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  چکیده

در همجواري با امپراتوري عثمـانی و بـروز   با تشکیل سلسله صفوي 

هاي سیاسی، مذهبی و سـرزمینی، از آغـاز سـده دهـم هجـري       اختالف

هاي طوالنی میان دو امپراتوري ایران و عثمـانی رخ داد    تدریج درگیري به

هـاي  ترین اخـتالف  که دامنه آن تا عهد قاجاریه کشیده شد. یکی از مهم

حکام شهرزور و سـلیمانیه یـا همـان     مرزي میان ایران و عثمانی مسأله

نشین اردالن کردستان ایران  امارت پادشاهی بابان در جوار مرزهاي والی

بود. دولتمردان قاجار که در پی گسترش نفـوذ خـود در والیـات شـرقی     

مسـتقل   امپراتوري عثمانی بودند، سعی داشتند با مداخله در امارت نیمه

شـایان بابـان و بـا اسـتفاده از     بابان در خـاك عثمـانی و حمایـت از پا   

هاي آنان با دولت عثمانی و پاشاي بغداد، به این مهم دست یابند.  اختالف

والیان اردالن در سرزمین کردستان که در زمان صفویه نقـش مهمـی در   

حفظ مرزهاي ایران در این خطه و در همجواري امارت بابان داشـتند، بـه   

عهـد قاجـار، بـازوي اجرایـی     عنوان تابعی از دولت مرکـزي ایـران در   

هاي قاجاریه در ارتباط با امارت بابان بودند. این پـژوهش بـر آن    سیاست

نشین اردالن و امـارت بابـان را در مناسـبات     است تا نقش و جایگاه والی

  ایران و عثمانی تبیین نماید.

  .واژگان کلیدي: قاجاریه، عثمانی، اردالن، بابان، مناسبات خارجی
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مهمقد  

ـ   یه کردسـتان و اطـراف آن، سلسـله بـوم    یـ ران، در ناحیستقرار دولت قاجار در ابا ا

 يزدهم هجـر یمه دوم سده هفـتم تـا سـده سـ    یداشت. آنان از ن یاردالن حکمران یمحل

از همـدان   ییهـا  ش بـر بخـش  یخـو  یاسـ یات سیـ از ح یعالوه بر کردسـتان در مقـاطع  

ت حکومـت  یـ رش تابعیهـا بـا پـذ    ناز لرستان سلطه داشـتند. اردال  يا یکرمانشاه و نواح

 یران و عثمـان یا يحائل در مرز دو امپراتور یعباس اول، مانند قدرت ، از دوره شاهيمرکز

ها که  یه بودند. عثمانیه تا قاجاریران، از صفویا يها حکومت يبرا يمنشأ خدمات متعدد

ن سلطه یان بر حدود سه چهارم مناطق کردنشیمجادالت خود با صفو یتوانسته بودند ط

گسترش نفوذ خود در  يرو برا نیران چشم طمع داشتند. ازایابند، همواره به کردستان ای

ران، در یتوازن قوا در برابر قدرت حکام اردالن در کردستان ا ینوع ين منطقه و برقراریا

ـ بابـان را در سـده    ی) امارت محلیه کنونیمانیه شهرزور (سلیناح جـاد  یا يازدهم هجـر ی

گر بودند و هرکدام یکدیيب برای، مانند دو رقین دو حکومت محلیزمان، ا نیکردند. از ا

آنان بودنـد؛   یو خارج یداخل يها استیس يخود و مجر ياز دولت مرکز یتابع یبه نوع

فـا  یا ینقـش مهمـ   یران و عثمـان یـ ا يدر مناسبات دو امپراتـور  ين دو امارت مرزیلذا ا

ها در  ، بابانیمحل يها نسبت به امارت یثماندولت ع يها استیر سییتغ یکردند. اما در پ

ل بـه  یـ ش، متمایحکومـت خـو   يه بـه منظـور تـداوم قـدرت و بقـا     یآغاز حکومت افشار

