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چکیده
طی سدهها و هزارههای متمادی ،اصحاب قدرت از ازدواج سیاسی بهعنوان راهکاری برای دستیابی به اهددا مدوردظرر خدود
استفاده کردهاظد .مهمترین کارکردهای ازدواج سیاسی ،پایان دادن به جنگها و منازعات ،اظعقاد پیمان اتحاد میان دو ظیدروی
سیاسی ،تثبیت جاظشینی در میان خاظدانها ،بهره بردن از تواظایی ظرامی طرفین درجهت حفظ منافع و مواردی از این قبیدل
بوده است .خاظدانِ اردالن ،در ظواحی غربی ایران ،بهکرّات از این راهکار درجهت پیشبرد اهدا خود استفاده ظمود ،کده ظقطدۀ
اوج آن به سدۀ سیزدهم قمری بازمیگردد .در این سده حاکمان اردالن ،با خاظدان قدرتمندِ قاجار و خاظدان محلدیِ «وزیدری»
پیمان ازدواج منعقد کردظد .مقالۀ پیش رو برآن است که به تأثیرات ازدواجهای سیاسی بر تحدوالت تداریخ اردالن در گسدترۀ
زماظی مذکور بپردازد .سؤال مقالۀ پیش رو عبارت است از اینکه ازدواجهای سیاسی درظهایت چده تدأثیری بدر تحدوالت تداریخ
سیاسی اردالنها داشته است؟ بهظرر میرسد راهکار ازدواج سیاسی برای خاظدان اردالن بهصورت دوپهلو عمدل ظمدوده اسدت؛
بهگوظهای که در کوتاهمدت ،منافع موردظرر این خاظددان را در سدطوگ گوظداگون تدأمین ظمدود ،امدا در درازمددت بده یکدی از
مهمترین عوامل اضمحالل و سقوط ظهایی این حکومت در کردستان تبدیل شد.
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مقدمه
در تاریخ ایران اسالمی ازدواج با تغیرات اظدکی از دیرباز تا کنون اظجام گرفته و تنهدا بدا صدنعتی شددن
جامعۀ ایراظی در سدۀ اخیر ،فرهنگ ازدواج دستخوش تغییر و تحوالتی شدد .مقولدۀ ازدواج بدا گسدترده
شدن دامنۀ ظفوذ دین و قدرتمند شدن متولیان آن ،بهشدت از عقاید ،شعایر و مناسک دینی متأثر شدد؛
به حدی که در بسیاری از آیینها عدم تأهل و عدذوبت بدهعنوان گنداهی کبیدره شدناخته شدده اسدت.
رسمیت بخشیدن به پیوظد زظاشویی معموالً به دست متولیان دین صورت میگرفت و ضبط و ظگهدداری
از تعهدات طرفین ،بر عهدۀ آظها بوده است .در قاظون اسالمی ،صورت وقوع ازدواج بنا بر عقدی است کده
بهموجب آن ،زن و مردی بهمنرور تشکیل خاظواده و شرکت در زظدگی ،متحد میشدوظد و عقدد خدود را
طی تشریفات قاظوظی ثبت میکنند .ازسوی دیگر ازدواج سیاسدی در طدول هزارههدا ،شدیوۀ مرسدومی از
ازدواج بهشمار میرفته و اظگیزههای گوظداگوظی بدرای آن برشدمردهاظد :جلدوگیری از خیاظدت ،عمدل بده
وصیت ،تألیف قلوب ایل و عشیره ،استواری وفاق ،ظیروگیری از طوایف ،استحکام طایفه ،رفدع کددورت و
خونبس در کنار برخی دیگر اظگیزهها بدرای ایدن ظدوع از ازدواج برشدمردهاظد (حجدازی-154 :1388 ،
 .)143ازدواج سیاسی در گسترۀ تاریخ و در تمامی حوزههای امر سیاسدی امکدان بدروز و ظهدور داشدته
است .بنا به گواهی مراجع ،ازدواج سیاسدی در ایدران از سدنت دیریندهای برخدوردار بدوده و بدا تشدکیل
ظخستین حکومتها ،از آن بهعنوان اهرمی برای محافرت از پیمانها و شدکلگیری اتحادهدای سیاسدی
استفاده میشده است (.);Berossus, 1978: 26 Herodotus, I: 73-74
در تاریخ ایران دورۀ اسالمی ،موارد بسیاری را میتوان برشدمرد کده میدان حکومتهدا و خاظددانها،
ازدواجهای سیاسی صورت میپذیرفته است .این مهم تا دورۀ قاجار ظیز تداوم داشته و از آن بهرهبدرداری
میشده است .یکی از سلسلههای محلی که از این امر بهعنوان راهکاری سیاسی بهره برده اسدت ،حکدام
محلی اردالن هستند .خاظدان اردالن یکی از سلسلههای محلی است که در ظواحی غرب ایران ظزدیک به
چند سده حکومت کردهاظد .در باب بنیاظگذاری حکومت محلی ایدن خاظددان در قدرن هفدتم ،در برخدی
منابع محلی روایتهایی موجود است که قابلاستناد ظیستند و فقط میتوان مدعی شد که ایدن خاظددان
در دهههای پیش از رویکار آمدن صفویان در ظواحی کردظشدین اسدتقرار یافتده و بهتددریج تبددیل بده
قدرت سیاسی محلی بالمنازع شدظد .در دورۀ صفویه و تالشهای شاهعباس کبیر ،حکام اردالن بهصورت
رسمی تابعیت صفویان را پذیرفته و سرزمین تحت تصر آظها به یکدی از والیظشدینان صدفویان تبددیل
شد.
در باب گسترۀ جغرافیایی سرزمینهای تحت تصر خاظدان اردالن ،در منابع محلی مطالب چنداظی
ظیامده است؛ اما براساس توصیفات وقایعظگدار کردسدتاظی ( )25-58 :1384و سدنندجی (-55 :1375
 ،)11کردستان در شرق با همدان ،در غرب بدا سدلیماظیه ،در شدمال بدا خدار گدروس و در جندوب بدا
کرماظشاه هممرز بود .عرض آن از شرق تا غرب 58 ،فرسنگ و طول آن از شمال تا جنوب ،بدیش از 24
فرسنگ بود .این سرزمین دارای یک شدهر (سدنندج) و هجدده بلدورِ حاکمظشدین بدود .بدا مدروری بدر
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توصیفات سنندجی دربارۀ این شهر (سنندج) و هجده یا ظوزده بلور حاکمظشین ،میتوان چنین ظتیجده
گرفت که در واقع حکومت اردالن شامل اسدتان کردسدتان و برخدی ظدواحی شدمالی اسدتان کرماظشداه
(رواظسر ،جواظرود ،اورامان) بوده است.
