Biannual Research Journal of
Iran Local Histories

پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران

)031-016  (صفحات01  پیاپی- شماره دوم-سال پنجم

تاریخ سالطین هورامان تداوم یا تحول تاریخنگاری محلی در کردستان
جهانبخش ثواقب*؛ مهدی صالح؛ پرستو مظفری
استاد تاریخ دانشگاه لرستان؛ استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسالمی
)59/77/71( :تاریخ پذیرش

)59/08/71( :تاریخ دریافت

The History of the Ouraman Sultans The Contiuity or Evolution of
the Local Historiography in Kordestan State
Jahanbakhsh Savagheb; Mehdi Salah; Parastou Mozaffari
University Professor at Lorestan University; Assistant Professor at the University of
Sistan and Balouchestan; Ph.D Student of Iran Islamic History
Received: (2016/11/07)

Abstract
The Kosdestan atate in coincidence with the
Qajar era, found its enlightened summit and
position in compiling the lical histories. The local
histories are those types of histories which possess
a strong ecosystemography trends. These kinds of
histories, due to their view from bottom to the top,
involve a variety of contents and for this reason are
of great significance in the social history studies.
One of the best examples of these histories is
the history of the Ouraman sultans. This book has
been written with the focus on the Ouraman
sultans dynasty in the Ouraman region of
Kordestan province. The Ouraman sultans family
were originally from the rulers of the Ouraman
block, one of the blocks which was ruling by the
Kordestan state of Iran and Sanandaj was its
capital, and up to 1284 AH, was ruled under the
leadership of the Kurd Ardalan family.
Thr finding of the study show that among the
works presented in Kordestan state from the rise to
power of the Qajar dynasty to the collapse of the
Mozaffarid reign, except Tohfe-ye Naseri of Mirza
Šokr-Allah Sanandaji who had some modern
approachers towarde the historiography, the
remaining of the histories including the history of
the Ouraman sultans have been written according
to the historiansʾ traditional method.
Keywords: Kordestan, Ardalan family, Ouraman,

Qajar, the Ouraman sultans, local historiography
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چکیده
در زمینة تألیف تاریخهای، مقارن دورة قاجار،ایالت کردستان
 تواریخ محلی تواریخی.محلی حیات بالندهای داشته است
 این.هستند که گرایشهای زیستبومنگاری پررنگی دارند
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 بقیة،دیدگاههای نوین نسبت به تاریخنویسی داشته است
تواریخ از جمله تاریخ سالطین هورامان به سبک و سیاق
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 .1مقدمه

مرکزی نبود و همزماندر ایاالت و والیات مختلف

خاندان کرد اردالن ـ از خاندانهـای محلـی صـاح

ایران ،همچون کردستان تحت حاکمیت خاندان

قدرت ـ از قرن هفتم تا سیزدهم قمری ،بر کردسـتان

اردالن در کانون توجه قرار گرفت.تاریخنگاری

و بخش هاییاز کرمانشـاه ،لرسـتان و همـدان کنـونی،

محلی در سنندج،عالوه برحمایتهای محلی و

تسلط داشتند .امرای این خاندان از زمان صـفویه ،در

عالیق شخصی والیان ،در بهجا گذاشتن یادگاری از

ردیــف والیــان چهارگانــة ایــران ،موقتیــت سیاســی

خود ،انگیزة سیاسی داشت .این آثار سند قدمت،

ممتازی داشتند .والیان اردالن ،با مرکزیت سنندج ،بـر

اصالت و پیشینة سیاسی بنیاردالن ،در منطقة تحت

بــیش از هفــده بلــوک حکومــت و اعمــال قــدرت

حاکمیتشان بود .از مهمترین آنها میتوان به

میکردند .از میان این بلوکـات ،هورامـان ،بـه لحـا

زبدةالتواریخ ،ل ٌالتواریخ ،تاریخاألکراد ،حدیقة

سیاسی مستقل و توسط خاندانی محلی اداره میشـد

ناصری ،تحفة ناصری و غیره اشاره کرد .تاریخنگاری

سلطان (سان) 4داشتند.

کردستان خاص دوران حکومت محلی اردالن نبود و

در طــی حیــات سیاســی خانــدان اردالن ،اقتــدار

پس از سقوط این خاندان هم تداوم یافت .یکی از

محلی ،امنیت داخلی و علم دوستی والیان آن ،به رشد

مهمترین نقاط کردستان ،که پس از اضمحالل

دانش ،ادبیات ،فرهنگ و هنر در سنندج منجر گردید.

حکومت بنیاردالن به تاریخنگاری روی آورد ،خطة

آثار به جا مانده گویای این واقتیت است .حمایـت از

هورامان بود.در هورامان ،تاریخی در باب سلسلة

که عنوان و لق

طبقــة علمــا و اندیشــمندان از ی ـکطــر

و توســتة

سالطین حاکم بر این منطقه تألیف شد که به لحا

دیگر ،سـنندج

موضوعی ،اثری مستقل و متفاوت از تواریخ پیش از

رامقارن حکومت اماناهللخان بزرگ (4818-4841ق)

خود بود .قاضی عبداهلل مردوخی (شیدا) از جمله

یکــی ازدارالتلــمهــای زمانــة خــود نمــود .از همــین

مؤلفانی بود که در هورامان باانگیزههای مختلف،

دوره،ادبیــات و تــاریخ نیــز در کنــار علــوم دینــی و

تاریخ سالطین هورامان را به نگارش درآورد.

فضای علمی ،فرهنگی وادبی از طر

غیردینــی ،رونقیافــت کــه رهــاورد آن مجموعــه

هد

اصلی این مقاله ،بررسی کتاب تاریخ

سالطین هورامان ،اهمیت و جایگاه آن و نقد روش

آثاریگرانبها ،درزمینههاییادشده است.
از اوایل حکومت قاجار ،تاریخنویسی از

و بینش نویسنده و پاسخگویی به پرسشهای ذیل

شاخههای مورد توجه پادشاهان این سلسله

است :آیا تاریخ سالطین هورامان تاریخی در تداوم

بود.تاریخنویسی دورة قاجار ،که در زمان

جریان تاریخنویسی سنّتی در کردستان اردالن بود یا

ناصرالدینشاه به اوج پیشرفت کمی و کیفی خود

به تحول تاریخنگاری در این خطه منجر شده است؟

رسید ،فقط محدود به تهران و دستگاه حکومت

دالیل استقالل موضوعی این اثر از دیگر تواریخ
محلی کردستان چیست؟ تاریخ سالطین هورامان از

.4سان ،در زبان محلی ،به متنای سلطان است .خاندان حاکم هورامان ،از
زمان شاه عباس صفوی و از سوی حکومت مرکزی ،به این لق
یافتند.

دست

روش و بینش تاریخنویسینوین عهد ناصری متأثر
بوده است یا خیر؟
مفروض پژوهش آن است که،بهرغم ظهور
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دیدگاههای نوین درروش و بینش برخی از مورخان

پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ()4818؛ «نگرشی

از اواخر عهد ناصری ،اما تاریخنویسی هورامان از

بر جایگاه و اهمیت سنت تاریخنویسی محلی

این دیدگاهها تأثیر نپذیرفت و این اثر در تداوم

ایرانی» ،اثر ثواق  ،در پژوهشنامه تاریخهای محلی

تاریخنویسی سنّتی شکل گرفت و به تحول

ایران ()4818؛ «تحلیلی بر تطور تاریخنگاری محلی

تاریخنگاری در کردستان منجر نگردید.

یزد (از آغاز تا پایان عصر صفوی) ،اثر زینلی و

هرچند دربارة کردستان ،خاندان اردالن و

پیرمرادیان ،در پژوهشنامة تاریخهای محلی ایران

مناسبات این خاندان با حکومتهای مرکزی ایران

( ،)4818کتاب تاریخنگاری محلی ایران در دوره

مقاالت متتددی ارائه شده و نیز درباره تاریخ محلی

اسالمی (تا سده هفتم هجری) تألیف عبدالرحیم

پژوهشهای ارزندهای انجام شده نظیر؛ «تاریخنگاری

قنوات ()4818؛و  ،...امادر رابطه با تاریخنگاری

محلی» ،اثر یتقوب آژند ،در.تاریخنگاری در ایران

محلی در کردستان ،تنها میتوان به مقالة

()4821؛ «تاریخ شهری و موقتیت تاریخهای محلی

«تاریخنگاری محلی در ایران و ظهور نخستین زن

در تاریخنگاری ایران» ،تألیف عبدالرسول خیراندیش،

تاریخنگار ایرانی» ،تألیف قدیمی قیداری ،در

در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا()4821؛ «کتابشناسی

پژوهشهای تاریخی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

توصیفی تاریخهای محلی» ،از نصراهلل صالحی ،در

دانشگاه اصفهان ( )4822اشاره کرد که در آن به

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ()4821؛ «شاخصهای

مترفی تواریخ محلی ،تحلیل و نقد مضامین آنها

تاریخنگاری محلی در ایران» ،از فاطمه رستمی در

پرداخته شده است .با وجود این ،در پژوهش مذکور

نامه انجمن ()4821؛ «آغاز تاریخنگاری محلی

هیچ ذکری از تاریخ سالطین هورامان و یا بهطور

ایران» ،اثر عبدالرحیم قنوات و همکاران ،در مطالتات

کلی تاریخنگاری خطة هورامان به عنوان بخشی از

اسالمی :تاریخ و فرهنگ ()4821؛«تاریخنگاری

قلمرو کردستان نیامده است.