از  یکین مسأله به یها در عهد قاجار، ا شین گرایا يریگ شدند. با اوج یرانیا يها حکومت

چراکه قاجارهـا   ن دوره بدل گشت؛یدر ا ين دو امپراتوریان ایل اختالف مین دالیتر مهم

گسترش نفوذ خود  ین امارت، در پیا یان بابان و دخالت در امور داخلیت از پاشایبا حما

ش یعلـل گـرا   ین پژوهش عـالوه بـر بررسـ   یبودند. ا یعثمان يامپراتور یات شرقیدر وال

و  یـی قاجارهـا، چرا  يرا برا ین حکومت محلیت و ضرورت ایران، اهمیان بابان به ایپاشا

زان یـ ان اردالن و میـ ن نقش والین امارت و همچنیدولت قاجار از ا يها تیاحم یچگونگ

  کند. ین میینه، تبین زمیدولت قاجار را در ا يها برنامه يمشارکت آنان در اجرا
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  شاه خان قاجار و فتحعلی ران و عثمانی در دوره آقامحمدیا

نظـامی خـود    هاي متعدد در طول حیات سیاسی و خان با وجود لشکرکشی آقا محمد

فرصت حمله به خاك عثمانی را نیافت. با وجـود ایـن، بـاب عـالی ـ دربـار عثمـانی ـ از         

خبر نبود؛ بـه خصـوص اینکـه اخبـار      خان در گرجستان و داغستان بی تحرکات آقامحمد

ارسالی جاسوسان آنان در داغستان و آذربایجان، حاکی از عزم حمله او به خاك عثمـانی  

هـا بـا تکیـه بـر ایـن       عثمـانی ) 18:1366ه،یـ قاجار یخی(اسـناد و مکاتبـات تـار   از خاك ایروان بود.

هــا ســعی داشــتند  هــا بــه دلیــل مشــکالت داخلــی خــود در درگیــري بــا روس گــزارش

آمیز در مرزهاي خود با ایران خودداري نماینـد، تـا    االمکان از هرگونه اقدام تحریک حتی

خیال آنـان را از هـر جهـت آسـوده     ق. 1211اینکه مرگ ناگهانی آقامحمدخان در سال 

  نمود. 

آمیزي میان طـرفین   شاه تقریباً نزدیک به یک دهه روابط صلح  در پی جلوس فتحعلی

شاه در آغاز جلوس خود، سفیري را براي اعـالم سـلطنتش و     بر قرار بود. چنانکه فتحعلی

ایـن، صـلح    بـا وجـود   )20(همان، :تبریک جلوس سلطان سلیم سوم، روانه استانبول نمود. 

چندان پایدار نماند؛ زیرا اختالف دیرینه ایران با عثمانی بار دیگر منجر به تقابل و رویایی 

  آنان با یکدیگر شد. 

  

  عوامل اختالف ایران و عثمانی در دوره قاجار

 کـه گـاه  خطوط مـرزي ایـران و عثمـانی     در: ایالت و عشایر مرزنشین حضور-1

خطـوط، بـراي یـیالق و قشـالق وارد خـاك دیگـري       برخی از آنان بدون توجه بـه ایـن   

  شد.  میرا باعث متعددي میان دو دولت  يها شدند، اختالف می

النهرین مانند کـربال و   : وجود مشاهد متبرکه در بینمسأله زوار و حجاج ایران -2

مذهب ایرانی به زیارت آنان، سـاالنه خیـل عظیمـی از     نجف و سامرا و عالقه مردم شیعه

مذهبی عمال عثمانی با آنان گاهی  يها نمود. اختالف را روانه عتبات عالیات می مشتاقان

شـد. دولـت ایـران     سبب بروز رفتارهاي نامناسب و اذیت و آزار شیعیان در این خطه می

دست  مذهب قلمرو عثمانی ز ساکنان شیعهبارها در دفاع از حقوق این زائران و بسیاري ا

  شد.  یابط طرفین به سبب این اذیت و آزارها تیره مبه اعتراض زد؛ لذا همواره رو
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: در مسأله سرحدات ایران و عثمانی و نامشـخص بـودن برخـی از آنهـا     -3