خاظدان اردالن با توجه به تجربه تاریخیای که در زمینۀ ازدواج سیاسی در میان فرماظروایان شدایع
بوده و تأثیر مثبت ازدواج سیاسی بر موقعیت سیاسی ،برای آظکه بتواظند موقعیت خود را درمقابل قدرت
تازهسربرآوردۀ قاجارها محکم کنند ،درصدد برقراری پیوظدهای خوظی با آظها برآمدظد و در چندین ظوبدت
میان خاظدان اردالن و خاظدان قاجار ازدواجهای سیاسی صورت گرفت؛ ازاینرو مقالۀ حاضر بدرآن اسدت
که به بررسی استفادۀ حکام اردالن از پدیدۀ ازدواج بهعنوان راهکاری سیاسی بپردازد و ظشان دهدد کده
این مهم چه دستاوردها و عواقبی برای عامالن آن داشته است .پرسشهای مقالۀ پیش رو عبدارت اسدت
از اینکه خاظدان اردالن از پدیدۀ ازدواج بهعنوان راهکاری سیاسی در سطح محلی و سرزمینی ایران ،چه
استفادهای ظموده است؟ دستاوردهای کوتاهمدت و بلندمدت این پدیده بدرای خاظددان اردالن چده بدوده
است؟ و ازدواج سیاسی بهعنوان عامل دخیل چه ظقشی در اضمحالل سیاسی آظها داشته است؟

پیشینۀ پژوهش
تا کنون هیچگوظه پژوهشی دربارۀ ازدواجهای سیاسدی و ظقدش آظهدا در تحدوالت تداریخ اردالن صدورت
ظگرفته است؛ اما درمورد دیگر دورهها و سلسلههای تاریخ ایران میتوان بده مطالعدات ذیدل اشداره کدرد:
پاشایی فخری ( )1392به آموزههای مرتبط با ازدواجهای سیاسی در دورۀ باستان توجده ظمدوده اسدت؛
قرهچاظلو و بکشلو ( )1389این پدیده را در قرون ظخستین اسالمی موردمداقده قدرار دادهاظدد؛ غفراظدی و
همکاران ( ،)1394امینی ( ،)1393و سورظی و همکاران ( )1397به ازدواجهدای سیاسدی در دورههدای
تیموری و ترکماظان پرداختهاظد؛ سام ( )1397ظیز این موضوع را در دورۀ قاجار مدوردپژوهش قدرار داده
است .ازآظجاکه هیچکدام از این مقاالت ربط مستقیمی با تاریخ اردالن ظدارد ،و مطالبی هدم کده در آظهدا
ارائه شده است ،هیچ کمکی به درر وضعیت ازدواج سیاسی در حکومدت اردالنهدا ظمیکندد ،از ظقدد و
بررسی آظها در اینجا اجتناب شده است .باتوجه به اینکه در تواریخ رسمی دورۀ قاجار بهظددرت بده امدور
غیرسیاسی ،و آن هم در سطح محلی توجه میشده است ،بیشتر دادههای مدرتبط بدا مقالدۀ پدیش رو از
منابع محلی گردآوری شدهاظد .از جملۀ این منابع محلدی میتدوان بده لدبالتواریخ خسدروبن محمددبن
منوچهر اردالن ،سیراالکراد عبدالقادربن رستم باباظی ،تذکرۀ حدیقۀ امانالهی میرزاعبداهلل روظد ،،تحفدۀ
ظاصری میرزا شکراهلل سنندجی ،زبدۀالتواریخ مدال محمدشدریف قاضدی ،تداریخ اردالن مسدتوره ،حدیقدۀ
ظاصریه ،و مرآتالمرفر علیاکبر وقایعظگدار کردسدتاظی ،اشداره ظمدود کده همگدی در دورۀ قاجدار تدألیف
شدهاظد.
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یافتههای تحقیق
زمینههای ازدواجهای سیاسي در دربار قاجار :با مرگ آقامحمدخان و رویکار آمددن فتحعلیشداه،
تالش برای استقرار سلطۀ قاجارها در ایدران بیشازپدیش شدد .یکدی از راهکارهدای فتحعلیشداه بدرای
پیشبرد اهدافش ،ازدواج سیاسی بوده و وی با ازدواجهای متعددد و داشدتن فرزظددان بیشدمار ،بدهظوعی
پایهگذار ازدواجهای سیاسی در دورۀ قاجار (در شکل وسیع آن) محسوب میشود .ازدواجهدای سیاسدی
متعددِ فتحعلیشاه ،خودْ زمینهساز موجهای بعدیِ چنین ازدواجهدایی شدد .توضدیح آظکده ،فتحعلیشداه
حدود  500زن دائمه و منقطعه ،و در مجموع  700پسر و دختر و پسرزاده و دختدرزاده داشدته اسدت.
تعداد دختران فتحعلیشاه آظقدر زیاد بدود کده هنگدام مدرگ او ،هندوز تعددادی از آظهدا مجدرد بودظدد و
محمدشاه آظها را رواظۀ خاظۀ شوهر کرد (همان .)196-197 ،194 :بدیهی است که وجود تعداد بیشمار
فرزظدان پسر و دختر موجب میشد که فتحعلیشداه و شداهان بعدد از او ،ازدواجهدای سیاسدی را تدداوم
بخشند و از آن بهمثابه حربهای برای جذب حاکمان و متنفذان محلدی بهدره ببرظدد (بنجدامین:1363 ،
.)156
زمینههای ازدواجهای سیاسي در حکومت اردالن :پیش از ورود به بحث زمینههای ازدواجهای
سیاسی در حکومت اردالن ،میبایست اشاره کرد که برخی کارکردهای اینگوظه ازدواجها ،بدرای تمدامی
حکومتهای محلی مشترر بود .گزارشی از تاجالسلطنه (دختر ظاصرالدینشاه قاجار) ،درمدورد ازدواج بدا
دخترانِ خاظدان سلطنتی ،این ظرر را تأیید میکند« :تمام ماها را که مردم برای خودشدان یدا پسرشدان
میگرفتند ،مقصود اصلی و ظقطهظررشان خودشان بودظد که بهواسدطۀ داشدتن دختدر سدلطان در خاظدۀ
خود ،هر گوظه تعدی و تخطی ظسبتبه مال و جان و ظاموس مردم میکنند ،مورد مؤاخذه ظشده ،مختار و
مجاز باشند (تاجالسلطنه .»)43 :1361 ،تاجالسلطنه صراحتاً کارکردهای ازدواج سیاسدی را خاطرظشدان
ساخته است :اتصال به دربار مرکزی بهقدری اهمیت داشت که بزرگان و حاکمان محلی از هر راهکداری
برای دستیابی به این هد استفاده میکردظد و طبیعتاً ازدواج سیاسی یکی از آظها بود .مندافع ازدواج بدا
خاظدان شاهی بهحدی بود که درباریان حتی مشتاق بودظد با زظدان مطلقدۀ شداه ازدواج کنندد؛ بدهعنوان
مثال «وقتی که فتحعلیشاه یکی از زظان حرم را طالق داد و با اثاثده و جدواهر و غیدره بده اماناهللخدان
[اردالن] تزویج کرد ،محمدصادقخان گروسی هم استدعای این التفات را کرد که از خادمان حرم عدالی
به او التفات شود» (حجازی.)153 :1388 ،
در اواخر سدۀ  12ق ،ظبردهای پرشماری میان مددعیان تاجوتخدت در سراسدر ایدران روی داد .ایدن
موضوع ،تأثیراتی بر وضعیت سیاسی قلمرو اردالن برجای گذاشدت .درگیریهدایی میدان خسدروخان بدا
مدعیاظی همچون کهزادخان و رضاقلیخان روی داد (قاضی .)70-73 :1387 ،افرادی ماظند اهللقلیخان
زظگنه ظیز سودای تصر قلمرو اردالن را داشتند و با لشکری پرشمار به این منرور حرکدت کردظدد ،امدا
خسروخان با ظیروهایی بهمراتب کمتعدادتر تواظست شکست سختی بر او وارد آورد (وقایعظگار کردستاظی،
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 .)115-111 :1384در داخل قلمرو ،خاظدان پرظفوذ وکیل ظیز گاه از این و گداه از آن مددعی داخلدی /
خارجی حمایت میکردظد.