محلی عصر قاجار و مؤلفههای آن» ،اثر عبدالمهدی

پژوهش حاضر بر این نکته تأکید ورزیده است

رجایی و همکاران ،در مطالتات اسالمی :تاریخ و

که جریان تاریخنویسی در کردستان دورة قاجار فقط

فرهنگ ()4811؛ نقد و بررسی تاریخنگاری محلی

مختص سنندج نبوده،در بلوکاتی چون هورامان

ایران از  151ق .تا 4485ق ،اثر بهمن زینلی،

تاریخنویسی رایج بوده و نیز سیمای عام

پایاننامه دکتری ()4814؛«تاریخنگاری محلی در

تاریخنویسی کردستان حاوی همان ویژگیهای

دورة مغول و شاخصههای آن» ،تألیف محمدعلی

تاریخنگاری سنّتی است .این پژوهش از نوع تاریخی

چلونگر و دیگران ،در پژوهشنامه تاریخهای محلی

و به روش کتابخانهای و شیوه توصیفی ـ تحلیلی

ایران ()4818؛ «جایگاه بیهق در تاریخنگاری محلی

(تحلیل محتوا) ارائه شده است.

(با تکیه بر رهیافت فرهنگی ـ اجتماعی ابن فندق)،

تألیف ابوالفضل رضوی ،در پژوهشنامه تاریخهای

 .2تاریخنگاری محلی ،انگیزهها ،ویژگیها و اهمیت آن

محلی ایران ()4818؛ «بررسی جایگاه و مؤلفههای

در یکی از رایجترین دستهبندیها از انواع تاریخنگاری،

تاریخنویسی محلّی عصر صفویه» ،تألیف ثواق  ،در

به تواریخ عمومی ،سلسلهای و دودمانی ،تکنگاری،
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محلی و غیره اشاره میشود .طبق این تقسیمبندی،ت

.)441

اریخنویسی محلی گونهای مستقل از اشکال

در نگارش هر اثر تاریخی ،با هر مضمونی ،دالیل

تاریخنگاری است که بر اساس عالیق شخصی و

و انگیزههای متتددی وجود دارد.تاریخهای محلی از

برای نشان دادن جایگاه یک منطقه یا ایالت در یک

این مهم به دور نیستند.مورخان این دست از تواریخ،

دورة خاص زمانی یا دورههای متفاوت نوشته

عمدتاً برخاسته از همان ناحیه یا ایالتی بودند که

میشود .تاریخنگاری محلی در ایران ریشه در قرون

دربارة آن نوشتهاند .عالوه بر عبرتآموزی ،به عنوان

نخستین اسالمی دارد و اوج آن را سدههای سوم و

انگیزة مشترک تمامی شاخههای تاریخنگاری ،عالیق

چهارم قمریمی دانند (قنوات )44 :4821 ،هرچند

شخصی مورخان ،به تصویر کشیدن تفاخر محلی،

کسانی براین باورند که سابقة تاریخنگاری محلی در

نشان دادن جایگاه آن در میان دیگر والیات ،ثبت

ایران ،به دوران پیش از اسالم (یتنی زمان ساسانیان)

افتخارات محلی ،درخواست و دستور رسمی نخبگان

برمیگردد و به دو نوشتة شهرستانهای ایرانشهر و

محلی برای نگارش ،و غیره ،از دیگر انگیزههای خلق

سکستان که از عصر ساسانی به یادگار

این آثار بوده است (آژند828 :4821،؛ ثواق :4818 ،

عجای

مانده ،استناد میکنند (چلونگر و دیگران:4818 ،
.)16

.)6 ،1
این تواریخ که به گزارش سرگذشت یک ایالت یا

ساختار تواریخ محلی بهطور عمده ،بر سه محور

ناحیة خاص ،در دوره یا دورانی مشخص ،بر اساس

اطالعات جغرافیایی ،اطالعات تاریخی و اطالعات

انگیزههای یاد شده میپردازند ،در مواردی بسیار

رجالی قرار دارد (ثواق .)6 :4818 ،در آغاز ،بیشتر

بااهمیتاند .شاید مهمترین ویژگی ،این باشد که

مضامین این نوع از تواریخ ،شرح حالنویسی و

«تواریخ محلی مبتنی بر یک ناحیة خاص و

تراجم احوال رجال دینی و مذهبی بود؛ از سدة دهم

جزئینگر در برابر تواریخ عمومی و سلسلهای

و یازدهم به بتد ،مضامین این تاریخها صبغة سیاسی

کلینگر و عمومی است» (ثواق

41 :4818؛ قنوات،

یافت و شرح حال خاندانها و حکام محلی موضوع

.)1 :4818حیطة کار نویسندگان محلی اغل

اصلی کار مورخان گردید (ثواق  .)41 :4818 ،از

از تاریخهای عمومی و سلسلهای است .برخال

منظر همین رویکرد جدید ،تواریخ محلی در نگاه

تواریخ که خصلت شاهمحور دارند ،تواریخ محلی

نخست به تواریخ سلسلهای و دودمانی شبیه شدند.

منتکس کنندة اطالعاتی در حوزههای سیاست،

تنوع موضوعی ،توجه به طبقات فرودست و احوال

فرهنگ ،تاریخ ،جغرافیا ،اقتصاد ،جامته ،آداب و

زندگی آنانبه این شکل از تاریخنگاریها هویتی

رسوم ،باورها ،عقاید ،مذاه

و دیگر حوزههای

مستقل بخشید.تاریخنویسی محلی ،پس از حیات

ناحیة مورد گزارش میباشند .از همین رو از آنها به

خود ،بار دیگر در دورة حکومت

تاریخ والیات ،شهرشناسی و یا تاریخ اجتماعی تتبیر

قاجار ،بهویژه مقارن حکومت ناصرالدینشاه ،مورد

میشود (ریاحی41 :4868 ،؛ ثواق  .)1 :4818 ،در

توجه قرار گرفت ودر ایاالتی چون کردستان آثار

تاریخنگاری محلی عکسالتملهای افراد به حوادث

در خور توجهی خلق شد (قدیمی قیداری:4822 ،

دنبال میشود و عرصهای است که در آن میتوان

پرفراز و نشی

وسیعتر
این
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تحقیقات عملی ،آمار و نفوس را به انجام رساند .در

حاکمیت بر آن از جایگاه ویژهای برخوردار باشد.

این نوع تاریخنگاری میتوان از زنان ،تتلیم و

گاهی از طریق همین اخبار به درک و شناخت

و بسیاری امور دیگر که در تواریخ

درستی از روابط حکومت مرکزی با حکومتهای

رسمی جایگاه چندانی ندارند ،آگاهیهایی بهدست

بومی ـ محلی میتوان دست یافت ونقطههای کور

آورد؛ درواقع تاریخنگاری محلی مطالتة سرگذشت

یک رخداد یا حادثهدر روابط آنانرا بازسازی نمود.

مردم است نه سرگذشت حکومتها (چلونگر و

تواریخ محلی در موضوعات مختلف جزییات را با

دیگران.)16 :4818 ،

دقت بیشتری بررسی میکنند.

تربیت ،اوقا

قلم مورخان محلی ،در مقایسة با مورخان تواریخ

عمده ترین شاخص های موجود در عرصة تواریخ

عمومی و سلسلهای ،بیشتر در اختیار اندیشه و

محلّی عبارتاند از .4 :حُ ّالوطن یا وطندوستی.8 ،

تفکرایشان بوده و از همین منظر به انتکاس

تــاریخ رجــال .8 ،توجــه بــه جغرافیــا .1 ،توجــه بــه

اطالعاتی در پیوند با مردم وزندگی آنان پرداختهاند

سلسلهها .5 ،توجه به تاریخ اجتماعی .1 ،آزادی عمل

تاریخ محلی،

در نگــارش (بــرای تفصــیل آن ،رک :ثواقـ :4818 ،

عموماً عامة مردماند ،بنابراین سبک نگارش آن ساده،

85 -45؛ قنوات)88 :4818 ،باوجود نقاط مثبت ایـن

(روزنتال .)468/4 :4812 ،مخاط

روان و قابلفهم است .تاریخهای محلی ،برخال

آثار،گاهی مورخان محلی،برای کس

تاریخهای عمومی و سلسلهای ،که عمدتاً کلیاتی

متنوی ایالت موردنظرشان ،راه اغراق و تتص

درباره سیاست و جنگ را در برمیگیرند ،به لحا

میگیرند؛ لذا ،در بهره گیری از مطال

وجهة مـادی و
پیش

آنـان ،بایسـتی

ماهیت و سرشت خود جزئیاتی ارزنده از اوضاع

جان

سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را بیان میکنند .این

تحلیل و تتلیل رویدادها و کشف روابط بین پدیدهها

آثار ،از یک سو ،مهمترین مرجع درباره سلسلهها،

نیستند .آثار آناناغل

فاقد روحیة نقادی بوده و بیشتر

خاندانها و حکومتهای بومی و محلیاند و ،از

به شیوهای روایی و توصـیفی اخبارشـان را مـنتکس

سوی دیگر ،ارتباط میان حکومتهای بومی و محلی

میکنند و همیشه از فضایل مکانهـایی کـه موضـوع

با حکومتهای مرکزی را به خوبی به تصویر

کتاب است ،به اطناب سـخن مـیگوینـد و غالبـاً بـه

میکشند (زرینکوب52 :4818 ،؛ زینلی و

شرح احوال رجـالی مـیپردازنـد کـه در آن والیـات

پیرمرادیان415 :4818 ،؛ ثواق .)88 :4818 ،

زندگی می کـرده انـد (قـدیمی قیـداری816 :4818 ،؛

تاریخهای محلی منبع مهم در شناخت خاندانها

احتیاط پیش گرفت .مورخان محلی بـه دنبـال

ثواق 85 :4818 ،؛ قنوات.)86 -85 :4818 ،

و حکام محلی هستند (زرینکوب.)52 :4818 ،
آگاهیبخشی از احوال سیاسی منطقهای که در

 .3جریان تاریخنویسی محلی در کردستان دورة قاجار

تواریخ رسمی اشارهای از آن به میان نیامده یا اندک

تــاریخنویسـی محلــی مقــارن حکومــت صــفویه ،بــا

و گذراحوادث آن به گزارش رفته باشدویژگی دیگر

مضامینیمتنوع و حـول محـور سیاسـت،کانون توجـه

این منابع است .این اهمیتزمانی دوچندان میشود که

مورخان محلی قرار گرفت(ثواقـ  )41 :4818 ،و در

در چرخةروابط سیاسی یک حکومت ،این منطقه و

دورة قاجار،بــهویژهـاز عصــر ناصــری بــه بتــد ،اوج
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گرفــت .دورة قاجــار یکــی از دوران پربــار عرصــة

