدددمار در را اردالن کردسدددتان همچندددان اسدددت، درآمدددده نگدددارش بددد   یصدددفوی دوره
 رسدد یم نظر ب  البت (. 1: 6111 فا،یسم رزایم) کندیم ذکری صفوی چهارگان ی ها نینش یوال
 راید ز ؛اسدت  بدوده  دور چندان ن ی گذشت  در هااردالن تیموقف ازی انفکاس و ادگاری امر نیا

. بدود  شدده  صلب ها آن از اردالن حکا  ارا یاخت و ازا یامت ازی ادیز بخش ،هنگا  نیا در
 حکدا   انتصداب  ژهید و بد   و هدا نصدب  و عدزل  دری مرکدز  دولت مکرر دخالت مانندی موارد

 کدد  اسدت  رسددانده بداور  نیددا بد   را محققددان ازی برخد  کردسددتان، حکومدت  بدد ی راردالند یغ
 نینشد  یگد یگلربیب کید  بد   نینشد یوال کی سطح از ،نیحس سلطان شاهی هدور در کردستان

 سدقوط ی واقف  اگر شاید(. 691 و 666: 6111 بورن، رُر ؛11: 6112 اردالن،) بود افت ی تنزل
 افدزایش  ب  رو روندی ادام  بود، امدهین شیپ( ق.ه6611)  یصفو حکومتی فروپاش و اصفهان
ی ربومیغ حاکمان انتصاب ژهیو ب  و اردالن امار ی داخل امورا  دری مرکز دولت دخالت

 شددن  زده کندار  بد   بدود،  افتد  ی شیافدزا ی اسدابق  یبد ور طد  بد   نیحس سلطان شاه زمان در ک 
 .شدیم منجر کردستان حکومت از اردالن خاندان
 

 گیری جهینت. 1
 تید مرکز بدا  کردسدتان  ازیی هدا  بخدش  در ،لخاندان یا از پس فتر ی دوره در اردالن امار 

 حکومدت  کید  فقددان  ازی ناشد  فدراغ  و قدر  خالء ازی ریگبهره با و شد تأسیس شهرزور
 دری صدفو  دولدت  ظهور با .دهد ادام  خود تیموجود و ا یح ب  توانست ،رومندینی مرکز
 کید  لخاندان، یا حکومدت ی فروپاش از پس بار نینخستی برا ،ه.ق دهم قرنی ها سال نینخست
 ،گریدی سو از. داشت تسلط رانیا خاک اسرسر بر ک  آمد وجود ب  رومندین و مقتدر دولت

 آغداز  را نیکردنشد  منداطق  دری طلبد  توسدف   زید نی عثمدان ی امپراتور ،تحوال  نیا با زمان هم
ی بدرا  زمدان  آن تا ک  کرد رو  روبی چالش نیتریجد با را اردالن امار  کار نیا .بود کرده
 و بدزر   دولدت  دو نید ا فشدار  تحدت  جهت دو از رایز ؛بود مواج  آن با خود قدر  حفظ

 مجدال ی عثمدان  وی صفوی هایامپراتوری دشمن و رقابت، وجوداین  با. گرفت قرار قدرتمند
 وجدود ی رقدابت  نیچند  هرگداه  ک  ستروشن ا. دادیم قرار اردالنی امرا اریاخت در رای مناسب

 بد   قدادر  بودندد،  روروبد   نیجدانب  ازی کد ی ازطدرف ی طلبد توسف  با تنها هااردالن ای و نداشت
 فرصدت ی عثمدان  -یصدفو  رقابدت . شددند یم ادغا  آن قلمرو در سرعت ب  و ندنبود مقاومت