ق. میان شاه صفی و سلطان مـراد چهـارم منعقـد    1049معاهده صلح ذهاب که در سال 

شد، از حدود مرزهاي ایران و عثمانی به طور مشـخص سـخن بـه میـان آمـد و حـدود       

اي نقـایص نتوانسـت    مرزي تعیین شد. با این حال، این معاهده نیز به دلیل پـاره مناطق 

کـه ایـن مسـأله     )46-47:1364(پارسـا دوسـت،  مناطق مرزي را به طور دقیق مشخص نمایـد  

  برانگیز بود.  همواره در دوره قاجار از مسائل اختالف

ر و سـلیمانیه  : مسأله حکام بابان که بر شـهرزو دخالت ایران در حکومت بابان -4

نشین بغداد  حکمرانی داشتند و دخالت ایران در امور داخلی آنان و اختالف آنان با حاکم

ترین دالیـل اخـتالف میـان ایـران و عثمـانی در دوران       بر سر این موضوع، یکی از عمده

هاي مکرر ایـران بـه خـاك     شاه قاجار بود که بارها باعث لشکرکشی شاه و محمد فتحعلی

هـاي ایـران    ها در طی این دوران، به فراخور درگیري اردالن )111:1384م،ی(شمعثمانی شد.

با عثمانی بر سر مسأله بابان، نقش مهمی با خدمات نظامی خود در اختالفات آنـان ایفـا   

ـ  ن اردالن در رونـد مناسـبات ایـران و    ینشـ  ینمودند. با توجه به اهمیت امارت بابان و وال

ن یـ بـا ا  ییعلت حمایت دولت ایران از حکـام بابـان، آشـنا   عثمانی، پیش از پرداختن به 

  ضرورت دارد. یامارت محل

  

  امارت بابان

 هاي پـژدر از کردهـاي سـوران بودنـد. جـد      طایفه بابان، منسوب به طایفه نورالدینی

بـه عـزم جهـاد بـا      يالدی/ هفـدهم مـ  ياعالي آنان، فقیه احمد در سـده یـازدهم هجـر   

 )59:1387/ اردالن،246:1381گ، یـ ب ی(زکـ مانی شـرکت نمـود.   هاي عث مسیحیان در لشکرکشی

ببه نیز در نبردهاي متعـدد عثمـانی در    پس از وي، فرزندش سلیمان، معروف به سلیمان

جبهه غربی و شرقی حضور یافت و به پاس خـدمات خـویش در اواخـر سـده مـذکور از      

در «ها   بابان )713:1378،ییبورکه زاده ی/ صف264:1377، ی(بابانها فرمان امارت یافت.  سوي عثمانی

اي شرق راه کفري ـ آلتون پـوپرو، واقـع     م. در تمام مناطق کوهپایه18ق./ 12اوایل سده 

در بین رودهاي دیاله و زاب کوچک، موقعیت باالیی داشتند و آن انـدازه نیرومنـد شـده    

  )87:1380داول، (مک». زدند یبودند که با خاندان اردالن دم از همسري م
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م. شـهري را بـه   1786ق./ 1202پاشا ـ یکی از حکام مقتدر بابان ـ در سـال     ابراهیم

پاشا ـ حکمران بغداد ـ در غرب شهرزور بنـا کـرد و نـام آن را سـلیمانیه        افتخار سلیمان

ها از قالچواالن ـ یکی از شهرهاي ایالت شهرزورـ   گذاشت. از آن زمان، مقر حکومت بابان

 .عالی به حکام بابان لقب میر داده بـود  باب )126:1369،ی(روحـان د. به سلیمانیه منتقل گردی

کشیدند. پاشایان بابان در برابر استقالل  اما آنان عنوان دیگري چون پاشا را نیز یدك می