 .)828پشتیبانی خانـدان اردالن ،در جهـت یـادآوری

تاریخ نگاری است (آژند .)828 :4821 ،تاریخ نگـاری

پیشینه ،اصالت و قدمت حکومتشان و نمایان ساختن

محلی ،به عنوان گونهای از تاریخنگاری در این دوره،

جایگاه خود «درون یـک حکومـت مقتـدر مرکـزی»

متلول مجموعه عوامـل اقتصـادی ،سیاسـی ،توسـتة

برای «کس

امتیازات سیاسی» بود (قدیمی قیـداری،

علوم مختلف و فضای آموزشی ،رواج صنتت چاپ،

.)818 :4818

گسترش نهضت ترجمـه ،عالیـق شخصـی سـالطین

زمینههای نهضت تاریخنگاری محلی در کردسـتان،

قاجار و غیره بود (رجائی84 :4811 ،ــ .)81در میـان

کمی پیشتر از آغاز تاریخنویسی رسمی صدر قاجـار،

ایاالت و والیات ایران ،کردستان در این دوره جایگاه

مهیــا شــده بــود .مالمحمدشــریف قاضــی بــا کتــاب

برجستهای،هم از نظر کمی و هـم از جنبـة کیفـی،در

زبدةالتواریخ پیشـگام ایـن جریـان بـود .پـس از وی،

تاریخنگاری محلی یافت.

مورخان بزرگی چون ،مصـنف ،بابـانی ،وقـایعنگـار و

تاریخنگاری در میان اکراد ،ریشهای دیرینه دارد و

میرزا شکراهلل سنندجی به تاریخ سیاسی خاندان اردالن

خاص دورة قاجار نیست .بانی جریان تـاریخنویسـی

و جغرافیای منطقـه پرداختنـد کـه در میـان آنهـا ،نـام

کردســتان را امیرشــر خــان بدلیســی دانســتهانــد

ماهشـر

خـانم ــ مـتخلص بـه مسـتوره و از بـانوان

(مستوره .)8 :8115 ،وی از امرای کـرد متاصـر شـاه

پیشگام تاریخنگار ـ به نیکی میدرخشد (رک :قـدیمی

اسماعیل دوم صفوی بود .اثر شـر خـان بـا عنـوان

قیداری.)481-446 :4822 ،

شر نامهبه تاریخ قبایل و سلسله های کـرد ،از آغـاز
تا4115ق ،پرداخته است (بدلیسی .)6 :4866 ،پس از

 .3نمونههایی ازتواریخ حکومتت اردنن ،از آغتاز تتا

شر خان ،مدتی طوالنی جریان تاریخ نگاری محلـی

عهد مظفری

در کردستان ،به دالیل نامتلوم مغفول ماند و از اوایل

تـاریخنگـاری در کردســتان دورة قاجـار را براســاس

حکومت قاجارها جانی تازه گرفت .بخشـی از علـل

تــاریخ تــألیف ،مضــامین ،محتــوا و اهــدا

نگــارش

این رونق ،نهفته در ترویج فکر تاریخنویسی محلی از

میتـوان در دو دورة زمـانی مختلـف گنجانـد .دوره

سوی دولت مرکزی و بخشـی بـه پشـتیبانی خانـدان

نخست از سال  4841تا پایان سقوط خانـدان اردالن

اردالن بازمیگشت .در پس حمایـتهـای مرکـزی و

در 4821ق است .این آثار بیشتر تواریخی دودمانی ــ

محلی مجموعه اهدافی دنبال میشد .حمایت دولـت

سلسله ای ،با صبغة سیاسی هستند .از مهمتـرین ایـن

در سیاســتهــای هیئــت حــاکم ،در بهــرهگیــری از

آثار میتوان به زبدةالتواریخ سـنندجی ،لـ تـواریخ،

توانمندیهای اقتصادی ـ اجتماعی والیـات مختلـف

تـاریخاألکــراد و غیـره اشــاره نمـود .در دورة زمــانی

ریشه داشت .این تواریخ منابع مهمی بـرای شـناخت

دوم،آثار به وجود آمده محتوایی متفاوت مییابنـد و،

شهرها ،منابع انسانی ،اوضاع اقتصادی ،منابع مالیـاتی،

عالوه بر تاریخ کردستان ،بـه جغرافیـای ایـن منطقـه

تشــکیالت اداری و سیاســی ،موقتیــت جغرافیــایی،

میپردازندو منبع مهمـی در مطالتـة جغرافیـا ،تـاریخ

رودها ،کوه ها ،متادن ،صنتتها ،قناتهـا ،جمتیـت،

اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره کردستان هستند

ستیزههای قومی ،مذهبی و غیره بودند (آژنـد:4821 ،

متنـوعتـری

و در مقایسه با آثار پیش از خود ،مطال
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را در برمیگیرند .این آثاراز اواخـردورة ناصـری بـه

اطالعاتی گرد آمده حول محور والیـان اردالن اسـت.

نگارش درآمدهاند .از جمله آثار در ایـن دورة زمـانی

اما ازآنجاکه مؤلـف بـر حسـ

موقتیـت سیاسـی و

کــه از ســال 4811ق .تــا پایــان عهــد مظفــری را در

شغلی خود ،در بطن حـوادث بـوده ،لـذا بـه خـوبی

برمیگیرد ،میتوان به حدیقه ناصـریه و مـرآتالظفـر

توانسته است حوادث ورخـدادهای کردسـتان اردالن

در جغرافیا و تاریخ کردستان،تحفه ناصری در تـاریخ

را با ایران مرکزی تطبیق دهد.از عمده نواقصاینکتاب،

و جغرافی ـای کردســتان و تــاریخ ســالطین هورامــان

عالوه بر وجود اشـکاالت و پـارهای نارسـاییهـا در

اشاره نمود.

نثرآن ،ثبت اشتباه برخی از سنوات حوادث و از همه
مهمتر پایبندی بیش از اندازة مؤلف بهاختصـار اسـت

الف) زبدةالتواریخ سنندجی در تاریخ کردستان

تا جاییکه ذکر برخی از حکـام اردالن از قلـم افتـاده

این اثر ،تـاریخی عمـومی اسـت مشـتمل بـر دوازده

است.

فصــل .فصــل اول تــا دهــم از هبــوط آدم تاروزگــار
حضرت رسول (ص) است که به لحا تاریخنگـاری

ب) لبتواریخ

جایگــاه و ارزش شایســتهای نــدارد .فصــل یــازدهم

این اثر ،تألیف خسروبیگ محمد بن منـوچهر اردالن

مربوط به تـاریخ خانـدان اردالن اسـت .قاضـی ایـن

به مصـنف جـوهری اسـت .وی از نوادگـان

فصل را با ذکـری از اصـل و نسـ

کردهـا و نسـ

مترو

سـلیمان خــان اردالن بنیـانگــذار شــهر ســنندج و از

والیان اردالن آغاز و وقایع را تا زمـان هـهلوخـان ،از

منشیان دستگاه حکومـت خسـروخان سـوم (-4851

روی شر نامه تکـرار مـیکنـد و از جـاییکـه امیـر

 )4811مشهور به ناکـام اسـت .وی پـس از برچیـده

را رهــا کــرده اســت ،حــوادث

شدن بساط حکومت این والی تا پایان حیات خویش

کردســتان را برپای ـة روایــت راویــان زمانــة خــویش

متصــدی یک ـی از کتابخانــههــای حکــومتی دســتگاه

بازسازی و از آن پـس تـا سـال 4845ق .مشـاهدات

اردالن گردید (صفی زاده .)88 :4826 ،مصنف ،بنا بـر

خــود را ثبــت کــرده اســت .محمدشــریف قاضــی

گزارش خود ،چون «کتابی مشتمل بر کیفیـت احـوال

(4882-4458ق) ـ مؤلـف ایـن کتـاب ــ از بزرگـان

آن گـروه (خانــدان اردالن) بــه رشــتة تحریـر ســبک

قضـاوت

تسخیردرنیامده و بنا بـه گـزارش آن طایفـه در پـرده

دســتگاه حکومــت خســرو خــان دوم اردالن را در

خفــا متــدوم و حقیقــت حاالتشــان در کــنج اختفــا

اختیار داشـت و ظـاهراً بـه درخواسـت او اقـدام بـه

نــامتلوم» (اردالن )8 :8581 ،بــود ،اقــدام بــه تــألیف

نگارش کتاب خود نمود (قاضـی .)2 :4826 ،قاضـی

ل تواریخ کرده اسـت .لـ تـواریخ ،تـاریخی صـرفاً

نخســـتین مـــؤلفی بودکـــه دردوران شــــکوفایی

سیاسی ،بدون تتلیل پدیدههـا و تحلیـل رویـدادها و

تاریخ نگاری کردستان در سدة سیزدهم قمری ،اقـدام

مشتمل بر آگاهیهایی از اوضاع داخلی کردسـتان؛ از

بـــه نگـــارش تـــاریخ اردالن کـــرد.ازاینروکتـــاب

آغاز تا سال 4811ق است که در آن ،برخال

برخی

ویدست مایة اصلی مورخان بتـدی در منطقـه اردالن

تـــواریخ محلـــی دیگـــر ،گزارشـــی از اطالعـــات

شــر خــان مطل ـ

خاندان شیخاالسالمی بود که سالها منص

گردید .زبـدةالتـواریخ بـه روشـی روایـی ،مجموعـه
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جغرافیایی،اقتصــادی،اجتماعی و فرهنگــی مشــهود

نثر ممتاز و عالمانة این دوره محسـوب مـیشـود .از

نیست.