 دسدت  بدا  باید آنان. داد می خودی حکمران حفظ و بقای ادام ی برا اردالنی امرا ب ی دیجد
 رای بدردار  بهدره  تید نهای امپراتدور  دو نیبد  تدنش  از ،حسداس  و  ید ظری بداز  کید  ب  زدن
 متنداق  یی رفتارهدا  گدرفتن  شیدرپد  مستلز  گاه و مشخ  قواعد فاقدی باز نیا. کردند می
 ازی گداه  وی قدو  طرف ب ی گاه دولت، آن ب ی گاه ودولت  نیا ب ی گاه نمون ی برا ؛بود

 .یافتندد  مدی  شیگدرا  بدود،  گرفتد  ی تدافف حالت ک  تر  یضف طرف ب ی قو طرف تسلط میب
 زهدداب صددلحی برقددرار هنگددا  تددا  یصددفوی دوره آغدداز از ،اردالن قدرتمندددی امددرا خیتددار

 تفدادل  جادیای برا ،حال فراخور ب  آنان ک  استی گوناگونی هاوهیش انگرینما ،(ق.ه6132)
 ارچوبچ در ادشدهی یهاوهیش ،یکل طور ب . بستندیم کار ب ی امپراتور دو با خود روابط در
 :ردیگیم قرار ریزی هان یگز ازی کی
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 شددن  زده کندار  بد   بدود،  افتد  ی شیافدزا ی اسدابق  یبد ور طد  بد   نیحس سلطان شاه زمان در ک 
 .شدیم منجر کردستان حکومت از اردالن خاندان
 

 گیری جهینت. 1
 تید مرکز بدا  کردسدتان  ازیی هدا  بخدش  در ،لخاندان یا از پس فتر ی دوره در اردالن امار 

 حکومدت  کید  فقددان  ازی ناشد  فدراغ  و قدر  خالء ازی ریگبهره با و شد تأسیس شهرزور
 دری صدفو  دولدت  ظهور با .دهد ادام  خود تیموجود و ا یح ب  توانست ،رومندینی مرکز
 کید  لخاندان، یا حکومدت ی فروپاش از پس بار نینخستی برا ،ه.ق دهم قرنی ها سال نینخست
 ،گریدی سو از. داشت تسلط رانیا خاک اسرسر بر ک  آمد وجود ب  رومندین و مقتدر دولت

 آغداز  را نیکردنشد  منداطق  دری طلبد  توسدف   زید نی عثمدان ی امپراتور ،تحوال  نیا با زمان هم
ی بدرا  زمدان  آن تا ک  کرد رو  روبی چالش نیتریجد با را اردالن امار  کار نیا .بود کرده
 و بدزر   دولدت  دو نید ا فشدار  تحدت  جهت دو از رایز ؛بود مواج  آن با خود قدر  حفظ

 مجدال ی عثمدان  وی صفوی هایامپراتوری دشمن و رقابت، وجوداین  با. گرفت قرار قدرتمند
 وجدود ی رقدابت  نیچند  هرگداه  ک  ستروشن ا. دادیم قرار اردالنی امرا اریاخت در رای مناسب

 بد   قدادر  بودندد،  روروبد   نیجدانب  ازی کد ی ازطدرف ی طلبد توسف  با تنها هااردالن ای و نداشت
 فرصدت ی عثمدان  -یصدفو  رقابدت . شددند یم ادغا  آن قلمرو در سرعت ب  و ندنبود مقاومت

 دسدت  بدا  باید آنان. داد می خودی حکمران حفظ و بقای ادام ی برا اردالنی امرا ب ی دیجد
 رای بدردار  بهدره  تید نهای امپراتدور  دو نیبد  تدنش  از ،حسداس  و  ید ظری بداز  کید  ب  زدن
 متنداق  یی رفتارهدا  گدرفتن  شیدرپد  مستلز  گاه و مشخ  قواعد فاقدی باز نیا. کردند می
 ازی گداه  وی قدو  طرف ب ی گاه دولت، آن ب ی گاه ودولت  نیا ب ی گاه نمون ی برا ؛بود

