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اقتصادیوفرهنگیکردستاندرآیینهتواریخخانداناردالن،اوضاعاجتماعی

 0محمد قربان کیانی

چکیده

رد تواریخ خاندان اردالن به تاریخ ا تماعی این نوشتار درصدد نشان دادن می ان رویک

تاکید اصلی بر یکی از  ،کردستان است. ضمن مروری کوتاه بر زندگی این تاریخ نویسان

اقتصادی و فرهنگی کردستان  ،نگاری یعنی؛ می ان تبلور اوضاع ا تماعی نبه های تاریخ

گاری سنتی قرار دارند و نتواریخ خاندان اردالن در زمره تاریخ در این تواریخ می باشد.

ها بیشتر به توان در آنها مشاهده کرد. این کتاب نگاری سنتی را به خوبی میاصول تاریخ

و مسائل مختلف   ها و امرای اردالن پرداخته های خاندان نو حوادث سیاسی و شرح

 اقتصادی و فرهنگی در آن به درستی راه نیافته است. به عبارت دیگر به علت ،ا تماعی

ی گ ارش سیاسی و صبغه ،هادر این کتاب ،تو ه بی  از اندازه به تاریخ سیاسی و نظامی

است. اقتصادی و فرهنگی کمتر عنایت گردیده ،نظامی غالا است و به مسائل ا تماعی

حدیقه ناصریه و تحفه ناصری را از این قاعده مستثنی کرد که در بخ   گرچه باید دو اثر

اقتصادی و مسائل  ،ی خصوصیات ا تماعیت قابل تو هی درباره غرافیای آنها اطالعا

 مذهبی آمده است.

لا تواریخ، تاریخ اردالن، سیراالکراد،  ،یالتواریخ سنند  زبدة :یدیواژگانکل

خاندان اردالن، کردستان. ،یحدیقه ناصریه و مرآت الظفر، تحفه ناصر

                                                 
 .رانیا، تهران، یدانشگاه آزاد اسالمعلوم و تحقیقات، واحد خ، یگروه تار .0

mohammad.kiany@yahoo.com 

 06/1/32تاریخ پذیرش:             5/8/32:  دریافت تاریخ

 7سال فصلنامهمسکویه

9319،بهار02یشماره
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مقدمه

البته نه به )شود که تاریخ ز زمانی آغاز میا ،نگاری در میان هر ملتیبه طور کلی تاریخ

نگاری از شود. یا به عبارت دیگر تاریخ و تاریخ معنای صرف سرگذشت( آغاز می

گردد که یك ملت خود را در دنیا به نمای  بگذارد و حوادثی را  زمانی آغاز می

ع شود. بلکه در همسایگان و در  هان مؤثر واق ،بیافریند که نه تنها در داخل خود ملت

آثار مورخان در هر عصری حاکی از محیط فکری و انعکاس تحول فضای فرهنگی و 

هایی است که بعضی از زیسته است. این از دیدگاه ای است که مور  در آن می سیاسی

 نگاری را باید از منظر آن بررسی کرد. تاریخ و وه تطور

که خصوصاً در قبل از نگاری محلی است تاریخ ،نگاری ایرانهای تاریخ از نحله

-صفویان و نی  در دوره قا اریه از اعتنای ویژه مورخان برخوردار شد. این نوع تاریخ

ی زندگانی شهری را در  گرفت و شیوه نگاری از حس شهر وطنی و تفاخر بومی مایه می

ای درباره  های محلی اطالعات  امع و همه  انبه کشید. تاریخ دل تاریخ به تصویر می

بناها و  ،اعیان و مشاهیر علم و ادب و هنر آنها ،و چگونگی پدید آمدن شهرهاکیفیت 

عمارات و خصوصیات  غرافیایی و حتی اقتصادی و ا تماعی در بردارند. در بعضی 

توان سراغ گرفت. ذکر  تواریخ محلی اطالعاتی آمده است که در تواریخ دیگر نمی

برای پژوه  در تاریخ ا تماعی در   ییات حوادث توسط این تواریخ فواید بسیاری 

 ،فایدههای سازمان سیاسی دولت این گونه آثار را پر بردارد و اشاره به بعضی از  نبه

های محلی باقی مانده  ی و ود همین تاریخ سازد. همچنین در نتیجه مهم و با ارزش می

 ،استی شهرها و نواحی مختلف در دست  های مهم و با ارزشی دربارهاست که آگاهی

ها مطلع  ی زندگی و محیط و شرایط  غرافیایی و تاریخی مردم این سرزمین تا از شیوه

 شویم. 
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ای از خصوصیات  نکته قابل تو ه این است که تواریخ محلی برغم ذکر پاره

انداز روشن و چندان  باز چشم ،اقتصادی و فرهنگی مناطق مورد نظرشان ،ا تماعی

دهند. زیرا این تورایخ نی  مانند دیگر  ه ما ارائه نمیی این مناطق ب واضحی را درباره

اند. به  رویکردی سنتی نسبت به تاریخ و موضوع آن داشته ،ای تواریخ عمومی و سلسله

طوری که اکثر قریا به اتفا  تواریخی که چه در دوران باستان و چه در دوران اسالمی 

باشند. واضح است که  وایان میسرگذشت و داستان پادشاهان و فرمانر ،اند نگاشته شده

باشد و میدان تاریخ  گیری و نکوه  می نگاری درخور خردهی تاریخ این اعتقاد درباره

توان انکار کرد که  اند. اما به هر حال نمی بسیار پهناورتر از آن است که اینان پنداشته

ده و های ایشان بخ  عمسرگذشت پادشاهان و فرمانروایان و داستان کارها و  نو

ب رگی از تاریخ است. به ویژه در مشر  زمین که همواره سر رشته کارها در دست 

 ،شوند نامیده می« رمه»یا « رعیت»پادشاهان و شهریاران بوده و توده مردم چنانکه 

همچون گوسفندان رام و زیردست چوپانان مهربان یا نامهربان خود زیسته و کمتر 

ی نیست که آگاهی از تاریخ ایران پس از اسالم اند. تردید اختیاری در دست داشته

هایی است که در این مدت در این سرزمین منوط به تحقیق تاریخ و داستان همه خاندان

اند و در این باره هر چه بیشتر تحقیق شود بر روشنی تاریخ  حکمرانی و فرمانروایی داشته

یستند و آنچه هست معروف ن ،هاخواهد اف ود. ولی افسوس که بیشتر این خاندان

های محلی در دست نی  بیشتر های معروف و بر سته است و تاریخی خاندان درباره

ها که تعدادشان زیاد هم است از قلم مورخان هاست و دیگر خانداندرباره همین خاندان

ی  توان دانست که تحقیق درباره اند. از اینجا می افتاده و از ذهن خوانندگان فراموش شده

توان به اهمیت  های ناشناس چه اندازه سخت و مشکل است و از اینجا میخاندان این

حدیقه  ،سیراالکراد ،تاریخ اردالن ،لا تواریخ ،التواریخ سنند ی ةزبد تواریخی مانند؛

ناصریه و مرآت الظفر و تحفه ناصری که این مشکل را در حد توان و در منطقه 

 پی برد.  ،اند  غرافیایی کردستان برطرف نموده
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تالش اصلی  ،نگاری محلینگاری و باالخش تاریخبا تو ه به اهمیت زیاد تاریخ

نگاری تواریخ خاندان های تاریخای از ویژگیبررسی  نبه ،نگارنده در این نوشتار

.. کردستان در این .فرهنگی و ،اقتصادی ،یعنی می ان بازتاب اوضاع ا تماعی ،اردالن

قوم کُرد بسیار به ندرت به ل وم داشتن تاریخ پی برده است و  آثار بوده است. متأسفانه

خان بدلیسی به این نتیجه رسید که بدون پیشینه و تاریخ برای اولین بار کسی مانند شرف

ها و توان زندگی کرد. او با تجسس در میان منابع تاریخی متعدد و استفاده از داستان نمی

-م دست یازید. کتاب او حاوی اطالعات گرانروایات شفاهی به تألیف تاریخ این قو

قبایل و عشایر ساکن کردستان است که امور دولتی و سپاهی  ،بهایی مربوط به طوایف

ی تاریخ کردستان  درباره ،غالباً در دست خود آنان بود. تا زمان چاپ و انتشار شرفنامه

اقوام دیگر تکیه  های مورخانی میان کتاب بایست فقط بر تعدادی اطالعات پراکنده می

اما این اطالعات پراکنده برای بازسازی تاریخ قوم کُرد با کثرت و تعدد  ،شد می

خان برای نوشتن تاریخ ای بسیار ناچی  بود. به همین خاطر اقدام شرف ای و عشیره طایفه

واقعاً کاری ب رگ و نو بود. انجام دادن و عملی نمودن چنین کار سترگی  ،قوم کُرد

خان از آن بهره وافی داشته و به ه دقت و بین  وسیع علمی داشت که شرفاحتیاج ب

طرز موفقیت آمی ی از عهده این کار برآمده و در آن موفق گردید. شرفنامه اولین و در 

ترین کتابی است که فهرستی نسبتاً کامل و مفصل از قبایل کرد ارائه داده عین حال مهم

تا حدودی یاری رسانده است. این کتاب بنا به  و محققان کنونی تاریخ کردستان را

شناسنامه کُرد و اساس و پایه  ،ی مستشرقان و محققان خار ی تاریخ کردستان گفته

هر.  در سرزمین  08(. در قرن 01: 0863 ،بلو)شناخت اروپاییان از تاریخ کُرد است

مستوره  ،خسروبیو اردالن ،نگارانی مانند؛ مالمحمد شریف قاضیتاریخ ،کردستان

نگار کردستانی و میرزا شکراهلل  اکبر وقایع علی ،عبدالقادربن رستم بابانی ،کردستانی

ی تحریر در آوردند. این موارد اولین  سنند ی نی  تاریخ خاندان اردالن را به رشته

-ی تالش این تاریخ نگاری قوم کُرد بود. در حقیقت در نتیجههای شروع تاریخ بارقه
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توانیم بر طبق آنها  مروزه ما تواریخی از این قوم در دست داریم و مینگاران است که ا

 را ع به قوم کُرد بح  و اظهار نظر نماییم.