محسّنات دیگر این تألیف ،روحیة انتقادی مؤلـف بـه
وقـــایع اســـت .نـــیمقـــرنپس از تـــألیف ،میـــرزا

ج) تاریخاألکراد

این اثر ،به قلم ماهشر

عل ـیاکبروقــایعنگــار،عموزادة مؤلف،تتمــهای بــر آن
خـانم قـادری ،متـرو

بـه

مســــتورة اردالن (4811-4881ق) اســــت .وی از

نگاشت .این تتمه وقایع را ،از جایی که مستوره رهـا
کرده تا سال 4811ق ،در برمیگیرد.

بزرگ زادگان خاندان قادری وهمسر والی خسروخان
سوم اردالن ،مشهور به ناکـام ،بـود .مؤلـف ،در بیـان
انگیزة نگارش ایـن کتـاب مـیگویـد ....« :روزی بـه
دواوین متقـدمین و دفـاتر متـأخرینم عبـور و مـرور
افتاد ،تاریخی از اکراد وتصدیقی از این بالد بـه نظـر
آمد.بتد ازمطالته وبتد از مکاتبه دیدم و خوانـدم کـه
شــرحی از کیفیــت حــال واحــوال والت و والیــت
کردستان به تحریر و نگارش درآورده بودند ،اگرچـه
مفصل گفته است ولی به علت اینکـه مجملـی از آن
باقیمانده و دری ناسفته بود ،کمینة کمترین بـا طبـع
وقاد و ذهن نقاد ،به تکمیل ،تفصیل را بـر خـود الزم
دیده و به تحریر این چند سطر پرداختم به قسمی که
در تواریخ استفهام گردیده و از متقـدمین شـنیده بـه
نظر حقیر رسیده و دیده در این نسـخه بیـان سـاختم
( »....مستوره46 :8115 ،ـ.)42

د) حدیقه ناصریه و مرآت الظفر ،در تاریخ و جغرافیای
کردستان

اثر میرزاعلیاکبر وقایعنگار ،ملق

بـه صـادقالملـک

(4846-4818ق) ،فرزند میرزا عبداهلل رونـق اسـت.4
کتاب با انگیزة «ح

وطن» ودر راستای طرح بـزرگ

اعتمادالسلطنه برای تدوین تاریخ و جغرافیـای ایـران
تـألیف شــده اسـت (قــدیمی قیــداری.)484 :4822 ،
اعتمادالسلطنه با حمایت ناصرالدین شاه برای تکمیـل
این طرح ،پرسشنامههایی تهیه و به ایاالت و والیات
مختلــف فرســتاد تــا در محل،اطالعــات تــاریخی
جغرافیایی مورد نظر را جمعآوری نموده و بـه مرکـز
ارســال کننــد (اعتمادالســلطنه .)4811 :4811 ،ایــن
احتمال وجود دارد که میرزاعلیاکبر ازجملـه کسـانی
بود کـه بـرای ایـن امـر انتخـاب شـد .وی در سـال

آنچه از فحوای کالم مستوره برمیآید منابع عمدة

4811ق حاصل کار خود را ،با عنوان حدیقة ناصریه،

او در نگــارش تــاریخاألکــراد ،عــالوه بــر مشــاهدات

به ناصـرالدین شـاه قاجـار تقـدیم کـرد .ایـن کتـاب

شخصی و شنیدههای افـراد قابـلاعتماد،آثـار وکتـ

مشتمل بر یک مقدمه ونه فصل است.اهم موضوعات

پیشینیان بوده است .جایگاه مستوره در مقـام همسـر

مطرح شده در شش فصل نخست آن،مربوط به حدود

والــــی اردالن ،امکــــان اســــتفادة آســــان او از

و وستت کردستان ،اوضـاع عمـومی شـهر سـنندج،

اســنادومکاتبات حکــومتی و کتابخانــههــای داخــل

تتداد بلوکـات ،تقسـیمات داخلـی کردسـتان اردالن،

وخارج سنندج را فـراهم نمـوده بـود .تـاریخاألکـراد
مشتمل بر وقایع و حوادث تاریخ سیاسـی اردالنهـا،
از آغاز تا سال 4851ق است .کتاب او از نمونـههـای

. 4میرزا عبداهلل رونق از بزرگان طایفه قادری و عموی مستوره اردالن
بود .حدیقه اماناللهی از مهمترین تألیفات اواست.
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آب وهوا ،تتداد رودها ،کوهها ،ایالت و عشـایر و....

اول به کردسـتان ،بلوکـات ،قصـبات،رودها،کوههـا و

بوده ودر فصول هفتم وهشتم نیز بـه تـاریخ سیاسـی

عشایر و ...اشاره کرده؛ در بخش دوم ،ابتدا در فصـل

کردستان اردالن ،ازآغاز حکومت اردالن هـا تـا سـال

نخست ،شامل یک مقدمه ،به دو مبحث پرداختـه.4 :

4811ق ،به صورت کلی و بدون ذکر جزئیات اشـاره

آنـان،

ذکر احوال والت بنی اردالن و حس

و نسـ

شده است .شایان ذکر است که شرح وقـایع تـاریخی

 .8مذه

این دو فصل تنها خالصهای از تتمة ایـن مؤلـف بـر

تاریخ سیاسـی خانـدان اردالن ،از آغـاز پیـدایش تـا

کتــابتــاریخاالکــراد شــاعرة نامــدار ،مســتورة اردالن

سقوط آنان به سال 4821ق در سه دوره ،و در فصـل

است .از ویژگیهای این اثر ،وجود اطالعات آمـاری

ســوم ،اوضــاع سیاســی کردســتان پــس از انقــراض

بکر و تازه از میزان جمتیت بلوکات ،میـزان مالیـات

بنیاردالن و حکومت والیان قاجاری تا سـال 4841ق

پرداختــی آنهــا و نیــز اطالعــاتی دربــارة جغرافیــای

مطرح شده است.

تاریخی سنندج ،توابع و بلوکات آن است .از آنجا که
میرزا علیاکبر عالوه بـر سـمت منشـیگری،مشـاور،
وصــولکننــدة مالیــات و آمــارگیر نیــز بــوده اســت،
دسترسی آسانی به این اعداد و ارقام داشته است .بـه
نظر میرسد مؤلف ،عالوه بر استفاده از این اطالعات

وآثاری چون شر نامة بدلیسی ومرآةالبلدان ناصـری
که به صراحت از آنها نام برده است ،از منـابع محلـی
چون زبدةالتواریخ ،ل تواریخ و تاریخاالکراد نیز بهره
گرفتــه باشــد .از انتقــادات وارد بــه ایــن تــألیف،
وجودپاره ای ازنارساییها و اشکاالت موجود در نثـر
کتاب است (وقایعنگار کردستانی.)81 :4821 ،

و کیش طوایف کرد ،سپس در فصـل دوم،

ازآنجا که مؤلف در سن دهسالگی شـاهد سـقوط
خاندان اردالن بوده ودر سن هیجده سالگی ـ باعنوان
منشی ـ به دستگاه حکمرانی کردستان راهیافته اسـت،
لذا شاهدی صادق بر وقایع وحوادث عصـر خـویش
بوده و کتاب از این نظر اثری سودمند ،برای بررسـی
اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کردستان اردالن
در دورة زمانی مذکور مـیباشـد .سـنندجی ،بـا ایـن
هد

که اثرش «آیندگان را موج

زیادة بصـیرت و

ابناء وطن را باعث تذکار و عبـرت باشـد( »...همـان:
 )8دست بـه نگـارش تحفـهزده و صـداقت و عـدم
غرضورزی در ایـن راه را دسـتمایـة خـود نمـوده
اســت .او مورخــان ســلف را از آن رو کــه «بنــای

هت) تحفة ناصری ،در تاریخ و جغرافیای کردستان

تاریخنگاری را بـر تملـق وتتلـق گذاشـته و حقـایق
بـه

وقایع را صادقانه ننگاشته اند» ،به باد انتقاد مـیگیـرد.

فخرالکتــاب (4865 -4811ق) اســت .وی نگــارش

وی ،برخال

همتایان خـود ،بـه مسـائل اجتمـاعی،

کتـــاب را بـــه ســـال 4841ق ،مقـــارن حکمرانـــی

روحیات و اخالقیات مردمان زمانة خـویش پرداختـه

ناصرالملک قراگزلـو بـر کردسـتان (4888-4842ق)

واز نابســامانیهــای اجتمــاعی وگســترش رذایــل

به پایان رساند .از ایـنرو آن را تحفـة ناصـری نامیـد

اخالقی،ازجملـــــه دنیـــــاطلبی و ربـــــاخواری،

(سنندجی.)185 :4865 ،تحفة ناصری مشتمل بـر دو

دورویی،فتنــهگــری در جامتــه و از جــور و ســتم،

بخش و هر بخش شامل سه فصـل اسـت .در بخـش

حقکشی «طبقات حکام و قضـات غـدّار»(همـان)1 :

این اثر ،به قلـم میـرزا شـکراهلل سـنندجی ملقـ
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که تیشه به ریشة حقیقت دین مبین اسالم میزننـد و

شد (همان .)41 :او که شیدا تخلص مینمود ،اشـتار

جهت انهـدام آن در راسـتای مقاصـد بیگانگـان گـام

زیادی به زبانهای فارسـی و کـردی ،بـا لهجـههـای

برمیدارند ،به شدت اظهار نگرانی کرده اسـت (ر.ک:

هورامی و سورانی ،از خود به یادگار گذاشـته اسـت.