شـان و  داخلی خود تنها موظف به یاري دادن ترکان عثمانی، هنگام مقابلـه بـا دشـمنان   

  )252:1366ن،یتیکی(ندر عراق بودند.  ترکان يروهاین يبرا یق کافین علیتأم

ترین رؤساي محلی وفادار به دولت  ها از مهم بابان يالدیتا نیمه اول سده هیجدهم م

آمدند. اما باب عالی که این زمان سلطه خود را بر بخـش وسـیعی از    عثمانی به شمار می

تغییر رویه  کردستان گسترش داده بود، براي حفظ نفوذ خود در مناطق دور از استانبول

ــان کــه وابســته بــه  داده و درصــدد کــاهش قــدرت امــراي محلــی برآمــد . پاشــایان باب

خواه ناخواه از ضعف او در برابر دربار عثمـانی   (همانجا)السلطنه عراق در بغداد بودند،  نایب

ـ مقـارن تأسـیس    پاشا ـ حاکم بابـان   هراسیدند. لذا سلیم و تأثیر آن بر سرنوشت خود می

اریه با شنیدن آوازه اقتدار نادرشاه، درصدد جلب حمایت نیرویی براي تـداوم  سلسله افش

بدین شـکل از ایـن زمـان     )87:1380داول، (مـک حیات سیاسی حکومت موروثی بابان برآمد. 

  دخالت در امور بابان باز شد. به منظورهاي مرکزي ایران، راه نفوذ  براي حکومت

حکومت به منظور گسـترش نفـوذ خـود در    در دوران حکومت قاجار، دولتمردان این 

والیات شرقی امپراتوري عثمانی و به سبب وجود اماکن متبرکه و شیعه بـودن برخـی از   

ساکنان آن منطقه، در ایجاد تنش و اختالف در روابط حکام بابان با پاشاي بغداد بیشـتر  

  )199:1366، یسی(نفهاي پیش از خود رغبت نشان دادند.  از حکومت

پاشـا رسـید. وي از همـان     سیس سلسله قاجار، حکومت بابان به عبدالرحمنمقارن تأ

شـاه، در مشـکالت    در دوره فتحعلـی و )126:1377،ی(بابـان به دربار ایران تمایل داشتاوایل 

حفـظ اسـتقالل    بـراي  شـد. پاشـایان بابـان    خود با والی بغداد، به دربار ایران متوسل می

کردستان اردالن در برابـر پاشـایان بغـداد و بـاب     خویش از قدرت حکومت قاجار و والی 

ها و دخالت در  رغم نفوذ فراوان بر بابان ها علی کردند. با این وصف قاجار یعالی استفاده م

  امور داخلی حکومت آنان، نتوانستند قدرت خود را در منطقه شهرزور تثبیت کنند. 
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  خان اول اردالن اهللا پاشا بابان و امان عبدالرحمن

پاشا در شهرزور و سلیمانیه در یک درگیري داخلـی بـا    ق. عبدالرحمن1219سال در 

پاشاي بابان که مدعی حکومت بود، وي را شکست داده و متـواري   پسر عموي خود خالد

پاشا کـه سـابقه    ـ پناهنده شد. علی  بغدادپاشا ـ حاکم وقت    ساخت. خالدپاشا نیز به علی

اطالع نبود، سعی کرد تـا   ز تمایالت او به ایران نیز بیپاشا داشت و ا عداوت با عبدالرحمن

از این فرصت براي انتصاب حاکمی متمایل به عثمانی در شـهرزور و سـلیمانیه اسـتفاده    

پاشـا را بیـرون    پاشا به سلیمانیه حملـه و عبـدالرحمن   خالدو پاشا  کند. بدین ترتیب علی

خـان   اهللا خود بـه کردسـتان نـزد امـان    پاشا نیز با پنج هزار نفر عشیره  عبدالرحمن.ندکرد

و او را واسـطه اسـتمداد از    )251:1380،ي(خاورپناهنده شد  -والی وقت کردستان-اردالن 