 .یافتندد  مدی  شیگدرا  بدود،  گرفتد  ی تدافف حالت ک  تر  یضف طرف ب ی قو طرف تسلط میب
 زهدداب صددلحی برقددرار هنگددا  تددا  یصددفوی دوره آغدداز از ،اردالن قدرتمندددی امددرا خیتددار

 تفدادل  جادیای برا ،حال فراخور ب  آنان ک  استی گوناگونی هاوهیش انگرینما ،(ق.ه6132)
 ارچوبچ در ادشدهی یهاوهیش ،یکل طور ب . بستندیم کار ب ی امپراتور دو با خود روابط در
 :ردیگیم قرار ریزی هان یگز ازی کی



142 / تأثیرات تنش میان صفویه و عثمانی بر جایگاه امیرنشین اردالن

 گدر ید طدرف  بد   امار  تیموجودی برا ،نیطرف ازی کی دیتهد شیافزا هنگا  .6
 .(تر  یضف طرف ب  شیگرا) شدندیم لیمتما

 ،یگدر ید ثرؤمد  حضور عد  و ها دولت ازی کی یوزن  و قدر  شیافزا هنگا  .9
 .(تریقو طرف ب  شیگرا) گرفتندیم را مسلط قدر  جانب

 ضدبط  را خدود ی سدنت  نفوذی حوزه ازی مناطق تل ،ؤم دولت موافقت جلب با .1
   .ی(توافق تصرف) کردندیم

 مدان یپهدم  دولدت ی بانیپشدت  و کمدک بد    دلگرمی وی نظامی روین از استفاده با .3
 .(غلب  با تصرف) کردند یم اشرال را گرید دولت قلمرو خود،

 کد   داشدتند  را امکدان  نید ا همدواره  هدا،  دولدت  ازی کی ب  اطاعت اظهار هنگا  .1
ی مرکدز  دولدت  البتد  . شوند مفطوف گرید طرف ب  ،آن دیتهد شیافزا هنگا 

 امدار   بدا  خدود  روابدط  تفادل دیکوشیم و بود آگاه احتمال نیا از همواره زین
 .کند حفظ را اردالن

 
ی هدا ند  یگز تمدا   داشدت،  ادام ی عثمان وی صفو روابط دری ریدرگ و تنش ک  تا زمانی

ی امضدا  متفاقدب  وی صفو حکومت دو ی م ین در اما  ؛بود اردالنی امرای رو شیپ زین باال
 دوی مرزهددا دری طددوالن آرامددشی برقددرار بدد  کدد ( ق.ه6132) زهدداب صددلحی عهدنامدد 
 گداه یجا تنزل و قدر   یتضف امر نیا. نبود فراهمی امکان نیچن گرید ،منجر شدی امپراتور
 بد   اردالن نینشیوال ، یصفوی دوره اواخر در ک یی جا تا؛ داشت دنبال ب  را اردالن امار 

 .افتی تنزل نینشیگیگلربیب کی حد
 
 منابع

 ،و رانیا ای هایامپراتوری تالق در اردالن کرد خاندان .(6112). نیریشد  اردالن 
 .رانیا خیتار نشر :هرانت .اردالنی مرتض ی ترجم  .یعثمان

 ازی صاف  شااه  تاا ی صاف  خیش از .(6113). ینیحسی مرتض بن حسن دیس ،یاسترآباد 
 ی.علم انتشارا  :تهران .یاشراق احسان دکتر کوشش ب  .یسلطان خیتار
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 ،سااقو  و کردسااتانی فاای االمااارت النظااام امیااق .(9111). ریبشدد سددفد اسددکندر. 
 .نیژی بنک  : یمانیالسل

  ی رگاه یکار (.9166). حمدان بددولره عد   حمدوود مد   دلشداد  و دمد    حئ  ،نیمئ  دم ح
 ی.انیموکری زگاده :ریوله  .کوردستان رسه له 1337 هاوزهی ماننامهی په