همانند دیگر تواریخ کالسیك ایران  ،ها علیرغم تمام فواید مترتا بر آنهااین کتاب

رویکردی سنتی نسبت به تاریخ و موضوع آن داشته و بیشتر حاوی سرگذشت و داستان 

اقتصادی و فرهنگی  امعه کرد  ،باشند. لذا امور ا تماعیحکام و فروانروایان کرد می

مورد غفلت قرار گرفته و کمتر بدانها پرداخته شده است. در این نوشتار با اتخاذ شیوه 

 ایم؛ اسنادی درصدد پاسخ به سوال زیر برآمده

ن اردالن چه اندازه اقتصادی و فرهنگی کردستان در تواریخ خاندا ،اوضاع ا تماعی

 بازتاب یافته است؟ 



نویسانخانداناردالننامهوآثارتاریخزندگی

 التواریخسنندجیلمالمحمدشریفقاضیسنندجی؛زبد .9

که در سال  ،باشد مال محمد شریف قاضی فرزند مال مصطفی از سلسله موالی اردالن می

ی زندگی مال  یار اندکی دربارههر.  متولد گردیده است. متأسفانه اطالعات بس 0052

 ةو آن بدان دلیل است که نه خود وی در کتاب زبد ،باشد محمد شریف مو ود می

التواریخ نه مورخان بعد از او در آثارشان را ع به زندگی او و خاندان  مطلبی  

نگار کردستانی در کتاب حدیقه ناصریه خاندان موالی اردالن اند. علی اکبر وقایع نیاورده

های ب رگ کردستان معرفی کرده و اولین شخش این خانواده را را یکی از خاندان

لو ه.  هم مان با حکومت هه 0113فردی به اسم مال یعقوب ذکر می کند که در سال 

 ،وقایع نگار کردستانی)در قلعه پلنگان بر قدرت خود اف وده است ،خان والی کردستان

نام  ،از ا داد مال محمد شریف ،ر از مال یعقوب(. اما وی متأسفانه به غی815: 0811

 کند. شخش دیگری را ذکر نمی
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شناساند: التواریخ را چنین می  ةنویسنده زبد ،شیخ محمد مردو  در تاریخ خود

 ،االسالم فرزند مالعبدالکریم قاضی مالمحمد شریف قاضی فرزند مالمصطفی شیخ»

فرزند مالعبداللطیف قاضی از  ،فرزند مالیعقوب قاضی ،فرزند مالمصطفی قاضی

.. وی شخصی فاضل و ادیا و خوش خط بوده و در .باشد ی موالی اردالن می سلسله

مردو  )«هر.  متولد شده است 0052نجوم و تاریخ اطالعات کافیه داشته است. در سال 

 (.26و21بی تا:  ،کردستانی

سی دهم هجری مالمحمد شریف در سالهای آخر قرن دوازدهم هجری و اوایل قرن 

را « التواریخ سنند ی ةزبد»کرسی قضاوت را در منطقه اردالن به عهده داشت و کتاب 

التواریخ سنند ی کتابی   ةزبد برای خسروخان والی آن سامان به رشته تحریر کشید.

هر.  تألیف آن به انجام رسیده  0205است در تاریخ عمومی ایران و اسالم که در تاریخ 

(. این کتاب دارای دوازده فصل است. فصل یازدهم آن که تقریباً 6: 0863 ،قاضی)است

اردالن( اختصاص دارد. چون )شود به تاریخ کردستان یك سوم کتاب را شامل می

لذا مصحح فقط به چاپ فصل  ،های دیگرش ارتباطی به کردستان نداشتهمطالا فصل

از دوران بابا اردالن تا  یازدهم اکتفا کرده است. مور  در این فصل تاریخ اردالن را

ی  هر. ( بین ا مال و تفصیل به رشته 0201 لوس )اهلل خان ب رگ اوایل حکومت امان

ی نحوه نصا یا تأیید حکومت  تحریر در آورده است و اطالعات با ارزشی درباره

دهد. اهمیت  افشاریه و اوایل قا اریه ارائه می ،حکام اردالن از  انا پادشاهان صفوی

ین کتاب در حوادثی است که معاصر مؤلف آن روی داده و وی شخصاً شاهد و اصلی ا

 است.ناظر بوده

خسروبنمحمداردالن؛لبتواریخ .0

به سال « مصنف»و مشهور به «  وهری»متخلش به  ،خسرو بن محمد بن منوچهر اردالن

هر.  در سنندج متولد شد. وی یکی از نوادگان سلیمان خان اردالن والی  0212
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ور شد و در بانی شهر سنندج( است. خسرو بن محمد در سنندج از دان  بهره)ردستانک

هر. ( والی کردستان مالزمت اختیار کرد و چون  0211-0251)خان ناکام دستگاه خسرو

های حکومتی گردید و سرانجام به  متصدی یکی از کتابخانه ،حکومت او برچیده شد

(. متأسفانه خسرو بن 28: 0863 ،ییکهرهزاده بوصفی)هر.  وفات یافت 0211سال 

محمد در کتاب  خیلی به ندرت به بیان سرگذشت خود و اعقاب  پرداخته است. وی 

ای از سرگذشت پدر ب رگ  منوچهربیو  تنها در یك قسمت کتاب به ذکر شمه

 (.15و11: 2581 ،اردالن)پردازد می

لا »تاریخ او موسوم به نگاری ادیا و دانشمند بود. کتاب خسرو بن محمد تاریخ

هر.  تألیف نموده است. این کتاب دارای یك  0213را به سال  است که آن« تواریخ

مقدمه و مشتمل است بر تاریخ و حوادث کردستان اردالن از زمان کلول بن 

 0211-0251)هر. ( تا اواخر حکومت خسروخان والی شهیر به ناکام 111-123)اردالن

ی ن دیکی به حوادث(  از  نبه)ترین که مفیدترین و موثق هر. (. الزم به ذکر است

هر. ( و نُه سال  0201-0211)اهلل خان ب رگ قسمت کتاب مربوط به ایام حکومت امان

ای وقایع حاضر و ناظر  باشد که شخش مولف در پاره حکومت خسروخان ناکام می

 بوده است.

مستورهکردستانی؛تاریخاردالن .3

هر.  در شهر سنندج مرک  اردالن در  0221به سال « تورهمس»ماه شرف متخلش به 

چشم به دنیا گشود. وی  ،خانواده قادری که از مقربین دستگاه امارت بنی اردالن بودند

و برادر زاده میرزا  ،دختر ابوالحسن بیو از ر ال و مشاهیر آن زمان کردستان اردالن

( و زو ه 185-183: 0811 ،ند یرونق سن)عبداهلل رونق مؤلف تذکره حدیقه امان اللهی

خسروخان ناکام والی اردالنی بود. مستوره به علت استعداد فطری و ذو  سرشار و 

عالقه و عشق زیاد به تحصیل در عصری که بیشتر طبقه زنان از حداقل سواد محروم 

معلومات  ،به فرا گرفتن مقدمات اکتفا نکرده و با  د و  هد زیاد کوشیده است ،اند بوده
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 (.816-862: 0811 ،مردو  روحانی)دبی و دینی خود را تا حد امکان اف ای  دهدا