خسروخان اگرچه تواظست از تمامی این مواظع با موفقیت عبور کند ،با قددرتگرفتن آقامحمددخان و
تأسیس سلسلۀ قاجار ،تهدیداتش ظیز آغاز شد .شاه قاجار چندین مرتبه خسدروخان را بده دربدار احضدار
کرد .حاکم اردالن که بیم جاظش را داشت ،هر بار عدذری آورد و بدهجای خدود ،پسدرش اماناهللخدان و
عمویش لطفعلیخان را بهمثابه گروگان رواظۀ دربار قاجار ظمود؛ بار دوم ،پسر دیگرش ،خاناحمددخان ،و
پسر لطفعلیخان (یعنی حسنعلیخان) را اعزام کرد؛ اما آقامحمدخان بر حضور خدودِ خسدروخان اصدرار
ظمود و درظهایت ،حاکم اردالن ظاچار شد در حدود سدال  1204ق .بده تهدران بدرود .وی در آظجدا براثدر
بیماری درگذشت .پسرش خاناحمدخان ظیز در ظبدرد بدا طایفدۀ بلبداس کشدته شدد و حکومدت اردالن
ازسوی شاه قاجار بده لطفعلیخدان رسدید .فدرد اخیدر ظیدز در سدال  1209ق .وفدات یافدت و پسدرش
حسنعلیخان به امر دربار تهران ،جاظشین پدر شد؛ اما اماناهللخان در سال  1214ق ،درظتیجدۀ فعدل و
اظفعدداالتی کدده در قلمددرو اردالن روی داد ،و ظیددز حمایددت و پشددتیباظی فتحعلیشدداه قاجددار ،تواظسددت
حسنعلیخان را کنار زده و خودْ زمام امور کردستان را بهدست بگیرد (سنندجی.)170-183 :1375 ،

ازدواجهای سیاسی حاکمان اردالن در قرن سیزدهم قمری
ازدواج با خاندان وزیری :خاظدان وکیل ،یکی از شاخههای خاظدان اردالن محسوب میشدد و بندابراین
بهطور طبیعی دارای اقتدار و ظفوذ بود .توضیح آظکه ،از یکی از حاکمان اردالن به ظام مأمونبیگ ،شعبات
مختلفی برجای ماظد که یکدی از آظهدا را «ابراهیمبیگدی» میظامیدظدد .افدراد متعدددی از ایدن شدعبه در
کردستان صاحب آبرو بوده و منصب وکالت مالیات ،ظاظری و ایشیکآقاسیباشی داشتهاظد؛ بهعنوان مثال
محمدرشیدبیگِ وکیل در روزگار خسروخان (پددر اماناهللخدان) ،بهمددت سدی سدال وکیدل مالیدات و
صاحباختیار و بزرگ ایل و ریشسفید والیت بود (قاضی.)15-16 :1387 ،
به گواه منابع ،بزرگان خاظدان وکیل ،بهویژه شعبۀ ابراهیمبیگی ،دردسدرهای بزرگدی بدرای حکومدت
اردالن ایجاد میکردظد .آنها از سویی خونِ اردالنها را در رگ داشتند و از سوی دیگر ،صاحب مشداغل
و مناصب مهم بودظد؛ بنابراین طبیعی بود که همواره ماظند رقیبی بدرای حاکمدان اردالن جلدوه ظمایندد.
یکی از کهنترین اشارات به این موضوع ،دو بار یاغی شدن درویشبیگِ وکیل علیده علیقلیخدانِ اردالن
است ،که درظهایت با ازدواج سیاسی میان خواهر علیقلیخان و شخص درویشبیگ ،بده سدازش منتهدی
شد .همچنین محمدقلیبیگ ،خسروبیگ ،و مهرعلیسدلطان مدواظعی را بدرای حاکمدان مختلدف اردالن
بهوجود آوردظد (قاضی52 ،41 ،15 :1387 ،؛ اردالن.)61-62 :2536 ،
اما مهمترین تهدیدات خاظدان وکیل ،ازسوی محمدرشیدبیگ و در دورۀ حکمراظی خسروخان اظجدام
شد که در اینجا به شکلی بسیار مختصر به آظها اشاره میشود )1 :مستوره صراحتاً میظویسد با رویکدار
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آمدن خسروخان ،اهالی کردستان همگی کمر به اطاعت او بستند ،بجز محمدرشیدبیگِ وکیل کده دم از
مخالفت زده و به او اعتنایی ظمیظمود و حتی هنگدام حملدۀ آزادخدانِ افغدان در سدال  1172ق ،بده او
پیوسدددت (مسدددتوره)105-106 :1946 ،؛  )2در سدددال  1194ق ،مدددردم کردسدددتان بددده اغدددوای
محمدرشیدبیگ از خسروخان تبری جسته و ظزد علیمرادخانِ زظد از او شدکایت کردظدد؛ خدانِ زظدد ظیدز
خسروخان را خلع کرده و حکومت را به کهزادخان سپرد .خسروخان بعد از مدتی ،مجددداً بده حکومدت
رسید و مخالفاظش ،ازجمله محمدرشیدبیگِ وکیل ،به شهرزور فرار کردظدد (همدان120-121 :؛ قاضدی،
)72-71 :1387؛  )3محمدرشیدبیگ و منسوباظش پس از چندی ،بهواسطۀ علیمرادخانِ زظد ،مورد عفو
و بخشش خسروخان واقع شدظد ،اما دیری ظپایید کده بداز بده مخالفدت برخاسدته و بلوکدات جدواظرود و
پالنگان را تصر کردظد و در سال  1196ق ،از خسروخان ظزد علیمرادخانِ زظدد بددگویی کردظدد .فدرد
اخی در ،خسددروخان را بدده اصددفهان احضددار و مجدددداً او را از حکومددت محددروم کددرد .در هم دین دوران
رضاقلیخان (برادر خسروخان) در ظبرد با قشدون زظدیده ،از ضدربت ظداور ظررعلیبیدگ (یکدی از اقدوام
محمدرشیدبیگ) زخمی شدده و اظددکی بعدد درگذشدت (اردالن66 :2536 ،؛ مسدتوره-124 :1946 ،
)122؛  )4در سددال  1199ق ،اهللقلیخددانِ زظگندده عددازم تسددخیر کردسددتان شددد و جمعددی از «طایفدۀ
محمدرشیدبیگ» او را همراهی کردظد .خسروخان در این ظبرد ظیز پیروز شدد (قاضدی73-76 :1387 ،؛
اردالن)68-72 :2536 ،؛  )5در حددوالی سددال  1200ق ،محمدرش دیدبیگِ وکی دل از خسددروخان ظددزد
آقامحمدخان بدگویی کرده و خدان قاجدار بده عدزم سدرکوب او حرکدت کدرد ،امدا خسدروخان یکدی از
ظزدیکاظش را رواظه و اظهار اطاعت و چاکری کرد و خان قاجار ظیز او را عفدو ظمدود (قاضدی-77 :1387 ،
)76؛  )6در سال  1202ق ،جعفرخانِ زظد ،به تحریک محمدرشیدبیگِ وکیل ،عازم ظبرد بدا خسدروخان
شددد .در حددوالی همدددان ،ظبددردی می دان آن دو درگرفددت کدده بدده پی دروزی خسددروخان اظجامی دد .وی
محمدرشیدبیگِ وکیل را ،بااینکه هفدت سدال تمدام در مخدالفتش کوشدیده بدود ،مدورد عفدو قدرار داد
(مستوره133-136 :1946 ،؛ قاضی.)81-82 :1387 ،
موارد باال ،که بهشکلی بسیار مختصر بیدان شدد ،آشدکارا ظشدان میدهدد کده خسدروخان در طدول
حکومت خود ،بارها با تهدیدات محمدرشیدبیگِ وکیل مواجه شده است .حداکم اردالن اگرچده همدواره
تواظست بر این خطرات پیروز شود ،هرگز ظخواست یا ظتواظست محمدرشیدبیگِ وکیل را بهکلی از صحنۀ
سیاست کردستان محو کند .بهظرر میرسد این امر ریشه در ایدن واقعیدت داشدته باشدد کده از سدویی
محمدرشیدبیگ دارای خاستگاه خاظوادگی پرقدرتی بود و از سدوی دیگدر دورۀ حکومدت خسدروخان بدا
اوضاع آشفته و ظابسامان ایران همزمان شده بود؛ به این معنا که مدعیان گوظاگون سدلطنت ،هرکددام در
برههای زماظی گوشۀ چشمی ظیز به کردستان و امکاظات بالقوۀ ظرامی-اقتصادی آن داشتند و این موجب
میشد خسروخان همواره بخشی از ظیروی خود را متوجه تهدیدات بیروظی ظماید .طبیعدی اسدت کده در
چنین شرایطی ،وی ظمیتواظست با تمامی بزرگان و متنفدذان داخلدی مقابلده کندد و اگرچده گداهی بده
مجازات برخی آظان اقدام میکرد ،ظاگزیر بود با برخی دیگر (ماظند محمدرشیدبیگِ وکیل) کده قدرتشدان
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بهمراتب بیشتر بود و حتی با مدعیان سلطنت ایران ظیز در تماس بودظد ،مماشات کند.