  یاای وارمااانرهفااهی ساااله 301ی ژوویاام (.9119). یقددندد ی لددعدد  ،ینددیلحوسدد ئدد
 . ردهس  :یمانیسل .یرده  ئاسوس: وه یفارس ل  رانیرگوه .کان هیالن رده ئه

 ید آکادم دارالطبداع  :پطربدورغ  .شارفنامه  .(6111). نیالدد شدمس  بدن  شرفخان ،یسیبدل  
 . یمبراطوریا

 ---------------------- (6131). یعباس محمد قا یتفقل و مقدم  با .شرفنامه .
 ی.علم :تهران

 ی ترجمدد  .هیصاافوی دوره در االتیااا نظااام .(6111) .شددائلیم کددالوس بددورن، رُر 
 ی.فرهنگ وی علم :تهران .یجهاندار کاووسیک

 ،ریرکبیام: تهران .یعباسی آرا عالم خیتار .(6111) .یمنش گیب اسکندر ترکمان. 
 بزر  ستاد :تهران .(هیصفوی دوره در) رانیای نظام خیتار (.6111). خانبابا ،یانیب 

 .ارتشتاران

 ی فد  اردالن امداره  دور» .(9169). پدور  ند  ییآ سدتار  و اصدرر  ،قائدان ،احمدرضا ،یخضر
 .62 ش .هیالدول هیاالنسان العلوم مجله .«یالفثمانی الصفو الصراح

 ،تهددران .دنیسدد نددارمن چددارلس حیتصددح .خیالتااوار احساان. (6139). حسددن روملددو: 
 .شمسی کتابخان 

 ا تا 1310 از رانیا خیتار) دیجد عصر راه در رانیا .(6111). روبر  هانس مر،یرو
 .تهران دانشگاه :تهران .یآهنچ آذر ی ترجم  .(1910

 و خیتااار در) یناصااری تحفااه (.6111). (فخرالکتدداب) شددکراه رزایددم ،یسددنندج 
 .ریرکبیام :تهران .(کردستانی ایجغراف

 تهران .یصف شاه خیتار .(6111)  .ینیالحس اه فضل بن ابوالمفخار ،یتفرش نگار سوانح: 
 .مکتوب راثیم
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 مرکز :تهران .یزیعز زیکامب ی ترجم  .یصفو عصر رانیا (.6112) .راجر ،یوریس. 

 رئوف محمد کوشش ب  .یسنندج خیالتوار زبده .(6122).  یشر محمد مال ،یقاض 
 ی.توکل :سنند  .یتوکل

 دکتدر  حیتصدح  بد   .خیالتوار هخالص [. تایب. ]نیالحس نیالدشرف احمدبنی قاض ،یقم 
 .[نایب] ا[:جیب] .6.   یاشراق احسان

 ،روابدط ی بررسد » .(6121). یندور  دونید فر و نیحسد  ،یرجففدر یم، اکبدر  یعلد  کجباف 
 دانشاگاه ی خیتاار ی هاا  پاژوهش  .« یصدفو  حکومدت  بدا  اردالن نینشد  یوالد ی اسیس

 (.2ی اپیپ) 6 ش .اصفهان

 چ 9   .(کردساتان  و کرد خیتار) مردوخ خیتار [.تا یب] .محمد ،یکردستان مردوخ .
 [.نایب] [:جایب] .9

 ، ی خدانوادگ  کدانون  :تهدران  .خیالتوار بل .(9111). منوچهر محمدبن خسروبن مصن
 .اردالن

 ،کوشدش  بد   .(مالجاال  ی روزناماه ) یعباس خیتار .(6111). نیالدد مالجالل منجم 
 .دیوح :تهران .ایدنیوح اه یس

 قدا  یتفلبدا   .یاقیسد  ریدب محمد دیس کوشش ب . الملوکتذکره .(6111). فایسم رزایم 
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