در کتاب  حدیقه  ،نگار کردستانی که پسر عموی ماه شرف خانم بودهعلی اکبر وقایع

کند و او را به فضل و کمال موصوف  ناصریه از دختر عموی  ماه شرف به نیکی یاد می

ماه شرف پس از اتمام تحصیالت متداوله  (.820 :0811 ،وقایع نگار کردستانی)دارد می

در هنگام امارت خسروخان ناکام بعد از رفع  ،و معموله آن زمان و کسا شهرت ادبی

متأسفانه  است.سوءظن ما بین والی خسروخان و خانواده قادری به نکاح والی در آمده

در  ،گردد می که از متن کتاب  استنباط کند و به طوری مستوره مدت زیادی عمر نمی

هر.  بر اثر سوانح ناگواری که بر امارت اردالن روی نموده و به  0218حدود سال 

و  ،همراه حسینقلی خان اردالن پسر عمه خوی  مجبور به مها رت به خاک بابان شده

سال زندگی در  11در آن دیار در زمان امارت عبداهلل پاشای ببه در شهر سلیمانیه پس از 

دو سه روز است  سم »... بدرود حیات گفته و تاریخ خود را با عبارت هر.   0211سال 

خاتمه بخشیده « تا خواست خدا چه باشد. ،و  ان از بالی ناخوشی تا خی  است

اولین زن کردی قلمداد  ،مستوره با نوشتن تاریخ اردالن (.201: 0882 ،است)کردستانی

ام به تألیف تاریخ قسمتی از خان بدلیسی قدم نهاده و اقدشود که در راه شرف می

 است. کردستان نموده و در این زمینه توانایی خود را به خوبی نشان داده

این کتاب عالوه بر ذکر تحوالت مربوط به خاندان اردالن از آغاز تا حذف سیاسی 

تا حدودی شرایط سیاسی ایران در آن زمان را نی  برای  ،آنان و ارتباط آنان با ایل بابان

 ،ها در ایران و سقوط حکومت صفویهکند. به عنوان مثال از  نو افغان شن میما رو

ارتباط سیاسی ایران و عثمانی و تأثیر آن بر اوضاع کردها و کردستان هم مان با 

های ایران و روسیه در دوره فتحعلیشاه قا ار بح  حکومت نادرشاه افشار و  نو

 نماید.  می
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استفاده وی از خاطرات و مشاهدات  ،اف اید الن میای که به اهمیت تاریخ اردنکته

اهلل خان ب رگ( و پدرش  فرمانده لشکر و معتمد امان ،پدر زن)پدر ب رگ  محمد آقا

باشد که هر دو در بطن حوادث  اهلل خان( می برادر زن و معتمد امان)ابوالحسن بیو

ن والی خود در  رگه خاندان اردالن قرار داشتند. همچنین مستوره با ازدواج با خسروخا

حوادث قرار گرفت و شاهد بسیاری از وقایع بود که این عامل اعتبار و اهمیت کتاب  را 

 است.بسیار باالتر برده

ای چند را ع به  میرزا عبداهلل منشی باشی عموی مؤلفه نی  صحیفه ،با مرگ مستوره

حقایقی را که خود  حوادث و وقایع زمان خود نگاشته و بعنوان تتمه بر کتاب اف وده و

 (.200همان: . )استشاهد و ناظر بوده از دستبرد فراموشی و نسیان و زوال مصون داشته

متأسفانه عمر کوتاه این ا ازه را به مستوره نداده است که اثرش را کامل کند و بی 

نمود اکنون ما شاهد آثار بسیار بیشتری از وی  نگار عمری کافی میشك اگر این تاریخ

 بودیم.    می

عبدالقاربنرستمبابانی؛سیراالکراد .1

باشد. متأسفانه مؤلف در  ی بابان کردستان عثمانی می از طایفه ،عبدالقاربن رستم بابانی

و نی  همچنین از   ئیات زندگی  ،کتاب  تاریخی را به عنوان سال تولدش ذکر نکرده

ای و ود دارد. وی  اکندهوی به ویژه در ایام آغازین زندگی اطالعات بسیار ناقش و پر

به غیر از توضیحات مبهم و کوتاهی هیچ گونه اطالعاتی را ع به سرگذشت پدر و حتی 

های    اینکه گویا بعد از آمدن به کردستان اردالن پدرش مقام ،خود بدست نداده

کند و خود نی  بعدها در زمان فرهاد میرزای معتمدالدوله حاکم  حکومتی کسا می

آورد. همان طور که گفته شد تاریخ تولد و وفات وی  بی به دست میکردستان مناص

توان تاریخ تقریبی تولد او  ای اطالعات مبهم و  انبی می مشخش نیست. اما از روی پاره

هجری قمری ذکر  0251یا  0213را حدس زد: وی سال فوت خسروخان اردالن را 

خاندان  به کردستان ایران  سپس در  ریان کوچ و حرکت ،(62: 0866 ،بابانی)کند می
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(. تاریخ ورود خاندان او 68همان: )گوید؛ که در آن زمان سه سال سن داشته است می

خان فرزند  هجری قمری و در اوایل حکومت رضا قلی 0251به کردستان ایران سال

توان حدس زد که تقریباً تاریخ تولد وی سال  لذا می ،خسروخان اردالن بوده است

 ت.هر.  اس 0216

طور که سیراالکراد نام دارد. تاریخ آغاز تألیف این کتاب همان ،اثر عبدالقادر بابانی

(. 82همان: )باشد هر.  می 0235گوید در روز پان دهم ماه شعبان سال  خود مولف می

کند. اما در پایان کتاب در قسمت  وی در هیچ  ای کتاب تاریخ اتمام آن را ذکر نمی

هنگام ذکر تاریخ  لوس عبدالع ی  خان  ،ین آل عثماندر فهرست سالط ،ملحقات

 ،0215شعبان  05والدت او  ،..... عبدالع ی خان.السلطان الحال سلطان البرین»نویسد:  می

(. 211همان: )«. تاکنون یازده سال از سلطنت آن حضرت گذشته است.0266 لوس او 

هجری قمری  0233سال  توان لذا به این ترتیا تاریخ اتمام نوشتن این کتاب را می

 دانست.

این کتاب در یك مقدمه و ده فصل نگارش یافته است که فصل سوم آن؛ در  

اهلل خان  هر. ( تا امان 0101-331)تشکیل امارت اردالن از هلوخان بن سلطانعلی بیو

هر. ( و فصل نهم؛ در ذکر منازل و فراسخ  0210-0231)ثانی ملقا به غالمشاه خان

 ستان بابان و اردالن می باشد.حدود اربعه کرد

و  ،شاه نگارشمؤلف کتاب را در زمان فرهاد میرزای معتمدالدوله عموی ناصرالدین

 (.80همان: )به وی تقدیم داشته است

علیاکبروقایعنگارکردستانی؛حدیقهناصریهومرآتالظفر .1

و معروف « افسر» و متخلش به« صاد  الملك»اکبر بن میرزا عبداهلل ملقا به میرزا علی 

هجری قمری در سنندج متولد شد. او در کتاب  خود را  0212در سال « وقایع نگار»به 

داند که اصالتا از خوانین درگ ین همدان بوده و در سال  از خانواده قادری سنندج می
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نگار کردستانی  (. وقایع821: 0811 ،وقایع نگار کردستانی)ه.  به سنندج آمده اند 0021

هر. ( 0215-0231)خان دوم اردالن اهلل دج از دان  بهره ور شد و در دستگاه اماندر سنن

محبوبیتی یافت و مالزمت خدمت او را اختیار کرد و چون بساط حکومت خاندان 

الدین خان تیلکویی سمت کاتبی داشت و  چندی در خدمت سیف ،اردالن برچیده شد

 (.2/13: 0832 ،روحانی مردو )گذشتدر 0806عاقبت در سی دهم شوال سال 

طور که از اسم  پیداست به خاطر تألیف همان ،نگار کردستانی شهرت اصلی وقایع

در تاریخ و  غرافیای کردستان. بنا به « حدیقه ناصریه و مرآت الظفر»کتابی است به نام 

« تاریخ االکراد»ی کتاب دیگری است که آنرا  ی خود وی این کتاب خالصه گفته

را بر آن نهاده « حدیقه ناصریه»نام  ،شاه قا ارخاطر تقدیم به ناصرالدین نامیده و به

(. این کتاب در حقیقت در دو دفتر  داگانه به 01: 0811 ،نگار کردستانیوقایع)است

اند. مور  در پایان دفتر اول وعده  نوشته شده« مرآت الظفر»و « حدیقه ناصریه»های نام

ی تحریر در خواهد  بقیه وقایع کردستان را نی  به رشته ،دهد که اگر عمر مجال بدهد می

(. خوشبختانه عمر نویسنده وفا کرده و رویدادها و وقایع پنج سال 231همان: )آورد

شاه قا ار ی تحریر در آورده و چون آن را به مظفرالدین دیگر کردستان را به رشته

 گذاشته است.« مرآت الظفر»تقدیم نموده نام آن را 

ی تاریخ و  غرافیای کردستان است از سال  درباره« حدیقه ناصریه»ل یعنی دفتر او

 هر. . این کتاب دارای یك مقدمه و نه فصل است. 0813هر.  تا  511

یعنی از اواخر  ،ی وقایع پنج سال دیگر کردستان درباره« مرآت الظفر»دفتر دوم یعنی 

 باشد. می هر. . 0801هر.  تا سه شنبه دهم ذیقعده سال  0813سال 

میرزاشکراهللفخرالکتابسنندجی؛تحفهناصری .6

در ذیقعده سال « فخری»و متخلش به « فخرالکتاب»میرزا شکراهلل سنند ی ملقا به 

 ،خان ثانی در شهر سنندج دیده به  هان گشوده اهلل در ایام حکومت امان ،هر.  0265
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الملك حاکم  رخان شرفاکب پیشکار علی ،خطاط سنند ی ،پدرش میرزا عبداهلل منشی

  وانرود بود.