با آغاز حکومت اماناهللخان ،منصب وکالت به فتحعلیبیدگ (پسدر بدزرگ محمدرشدیدبیگ) رسدید.
پسران محمدرشیدبیگ در این خیال بودظد که اماناهللخان کلیۀ امور خاص و عام حکدومتی را بده آظهدا
واگذار ظماید؛ زیرا «آظها سالها بود که بهکلی بر اهالی کردستان مسلط و حکمران شده بودظدد ،بندابراین
در عهد اماناهللخان ظیز خواستند تا همان شیوه را درپیش بگیرظد» .اما بعد از مدتی که ثبات رأی و عزم
راسخ او را مشاهده کردظد ،تصمیم به عزل او گرفته و شکایت به دربار قاجار بردظد .ظقشۀ آظها با شکسدت
مواجه شد و درظهایت میرزا احمدِ وزیر ،که مقیم تهران بود ،میان دو طر صلح برقدرار کدرد (مسدتوره،
153-151 :1946؛ اردالن .)86 ،84 :2536 ،پس از چندی فتحعلیبیگ و برادراظش مجدداً به اخدالل
در امور پرداختند و بدینترتیب کاسۀ صبر اماناهللخان را لبریز کردظد .حاکم اردالن در سدال  1217ق،
هر چهار برادر را طی ظقشهای اسیر کرد .فتحعلیبیگ ،احمددبیگ ،و ظصدراهللبیگ همدان شدبِ اسدارت،
کشته شدظد و محمدزمانبیگ ظیز دو سال بعد بهقتل رسید .اماناهللخان ،کسان و بازماظدگان آظها را ظیدز
بهشدت مورد آزار قرار داد ،خاظه و عمارتشان را ویران کرد ،و  300هزار تومان امالر ،ضیاع ،عقار ،رمده
و گوسفند و جدواهر را از آظهدا ضدبط کدرد (مسدتوره153-154 :1946 ،؛ اردالن86 :2536 ،؛ بابداظی،
.)61-60 :1366
منافع کوتاهمدت :قتل فرزظدان محمدرشیدبیگ و اسارت و حبس ظزدیکان آظها ،هزیندههایی بدرای
اماناهللخان داشت .بهعبارت دیگر وی ظمیتواظست بدون اعطای هرگوظه امتیازی بده دیگدر خاظوادههدای
بزرگ سنندج ،چنین امر خطیری را پیش ببرد .همچنان که گفته شد ،خاظدان وکیدل از ظفدوذ و قددرت
بسیار زیادی در سراسر قلمرو اردالن برخوردار بود .ابن رستم باباظی میظویسد« :در تمام کردستان کسی
ظبود که از صولت ایشان اظدیشنار ظباشد ،و یا بهسبب بذل عطایشان ،خیرخواه و رهنمایشدان ظگشدتی»
(باباظی)59 :1366 ،؛ بنابراین ازمیان برداشتن آظها کار آساظی ظبود؛ خاصه آظکه حتی بعدد از قتدل چهدار
پسددر محمدرش دیدبیگ ،اماناهللخددان منصددب وکالددت را مجدددداً بدده فددردی از خاظدددان وکی دل بدده ظددام
محمدرحیمبیگ سپرد (اردالن .)86 :2536 ،ازاینرو بخشی از هزینهها و عواقب قتل این چهار ظفر ،بده
پایگاه خاظوادگی و خاظداظی آظها در کردستان بازمیگشت.
اما عالوهبر هزینههای داخلی ،اماناهللخان بهویژه میبایست از خشم و غضدب دربدار قاجدار بهسدبب
قتل این چهار ظفر اظدیشنار شده باشد .توضدیح آظکده زمداظی کده فتحعلیبیدگ و بدرادراظش بدهمنرور
شکایت و عزل اماناهللخان به تهران رفتند ،حاکم اردالن ظیز باشتاب و برای دفاع از خود ،راهی پایتخت
شد .بعد از آظکه میان آظها سازش ایجاد شد ،اماناهللخان «در ظهان عرض پیشدکش ظمدوده و اسدترخاص
تنبیه آظها فرموده ،شاهنشاه ایران فرمود :جز اینقدر که ایشان فیالجمله از اقتدار بیفتند که سداماظی در
کار تو پدید شود ،رضا ظمیدهم .اگر آزارواذیت جاظی به خود و بستگاظشان برساظی ،مدورد عتداب و ظکدال
آیی و به هیچ عذری آزاد ظیایی .اماناهللخان در حضور ملکالملور سوگندهای سدخت خدورد کده جدز
اظدر عدم سلور با ایشان رفتار ظنماید» (باباظی.)59 :1366 ،
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کوتاه سخن آظکه اماناهللخان ،برخال دستور صریح شاه قاجار ،ظهتنها فتحعلیبیگ و برادراظش را از
کار برکنار کرده ،بلکه آظها را بهقتل رساظده بود .اینجاست کده اماناهللخدان بدا اظجدام ازدواج سیاسدی بدا
خاظدان وزیری ،همزمان به دو هد رسید :الف) در داخل قلمرو اردالن ،خاظددان وزیدری را برکشدیده و
آظها را جایگزین خاظدان وکیل کرد و بدینگوظه از شرّ این خاظدانِ همواره رقیدب و تهدیدکنندده خدالص
شد؛ ب) به یاری میرزااحمدِ وزیر (بزرگ خاظدان وزیری) ،خود را از عواقدب قتلعدام خاظددان وکیدل در
دربار قاجار رهایی بخشید.
اماناهللخان به میرزااحمدِ وزیر ،که در آن اوقات مقیم تهران بود ،ظامهای ظوشته و رسول را سدفارش
کرد که به میرزااحمد بگوید[« :فتحعلیبیگِ] وکیل و برادراظش را کشتم و اگر ظصراهللبیگ داماد تو بدود،
هماکنون در جای او منم و دختر شما را من خود خریددارم و فرزظددان و اوالد تدو را بده مراتدب بلندد و
مناصب ارجمند ارتقا دهم .حال این کار شده است ،کشتگان زظدده ظمیشدوظد .بهتدر آن اسدت شدما در
خدمت اولیای دولت ،این عمل را به اصالگ بیاوری» (باباظی .)61 :1366 ،میرزااحمد تمام توان خدود را
برای حل این مسئله در دربار قاجار بهکار گرفت و با رایزظی با میرزاشفیعِ صدراعرم ،تواظسدت درظهایدت
اماناهللخان را از عواقب این قتلعام برهاظد .ظقش میرزااحمد وزیر در این موضوع ،غیرقابلکتمان اسدت؛
چراکه اگر همکاری او ظبود ،چهبسا اماناهللخان هرگز ازسوی شاه قاجار بخشیده ظمیشد .باباظی (:1366
 )62میگوید زماظی که فتحعلیشاه از قتل فرزظددان محمدرشدیدبیگ بداخبر شدد« ،سدخت برآشدفت و
سوگند خورد که اماناهللخان را از حکومت عزل ظماید» .مسلماً میرزااحمد وزیر ،که چند سدالی بدود در
دربار تهران مصدر خدمات شایاظی شده و ظام ورسمی پیدا کرده و ظزد اولیای دولدت ارج و قربدی داشدت
(سنندجی ،)180-181 :1375 ،ظقش بسیار مهمی در تغییدر رأی فتحعلیشداه ایفدا کدرده اسدت .چده
چیزی محرر میرزااحمد برای کمک به اماناهللخان شده بود؟ در پاسخ میبایسدت بده پیشدنهاد ازدواج
اماناهللخان با دختر او اشاره کرد و اینکه چنین ازدواجی ،منجر بده برکشدیدن خاظددان وزیدری میشدد
(چناظکه شد و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد)؛ بندابراین اماناهللخدان بدا وعددۀ ازدواج سیاسدی بده
میرزااحمد وزیر و عمل به آن ،تواظست در کوتاهمدت به اهدا و منافع خود دست یابد .وی موفد ،شدد
به آرزوی خود ،مبنیبر مجازات خاظدانِ دردسرساز وکیل ،جامۀ عمل بپوشاظد و از آن مهمتدر ،حکومدت
خود را حفظ کند و از خشم و غضب شاه قاجار در امان بماظد .مسلماً دستیابی به ایدن دو هدد بسدیار
مهم ،بدون اظجام ازدواج سیاسی با خاظدان وزیری ،غیرممکن بود؛ ازاینرو میتوان آن را ظخستین ازدواج
سیاسی پراهمیتِ حاکمان اردالن در قرن سیزدهم قمری داظست.