همان.)1-8 :از آن رو که منابع پیشین بابیتوجهی بـه

عــالوه بــر ادبیــات ،در زمینــة شــرح حــالنویســی،

این دسـت از مسـائل ،از ارائـة تصـویری روشـن از

تذکرهنویسی و تاریخ نویسی آثاری دارد کـه یکـی از

اوضاع اجتماعی و فرهنگی زمانة خـود بازمانـدهانـد،

مهمتـرین آنهـا ،تـاریخ سـالطین هورامـان ،تـاریخی

این ویژگیها جایگاه مهمی به ایـن تـألیف ،در میـان

عمومی دربارة منطقة هورامان 4است .این تـألیف ،بـه

آنان داده است.

کوشش آقای احمـد نظیـری ،در سـال  4828توسـط
انتشــارات پرتــو بیــان ،در ســنندج منتشــر شــده

و) تاریخ سالطین هورامان

است.متأسفانه ابتدا و انتهای کتاب از میان رفتـه ،لـذا

این اثر ،تألیف مالعبداهلل مردوخی متخلص به شـیدا،

تاریخ دقیق شروع و اتمام آن بر ما متلوم نیسـت؛ بـا

عار  ،شاعر ،فقیه و مورخ سدة چهاردهم قمـری ،از

ایــنحــال ،براســاس پــارهای از قــراین موجــود در

قادریــه و ازنســل سلســله

کتاب،میتوان زمان کتابت آن را اواخر دورة مظفـری

بزرگــان طریقــت تصــو

قضــات هورامــان اســت کــه نســلاندرنســل منصـ

دانست.آنچه امروز از این کتاب باقی مانده ،سه بـاب

قاضـیالقضــاتی منطقــه را برعهــده داشــتند (مــردوخ

از مجموع شش باب است .بـابهـای اول و دوم آن

کردستانی .)818 :4861 ،زمان تولد مورخ ،آنطور که
خودش روایت کرده ،سال 4811ق است (مردوخـی،

.4هورامــان یــا اورامــان ســرزمینی کوهســتانی بــه طــول هفتــاد

 .)812 :4828در چهار سالگی پدر را از دسـت داد و

کیلــومتر ،در غــرب کردســتان ایــران و بخــشهــایی از کردســتان

در بیست و پنج سالگی ازدواج کرد (همـان )811 :و

عــراق ،از جنــوب درة شــیلر تــا رود ســیروان کشــیده شــده اســت.
ایــن ســرزمین از کوهســتانهــای ســختی تشــکیل شــده و ارتفــاع

به سال 4885ق .به نوشتن تاریخ هورامـان پرداخـت

بلنــدترین قلــههــای آن  8125متــر اســت .هورامــان امــروزه در

(همان .)812 :وفات ایشان نیز برابر با سـال 4886ق.

تقســیمات کشــوری بــه اســتان کردســتان و کرمانشــاه تتلــق دارد و

ذکر شده است (همان :مقدمه.)41/

در تقســیمات داخلــی مشــتمل بــر اورامــان دزلــی ،اورامــان لهــون،
اورامان تخـت و اورامـان رزاب اسـت .برپایـة برخـی روایـات ،نـام

مالعبداهلل تحصیالت مقدماتی و تکمیلی خـود را

اورامان از یکی از سروده هـای دینـی زردشـتیان گرفتـه شـده اسـت

بزرگان هورامان ،در روسـتای دگاشـیخان،

بــزرگ اســالمی :4821 ،ج ،41مــدخل «اورامــان»؛

در مکت

به اتمام رساند .ادامة تحصیالت وی در حوزة فقهـی
توتوندر و دگاشیخان انجام پذیرفت .ایـن حـوزه ،از

(دایــرةالمتــار

رزمآرا .)11-12 :4881 ،ایــن ســرزمین قــدمتی دیرینـــه دارد و از
اوایل سدة بیستم میالدی ،بـا کشـف سـه سـند تـاریخی (قبالـههـای
اورامــان) بازمانــده از دورة اشــکانی در کــانون توجــه پژوهشــگران

مراکز متتبر تتلیمی و تربیتی منطقة هورامان بـود کـه

داخلـــی و خـــارجی قرارگرفـــت (ادمونـــدز .)411 :4816 ،مـــردم

توسط قاضی مالحسین مردوخی ،جـدّ مـال عبـداهلل،

اورامان به لهجة اورامـی سـخن مـیگوینـد (صـفی زاده بورکـه یـی،

بنی ـانگــذاری شــده بــود .مالعبــداهلل ،پــس از اتمــام

 .)188 :4826برخــی بــر ایــن باورنــد کــه ریشــههــای زبــان کهــن

تحصیالت خود ،بر جایگاه پدر نشست و عـالوه بـر
افتاء و تدریس ،عهده دار منص

موروثی قضاوت نیز

کردی را مـی تـوان درگـویش اورامـانی یافـت (مـردوخ کردسـتانی،
 .)51-51 :4861در ایــن پــاورقی اصــالحاتی شــد کــه دقــت شــود
به همین شکل حفظ شود.
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نگارش این اثر داشته است.

قابلیت بازخوانی ندارد (همـان :مقدمـه .)4 /در بـاب

منطقة هورامان ،به لحا جغرافیـایی ،از بلوکـات

چهارم کتاب ،شمّهای از اوضاع اجتماعی ،اقتصادی و

تــابع خانــدان اردالن بــود .بــرخال

بلوکــات دیگــر

مذهبی منطقه آمده است .در سراسر بابهای پنجم و

کردستان ،امور آن را به شیوهای مسـتقل ،خانـدانی از

ششم نیز ،ضمن اشاره به تاریخ سیاسـی هورامـان از

خاندانهای محلی که عنوان و لق

سـلطان داشـتند،

آغاز تا سال 4888ق ،بهصـورت اجمـالی حـوادث و

اداره مــیکردنــد (همــان.)481 :تــاریخهــای محلــی

رویدادهای سنندج در دوران حکام اردالن و پـس از

کردستان از یک منظر ،تواریخ رسمی دستگاه قـدرت

سقوط این خاندان و بیشتر در ارتباط بـا رخـدادهای

بنیاردالن تلقـی مـیشـوندکه بیشـتر دفـاع از منـافع

هورامان ،بررسی شده است.

قدرت حکام داراالیاله (سـنندج) مـدّ نظرشـان بـوده
است .در بیشتر ایـن منابع،بـه رویـدادهای هورامانبـه

 .4انگیزههای تألیف

اجمال و با دیدی مغرضانه ،جسـته وگریختـه ضـمن

قاضی ،به درخواست برزوبیگ ،اقدام به تألیف کتاب

حــوادث مــرتبط بــا ســنندج اشــاره شــده اســت؛ از

نموده است .حین نگارش اوایل باب چهـارم ،ضـمن

این رو،یکی از انگیزه های برزوبیگ میتوانست تالش

گزارش وفات برزوبیگ ،به این موضـوع نیـز اشـاره

در خلـق اثـری مــدون و مسـتقل کــه تـاریخ واقتــی

مــیکنــد (همــان .)21 :بــرزو بیــگ دروکــی ،از

هورامان را نشان دهد ،بوده باشد .با ایـن وجـود ،در

بیگزادههای بزرگ هورامان و از اعقاب سالطین این

پــس ایــن عالیــق ،اهــدافی دیگــر نهفتــه بــود کــه

خطه است.از انگیـزههـای دیگـر نگـارش خبـری در

م ـیتوانبخشــی از آنهــا را متــأثر از فض ـای سیاســی

دست نیست .دیباچة کتاب از قسمتهـای مهـم هـر

کردستان دانست.

منبع در مورد این اطالعات است که متأسفانه از میان
رفته است.

ســنندج و بلوکــات تــابع آن ،پــس از فروپاشــی
حکومـت چنــد صدسـالة خانــدان اردالن ،دورهای از

بهنظر میرسد تـاریخ موضـوعی نامـأنوس بـرای

فراز و فـرود قـدرت را تجربـه نمـود .تغییـر مکـرر

قاضی عبداهلل نبوده و مطالتات تاریخی از حوزههـای

حکــامی کــه از مرکــز بــرای ادارةکردســتان فرســتاده

بـه

میشـد و مشـکالتی کـه در تتامـل مـردم بـا حکـام

وی ،آثاری چون تاریخ چهار جلدی شارهزور ،تاریخ

غیربومی پیش میآمد ،ناگزیر امنیت و نظم اجتمـاعی

منظوم هورامان به گویش هورامی ،رجال مـناألکـراد

پیشین را برهم زده بود .در این میان ،مـردم بلوکـات

وغیره ،،با مضامین تاریخی،به چشم میخورد (همان:

کردستان نیـز متـأثر از ایـن فـرازو فـرود قـدرت در

مقدمه .)1/شاید برزوبیگ ،به دلیل اطالع از آگاهی و

سنندج ،تغییر حکـام را تجربـه مـینمودنـد .یکـی از

توانــایی قاضــی عبــداهلل در ایــن حیطــه ،درخواســت

بلوکاتی که کمتراز این دسته تغییرات به خـود دیـده

نگارش چنین کتابی نموده است .بی گمـان بیـگزادة

بود ،منطقة هورامان بود که همچنـان توسـط خانـدان

هورامان ،عالوه بر عالقة شخصی به باقی ماندن نام و

سالطین اداره میشد.شاید نشـان دادن تـداوم اقتـدار

بزرگتری از درخواست

محلی خاندان سالطین از یک طر  ،و ثبات درونـی

مورد عالقةاو بوده است .از میان  11اثـر منتسـ

نشان اجدادی خویش ،هد
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قلمرو آنان از طرفی دیگر ،اصلیترین انگیزة بیگزادة

آگاهی هایی از اوضاع اقتصـادی و تـأثیرات موقتیـت

هورامان باشد .سالطین هورامان که زمانی در موضـع

جغرافیایی منطقه بر شـیوة متیشـت مـردم آغازشـده

قدرت ،خـود را کمتـر از بنـیاردالن نمـیپنداشـتند،

است .گزارشی از روحیات مـردم ،افتـال و اقـدامات

میدانستند.