باشد که کتابی است در تاریخ و  غرافیای کردستان. وی مؤلف تحفه ناصری می

.. از ابتدای فرمان .تاریخ کردستان و مختصر از  غرافیا»نگارش آن که به گفته مؤلف: 

 هر.  در زمان پادشاهی 0803در سال  ،را در بردارد« محترم بنی اردالن ةگذاری وال

(. و چون سال پایان آن 60: 0811، سنند ی)مظفرالدین شاه قا ار به پایان رسیده است

به  ،خان ناصرالملك قراگ لو در کردستان مصادف بوده است با زمان حکومت ابوالقاسم

 (.125همان: )نام نهاده است« تحفه ناصری»این مناسبت مؤلف آن را 

 ةذکر تاریخ فرمانروایی وال ،ستاناین کتاب نی  عالوه بر  غرافیای مختصر کرد 

که بخ  اول آن مربوط به  ،اردالن است. تحفه ناصری از دو بخ  تشکیل گردیده

 ،همچنین ذکر اسامی رودها ، غرافیای کردستان و ذکر بلوکات و قصبات کردستان

کوهها و عشایر آنجا است. بخ  دوم درباره تاریخ حکمرانی طائفه اردالن از روزگار 

خان ناصرالملك  هر. ( تا اواخر حکومت ابوالقاسم 111-123)خسرو کلول بن

 باشد. هر. ( می 0803)قراگ لو

اقتصادیوفرهنگیکردستاندرتواریخاردالن،میزانبازتاباوضاعاجتماعی

- نو ،شرح وقایع و تحوالت سیاسی ،نگاری سنتی ایراناز آنجایی که موضوع تاریخ

اکثر قریا به  ،های مختلف با یکدیگر بوده استولتهای کشورها و دها و درگیری

 ،اند اتفا  تواریخی که چه در دوران باستان و چه در دوران اسالمی نگاشته شده

باشند. مثالً در دوران باستان گویا تاریخ  سرگذشت و داستان پادشاهان و فرمانروایان می

های از اینجاست که کتاب اند و پنداشته را تنها سرگذشت پادشاهان و فرمانروایان می

نامیدند. بسیاری از مورخان دوره اسالمی نی  بر  می« شاهنامه»یا « خداینامه»تاریخی را 

ها و اعمال پایه همین اعتقاد صرفاً به ذکر سرگذشت پادشاهان و حکام و داستان  نو
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ریح اقتصادی و مذهبی را بررسی و تش ،آنان پرداخته و بسیار به ندرت اوضاع ا تماعی

پادشاهان و  ،نگاری سنتی ایراناند. به عبارت دیگر چون موضوع تاریخ نموده

اند. واضح است که  لذا در آن تواریخ مردم  ایگاهی نداشته ،های آنها بوده لشکرکشی

چون میدان  ،باشد گیری و نکوه  می نگاری درخور خردهاین اعتقاد درباره تاریخ

نگاری نوین این امر به اند. در تاریخ ه اینان پنداشتهتاریخ بسیار پهناورتر از آن است ک

مردم را وارد تواریخ خود  ،چال  فراوان کشیده شد و از دوران مشروطه به بعد مورخان

نمودند. متأسفانه دیدگاه مورخان سنتی صرفاً محدود به تحوالت سیاسی بوده است 

 ،ها توده ،خ تاریخِ ا تماعبلکه تاری ،غافل از اینکه تاریخ صرفاً تاریخ سیاسی نیست

.. نی  هست. به همین دلیل در آثار مورخان سنتی ایران به طور عموم و .اخالقیات و

توان اطالعاتی درباره اوضاع  بسیار به ندرت می ،مورخان سنتی کردستان به طور اخش

اقتصادی و مذهبی به دست آورد. در این قسمت تالش بر این است که می ان  ،ا تماعی

نگاران اردالن نشان اقتصادی و مذهبی کردستان در آثار تاریخ ،تاب اوضاع ا تماعیباز

 شود.داده

هر.  یعنی از  0813هر.  تا  0205های تاریخ محلی اردالن که بین سالهای کتاب

نگار  ( تا قبل از حدیقه ناصریه اثر وقایع_ه 0205تالیف )التواریخ سنند ی ةزبد

اند از لحاظ می ان اشاره به اوضاع ا تماعی  نوشته شده ،( _ه 0813تالیف )کردستانی

در سطح بسیار پایینی قرار دارند.

ی اوضاع ا تماعی و اقتصادی کردستان تنها به  التواریخ سنند ی درباره ةمؤلف زبد

گوید که در  ذکر فشارهای مالیاتی نادرشاه افشار بر مردم کردستان اشاره دارد. او می

هر. ( فشارها  0053-0011)خان اردالن خان پسر عباسقلیویردیندوران حکومت سبحا

امر نادری به احضار محصالن صادر گردید. ایشان از تاب »به اوج خود رسیده است؛ 

مواخذه شاهی فرار و دست از  ان شسته به والیت روم گریختند. نواب همایون 

تا به  ،ی سنندج نمود خان روانهویردیمعدودی از قشون رکابی را به مرافقت سبحان
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ی مالیات و خرواری را تدارک و به سرکار نادری برسانند. مردم اردالن  اتفا  او بقیه

اکثر اهالی به اطراف و  وانا گری ان و قلیلی از معاریف که از آبرو  ،این خبر را شنیده

ص از مردم ایران به عموم و اهالی اردالن به خصو .ماندند... ،و  ان خود گذشته بودند

نفحات خبر « ان هلل فی ایام دهرکم»ستم و  ور و ظلم نادری به تنو آمده به مضمون 

ی ه ار و صد و شصت رسید.  ان ز تن گری ان بدین نوید به قالا  قتل نادرشاه در سنه

 (.58و  52: 0863 ،قاضی)«طمع زندگانی کرده ،آمده

 ،مختصر و مبهمدر کتاب لا تواریخ اثر خسروبیو اردالن نی     عباراتی 

آید. خسرو بیو با  اطالعات چندانی را ع به اوضاع ا تماعی آن دوران به دست نمی

ی خصوصیات برخی مردم آن دوران چنین  درباره ،اظهار نارضایی از اوضاع زمانه

 نویسد: می

خوانند و خوردن   معی از غایت ظاللت و  هالت سفك دماء مسلمین را مباح می»

دانند از طریق ثواب دور و از کثرت  و کبیر را حالل و صالح میمال ایتام و صغیر 

از اول  ،از مناهی ا تناب ندارند و اوامر خالق را بجای نمیآوردند ،معصیت مغرور

 یا و دامان آمالشان از نقود و  ،عمرشان تا بحال در کمال دولت و ع ت و  الل

خوشحال و به اندوختن و   واهر ماالمال و از کثرت بضاعت و وفور دولت و استطاعت

(. وی شکایت از روزگار را به محکمه 58: 2581 ،اردالن).. «.انداز اشتغال و دفینه و پس

کند. اما در عباراتی  های آنرا در حق خود بازگو می ها و ناراستیبرد و نامروتی الهی می

م را در آن ی مرد گی را تنها مختش به خود ندانسته و همه دیگر این سیه بختی و بیچاره

نه  ،گیر و عسرت در همه  ا کثیر اگر چه در این اوان ضیقت عالم»داند:  شریك می

ام پدر با پسر در ن اع و  ام و از بسیاری هم شنیده  معی وافر دیده ،منحصر به قلیل است

 دختر با مادر در  دال.