دیگر عضو خاظدان اردالن ،که از این ازدواج سیاسی منتفدع شدد ،خسدروخانِ ظاکدام ،حاصدل ازدواج
سیاسی اماناهللخان با دختر میرزااحمدِ وزیر (باباظی )64 :1366 ،بود .توضیح آظکه اماناهللخان در اواخر
سال  1222ق .با هدایای شایان به دربار فتحعلیشاه قاجار رفت و فرمان و خلعدت ظیابدت کردسدتان را
برای پسر ارشدش ،محمدحسنخان ،دریافدت کدرد (مدردو  .)381 :1379 ،طبیعدی بدود کده پسدران
میرزااحمدِ وزیر تمام توان خود را برای برتختظشینیِ خواهرزادۀ خود (خسروخانِ ظاکام) بدهکار بگیرظدد.
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میتوان تصور کرد که درظتیجۀ تالشهای آنها بود که اماناهللخان بهتدریج توجهدات خدود را معطدو
خسددروخان کددرد :دختددر شدداه قاجددار را بددرای او خواسددتگاری ظمددود و بددا ایددن کددار ،بددهطورطبیعی
محمدحسنخان را به قیام علیه خود و کشته شدن در ایدن راه وادار کدرد؛ درظتیجده خسدروخانِ ظاکدام
بهعنوان جاظشین اظتخاب شد؛ بنابراین ازدواج سیاسدی اماناهللخدانِ اردالن بدا خاظددان وزیدری ،بدهطور
غیرمستقیم سبب تغییر معادالت جاظشینی به ظفعِ خسروخانِ ظاکام شد و او را ظیز از ایدن ازدواج منتفدع
ساخت.
نتایج منفي :در ابتدا باید خاطرظشان سداخت کده معایدب ایدن ازدواج بدهیکباره ر ظنمدود ،بلکده
تدریجاً و همزمان با افزایش قدرت و ظفوذ خاظدان وزیری آشکار گشت .درواقع میتوان گفت این خاظدان
از اواسط حکومت اماناهللخان و ظیز در سراسر دورۀ خسروخانِ ظاکام ،سرگرم قدرتیابی در شکل وسدیع
آن بودظد و این همان برههایست که میتوان آن را دورۀ بهرهبرداری اردالنها از مندافع کوتاهمددت ایدن
ازدواج سیاسی داظست؛ اما در درازمدت ،و به طورمشخص از دورۀ رضداقلیخان ،جنبدههای منفدی ایدن
قدرتیابی آشکار شده و به یکی از مهمترین عوامدل اضدمحالل سلسدلۀ اردالن منجدر گشدت .در ادامده
بهطورمختصر به روظد قدرتیابی خاظدان وزیری و درظهایت جنبههای منفی آن پرداخته خواهد شد.
از خاظدان وزیری ،بهویژه میرزاعبدالکریم (برادرزادۀ میرزااحمد) جایگداه بلنددی یافدت .بندا بده قدول
باباظی «کس را در اماناهللخان مرتبه و مقدار میرزاعبدالکریم ظبود ،بهطوریکه غالباً روی خطاب و سؤال
و جوابش با وی بود» (باباظی .)62 :1366 ،پسران میرزااحمد ظیدز بده وزارت حکومدت اردالن رسدیدظد:
«الف) میرزاعبداهلل ،که وزیدر اماناهللخدان شدد (روظد)402 :1344 ،،؛ ب) میدرزا عنایدتاهلل ،کده وزیدر
اماناهللخان شد (منبری ،در دست اظتشار)؛ ج) میرزافرجاهلل ،که ابتددا وزیدر خدواهرزادهاش ،خسدروخانِ
ظاکام ،و سپس پسرش رضاقلیخان شد (سدنندجی)201-202 :1375 ،؛ د) میرزاهددایتاهلل ،کده وزیدر
رضاقلیخان و سپس برادرش اماناهللخانِ ثاظی شد (مردو 393 :1379 ،؛ بابداظی .»)77 :1366 ،دیگدر
افراد این خاظدان ظیز مناصب مهمی را به خود اختصاص دادظد که به برخی از آظها اشاره میشود« :الدف)
میرزاجعفر (پسر میرزاهدایتاهلل) ،وزیرِ اماناهللخدانِ ثداظی (مسدتوره)219 :1946 ،؛ ب) میدرزا اهللقلدی
(پسر میرزا عنایتاهلل) ،وزیر اماناهللخانِ ثاظی (همانجا)؛ پ) میرزا محمدرضدا ،وزیدرِ اماناهللخدانِ ثداظی
(مستوره .)222 :1346 ،توجه شود که در اینجا صرفاً به منصب «وزارتِ» افراد خاظددان وزیدری اشداره
شد ،حال آظکه آظها مناصب مهم دیگری ظیز (ماظند حکومت بر بلوکاتِ کردسدتان ،ریاسدت بدر دیواظخاظدۀ
عدلیه ،و فرماظدهی قشون ظرامی) دراختیار داشتند.