آنان در رفع حوائج زندگی ،اشاره به مشاغل و صنایع

اقدام به تـاریخنگـاری و انتقـال اخبـاری از پیشـنه و

رایج منطقه ،توجه به بافت اجتمـاعی جامتـةهورامان

قدمت حیات سیاسی سالطین ،گویای ایـن واقتیـت

و ذکر طوایف مختلف آن ،با نامواژههای خاص آنان،

است که آنان در پی اثبات جایگـاه مسـتقل و دیرینـة

از مطال

ارزشمند ایـن بـاب اسـت کـه در بررسـی

خود در هورامان و حتـی کردسـتان بودنـد؛ بـهویـژه

تاریخ اجتماعی منطقه ،حائز اهمیت است .گرچه این

اینکه ،دیگر خاندان اردالنی وجود نداشت.

گزارشها اندک و اجمالی است امـا در سراسـرکتاب

اکنون در جایگاه سیاسی خود را بیرقی

نمودهایی از آن نیز بـه چشـم مـیخـورد .گریـز بـه
 .5روش و بینش تاریخنویسی قاضی در تاریخ سالطین

موضوعاتی غیـر مقولـه سیاسـی ،توجـه بـه مـردم و

هورامان

اوضاع اقتصادی ،اعتقادات مذهبی و پـارهای از آداب

درونمایههای کتاب مورد بحـث در فضـایی از عمـر

و رسوم آنان ،توجه به چهـرههـای دینـی ،مـذهبی و

تاریخنویسی ایران شکل گرفته که افقهای نـوینی بـه

تراجم احوال ،عـادات و کراماتشـان از ویژگـیهـای

روی مورخــان گشــوده شــده و موضــوعاتی غیــر از

دیگر باب چهارم است.

سیاسی و شرح حالنویسی حکـام

باب پـنجم کتـاب در ذکـر سـالطین هـورامی :از

موضوعات صر

و فرمانروایان مورد توجه مورخان قرار گرفته بود .بـا

اوالدة بهمن تا قتل و قتول ایشان ،تا خان احمـدخان

وجود این،مورخ خطة هورامان از این افقهای نـوین

بن اردالن و چگونگی احوال عباسقلی سلطان قبل از

بهرة کافی نبرده ،تـاریخ خـود را بـه سـیاق مورخـان

حکومــت ،اســت (همــان.)411-444 :در ایــن بــاب،

سنتی نگاشته است .دوری منطقـة هورامـان از مرکـز

چگونگی بنیان گذاری حکومت سـالطین هورامـان و

جریان نوگرای تاریخ نویسـی ایـران و عـدم آشـنایی

آغاز تاریخ سیاسی این خاندان مطرح شده اسـت.این

مورخ با آثاری جدید ،شاید از مهمترین دالیل سـبک

باب در برگیرندة اطالعات مهم دربارة چگـونگی بـه

نگارش او باشد.

قدرت رسیدن بهمن ،سرسلسـلة سـالطین هورامـان،

پیشتر اشـاره شـد کتـاب فتلـیتـاریخ سـالطین

نحــوة ادارة سیاســی هورامــان توســط جانشــینان او،

هورامان مشتمل برسه باب است کـه از بـاب چهـارم

روابط سالطین هورامان بـا خانـدان اردالن و دولـت

آغاز میشود .باب چهارم با عنوان :در کیفیت اوضـاع

مرکزی صفویه است .محتوای این بخش گزارشهای

هورامان و نود و نه پیره که در شهر هورامان متـوطن

ارزشمندی از مراحل تحول شیوة انتخاب حکمرانان،

و مدفون میباشند و أب و قراء از طریق درویشان به

چگونگی تغییر القاب و عناوین آنان از بیگ و امیر تا

قصد متاملـة ایشـان ،اسـت .در ایـن بـاب ،شـمّهای

عنوان سلطان دارد .از نکات قابـل توجـه ایـن بـاب،

محدود از اوضاع اجتماعی ،اقتصادی و مذهبی منطقه

اشارة قاضی به نس سازی و ردیابی شأن سلطنت در

آمده اسـت (مردوخـی.)441-21 :4828 ،اینبـاب بـا

منــابع کتبــی و شــفاهی دربارةبنیــانگــذار حکومــت

جهانبخش ثواقب؛ مهدی صالح؛ پرستو مظفری :تاریخ سالطین هورامان تداوم یا تحول تاریخنگاری محلی در کردستان
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سالطین هورامان است.قاضی ،با رعایـت امانـت ،بـه

جایگاه منطقـة هورامـان طـی ادوار مختلـف ،بـه

روایت رایج در این زمینه اشاره مـیکنـد .وی اظهـار

عنوان یکی از مراکز گسـترش اندیشـههـای طریقـت

میدارد :در تذکرةالسالطین قدیمو روایـات شـفاهی،

قادریه ،در تاریخ حیات این فرقه جایگاهی مشـخص

است .امـا بـا رد ایـن

است .از مهمترین اطالعات بـاب چهـارم ،اشـاره بـه

گزارش و تحلیل و تتلیل براساس زمان تولد بهمـن،

ذکر اسامی پیران مدفون طریقت در سرزمین هورامان

این انتساب را عقلپذیر نمیداند (همان.)448 :گرچه

و تراجم احوال ایشان است(همان.)444-21 :قاضـی

قاضی انتساب بهمن به خاندان شاهی را رد نمیکنـد

از ذکر این مطل

در پی قداست بخشیدن بـه مکـان

اما بـه گونـهای دیگـر در پـی توجیـه قـدرتگیـری

تحت حاکمیت سالطین است .وی سرزمین هورامان

سالطین است (ر.ک :همان.)441-444 :

را سرزمینی دور از گزند و آفت میدانـد .در تشـری

بهمن به سلسلة کیانیان منتس

این پرسش جای طرح دارد که چـرا قاضـی ،کـه

ایــن جنبه؛خصــایلی بــرای هورامــان برمــیشــمارد.

برای خانـدانی حـاکم تـاریخ مـینویسد،ضـمن نقـد

خصایلی که بهواسطة آن «...هـر مقصـری ....پنـاه بـه

نس سازی برای آنان،از پذیرش آن امتنـاع مـیکنـد؟

هورامان آورد نجات یافتـه و محفـو از همـه آفـت

در پاسخ باید گفت که قاضی را میتوان مـورخی بـا

میباشد» (همان.)21 :

دیدگاه مذهبی در تاریخ سالطین هورامـان شـناخت.

باب ششـم :در بیـان احـوال عباسـقلی سـلطان و

بر پایة گزارش او ،قدرت گرفتن بهمـن در هورامـان

حکومت او و سالطین اوالدهایش تا کشتن اسـکندر

شاهی بلکه بـا تفـویق قـدرت از

ســلطان و بیــان چنــد وقــایع دیگــر در آن وقــت از

سوی یکی از پیران 4بزرگ بر مردم هورامان رسـمیت

هورامان (همان.)856-414 :این باب ،کـه بـه عنـوان

یافت(همان.)441 :آنچه قاضی در پی آن است،کس

آخــرین بــاب کتــاب ،در دســترس مــا قــرار دارد

وجهة متنوی برای حکومت سالطین است .از همین

مفصلترین قسمت آن است.این بـاب ،ضـمن اشـاره

رو ،برای مشروعیت بخشی ،بـه افسـانههـای مـذهبی

به تداوم حکومت سلسله سالطین به تحوالت داخلی

توسل میجوید .ایـن نـوع مشـروعیت سـازی بـرای

هورامــان و ســنندج ،در ارتبــاط بــا تــاریخ ایــران از

خاندان حاکم در فضای مذهبی جامتة هورامـان ،کـه

صفویه تا قاجاریه میپردازد .تـاریخ سیاسـی سلسـله

از مناطق ترویج و نشر طریقـتهـای صـوفیانه بـود،

ســالطین هورامــان ،در برخــورد بــا والیــان اردالن،

قاضـی از پـس

چگــونگی بــه رســمیت شــناختن قــدرتآنهااز ســوی

چنین مشروعیت بخشی ،نشـان دادن قـدرت سیاسـی

خانــدان اردالن و مناســبات هورامــان بــا داراالیالــة

خاندان سالطین در امتداد قدرت متنوی پیران بزرگ

سنندج ،در این باب بررسی میشود.

نه به واسطة نس

قابل پذیرشتر مینمود .شاید هـد

منطقه باشد.