 بینم همه آفا  پر از فتنه و شر می   بینم این چه شور است که در دور قمر می

Archive of SID

www.SID.ir



 13 اوضاعاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیکردستاندرآیینهتواریخخانداناردالن

 بینمپسران را همه بدخواه پدر می    دختران را همه  نگست و  دال با مادر

 بینم هیچ مهری نه پدر به پسر می     هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد

 «بینمهمه در گردن خر میزرینطو      اسا تازی شده مجروح ب یر پاالن

 (51همان: )    

-گونه نوشتهمردم کردستان در لا تواریخ اینخسروبیو را ع به اعتقادات دینی 

 است:

ای که در حین  سوای فرقه ،و این طوایف همگی به شرف دین اسالم مشرف هستند»

بعد از چندی از آن  ،استیالی بنی امیه در بلده مقدسه شام  نت مشام روزگار گذرانیده

خ عدی شخصی از  مله مریدان شی ،مکان عودت و خود را به کردستان رسانیده

پا از  اده شریعت  ،ضاللت شعار که یکی از خلفای مروانیه بوده اوها را فریا داده

طریق گمراهی را در پی  داشته و شیطان را ملك کبار خوی   ،نبوی برون نهاده

شمارند و دوست موافق ی ید و خصم منافق امام مظلوم شهید خود را می ،پنداشته

ین را طعن می نند و آن گروه داسنی و خالدی حضرت علی مرتضی را لعن و ب رگان د

دهد که  (. این عبارات نشان می8همان: )«و محمودی هستند. لعنت اهلل علیهم ا معین

مؤلف به هیچ و ه اطالعی نسبت به آیین ی یدی نداشته و صرفاً از سر تعصا و دشمنی 

هایی همچون تعباراتی ناروا و دور از شأن نویسندگی در حق آنها بیان داشته و تهم

که را به آنها نسبت داده است. در حالی« دشمنی با امام حسین» ،«لعن حضرت علی»

 ،سنند ی)باشند ی یدیان از محبان برخی از امامان از  مله امام علی و امام حسین می

 : پنجاه و دو(.0811

همواره بین  ،به دلیل اختالف مذهبی بین مردم کردستان و حکومت مرک ی ایران

-فین بر سر تعیین حاکم آن منطقه تضاد و ود داشته و این مساله سبا بروز چال طر

آید که وی حاکمی  هایی گردیده بود. از فحوای کالم نویسنده لا تواریخ چنین برمی
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پسندیده است تا نگرانی هر دو طرف رفع  بدون تعصا مذهبی را برای کردستان می

 (.81: 0851 ،اردالن)شود و حساسیت هیچ کدام برانگیخته نگردد

دهد  لا تواریخ به هیچ و ه تصویر واضحی از اوضاع اقتصادی کردستان ارائه نمی

ها و شیوع امراض و بیماریهای واگیر که مشکالت  ای از قحطی و به غیر از ذکر پاره

ذکری از اوضاع اقتصادی  ،آورده اقتصادی متعددی را برای ساکنان کردستان به بار می

 (.010، 33، 33، 12همان: )استحالت ثبات اقتصادی به میان نیاورده آن سرزمین در

اقتصادی و مذهبی مندرج در کتاب تاریخ اردالن تألیف مستوره  ،اطالعات ا تماعی

گردد.  باشد و به ذکر کلماتی کوتاه در این باره محدود می کردستانی نی  بسیار ناچی  می

و اقدامات امرای اردالن در احداث بناها و  به عنوان مثال هنگام اشاره وی به فعالیت

گردد که در آن  این نکته برای ما آشکار می ،مسا د با شیوه معماری پیشرفته اسالمی

دوران در منطقه کردستان بناهایی با معماری زیبا و پیشرفته احداث گردیده و افرادی به 

 ،اری زیبا مسجد داراالحسانهای بر  ای مانده این معم اند؛ نمونه این پیشه اشتغال داشته

باشند. همچنین اشارات کوتاهی به  عمارت خسرو آباد و مسجد و مدرسه داراالمان می

 (.061 -031: 2115 ،کوردستانی)ها و بالیای طبیعی دارد عواقا ناشی از قحطی

با تکیه  ،ی مورخان پیشین عبدالقادر بن رستم نویسنده کتاب سیراالکراد نی  به گونه

بسیار به ندرت به ذکر اوضاع ا تماعی پرداخته است و آنرا در حد  ،ع سیاسیبر وقای

توصیف خصوصیات اخالقی بعضی طوایف خالصه کرده است. وی درباره 

 آورد: چنین می ،خصوصیات مردم ایل بابان که از بستگان خود وی هستند

ایف علی اَیّ تقدیر  ماعت بابان مردمانی هستند در صفت شجاعت بر تمام طو»

اکراد ف ونی دارند و در آداب فروسیت و محاربه احدی را با آنان طاقت و توانا نیست. 

ی خلق آن دیار نبرد دوست و نماز گ ارند. در تدبیر مدن و فیصل امور خوی   قاطبه

مهارتی به کمال دارند. لکن هیچگونه پیرامون تقطیع عمارات و باغات و البسه و اطعمه 
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شوند. به عکس مردم اردالن که با غربا  غریا چندان الیف نمینگردند و با مردمان 

 (.018: 0866 ،بابانی)«سازگار و خوش رفتارند

اطالعاتی را ع به شمار  معیت  ،همچنین در بخ  مربوط به  غرافیای کردستان

شمار خانوار شهر سنندج قریا به پنج ه ار است. در سال »دهد:  شهر سنندج ارائه می

االمر اقدس شاهنشاه ایران ساکنین این بلده  و هفتاد و ش  هجری حساه ار و دویست 

همان: )«ی تحریر درآمد را سرشمار نمودند. به قدر سی ه ار نفر صغیر و کبیر به حیطه

031.) 

زبان ایشان کُردی صرف است و پارسی را »نویسد:  ی زبان مردم سنندج می یا درباره

 همانجا(.)«نی  نیکو تکلم نمایند

زبان آنان نوعی از کُردی است و لغات »گوید:  ا ع به زبان ساکنین اورامان میو ر

 (.36همان: )«شود فرس نی  در میانشان پدید می

ی دین و مذها کُردهای  بابانی در یك مبح   داگانه اطالعات مفصلی درباره

. اما اردالن قبل از ظهور اسالم و چگونگی اسالم آوردن مردم کردستان ارائه داده است

انگاری  در بعضی  اها دچار اشتباهاتی گردیده که شاید ناشی از عدم دقت و سهل

( در کردستان قبل 81همان: )«آیین بت پرستی»مؤلف است. به عنوان مثال وی از و ود 

در حالی که هیچ سندی دال بر بت پرست بودن کردها در  ،دهد از ظهور اسالم خبر می

اند و در  زرتشتی بوده ،کردها پی  از قبول آیین اسالمبلکه  ،طول تاریخ و ود ندارد

عمادیه( )های باستانی و ود دارد. نام طایفه بهدینان بسیاری از نقاط هنوز بقایای آتشکده

اند و زرتشتی مذها  هم دلیل بر آن است که کردان پی  از اسالم دین بهی داشته

ن تخت سلیمان ب رگترین (. در سرزمین کردنشی102-136: 0863 ،نیکیتین)اند بوده

خواندند  ه ار سال افروخته بود و آن را آت  پادشاهان می« آذرگشنسا»آتشکده ایران 

های کوچك را  و سالطین ساسانی مکرراً پیاده به زیارت آن رفته و از آت  آن آتشکده

های بسیاری هستند که  افروختند. در این ایام هنوز در میان کردها طوایف و عشیره می

Archive of SID

www.SID.ir



02ی/شماره6مسکویه/سال61

 

ها  صارلی ،ها علی اللهی ،هااند مانند؛ ی یدی ایای آیین قبل از اسالم خود را حفظ کردهبق

(. همچنین وی به ساخت 852: 0831 ،تابانی)و کتا دینی آنها نی  فارسی است ،و...

بن عمر بن  ( در کردستان توسط عبداهلل83: 0866 ،بابانی)متعددی« مسا د و خوانق»

است و چون در آن زمان  «خانقاه» مع « خوانق»ی که در حال ،خطاب اشاره دارد

ساختن  ،های هشتم و نهم هجری و ود نداشته ی سده های صوفیانه به گونهطریقت

 توان درست پنداشت. بن عمر را نمی  خانقاه به دستور عبداهلل

ی خلق  قاطبه»مؤلف سیراالکراد درباره مذها مردم سنندج چنین آورده است: 

ی تجار و  و  ماعت و شافعی مذهبند. به سبا مجاورت و مخالطه سنندج اهل سنت

 (.031همان: )«اند بعضی از مردم طالا تشیع گشته ،غربای ایرانی

خان دوم ملقا به  اهلل وی همچنین را ع به اعتقادات اماننویسنده 

 دهد: از گرای  او به مذها شیخیه اطالع می ،هر. ( 0266-0231)خان غالمشاه

اعت شیخیه را شعار خوی  ساخت و با علمای آن فرقه نرد صحبت و مسلك  م»

 ،خان قا ار همی باخت. همواره قاصدان به شهر کرمان خدمت حا ی محمدکریم

ب رگ آن گروه فرستادی و احکام مذهبی را از ایشان فرا گرفتی و گاهی مال 

همان عقیده و  ی حاج مشارالیه را به سنندج خواستی. عاقبت با عبدالصمد همدانی خلیفه

 (.32همان: )«خیال به  هان دیگر انتقال نمود

تاریخ اردالن  ،لا تواریخ ،التواریخ سنند ی ةهای زبدبه این ترتیا با مطالعه کتاب

به این نتیجه  ،اند و سیراالکراد که در فاصله زمانی قبل از حدیقه ناصریه تألیف گردیده

مذهبی و اقتصادی  ،ط اطالعات ا تماعیتوان رسید که این مورخان برای ثبت و ضب می

های  الی حوادث سیاسی اشاره دغدغه چندانی نداشته و به صورت بسیار پراکنده در البه

اند. اما نویسندگان حدیقه ناصریه و تحفه ناصری که در  ای به این موارد داشته پراکنده