قدرتیابی خاظدان وزیری و رسیدن آظها به باالترین و مهمتدرین مناصدب حکومدت اردالن ،در کندارِ
ظسبت خویشاوظدی ظزدیکشان با حاکمان اردالن ،دست آظها را برای مداخله در امور بازگذاشت .در اینجدا
به اختصار مداخالت منفی آظها را ،که درظهایت به یکی از عوامل اضمحالل سلسلۀ اردالن منجر شدد ،در
سه گروه دستهبندی کرده و برای هر گروه ،دو ظموظه ذکر میشود:
الف) نسبتبه مردم :مروری بر تداریخ سلسدلههای گوظداگون ،ظکتدۀ بسدیار مهمدی را خاطرظشدان
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میسازد و آن این است که عامۀ مردم بسیار بهظدرت علیده عمّدال و کدارگزاران حکدومتی موضدعگیری
صریح میکردظد؛ بهعبارت دیگر اگر حکومتی به ورطۀ ظلم و فساد و بیعدالتی میافتاد و مدردم جرئدت
بیان مخالفت را در خود احساس میکردظد ،مستقیماً خودِ سلطان  /حاکم  /پادشداه  /امپراتدور را ظشداظه
میگرفتند؛ اما در برههای از تاریخ سلسلۀ اردالن ،مداخالت منفیِ صاحبمنصبان خاظدان وزیری موجب
سنگربندی صریح مردم علیه آظها شد و این موضوع در منابع بهوضوگ ثبت شده است .مستوره ،ظخستین
اشاره را به این موضوع دارد و از ظلم میدرزا فدرجاهللِ وزیدر بدا «اهدالی کردسدتان» در ابتددای حکومدت
رضاقلیخان سخن میگوید (مستوره .)184 :1946 ،در روایت زیر ،ظموظهای آشکارتر از ظارضایتی مدردم
از وزیرِ وقت را ،که درظهایت منجر به عزل او ازسوی دربار قاجار شد ،ارائه شده اسدت« :در سدال 1280
[قمری] دوباره اهل والیت از کثرت ظلم و تعدی میرزا محمدرضایِ وزیر و سوءاعمال و بیحدالتیِ والدی
بهستوه آمده ،جمعی از علما و وکال به تهران رفته از تعدیات [میرزا محمدرضایِ] وزیدر و قبدایح اعمدال
[اماناهللخانِ] والی ترلم زیاد کرده ،بیشتر ترلم و آه و ظالۀ عارضین از [میرزامحمدرضایِ] وزیدر بدوده و
عزل او را مستدعی شدهاظد .ظاصرالدینشاه میرزا محمدرضا را عزل و میرزا زکی مستوفی رشتی را وزیر و
ظایباالیالۀ کردستان فرمودظد (سنندجی268 :1375 ،؛ وقایعظگارِ کردستاظی.»)137 :1384 ،
ب) نسبتبه دیگر بزرگان :طبیعتاً بخشی از تالشها و اقدامات خاظددان وزیدری بدهمنرور حفدظ
پایگاه خود ،به ضرر دیگر خاظدانهای باظفوذ کردستان بود و میتواظست در درازمدت موجبات رویگرداظی
آن خاظدانها از حکومت اردالن شود .در اینجا به دو ظموظۀ برجسته اشداره میگدردد )1 :اماناهللبیدگ از
خاظدان وکیل علیه اماناهللخانِ والی قیام کرد ،اما در ظبردی که روی داد شکست خورد .والی به او امدان
داد و ظزد خود فراخواظد و همه بهسمت سنندج حرکت کردظد؛ اما در مسیر بازگشدت بده شدهر« ،میدرزا
فتاگبن میرزا فرجاهللِ وزیر ظزد والی آمده و عرض کرد که اگر اماناهللبیدگ بده ایدن عدزت و اقتددار وارد
سنندج بشود ،چشم از ظوکری من بپوش .والی لختی متفکر شد و لکن تمرد سخن آظها را ظمیتواظست و
ظاچار بفرمود شمشیر از کمر و کاله از سر اماناهلل بیگ برداشتند .بعدد از 18روز وی را کشدتند (بابداظی،
78-79 :1366؛ سنندجی»)227-228 :1375 ،؛  )2یکی دیگدر از خاظوادههدای بداظفوذ کردسدتان در
ظیمۀ دوم سدۀ  13قمری ،خاظوادۀ دیوانبیگی بود و حتی میرزامحمدرضای وزیر ظیز با آظها روابط خدوبی
داشت؛ اما وزیر و حاکم بهتدریج به این ظتیجه رسیدظد که میبایست از قدرت دیوانبیگیها کاسته شود.
درظهایت «میرزا محمدرضای وزیر ،که سالها حامی و حافظ میرزارضا علی دیوانبیگی بود ،از حمدایتش
دست کشید و در قید و حبس او ،با والی همداستان شد» (باباظی.)85-89 :1366 ،
پ) نسبتبه خاندانِ اردالن :خاظددان حداکم اردالن ظیدز از مدداخالت منفدی وزیریهدا در امدان
ظماظدظد .البته دورۀ حکومت اماناهللخان و خسروخانِ ظاکام تقریباً مصاد با ابتدای قدرتیابی وزیریهدا
بود و عالوهبرآن هر دو حاکم دارای سطحی از قدرت و کاریزما بودظد؛ بنابراین دست خاظدان وزیری برای
مداخله در امور حکومتی کامالً باز ظبود .با مرگ خسروخانِ ظاکام ،اوضاع تغییدر کدرد :از سدویی خاظددان
وزیری قدرت خود را تثبیدت کدرده بودظدد و از سدوی دیگدر رضداقلیخان (پسدر خسدروخانِ ظاکدام) در
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دهسالگی به حکومت رسید و طبیعتاً در سنوسالی ظبود که بتواظد راه را بر مدداخالت وزیریهدا ببنددد؛
مداخالتی که گاه بسیار مخرب بودظد )1 :مهمترین مورد ،به سال  1258ق .بازمیگردد .در این سال بده
دستور محمدشاه قاجار ،رضاقلیخان مأمور شد با سپاه کردستان حکومت سلیماظیه را برای محمودپاشدا
بازپس گیرد .چندی قبل ،رابطۀ رضاقلیخان و میرزاهدایتاهللِ وزیر د بنا به دالیلی کده در مندابع بده آن
اشارهای ظشده است د به تیرگی گراییده و حاکم اردالن تصمیم گرفته بود بعد از بازگشت از ظبرد ،میدرزا
هدایتاهلل و پسرش میرزاجعفر را مجازات کند .وزیر که مطمئن بود اگدر والدیِ اردالن در ایدن ظبدرد بده
پیروزی برسد ،جان او و پسرش در خطر است ،در ظهان با سپاه دشمن متحدد شدد و براثدر خدعدۀ وی،
ظیروهای کردستان شکست سختی خورده و رضاقلیخان بدا بددظامی وارد سدنندج شدد .پیامددهای ایدن
شکست برای حاکم اردالن ،شدید بود :شاه قاجار او را از حکومت کردستان خلع کرده و میرزا هدایتاهلل
مذکور را جاظشین او کرد؛ بهعبارت دیگر برای اولین بار در تاریخ سلسلۀ اردالن ،فردی از خاظدان وزیری
بهمدت هجدده مداه قددرت را دردسدت گرفدت (سدنندجی218-224 :1375 ،؛ وقایعظگدار کردسدتاظی،
125-126 :1384؛ واتسن .)312-313 :2536 ،حسینقلیخانِ شاعر در دو قطعده شدعر ،بده خیاظدت
میرزا هدایتاهلل در این ظبرد و حکومت هجدهماهۀ او اشاره کرده است (روظ .)192-196 :1344 ،،ظکتۀ
حائزاهمیت آن است که بعد از حدود چهار دهه ،این ظخستین باری بود کده حکومدت قاجدار بدا عدزل و
ظصب حاکمان اردالن دخالت میکرد و بدهظوعی میتدوان آن را آغدازی بدر مدداخالت دربدار مرکدزی در
رفتوبرگشتهای پیاپی حاکمان اردالن ارزیابی کرد که درظهایت به یکی از مهمترین عوامل اضمحالل و
سقوط این سلسله منجر شد؛  )2در ابتدای سلطنت ظاصرالدینشاه قاجار ( 1264ق ،).رضداقلیخان کده
دوباره به حکومت اردالن رسیده بود ،میرزا اللهقلیخانِ وزیری را با هدیه و پیشکش به دربار رواظه کدرد؛
فرد مذکور تا تواظست از رضاقلیخان در ظزد میرزا تقیخان امیرکبیدر (صددراعرم شداه قاجدار) بددگویی
کرده و او را متهم به دشمنی با قاجار و تالش برای اتحاد با امپراتوری عثماظی کرد؛ درظتیجه دربار تهران
رأی به عزل دوبارۀ رضاقلیخان داده و حکومت کردستان را به برادرش ،اماناهللخانِ ثداظی ،واگدذار کدرد
(باباظی.)83-84 :1366 ،
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ازدواج با خاندان سلطنتی قاجار
ازدواج خسروخانِ ناکام با حُسنجهانخانم
منافع کوتاهمدت :در ادامه دو مورد از ازدواجهای سیاسی سلسدلۀ اردالن بدا خاظددان سدلطنتی قاجدار
موردبررسی قرار خواهد گرفت .ظخست ازدواج خسروخانِ ظاکام با حُسدنجهانخاظم :اماناهللخدان اردالن
شخصاً به دربار تهران رفته تا از دختر فتحعلیشاه قاجار برای پسرش خسروخان خواستگاری ظماید .شاه
قاجار به درخواست او پاسخ مثبت داد و قرار ازدواج برای سال  1237ق .گذاشته شد (مستوره:1946 ،
167-166؛ سنندجی .)194 :1375 ،هد سیاسی اماناهللخان از این ازدواج بدرای میزباظداظش کدامالً
روشن بود؛ بهگوظهای که مؤلف تاریخ عضدی میظویسد« :اماناهللخان میخواسته تا بهواسدطۀ یدک ظدوع
پیوظد مخصوص بدا شاهنشداه ایدران ،دسدت مجداورین و همسدایگان بده دامدن ملدک مدوروم و موقدع
فرمانگذاری اردالن دراز ظشود؛ فتحعلیشاه ظیز با قرائت بیتی (= قران آفتاب و ماه میمدون  /دل احبداب
و اعدا شاد و پُرخون) ،بدر درخواسدت ازدواج سیاسدی او مُهدر تأییدد ظهداد» (عضددالدوله.)80 :1376 ،
میتوان گفت این شخص خسروخان بود که تواظست از این هدد سیاسدی بهرهمندد شدود .زمداظی کده
برادرش محمدحسنخان علیه پدر و در واقع علیه جاظشینی محتمل برادر کوچکتر دسدت بده قیدام زد
(ظک :پایینتر) ،با واکنش و حساسیت دربار قاجار مواجه شد« :عباس میرزای ظایبالسدلطنه ،بده خدط و
اظشاء قائممقام ،رقمی مبنی بر توبیخ و ظصیحت به محمدحسنخان صادر ظمدود کده فایددهای ظبخشدید.