از نکات قابل توجه این موضوع اشارة مؤلف بـه
پــذیرش رســمی قــدرت ســلطان هورامــان از ســوی

 .1منظور از پیر در اینجا بزرگان طریقتهای صوفیانه است .از مهمترین

بنی اردالن است .این اشاره ،در قال

طریقتهای صوفیانة منطقة هورامان ،طریقت نقشبندیه و طریقت قادریه

و با میل و رغبتـی ظـاهری نشـان داده شـده اسـت.

میباشند.

رویدادی طبیتی

طبیتی جلوه دادن این رویداد ،با حاکمیـت خانـدانی

پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ،سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی 81

811

ســلطان را تــا آن زمــان یــدک

کــه عنــوان و لقــ

بــین روایــت اصــلی بــا روایــت فرعــی پیوســتگی

میکشیدند و خود را در برابر خانـدان اردالن رقیـ

موضوعی و محتوایی وجود نداشته باشد .جای جـای

میپنداشتند ،نمیتواند بیانگر حقیقـتنگـاری مؤلـف

تاریخ سالطین هورامان حامل چنین خصـلتی اسـت.

باشد.

در تأیید این ادعا ،قاضی ضمن ذکربه قدرت رسـیدن

از بخش های مهم تاریخ هورامان پیونـد خـوردن

حکومت امیرستید ـ ملق

به امیـر جیاشـا ــازاحوال

حوادث آن با رفتـار حکمرانـان غیربـومی کردسـتان،

بابا مردوخی ،جد بزرگ خود ،سخن می راند (همان:

پس از سـقوط خانـدان اردالن اسـت .گـزارشهـای

 .)484این نوع اشارات ،عالوه بر گسسـتگی مطلـ ،

مؤلف در این زمینه ،از آنجا که خود در بطن حوادث

باعث به هم ریختن نظم گزارش وقـایع و در نهایـت

بوده ،در خور توجه است.این باب همچنین مشـتمل

میگردد.

پراکندگی ذهن مخاط

بر اخبار اقتصادی دورة حکومت برخی از سـالطین،

اســتفاده از اشــتار در تــاریخنویســی از دیگــر

میزان مالیات پرداختـی ،نـوع اقـالم پرداختـی ،اوزان

ویژگیهای سبک نگارش نویسنده اسـت .قاضـی در

رایج زمانه وقیمت اجناس مصرفی مردم در هورامـان

مقام مورخی ادی  ،عالوه بر استفاده از اشـتار خـود

است .اشاره به رفاه عمومی مردم ،مقارن با حکومـت

به دو زبان فارسی و هورامی ،از اشتار بزرگانی چون

برخــی از ســالطین ،انتکاســی ظریــف از تــاریخ

نظامی ،فردوسی ،حافظ و ستدی بهـره بـرده اسـت.

اجتماعی در کتاب قاضی است (همان.)818 :

به کارگیری شـتر ،چـه بـا ربـط و چـه بـیربـط ،در

بــاب ششــم مربــوط بــه دورة

متنهای تاریخی از مشخصههای تاریخنویسی سـنّتی

آخــرین مطلــ

حکمرانی ابـوالفت میـرزا سـاالرالدوله ،در کردسـتان

اســت و از نخســتین ایــرادات منتقــدان اولیــه در

اردالن ،از آغاز تا عزل وی است (همان.)851-812 :

بهکارگیری این روش نگـارش بـوده اسـت (قـدیمی

کتاب از اینجا به بتد افتادگی دارد و چگونگی اتمـام

قیداری.)811 :4818 ،
یکی از مهمترین ویژگیهای روشهای سـنتی در

آن بر ما متلوم نیست.
عــدم دقــت درذکــر برخــی از تــاریخهایزمــان

تاریخ نویسی ،عدم ذکر منابع و مآخـذ اسـت .گرچـه

بخش های مختلف کتـاب اسـت.

قاضی در ذکر منـابع ادبـی امانـت را رعایـت نمـوده

قاضی در اشاره به زمان جانشینی سـالطین ،نخسـت

است امـا ایـن اصـل در مـورد دیگـر گـزارشهـای

به ارقام و اعدادی اشاره می کند که چنـدان متطـو

تاریخی کتاب او صدق نمیکند .بیگمان ،همانطـور

رویدادها از متای

به خرد نیست .ذکر فاصلة زمانی  854ساله ،از وفات

کــه مؤلــف نوشــته ،بخشــی از مطال ـ

امیر جاللالدین تـا جلـوس فرزنـدش امیرجیاشـا ،از

روایات شفاهی بوده است .آنچه بر ما متلوم نیسـت،

نمونــههــای ایــن عــدم دقــت اســت (همــان.)441 :

منابع مورد استفادة او در گزارش اخبار تاریخی ،پیش

پرداختن به روایـات فرعـی ،حـین گـزارش روایـت

از حیــات مؤلــف اســت.نقل پــارهای جزئیــات از

اصلی،از ویژگیهای تاریخ نویسـی سـنّتی اسـت کـه

روی ـدادهای هورامــان در کتــاب قاضــی نم ـیتوانــد

این آثار برشمرده مـیشـود.

اشخاص بوده باشـد .روشـن و

امروزه در ردیف متای

این ویژگی بیشتر ،زمانی به نقص تبدیل میشود کـه

حاصل حافظة صر

او براســاس

مبرهن است قاضی منابع مکتوب در اختیار داشـته و
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از کتابخانة موروثی خاندان او که در نبـردی محلـی،

واسطة جلـوگیری از نـزاع و خـونریزی مـیگردنـد.

در زمان نوادگانش طتمة حریق شده ،سخن به میـان

قاضی در ادامه ،ضمن انتقاد از قادر سلطان ،بـه دلیـل

آمده است (مردوخی :4828 ،مقدمه.)1 /

بی اعتنایی بـه میـانجی گـری دو شخصـیت برجسـتة

با وجود اینکـه در نگـاهی کلـی کتـاب بـه زبـان

دینی ،بی توجه به جایگاه سیاسی قادر سلطان ،وی را

فارســی بــا نثــری روان و عــاری از تکلــف و تصــنع

با الفاظی رکیک مورد خطاب قرار مـیدهـد (همـان:

نگاشته شده ،اما در بخشهایی از متن ،لغـات کـردی

.)881

و فارسی بهکار برده شـده اسـت؛ تـا جـاییکـه فهـم

نگاه قاضی به تاریخنگاری ،نگاهی مذهبی اسـت.

ناآشنا بـه زبـان کـردی

استفاده از آیات قـرآن در ضـمن برخـی از روایـات

مشکل میباشد .عالوه بر اسـتفاده از واژگـان کـردی

مؤیدی بـر ایـن ادعاسـت (همـان،458 ،411 ،488 :

سورانی و هورامی ،غلط هـای امالیـی در مـتن بـه و

 .)881 ،411قاضی بـه قضـا و قـدر متتقـد اسـت و

فوربه چشم میخورد .از این منظر نمیتوان بر قاضی

سرنوشت شوم قادر سلطان را ناشی از عدم پـذیرش

خرده گرفت .وی در محیطی به رشـد علمـی دسـت

وســاطت «آن دو گــوهر دریــای مترفــت» م ـیدانــد

یافته که زبان رایج آنجا کردی بوده و بیتردید متـون

(همان.)885 :

برخی جمالت برای مخاط

مذهبی و اسالمی را نیز به زبان عربی آموخته اسـت.
این تصور دور از واقتیت نخواهد بود کـه یـادگیری

 .6تاریخ نگاری در هورامان ،تداوم تاریخ نگاری محلی

زبان فارسی او نـه بـر پایـة اصـول و قواعـد الفبـایی

در کردستان

مرسوم زبان فارسی ،بلکه بیشتر از راه خودآمـوزی و

در مطالتــة تــاریخنگــاری کردســتان ،از  4841تــا

مطالتة متون فارسی بـوده باشـد .اسـتفاده از کلمـات

4821ق ،چندین نکته قابل اشاره است:

عربی و ضربالمثل های فارسی و کردی و استفاده از

 .4تواریخ این دورة زمانی را بایستی بـه صـورت

قافیه در نثر ،از ویژگـیهـای سـبک تـاریخ هورامـان

مجموعهای کـل و در ارتبـاط بـا هـم نگریسـت کـه

است (رک :صفحات متتدد کتاب).

مطال

و مضامین آنها مرتبط و مکمل یکدیگرند.

قاضی عبداهلل شیدا را میتوان مورخی مسـتقل در

 .8محور کار تمامی تاریخ نگاران کردستان تـاریخ

اظهــار نظــرات شخصــی دانست.اســتقالل در بیــان

سیاسی خاندان اردالن ،از پیدایش تا زمانة خودشـان،

دیدگاههای شخصی و آزادی عمـل در ایـن زمینـه از

بوده است .این منابع به ویژه آنهایی که از آغـاز دورة

ویژگیهای تاریخهای محلی است که در گوشههـایی

قاجار تـا پایـان حکومـت اردالن بـه وجـود آمدنـد،

از تألیف قاضی به چشم میخورد .آنجا که به جریان

دربرگیرندة پیشینة خاندان اردالن ،شرح امارت والیان

مشروعیت سازی برای خاندان سـالطین مـیپـردازد،

اردالن ،روابط آنـان بـا دولـت مرکـزی ،جنـگهـا و

اندیشــههــای پیشــینیان را رد و آنچــه بــا دیــدگاهش

اقدامات سیاسی ایشان است .بـه دیگـر سـخن ،ایـن

پذیرفتنی است ،نقل میکند .نمونـه ای دیگـر دربـارة

تواریخ بیشتر تواریخی «والیمحـور» هسـتند و کمتـر

داخلی سالطین هورامـان اسـت کـه مشـایخ

رگـههـایی از تــاریخ اجتمـاعی و دیگـر موضــوعات

اختال

بزرگ چون شیخ عثمان سراجالدین و موالنا مالنظیـر

غیرسیاسی در آنها دیده میشود.
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 .8تمامی این آثار حاصـل قلـم نخبگـان محلـی،

مرحلة نخست ،خلق شدند .ازجملته این تفاوتها را

اعضای خاندان اردالن و وابستگان به دستگاه محلـی

در پاره ای از موضوعات آنهامیتوان جسـتجو نمـود.