  مربوط به در بخ ،اند اردالن( پرداخته)آثارشان به تاریخ و  غرافیای کردستان
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مذهبی و اقتصادی با ارزشی را ع به والیت  ، غرافیای اردالن اطالعات ا تماعی

های خودشان  ها و شنیده اند که اکثر آنها حاصل دیده اردالن و قصبات آن ارائه داده

 باشد. می

ی می ان  نگار کردستانی در حدیقه ناصریه اطالعات بسیاری دربارهعلی اکبر وقایع

اهالی کردستان ارایه داده است و از آنجا که وی عالوه بر  شمار نفوس ها ومالیات

ی مالیات را سمت مشاور و آمارگیر و وصول کننده ،نگاریگری و وقایعسمت منشی

ی عده توان به آمار و ارقام او تا حدودی اعتماد کرد. وی دربارهنی  داشته است می

بر این حقیر که مؤلف این رساله هستم بر در چهارده سال قبل »نویسد؛ نفوس سنندج می

در آن تاریخ که ه ار و دویست و  ،حسا امر دیوانیان نفوس این شهر را شماره کرده

بیست و چهار ه ار و هفتصد و چهل و چهار نفر بوده و پنجه ار و  ،نود و پنج بود

خمیناً ت ،اکنون که چهارده سال از آن تاریخ گذشته ،چهارصد و هشتاد خانوار داشته

نگار وقایع)«ی نفوس آنجا زیاد گشتهه ار عدهه ار خانوار بر شهر اف وده شده و ش 

نگار کردستانی همچنین تعداد نفوس و می ان مالیات (. وقایع23و  26: 0831 ،کردستانی

دارد؛ ه.  به شرح زیر بیان می 0231هر یك از بلوکات هجده گانه کردستان را در سال 

اصل مالیات دیوانی پنج ه ار و  ،فوس سی و دو ه ار و دویست و چهل نفر. بانه؛ عده ن0

اصل مالیات  ،. سق ؛ عده نفوس سی و چهار ه ار و بیست و چهار نفر2ششصد تومان. 

اصل  ،. اسفندآباد؛ قریا چهارده ه ار نفوس8دیوانی ش  ه ار و سیصد و پنج تومان. 

. کرفتو؛ 1و چهار ه ار و چهارصد دینار. مالیات دیوانی هفت ه ار و یکصد و دو تومان 

. تیلکو؛ 5اصل مالیات دیوانی پانصد و بیست تومان.  ،عده نفوس یکه ار و ششصد نفر

اصل مالیات دیوانی یك ه ار و  ،عده نفوس چهار ه ار و دویست و چهل و دو نفر

 اصل مالیات دیوانی ششصد ،. خورخوره؛ عده نفوس هشت ه ار1پانصد و ش  تومان. 

ه ار و اصل مالیات دیوانی یك ،. مریوان؛ عده نفوس بیست و ش  ه ار6و نود تومان. 

اصل مالیات  ،. اورامان تخت؛ عده نفوس چهار ه ار3ششصد و پنجاه و پنج تومان. 
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اصل مالیات دیوانی  ،. اورامان لهون؛ عده نفوس چهار ه ار نفر3دیوانی هفتصد تومان. 

اصل مالیات دیوانی چهار ه ار و  ،ده نفوس پان ده ه ار.  وانرود؛ ع01سیصد تومان. 

اصل مالیات دیوانی سه  ،. ئیال ؛ عده نفوس قریا دوازده ه ار00نود و هشت تومان. 

اصل  ،. کالت ارزان؛ عده نفوس قریا ده ه ار نفر02ه ار و ششصد و چهارده تومان. 

وز؛ عده نفوس دو ه ار  . کره08مالیات دیوانی دو ه ار و ششصد و شصت و دو تومان. 

. ژاوه رود؛ عده 01اصل مالیات دیوانی دویست و پنجاه تومان.  ،و پانصد نفر

اصل مالیات  ،را دارای پنجاه و هشت قریه معرفی می کند( ذکر نشده اما آن)نفوس

سارال و قراتوره؛ عده نفوس  ،. هوباتو05دیوانی چهار ه ار و سیصد و چهارده تومان. 

 ،. امیرآباد01 اصل مالیات دیوانی دو ه ار و هشتصد و بیست تومان. ،دوازده ه ار

ه ار اصل مالیات دیوانی یك ،بیالور؛ عده نفوس قریا چهار ه ار و پانصد نفر ،پلنگان

 ،. حسن آباد؛ عده نفوس قریا پنج ه ار و پانصد نفر06و سیصد و سی و ش  تومان. 

 ،. حسین آباد؛ عده نفوس پنج ه ار03. اصل مالیات دیوانی دو ه ار و چهارصد تومان

 (.86 -53اصل مالیات دیوانی یك ه ار و دویست و نود و ش  تومان)همان: 

حدیقه ناصریه در ادامه به ذکر اسامی ایالت و عشایر هفده گانه کردستان و بیان 

پردازد که برای  لوگیری از اطاله کالم از ذکر آنها شمار نفوس و مالیات آنها می

( 13 -61همان: )ها(. وی همچنین به ذکر اسامی کوه63و  63همان )گردداری میخودد

پردازد و درباره هر یك از آنها در حد ( کردستان می53 -13همان: )هایو رودخانه

 دهد.بضاعت علمی خود اطالعات  غرافیایی شایان تو هی ارایه می

رزی به عمل آمده در نگار کردستانی در ادامه ضمن معرفی محصوالت کشاووقایع

 ،توتون ،خرب ه ،هندوانه ،پنبه ،ارزن ،ذرت ،عدس ،نخود ، و ،گندم»کردستان مانند؛ 

( به چندین محصول و فرآورده دیگر 86-53همان: .. «).آلوچه و ،انار ،بلوط ،بن ،انگور

باید دانست درین شهر و » اشاره دارد که به خارج این ایالت صادر می شده است؛ 
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اسامی آنها را ل وماً یادداشت  ،چندین متاع به خارج حمل می شود ،ردستانبلوکات ک

آید. ها و البسه که از پشم به عمل میسایر فرش ، وراب ،سجاده ،نماید: قالیچهمی

آیند. مازوج و ثمرهایی که ازین درخت مازوج به عمل می ،کتیرا ،پشم ،روغن

گندم و سایر  ،توتون ،گردو ،کشم  ،عسل ،پوست روباه ،سق  ،گ انگبین

عسل شاه »ی عسلی مرغوب موسوم به (. وی در  ایی دیگر درباره86همان: )«حبوبات

در  ،این عسل در ایران به غیر از بلوک  وانرود و سردشت مکری»نویسد؛ می« بدرم

و  ،هاتر از سایر مگستر و ضعیفآید. مگس این عسل باریكهیچ  ا به دست نمی

گیرد و  ا می ،های کم آبی که زمین سخت و سطبر باشددر بیابانشوند. خانگی نمی

های عسل کوچك و به قدر کف دست می رود. در آنجا شانهقریا نیم ذرع پایین می

 (.52همان: )«به ترنجبین شباهت دارد ،ها زننده نیستگذارند. این عسل مثل سایر عسل

نگار از دید علی اکبر وقایعاعتقادات مذهبی اهالی کردستان مورد دیگری است که 

به استثناء اهالی اسفند آباد)همان:  ،ی کردستان رای سکنهپوشیده نمانده است. او قاطبه

اهل تسنن و شافعی  ،ی  عفری هستند( که شیعه13( و بخشی از اورامان تخت)همان: 12

 کند. مذها معرفی می

از خصلت ها و آداب  الی وقایع تاریخی به برخیمؤلف حدیقه ناصریه در البه

همان: )ا نماعی مردمان کردستان اشاره دارد. وی ساکنان بانه را با عباراتی زشت و ناروا

کند که شاید نسبت دادن این صفات به اهالی بانه به علت برادر کشی ( توصیف می86

یونس خان حاکم بانه و برادرش مصطفی بو مشهور به حا ی نایا و فرزندان ایشان 

ی ی سکنه(. وی درباره83همان )بر فکر و احساس نویسنده اثر گذاشته استبوده که 

تر و مدنیت مردمان آنجا نسبت به سایر بلوکات قرب  وار با تربیت»نویسد؛ سق  می

( و 11همان: )«شرور و مایل به فساد»و اهالی تیله کو را  ،(10همان: )«آنها بیشتر است.