سپس ازجاظب فتحعلیشاه قاجار ،باباعلیخان شاطرباشی ،به داللت و استمالت رواظه شد که ایدن تدالش
ظیز بیظتیجه بود .ظاچار اماناهللخان به جمعآوری سپاه فرمان داده ،به جنگ پسر رواظه گشت» (مدردو ،
 .)385-384 :1379این ظخستین بار در تاریخ اردالن است که بهسبب بروز طغیاظی داخلی علیه والدی،
واکنش مقامات پایتخت دیده میشود و دلیل آن ظیز روشن است :مسلماً عباسمیرزا و فتحعلیشاه ایدن
طغیان را تهدید علیه داماد خود تفسیر کردهاظد.
خسروخان در اواخر عمر خود بار دیگر از موهبت دامادی پادشاه قاجار برخوردار گشدته و امتیدازاتی
دریافت ظمود که میتواظست قدر و منزلدت بداالی او را ظدهتنها در کردسدتان ،بلکده همچندین در میدان
بسیاری از همگنان خود ،جلوهگر سازد« :در سال  1248قمری ،فتحعلیشاه یک قطعه تمثدال همدایون
که عبارت از امتیازات خاصۀ دولتی و در آن زمان مخصوص شاهزادگان اعرم بوده ،محض تشخیص قدر
و منزلت و تبیین مصاهرت [=دامادی] بده توسدط فخرالدولده بده افتخدار خسدروخان والدی اعطدا و بده
کردستان ایفاد فرمودهاظد و او را در سلک شاهزادگان عرام ،به خطاب «ظوابی» مخاطب و ممتداز ظمدود»
(سنندجی .)208 :1375 ،در این قطعه بهروشنی مالحره میشود کده خسدروخان بهسدبب مصداهرت
[=دامادی] ،به دو افتخار ظائل میآید :الف) دریافت تمثال همایون؛ ظشان تمثال همایون بهاظدازهای بدرای
عمال و کارگزاران حکومتی دارای اهمیت و ارزش بود که برای بهدسدتآوردظش از هدیچ اقددامی دریدغ
ظمیکردظد و در بذل و بخشش مال فراوان به شاه و اطرافیاظش کم ظمیگذاشتند (سید بنکدار و کمالوظد،
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)101 :1398؛ ب) دریافت خطاب ظوابی؛ شایان ذکر است که عنوان «ظدواب» در ایدران عهدد صدفویه و
قاجار ،به شاهزادگان و گاه خود شاهان اطالق میشده است (دهخدا.)22772 :1377 ،
نتایج منفي :الف) مداخلۀ آشکار در عزلوظصب مقامات .چنین مسئلهای از همدان دهدۀ  1250ق.
آغاز شد و حتی تا دو دهۀ بعد ظیز ردّپای آن در منابع مشاهده میشود .در اینجا بده دو مدورد آن اشداره
میشود« )1 :در حدود سال  1255ق .میاظۀ میرزا هدایتاهللِ امین و بدرادرش میرزافدرجاهللِ وزیدر بدههم
خورد .حُسنجهانخانم متمایل به امین بود و توجهي به وزیر نداشــته و امــورات را بــه امـین
واگذار ميکرد .ناچار وزیر از کار کناره گرفته و پس از دو سده مداه گوشهظشدینی ،در سدال 1256
درمیگدذرد و برحسب تقاضای والیه ،فرمان وزارت به نام امین صادر ميگــردد (مدردو :1379 ،
 393تأکید از ظگارظدگان است)»؛ « )2در سال  1275قمری ظاصرالدینشاه تشکیل دیواظخاظۀ عدلیه بده
ریاست عباسقلیخانِ معتمدالدولۀ جواظشیر کرده و برای والیدات مقدرر شدده بدود دیوانبیگیهدا معدیّن
شوظد .مرحوم ابوی در این موقع ظایبالوزاره بود ،یعنی مشهور به این لقدب و ترجمدۀ ایدن لفدظ ،حالیّده
یعنی معاون وزیر مالیه ،و اختیار تام مالیات کردستان با مرحدوم پددرم بدود و ثدروت و ملدک و مکتبدی
فراوان داشت و چندین پارچه امالر معتبر خریده بود .محض اینکه خارجی برای ریاست دیواظخاظده بده
کردستان ظیاید ،به تصویب والیه [حُسنجهانخانم] پدرم را به تهران فرستادند و این مقام به او
داده شد (دیوانبیگی31 :1382 ،؛ تأکید از ظگارظدگان است) .در هر دو مثال ،دخالت آشدکار والیده در
عزلوظصددبها را مشدداهده م دیکنیم؛ بددهویژه در مثددال دوم ای دن ظکت دۀ بااهمی دت دی دده میشددود کدده
حُسنجهانخاظم  25سال بعد از مرگ شوهرش خسروخان ،هندوز از آظچندان ظفدوذ و قددرتی برخدوردار
است که فرد موردظرر خود را برای تصدی دیواظخاظه اظتخاب میکند.
ب) مداخلۀ آشکار در عزلونصب حاکمان :دخالت شاهدخت قاجدار بده عزلوظصدب مقامدات و
کارگزاران اداری محدود ظماظد و بده خدودِ حداکم  /والدی ظیدز رسدید .حُسدنجهانخاظم از حددود ظیمدۀ
دهۀ 1250ق .به بعد ،میاظۀ خوبی با پسرش رضاقلیخان ظداشت 1و همین مسئله سبب شد از این تاریخ
گاهی حتی در عزلهای چندبارۀ پسر خود ظقش ایفا کند .در اینجا دو ظموظه از این امور در منابع داخلی
و خارجی ذکر میشدود« )1 :میاظدۀ حُسدنجهانخاظم و پسدرش رضداقلیخان از حددود سدال 1257ق.
رفتهرفته تیره شد و عاقبت درنتیجۀ نوشتجات مخالفتآمیز مادر ،رضداقلیخان در سدال  1262ق.
عزل گردید (مستوره194 :1946 ،؛ تأکید از ظگارظدگان است)»؛ « )2وی [حُسدنجهانخاظم ،در حددود
سال  1264ق ].پسرش رضاقلیمیرزا را از حکومت برکنار و [پسر دیگرش] اماناهللخانِ ثاظی را بدهجای
او منصوب کرد (چریکف.»)152 :1358 ،
با تأمل درباب دو موضوعی که در باال به آن اشاره شد (= مداخله در عزلوظصدب مقامدات و والیدان)،
میتوان به این ظتیجۀ گزافه رسید ،که در حقیقت این خودِ حُسنجهانخاظم بود که (دسدتکم بهمددت
 .1منابع هیچ اشارهای به علل و عوامل این روابط تقریباً تیره ظدارظد.