بوده اند .لذا این تواریخ ،دارای خصلتهـای تـواریخ

این منابع ،از لحـا زمـانی ،پـس از سـقوط خانـدان

دودمانی و رسمی هسـتند کـه در آنهـا بیشـتر منـافع

اردالن نگــارش یافتــهانــد.باوجوداینکــه در محیطــی

محلی خاندان اردالن مدنظر بوده است.

مشــترک بــه عرصــه رســیدند ،امــا مؤلفــان ایــن

 .1در تمــامی ایــن آثــار ،تــالش بــرای کســ

آثاردغدغههایی چون حفـظ منـافع خانـدان اردالن را

مشــروعیت قــدرت سیاســی بــرای خانــدان اردالن

در نظر نداشتند .بهطور نمونـه در جـایجـای تحفـة

به وضوح به چشم میخورد؛ لذا توجه به نس  ،یا به

ناصـــــری انتقـــــاد از عملکـــــرد سیاســـــی و

عبارتی نس سازی ،از وظایف مورخـان وابسـته بـه

شیوةحکومت داری آن به چشم میخورد (سـنندجی،

خاندان اردالن بوده است.

888 :4865ـ.)881

 .5ایـــن تـــواریخ،بر اســـاس روش و بیـــنش

حدیقة ناصری و تحفـة ناصـری ،از حیـث تنـوع

تاریخنگاران سنّتی در تداوم همـان تـاریخنگـاریهـا

موضوع،قابلتوجهاند و مضـامینی از جغرافیـا ،مـردم،

بوده ،ازاینرو آثار آنان فاقد هرگونه تحلیـل و تتلیـل

عقایــد و باورهــا ،حکومــت ،تشــکیالت اداری و

رویدادها است .گرچـه مـورخی چـون مسـتوره ،در

سیاســی ،میــزان مالیــات و غیــره در آنهــا بــه چشــم

از تاریخنگاری آگاهی داشـته

میخورد (ر.ک :سـنندجی و وقـایعنگـار) از ایـن دو

و مدعی بوده با «طبع وقاد و ذهن نقـاد» بـه گـزارش

تــألیف ،تحفــة ناصــری بــه دالیلــی چــون طــرح

وقایع پرداخته و هرجا گزارشی مشکوک و غیرواقتی

دیدگاههـای نـوین در تـاریخنویسـی ،در مقایسـه بـا

به نظرش آمده ،خود «با عقلسـلیم سـلیقه مسـتقیم از

تألیفات تاریخی پیش از خود ،جایگـاهی برتـر دارد.

قبول آن امتناع و ابـا کـرده»(مسـتوره)6 :4111 ،؛ امـا

میرزا شکراهلل سنندجی بهوضوح به نقد تاریخنویسـی

ایــن موضــوع ویژگــی بــارزی در سراســر کتــاب او

سنّتی و سـبک نگـارش تـاریخ نویسـان زمانـة خـود

نیست.

پرداخته است (سنندجی .)8 :4865 ،وی با آگـاهی از

زمانة خود به این عی

.1یکی از مهمترینانگیزههای نگارش این مجموعه

شیوه های تاریخنویسی جدید و بر پایة نگرش نقادانه

اصـلی ،دولـت

به مسائل ،به نگارش دست زد تا طرحی نـو در بـاب

مرکزی قاجاراست .یکی از مصادیق این ادعـا ،آنکـه

تاریخ محلی کردستان عرضـه نمایـد .بیـنش و روش

همة تواریخ یادشده به زبان فارسی ،در دل حکـومتی

سنندجی در تحفة ناصری گویای این واقتیـت اسـت

کردزبان به نگارش درآمدهاند.

که وی از تحول جریان تاریخنویسـی در ایـران عهـد

آثار ،انگیزة سیاسـی بـود و مخاطـ

تواریخ مرحلة دوم که در اواخـر دورة ناصـری و

ناصری آگاه و به خوبی بهره گرفتـه اسـت (قـدیمی

دورة مظفری پدید آمدهاند ،گرچه دارای ویژگیهـای

قیـداری.)888 :4818 ،بـا ایـن حـال روش ســنندجی

مشــابهی بــا آثــار مرحلــة نخســت م ـیباشــند ،امــا

نتوانست به تحول تاریخ نگاری درکردستان اردالنـدر

تفاوت هایی میان آنان نیز میتوان قائل شـد .تـواریخ

دورة قاجار منجر گردد.

این مرحله با اهدافی متمایز از همدیگر ،و نیز با آثـار

در میان تواریخ یاد شده،تاریخ سالطین هورامـان
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نیست اگـر آن را حرکتـی

را ـ از یک جهت که در قلمرو جغرافیـایی کردسـتان

خود باشد ،بنابراین گزا

اردالن خلق شده ـ میتوان در ردیف تـواریخ محلـی

در تداوم جریان تاریخ نویسی سنّتی کردسـتان اردالن

کردســتان آورد .امــا چــون بــا موضــوعی متفــاوت و

بدانیم.

درکانونی غیر از سنندج شکل گرفته ،از آثار پـیش از
خود مستقل است.تاریخ سیاسی هورامـان از آخـرین

 .7نتیجهگیری

حلقههایزنجیرة تاریخنویسی کردستان دورة قاجـار و،

هورامان سرزمینی با قدمت و تاریخ چندهزارساله،

به لحا مضمون ،اثری متفاوت با محوریت سالطین

در منابع تاریخی و جغرافیایی ،منطقهای مهجور و

هورامــان و تــاریخ هزارســالة حکومــت آنــان اســت.

ناشناخته است .شاید شرایط طبیتی و جغرافیایی

بخشی از این تفاوت موضوعی ،به مکـان خلـق ایـن

خاص این منطقه ،نحوة ادارة سیاسی ،استقالل

کتاب و انگیزههای مؤلف باز مـیگردد.کتـاب تـاریخ

سلسله سالطین آن و عدم ارتباط گستردة حکام این

ســالطین هورامــان ،بــه عنــوان تــاریخی محلــی ،در

سرزمین با دنیای خارج ،از دالیل بیتوجهی مورخان

برههای از دوران حکومت قاجار نوشـته شـده اسـت

غیرمحلی به رویدادهای آن بوده باشد .ازاینرو،

که تاریخنویسی محلی،از مدتها پیش ،حیـات خـود

بهرغم پارهای کاستیها و نواقص موجود در این

را در مسیر رشد و بالندگی آغـاز نمـوده و کردسـتان

کتاب ،جایگاه آن را نمیتوان در آگاهیبخشی از

در این زمینه با قدرت ظاهر شده بود.

پیشنة تاریخی ـ سیاسی منطقه نادیده گرفت.به

رونق تـاریخ نویسـی سـنندج ــ مرکـز حکومـت

جرأت میتوان گفت ،کتاب تاریخ سالطین هورامان

خاندان اردالن ـ را در پیدایش انگیـزة تـاریخنویسـی

تنها منبع دست اول برای شناخت هورامان است که

دیگر مناطق کردستان اردالن نمیتوان نادیده گرفـت.

به دلیل ارائة پارهای نکات و اطالعات بِکر از تاریخ

منطقة هورامان در شمار بلوکات متتدد کردستان بود.

سیاسی ،اوضاع اقتصادی و اجتماعی،منبتی بیرقی

بی گمان ،پیوند سیاسی و جغرافیـایی ایـن منطقـه بـا

در هورامانشناسی است.تاریخ سالطین هورامان ،با

سنندج ،در آشنایی و آگاهی قاضی عبداهلل مردوخـی،

وجود ویژگیهای مثبت خود در باب اطالعات

از جریان تاریخ نویسی آن در نگـارش کتـابش مـؤثر

موجودش ،حاوی نگاهی تازه و بدیع در

بوده است .اگرچه ایـن تـاریخ ،از نظـر موضـوع ،بـا

تاریخنگاری نبوده و بر پایة الگوی کهن تاریخنویسی

تمــامی تــواریخ مربــوط بــه خانــدان اردالن متفــاوت

سنّتی به نگارش درآمد .الگویی که ،از مدتها پیش

است ،اما به لحا نوع نگاه بـه مسـائل و روش بیـان

از زمان تألیف این کتاب ،متایبش در فضای

رخدادها ،تاریخی صرفاً روایی ،با ویژگیهای غالـ

تاریخ نویسی زمانه مطرح و مطرود بود .از این رو

تاریخ نگاری سنّتی است و مـیتـوان آن را در شـمار

قاضی عبداهلل نتوانست بر جریان تاریخنگاری

تواریخی دانست که پیش از تحفة ناصـری بـهوجـود

کردستان به طور عام و هورامان به طور خاص تأثیر

آمدند .تاریخ سالطین هورامان ،از این منظر که حامل

گذارد؛ تا جاییکه پس از قاضی ،مورخی به تألیف

دیدگاهی تازه و روشـی نـو در تـاریخنویسـی نبـود،

تاریخی مستقل در باب سرزمین هورامان نپرداخت.

نتوانست الگو و سرمشقی برای تاریخنگـاری پـس از

بر پایة این مفروض میتوان تاریخ سالطین هورامان

814

پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ،سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی 81
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