( و مردمان ژاوه رود را 13همان:)«نری  و بی دینشرور و خو»ی اورامان تخت را سکنه

نگار کند. وقایعمی ( توصیف55همان: )«بسیار فقیر و مظلوم و با عبادت و طاعت»
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وز واقع در ده فرسنگی غرب سنندج را به دلیل خودداری از دادن ساکنان بلوک کره

این »نویسد؛ و میکند ادبی موصوف میی حکام به شرارت و بیمالیات و باج به نماینده

.. اصل مالیات آنجا دویست و پنجاه تومان است. .طایفه خیلی شرور و بی ادب می باشند

سالی دویست و پنجاه مرتبه از مباشر  ،با و ود این مالیات قلیل از بس که شرارت دارند

 (.55و  51همان: )«خود عارض می شوند

صریه محدود به موارد ذکر اطالعات ا تماعی و اقتصادی ارایه شده در حدیقه نا

باشد ولی از قرار معلوم نویسنده اطالعات  غرافیایی ارایه شده توسط خود را شده می

کند که در آینده بتواند مطالا را با می مختصر و ناکافی دانسته و اظهار امیدواری

ی .. ناچار به طور اختصار اسام.حقیر که  امع این اورا  هستم»تفصیل بیشتری بنگارد؛ 

ای از حاالت آنها نگاشته که اگر مجالی شد و خداوند توفیق هر یك از آنها را با شمه

 میع کوههای کردستان با اسم و رسم و وضع و ترکیا و قرب و بعد و  ،کرامت فرمود

.. به طور .ی کردستان و.. هفده ایل و طایفه.سایر تفصیالت الزمه آنها با شرح حاالت

ی آنها را تفصیل ی تحریر خواهم کشید و چگونگی وضع همهشایانی مفصالً به رشته

 اما متأسفانه نتوانسته است به این وعده مهم  امه عمل بپوشاند. ،(66همان: )«خواهم داد

نگاران خاندان اردالن فخرالکتاب سنند ی رویکرد نسبتاً  دیدی به از میان تاریخ

ویدادها و تحوالت سیاسی حکام و نگاری دارد و تاریخ را صرفاً شرح رتاریخ و تاریخ

شرح اقوال و عقاید  ،بلکه موضوع این علم را عالوه بر پادشاهان ،داند پادشاهان نمی

باید  ،نگارش تاریخ فقط برای ثبت گ ارش حکام نیست»... کند؛  توده مردم ذکر می

ت بدون پاره مالحظا ،حال عامه و متضمن مصالح دولت و ملت باشدمطالبی که مفید به

و ثمره نیك و بد از کردار  ،بنگارد که مطالعه کنندگان از عقاید و افعال حکام و اهالی

(. این رویکرد به 2: 0811 ،سنند ی)..«.و اعمال آنها عبرت گیرند و نصیحت پذیرند

های  ها و لشکرکشینگاری سنتی که صرفاً به تشریح و توصیف  نونسبت تاریخ
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نگاری شود. تواریخ به سبك تاریخ دید محسوب میرویکردی   ،پرداخت پادشاهان می

تواریخ حقیقی مردم نبودند بلکه تاریخچه شاهان و شاه ادگان و وزرای آنها  ،سنتی

هایی از  لذا به این ترتیا ما شاهد بارقه ،(036: 0831 ،فرمافرماییان)شدند برشمرده می

که مؤلف تحفه  نگاری نوین در کتاب تحفه ناصری هستیم. هر چندی تاریخشیوه

اما ذکر این عبارات نشان از  ،ی خود عمل کند ناصری نتوانسته است زیاد به این گفته

آگاهی وی نسبت به تاریخ حقیقی و موضوع آن دارد. وی در کتاب تحفه ناصری در 

مذهبی و اقتصادی  ،بخ   غرافیای کردستان اطالعاتی را ع به اوضاع ا تماعی

لکن اکثر اطالعات خود را از کتاب حدیقه  ،نموده استاردالن و قصبات آن ارائه 

های مربوط گی چندانی ندارد. اما در قسمت ناصریه اقتباس کرده و به همین دلیل تازه

 ،های  بوده ها و شنیده به دوران حیات خود اطالعات تقریباً مفصلی را که حاصل دیده

ای  و تذکر پاره ،همعصر خود ارائه نموده است؛ وی با ذکر عملکرد امراء و کارگ اران

ها در  امعه کردستان تا ها و بدخوییدزدی ،هااز رسوم و عادات مردم و رواج حسادت

ها تا حدودی اوضاع اقتصادی را  ها و سکهحدودی اوضاع ا تماعی و با اشاره به مالیات

، 821، 802، 262، 81، 06، 01، 05، 01، 1، 8: 0811 ،سنند ی)نماید برای ما روشن می

یك این موارد مو ا اطاله کالم  (. از آنجا که ذکر یك128، 128، 122، 121، 831

می  باشد صرفا به ذکر برخی از آنها ی این بح  کوتاه نمی گردد و در حوصله می

 پردازیم:

میرزا شکراهلل سنند ی مکرر به بیان خصوصیات اخالقی مردم به ویژه طبقه اعیان و 

های از  ور و تعدی حکام و مباشرین و نابسامانی ،پرداختهاشراف و علمای کردستان 

در عهد قدیم همه کس »ا تماعی و رذایل اخالقی مردمان هم مان  شکایت می کند؛ 

چوگان فتوت  و گوی مردمی به ،درصدد تحصیل نام نیك و تکمیل هنر و انسانیت بوده

روزگار خصوصاً سکنه این اهل این  ،اکنون می بینیم ،اندو سخاوت از میدان در ربوده

ابداً طالا نام نیك و مقید ایراد و طعن دور و ن دیك نیستند. تو ه ظاهر و باطن  ،دیار
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 پیشتر. و هر کس به ،همه بر  مع دولت و  لا فوائد است. هرکدام دولت حرام بیشتر

لباً معتبرتر است. غا ،طورهای غیر مشروع و دئانت مالی  مع نماید هر شکل و شیوه و به

به در ه حریش و دنیاپرست شده اند ابداً در کار آخرت اندیشه نمی کنند هر کس 

دولت حرام دارد و یه عصرش خوانند و هر که از هنر و دیانت دمی ب ند و مال دنیا 

احمق  دانند. صفات مقبول این زمانه تفتین و دوروئی است. و اوصاف  ،نداشته باشد

صورت سیمرغ و  ،وئی. صد  و صفا و مروت و سخاتقلا و بدخ ،ممدوح اینها پلتیك

مردمان این »(. اما درباره صفات شخصیه مردم والیت می گوید: 8همان: )«کیمیا است...

و مرض همچشمی و بخل و حسد در م اج  ،والیت بسیار داعیه  و و با تشخش هستند

انگان همان: ی(. مؤلف وطن دوست است و متو ه توطئه بیگ)«این طبقه م من است.

 ای حسرت و تأسف است »گوید: اعالم خطر کرده می ،علیه اسالم و ملل مسلمان شده

ها نثار  ان ،ها دیدند و زحمات فو  العاده کشیدندخواری ،که ب رگان دین مبین اسالم

چنان  ،ها ایثار کردند تا بنیاد این دین شریف را به چهار پهلوی شریعت مقدسهو مال

غدار  ةطبقات حکام و قضا ،ند که ه ار و سیصد سال متجاوز استمحکم و استوار نمود

هنوز از یمن  ،خروشندمی تیشه قهر و آالت  ور در تدمیر و انهدام آن می کوشند و

محافظت خال  یگانه به در ه منهدم و خراب نشده که مقصود ملل بیگانه حاصل شده 

اعدا و مخالف دین  ،عماً قریا ولی از اوضاع این زمانه چنین استنباط می شود که ،باشد

(. و در  ای دیگر گوید؛ 1همان: )«مبین اسالم کیف یشاء به مقصود و مرام خود برسند

مطعون و بدنام و مورد استه اء و تمسخر ساسون و شمعون  ،سکنه این دیار الحال هذه»

 همانجا(...«).واقع شده

در آثار خود اشاراتی به  نگار کردستانی و میرزا شکراهلل سنند یعلی اکبر وقایع

خاندان اردالن و هنرپروری آنها دارند. خاندانی که نه تنها خود اهل ادب و هنر بودند و 

ادبا و هنرمندان بر سته ای را به فرهنو کردی معرفی کردند بلکه دربار آنها خود 

 محل پرورش و تشویق هنرمندان و ادبا نی  بود. در سده نوزدهم میالدی در امیرنشین
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مانند و ای بیهای مهم فرهنو و ملیت کرد بوده است به گونهاردالن که از  ایگاه