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چند سال ،بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم) بر کردستان حکومت میکرد! اگر درظرر بگیریم کده مندابع
داخلی و خارجی ظیز به این موضوع اشاراتی داشتهاظد ،آنگاه چندین ظتیجدهگیریای چنددان بیدراه هدم
ظیست .عضدالدوله ( )29 :1376میظویسد« :حُسدنجهانخاظم سدالها در کردسدتان شخصداً بدا کمدال
استقالل حکومت کدرده اسدت» .چریکدف ( )152 :1358میگویدد« :حداکم سدنه ،زوجدۀ والدی سداب،
کردستان بود» .همین ظویسنده در جایی دیگر (ص  )183میظویسد[« :حُسنجهانخاظم] در حکومــت
مستقلۀ خود در شهر سنندج ،کارهای خال و بیقاعده از او ظاشی شده بدود و یدک عمدل خدال و
بیمباالت آن زن این بود که  80هزار تومان مالیات دیوان را به مصر فوقالعاده بدون اسمورسم خدرج
کرده بود (تأکید از ظگارظدگان است)» .در این روایت ،اشاره به «حکومت مستقلۀ والیه» و ظیدز «مصدر
بدون ضابطۀ  80هزار تومان مالیات دیوان ازسوی او» بسیار قابلتوجه است.
ازدواج رضاقليخان با طوبي خانم (منافع کوتاهمــدت و نتــایج منفـي) :حُسدنجهانخاظم و
خسروخانِ ظاکام صاحب فرزظداظی شدظد که یکی از آظها با ظام رضاقلیخان بعد از مرگ پدر بده حکومدت
رسید .مدادرش در سدال  1252ق ،خدواهر محمدشداه قاجدار را ،کده طوبیخداظم ظدام داشدت ،بدرای او
خواستگاری ظمود و ایدن ازدواج اظجدام گرفدت (مسدتوره184-185 :1946 ،؛ جهداظگیر میدرزا:1384 ،
 .)279ظکتۀ جالبتوجه آظکه رضاقلیخان در این زمان دوازدهساله است و این موضدوع بهوضدوگ ظشدان
میدهد با ازدواجی کامالً سیاسی روبهرو هستیم؛ درواقع حُسنجهانخاظم تالش داشته با ازدواج پسدرش
با خواهر شاه وقت ایران ،بنیدان حکدومتش را اسدتوارتر کدرده و ظفدوذ خاظددان شداهی را در کردسدتان
پررظگتر ظماید؛ زیرا رضاقلیخان هنگام رسیدن به حکومت دهساله بوده ،و اگرچه از حمایتهای مدادر و
تا حدودی خاظدان وزیری برخوردار بود ،چندین ازدواجدی میتواظسدت هرگوظده تهدیدد احتمدالی بدرای
حکومت وی را ،دستکم در سالهای ظزدیک ،ازمیان بردارد.
اما هماظگوظه کده پیشتدر ظیدز ذکدر شدد ،بعدد از مددتی روابدط میدان حُسدنجهانخاظم و پسدرش
رضاقلیخان به تیرگی گرایید و وی بهتدریج تالش کرد از حکومدت پسدر دوم خدود ،اماناهللخدانِ ثداظی
(ملقب به غالمشاهخان) ،حمایت کند .طبیعی است در چنین هنگامهای ،طوبیخاظم تمام تالش خدود را
بدرای حفدظ حکومدت شدوهرش اظجدام داده باشددد؛ بندابراین تقابدل و رقابدت میدان حُسددنجهانخاظم /
اماناهللخانِ ثاظی با رضاقلیخان  /طوبیخاظم خودْ به عامل دیگری در بیثباتی و اختالفات داخلی منجدر
شد .در واقع ازدواج میان رضاقلیخان و طوبیخاظم ظتیجۀ عکس داد .در ادامده بده چندد مدورد از ظتدایج
منفی این ازدواج پرداخته خواهد شد.
الف) «با به حکومت رسیدن اماناهللخانِ ثاظی در ماه رجب سال  1261قمدری ،طوبیخداظم پیدک و
پیامی ظزد اماناهللبیگِ وکیل فرستاد و به او ظوشت« :آخر عربی حمیتت کو؟ وظیفۀ هواخواهی این است
که به هر وسیله شورشی در والیت بکنید ،شاید مایۀ بیظرمی والیت و معزولی اماناهللخانِ والی بشدود»
(سنندجی .)226 :1375 ،اماناهللبیگ سپاهی گرد آورد و به عدزم بیدرون کدردن والدی ،از سدنندج بده
حسنآباد آمد اما در میدان ظبرد شکست خورده و بعد از اسارت کشدته شدد (سدنندجی-228 :1375 ،
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 .)227در اینجا آشکارا ظقش طوبیخاظم در ایجاد دودستگی ،بیظرمی ،و ظبرد داخلی مشخص است.
ب) طوبیخاظم رقیمهای به حاجی میرزا آقاسیِد صدراعرم با این مضمون ظوشت« :تدو ظده آن بدودی
که بارها به من میفرمودی اخدالص و ارادت قلبدی مدن ظسدبتبه اوالد مرحدوم ظایبالسدلطنه بدیش از
دیگران است؟ چه شد بدون زیر و باال از آن رتبۀ واال افتاده و به این لباس و کاال جلوه فرمودهاید؟ پدس
از وصول این رقیمه ،جناب حاجی از کدرده پشدیمان شدد و بده طوبیخداظم اطمیندان داد کده بدهزودی
حکومت را مجدداً به رضاقلیخان تفویض میظماید و بعد از پنج ماه ،به قول خود وفا کدرد» (سدنندجی،
229-228 :1375؛ وقایعظگار.)127-128 :1384 ،
پ) زماظی که حکومت دوباره به اماناهللخانِ ثاظی رسید و کار او روزبهروز روظ ،بیشتری میگرفدت،
شهزاده طوبیخاظم ظامههایی مبنیبر اخالل در امور والی به تهران میظوشت .پس از چندی فرمان بلدور
اسفندآباد بهجهت او صادر آمد و در روز یکشنبه 15م رمضان  1262ق .با همراهان و هواداران خویش،
وارد قسالن شدظد (مستوره .)200-201 :1946 ،در این فقره آشکار است کده طوبیخداظم تواظسدته بدا
دخالتهایش ،بلور اسفندآباد را برای خود و هواداراظش دریافدت کدرده و حکدومتی را در دل حکومدت
اماناهللخان ثاظی ایجاد ظماید و این یعندی همدواره گروهدی بدزرگ و مهدم ،بدالقوه میتواظسدتهاظد بدرای
اماناهللخان خطرآفرین باشند.
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پیوظد برقرار ظمایند .این ازدواجها با هد ظابودی خاظدان وکیل ،خطوظشانکشیدن برای مدعیان داخلدی
و همجوار ،و برخورداری از حمایت دربار تهران صورت گرفت و در کوتاهمدت ظیز ظتیجهبخش بود .شداید
مهمترین دلیل در بهثمر ظشستن این منافع کوتاهمدت ،وجود شخص مقتدری همچون اماناهللخانِ یکم
و اقدامات او برای فراهم کردن بستری مناسب برای جاظشین خود ،خسروخان بدود .امدا مدرگ ظابهنگدام
خسروخان ،مقدمهای بر پایان این منافع بود .بهتدریج ظتایج منفی ایدن ازدواجهدا جلدوهگر شدد :هدر دو
خاظداظی که با آظها ازدواج سیاسی اظجام گرفته شده بود (= خاظدان وزیری و خاظدان قاجار) ،به مهمتدرین
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