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اوضاع سیاسی کردستان از مرگ نادر تا اواخر زندیه
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تاریخ دریافت1392/8/7 :
تاریخ تصویب1393/4/4 :

چکیده

درپی مرگ نادر شاه افشار ،ایالت کردستان به مرکزیت سنننج کنه

خانجان متنفذ و محلی اردالن بنر آن حکومنت منیکردننج ،همچنون
بسیاری از ایاالت دستخوش تغییر و تبنجی قنجرت ازسنوی منجییان

حکومننت ایننران شننج .همچنننی  ،شننرای راهبننردی اینن ایالننت در

همسایگی یثمانی زمینه را برای دخالتهای مکنرر بابعنالی از طرین

سرحجداران آنان (بابانها) فراهم کنرد .نبنودن حکنومتی یکپارچنه و
متمرکز در ایران به گسترش دامنهی نفنو یثمنانیهنا منجنر شنج بنه

 .1دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستانJahan_savagheb@yahoo.com .

 .2کارشناس ارشج تاریخ ایران اسالمی دانشگاه لرستان
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طوری که در همی دوره ،چنجی بار حکومنت کردسنتان از خاننجان
اردالن گرفته شج و بهدست پاشایان شهرزور و سلیمانیه اداره گردیج.

محجودهی زمانی پس از منرگ ننادر تنا سنا هنای پاینانی حکومنت

زنجیه (سا های 1200 -1160ه.ق) ،بهدلی حوادث و دگرگونیهای

آن یکی از دورههای پرحادثه در تاریخ کردستان است .در پنووه

حاضننر ،دلینن و چگننونگی تحننوالت سیاسننی کردسننتان ،نقنن

و

یملکرد حکام اردالن در ای تحوالت و روابن و مناسنبات آننان بنا
صاحبان قجرت در ای دوره را بررسی و یل ناآرامیهای ای ایالت

را مشخص میکنیم .یافتههنای پنووه

نشنان منیدهننج کنه بحنران

خالء قجرت پس از مرگ نادر و نبودن حکومتی یکپارچنه و مقتنجر
در ایران ،سیاستهای نادرسنت برخنی حکنام اردالن در این دوره،

رواب نامناسب میان خانجان زنجیه و خانجان اردالن و رقابت پاشایان

بابننان بننرای سننل ه بننر کردسننتان ،ازجملننه یل ن مهننم ننناآرامیهننای

کردستان در ای برهه بودهانج.

واژگااان کلیاادی :کردسننتان  ،بنننیاردالن ،زنجیننه ،بابننانهننا،

حسنعلیخان ،خسرو خان ،کریم خان زنج.
 .1مقدمه

پس از مرگ نادر شاه افشار ،ایران بار دیگر وارد دورهای از آشوب و بحران شج .بخشنی از

ای ناآرامیها پیامج یملکرد نادرست جانشنینان ننادر و اختالفنات داخلنی آننان بنود .ینجم
وجود جانشینی الی و اختالفات خانوادگی افشاریه پس از نادر به ظهور مجییان قنجرت در
سراسر ایران منجنر شنج .کنریم خنان زننج ،آزاد خنان افغنان و یلیمنردان خنان بختیناری از
چهرههای شاخص ای جریان بودنج .با توجه بنه اوضنا نابسنامان سیاسنی اینران و چنرخ
قجرت میان رقبای مذکور ،بسنیاری از خنوانی و رؤسنای محلنی نینز درپنی تثبینت و حفن
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قجرت خود برآمجنج ازای رو ،در ای گیرودار ،تغیینر مواضن متعنجد ازسنوی آننان امنری
طبیعی و آشکار بود .یکی از پیامجهای ای تغیینر مواضن  ،کشنیجه شنجن دامننهی آشنوب و
ناامنی به والیات و ایاالت مختلف بود .یکی از ای ایاالت کنه بننابر موقعینت جغرافینایی و
سیاسی خود در ای مق

زمانی تحت تأثیر خالء قجرت مرکزی ،یرصهی تاختوتاز سنپاه

رقیبان تا و تخت ایران و دستنشانجگان آنان قرار گرفت ،کردستان به مرکزینت سنننج
بود که خانجان اردالن بر آن حکمرانی میکردنج .سابقهی حکومت خاننجان اردالن در این
من قه به دورهی ایلخانان مغو بازمیگردد .موقعیت خاص ایالت کردستان موجب شج کنه
در سراسر حیات سیاسی بنیاردالن ،قلمنرو حکنومتی آننان کنانون توجنه صناحبان قنجرت
مرکزی در ایران قرار گیرد .مقارن با ظهور سلسلهی زنجیه نیز در ای ایالت ،خانجان متنفذ و
محلی اردالن حکومت میکردنج .هجف اصنلی منا در این مقالنه ،بررسنی اوضنا سیاسنی
کردستان ایران در ای دوره و نحوهی تعامالت خانجان اردالن با دولت مرکزی زنجیه اسنت
تا بتوانیم به پرس های زیر پاسخهای مناسبی دهیم:
 .1یل ناآرامیهای کردستان در فاصلهی پس از منرگ ننادر تنا اننجکی پنس از
مرگ کریم خان زنج چه بوده است؟
 .2چرا کریم خان زنج پس از تثبیت قجرت ،از حکام بابان دربرابنر والینان اردالن
حمایت کرد؟
این پننووه

را بننا رویکننردی توصننیفی -تحلیلننی سننامان دادهایننم و بننرای دسننتیابی بننه

گزارشهای تناریخی آن ،بنه وقنای نگناریهنای رسنمی ،تنواریخ محلنی مورخنان کُنرد و
پووه های ججیج مربوط به موضو مراجعه کردیم .باوجود گزارشهای روایی پراکنجه و
چنج اثر تألیفی درمورد کردها ،مناسبات حکومت محلی اردالن با دولنت مرکنزی اینران در
محجودهی زمانی ای پووه

چنانکه الزم است ،بررسنی نشنجه اسنت .هادینان ( )1389در

پووهشی دربارهی تاریخ و جغرافیای کردستان ،شرحی از دوران سروری خاننجان اردالن را
از آغاز تا پایان قاجاریه ارائه داده و اشنارهای بنه وضن این ایالنت در دورهی زنجینه کنرده
است .او در پایاننامهی دکترای خود ( ،)1391جایگاه و کارکرد نخبگان کُرد را در دولنت
مرکزی با مقایسهی دورهی صفویه و قاجاریه بررسی کرده که گسنترهی وسنیعی از همنهی
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