نویسی پرورده شده و به مرک  و مکتبی مهم در نوشتن و شعر و تاریخ یگانه ادب و

 (.11: 2111 ،قادر محمد)پرورش تاریخ و ادب و هنر کردی تبدیل شده است

ناصریه به ساخت مسجد داراالحسان نگار کردستانی در حدیقه برای نمونه وقایع

 ،اهلل ب رگ والیدر عهد امان»نویسد: خان ب رگ اشاره دارد و میاهللتوسط امان

کردستان دارالعلم ایران بوده و چندین علمای نامی بلکه عالمهای کرامی درین مسجد 

 و اکنون هم اگر اسمی از علم درین ،نشو و نما یافته و به در ه کمال رسیده اند

(. 82: 0831 ،نگار کردستانیوقایع)«از فیض همان مسجد است ،کردستانات باشد

ذو  ادبی و ادب پروری  اهلل سنند ی بدین گونه در تحفه ناصریهمچنین میرزا شکر

.. شخصی دارای علم و حیا و صد  و .خان ثانیاهللامان»خان ثانی را می ستاید: اهللامان

.. به اکتساب و  مع کتا میل مفرط داشته ... داشته.اییذو  عرفان و غ لسر ،وفا بوده

خط نفیس در کتابخانه او مو ود و های خوشچنانچه دو ه ار  لد از هر نسخه کتاب

(. در چنین محیطی 262: 0811 ،سنند ی)«خود ارباب هنر و فضل را بسیار گرامی داشته

اند و در این میان هآوردبربینیم عده زیادی ادیا و شاعر و مور  سراست که می

تاریخ نویسی و خوشنویسی  ،خسروخان ناکام و مستوره کردستانی در زمینه شاعری

 ای دارند. ایگاه ویژه

-ها و بناکه بسیاری از آبادانی)خان ب رگاهللفرزند امان ،خان مشهور به ناکامخسرو

.. از .و آباد وعمارت خسر ،باغ و قصر حسن آباد ،االحسانهای سنندج مانند مسجد دار

هجری بر مسند حکومت کردستان اردالن نشست. مستوره 0211های اوست( در یادگار

کردستانی درباره او می نویسد؛ خسروخان خوش سخن و دارای کماالت گفتار و 

کردار بوده است. شعر زیبا سروده و خط نستعلیق را زیبا نوشته است. در کماالت و 

 (.212: 2115 ،کوردستانی)با اطرافیان خوش برخوردبی همانند بوده است و  رفتار

Archive of SID

www.SID.ir



02ی/شماره6مسکویه/سال63

 

باشد که های هنری و ادبی خاندان اردالن میمستوره کردستانی از دیگر شخصیت

یکی دیگر از این »نگار کردستانی درباره او در تاریخ خود چنین آورده است؛ وقایع

الواقع ره فیشرف خانم اسم و متخلش به مستوماه ،زنی است عموزاده حقیر ،خانواده

 ،س اوار است نظر به فضل و کمال و خط و ربط و شعر و انشایی که این عفیفه دارا بود

-وقایع)«اسم او را مورخین عالم در صفحات تاریخ خود به یادگار ثبت و ضبط نمایند.

دیگر از ر ال خاندان اردالن که در حسن خط مشهور  (.200: 0831 ،نگار کردستانی

های او علی اصغر خان مشهور از پسر»الملك هستند؛ خان شرفاکبربودند پسران علی 

به بیگلر بیگی و دیگری اوسط خان است. هر دو با خط و ربط و دارای هر گونه 

نگار در میان اهل فضل کردستان به خانواده وکالی (. وقایع036همان: )«کماالت هستند

دیگر از مردمان این » اند؛ خط نی  شهره بودهکند که در حسنکردستان اشاره می

خان وکیل است. با کمال استعداد و قابلیت و پاکدامن اهللامان ،خانواده وکالی کردستان

.. به صحبت علما و عرفا طالا ... خطی خوش و طبعی دلک  را داراست.با طاعت است

 (.210همان: «)و راغا و در فن تاریخ مهارتی به کمال دارد.

 گیری نتیجه

نگاری نگاری سنتی قرار دارند و اصول تاریخدر زمره تاریخ ندان اردالنتواریخ خا

ها بیشتر به حوادث سیاسی و توان در آنها مشاهده کرد. این کتاب سنتی را به خوبی می

اقتصادی و  ،و مسائل مختلف ا تماعی  و امرای اردالن پرداخته  های خاندانشرح  نو

ه است. به عبارت دیگر به علت تو ه بی  از اندازه فرهنگی در آنها به درستی راه نیافت

ی گ ارش سیاسی و نظامی غالا است. صبغه ،هادر این کتاب ،به تاریخ سیاسی و نظامی

های امرای کُرد با دشمنانشان به تفصیل و با ها و درگیری در این آثار تاریخی  نو

ها پرداخته شرح  نوشرح   ییات آمده است و به آن اندازه که به تاریخ نظامی و 

اقتصادی و فرهنگی کمتر عنایت گردیده است. برغم رویکرد  ،به مسائل ا تماعی ،شده
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 ( و تحفه _ه 0813تالیف )در تواریخ حدیقه ناصریه ،سنتی این نویسندگان به تاریخ

نگاری نوین را مشاهده کرد. هایی از تاریخ توان رگه  ( می_ه 0803تالیف )ناصری

 ،شرح شرایط اقلیمی)نگاری نوین استهای تاریخ  غرافیایی که از نمونه تو ه به مسایل

منابع شهرها و روستاها( بیانگر تأثیرپذیری آنها از  ،نوع کشاورزی ،حدود  غرافیایی

باشد. همچنین مؤلف تحفه ناصری در مقدمه کتاب  به  نگاری به شیوه نو میتاریخ

 ،ها و وقایع سیاسی نیستشرح  نو دارد که موضوع تاریخ صرفاً صراحت اذعان می

ها نی  هست. هر چند  تاریخِ مردم و ا تماع و توده ،بلکه تاریخ عالوه بر وقایع سیاسی

به نحو احسن عملی سازد و تقریباً راه تواریخ  وی نتوانسته است در کتاب  این مهم را

ی  ن به این نکتهاما صرف اذعا ،سنتی را پیموده و کمتر به مسائل ا تماعی پرداخته است

نگاری نوین دارد.تاریخ مهم نشان از آگاهی وی نسبت به مسئله

کتابنامه

تاریخاردالن ،2581 ،خسروبن محمدبن منوچهر ،اردالن .0 ،لبالتواریخ؛
 انتشارات کانون خانوادگی اردالن. ،تهران

جغرافیای ،0866 ،عبدالقادربن رستم ،بابانی .2 و تاریخ در سیراالکراد؛
 چاپخانه گلبانو. ،تهران ،به اهتمام محمد رئوف توکلی،کردستان

تر مه  ،:بررسیتاریخیوجامعهشناسیمسألهکرد ،0863 ،ژویس ،بلو .8
 چاپ اول. ،انتشارات دانشگاه کردستان ،سنندج ،پروی  امین

نژادوتاریخ،وحدتقومیکردوماد:منشاء ،0831 ،حبیا اهلل ،تابانی .1
 چاپ اول. ،شر گسترهن ،تهران،تمدنکردستان

تصحیح و ،تذکرهحدیقهاماناللهی ،0811 ،میرزا عبداهلل ،رونق سنند ی .5
  ارات موسسه تاریخ و فرهنو ایرانانتش ،تبری  ،تحشیه دکتر ع. خیامپور

جغرافیای ،0811 ،میرزا شکراهلل ،سنند ی .1 و تاریخ ناصری؛ تحفه
 ،تهران ،اهلل طبیبیمقابله و تصحیح و حواشی و تعلیقات حشمت ،کردستان

 انتشارات امیر کبیر.
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 نشر آتیه. ،تهران،کردوکردستانتاریخ،0863،صدیق،ییکهبورهزادهصفی .6

سده» ،0831 ،ح ،فرمانفرمایان .3 در نگاریایران وتاریخ هاینوزده
 ،تهران ،تر مه و تألیف یعقوب آژند ،تاریخ نگاری در ایران،«بیست

 چاپ اول. ،انتشارات گستره

 .چاپی سه ،سلیمانی ،کوردناسیوتاریکیندچه ،2111،رنوهئه،دمهمحهادرق .3

تاریخ ،0863 ،مال محمد شریف ،قاضی .01 در التواریخسنندجی؛ زبده
 انتشارات توکلی. ،تهران ،به کوش  محمد رئوف توکلی،کردستان

مقدمه و تصحیح و تحشیه ناصر ،تاریخاردالن ،0882 ،مستوره ،کردستانی .00
 چاپخانه بهرامی. ،کرمانشاهان ،ورآزادپ

 ،ژاری موکریانیهه ،النردهمیژوویئه ،2112 ،یستوورهمه ،کوردستانی .02
 چاپی ئاراس. ،ولیرهه

کرد ،0811 ،بابا ،شیوا()مردو  روحانی .08 ،ادبا،علما،عرفا)تاریخمشاهیر
 چاپ اول. ، لد اول ،سروش ،تهران،شعرا(

مشاهیرکرد ،0832 ،________ .01 شعرا(،علما،عرفا)تاریخ و به ،ادبا
  لد دوم. ،سروش ،تهران ،کوش  محمد ما د مردو  روحانی

 .2 ج ،ارت چاپخانه،تهران،مردوختاریخ،تابی ،شیخ محمد،کردستانیمردو  .05

کردستان ،0863 ،واسیلی ،نیکیتین .01 و  ،تهران ،تر مه محمد قاضی،کرد
 چاپ سوم. ،کانون فرهنگی انتشاراتی درایت

و ،0811 ،علی اکبر ،نگار کردستانیوقایع .06 جغرافیا در ناصریه؛ حدیقه
 ،تهران ،مقدمه و تصحیح و تحشیه محمد رئوف توکلی،تاریخکردستان
 انتشارات توکلی.

و ،0831 ،_______ .03 تاریخ در الظفر؛ مرآت و ناصریه حدیقه
انتشارات  ،تهران ،به کوش  محمد رئوف توکلی،جغرافیایکردستان

 توکلی.
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