از خود بود، براي جلـب  هاي او  حمایت دانامان اهللا خان، که قدرشاه قاجار کرد.   فتحعلی

و در نتیجـه  )223:1381ژار،/  هـه 279:1379،ی(مردوخ کردسـتان رهسپار تهران شد نظر شاه قاجار 

سال در صفحات کرمانشـاهان و کردسـتان اتبـاع و     یک  فعالیت هاي وي شاه دستور داد

جا شوند تا سال دیگر، موسـم بهـار بـه تهیـه اسـباب کـارزار        وابستگان عبدالرحمن جابه

سفیر  پاشا، پاشا در اعتراض به حمایت ایران از عبدالرحمن علی) 128:1377،ی(بابان». بپردازند

هـا  بنا به مالحظه روابط با عثمـانی شاه فتحعلی. نمودایرانروانهراپاشا چلبیخود احمد

فیر خود، میرزا صـادق  سو  )51:1366ه،یـ قاجار یخی(اسناد و مکاتبات تار. از موضع خود عدول کرد

پاشا روانه بغداد کرد تا بـه تفصـیل در بـاب ایـن موضـوع بـه        نگار را با احمد چلبی وقایع

بـا   ايو فرسـتاده  پاشـا را بـه ایالـت شـهرزور گماشـت      پاشا خالد گفتگو بپردازند. اما علی

، ي(خـاور . تـا دفـع الوقـت نمایـد    گسـیل داشـت    ایرانپیشکش و هدایاي فراوان به دربار 

پـس  پاشا را به دربار فراخواند و  خان و عبدالرحمن اهللا امان در مقابلشاه  فتحعلی) 251:138

داد و  ويفرمـان حکومـت شـهرزور و سـلیمانیه را بـه      ،عبـدالرحمن از خلعت دادن بـه 

-1378:785،ی(شـافع خان را مکلف نمود که او را بر تخت والیت بابان استقرار دهـد.   اهللا امان

آوري نیروهایش به سوي قلمرو بابان  خان پس از بازگشت به سنندج و جمع اهللا امان )784

به قـدرت نشـاند و خالدپاشـا را متـواري سـاخت.       حرکت کرد و با اقتدار، عبدالرحمن را

هـزار نفـر بـه سـمت زهـاب واقـع در غـرب         آوري سـی  پاشا با جمع علی) 426:1339ت،ی(هدا

هـا بـه    هاي ایران در جبهه نبرد با روس کرمانشاه، پیشروي نمود تا با استفاده از سرگرمی
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هـزار   اشا کهیا را با پانزدهپ اشغال این نواحی بپردازد. وي در آنجا خواهرزاده خود سلیمان

فرزنـد  نیـز  شاه  پاشا را از قدرت خلع نماید. فتحعلی نفر عازم شهرزور نمود تا عبدالرحمن

صاحب اختیار حدود عراقین عرب و عجم لقـب  «میرزاي دولتشاه را  ارشد خود محمدعلی

او  آبـاد را بـه   قصـبه خـرم   از سـرحد بصـره تـا    ،داد و ایالت کرمانشاهان تا حـدود بغـداد  

ــان)157:1353(ســپهر،». واگذاشــت ــن می ــا شــهرزور را اشــغال  ســلیمان در ای و  کــردپاش

  . دادایران فراري سوي  ـ امیر بابان ـ را به عبدالرحمن

 پاشـا در ذهـاب و     علـی مقابلـه بـا   خان میربار را از آذربایجان روانه  شاه، نوروز فتحعلی

نشینی و در کنار رود سیروان خیمـه   بپاشا به شهرزور عق . علیکردشهرزور گیري بازپس

  زد.

میرزا که این زمان در کرند مستقر شده بود، از ذهـاب    خان به دستور محمدعلی نوروز

محمد علـی   )201:1360،یسـ ی(نفرا عرصه قتل و غارت نمود.  تا بعقوبه و از بعقوبه تا مندلیج

باشـی و   ر نسـقچی خـان افشـا   اهللا فـرج  را بـا کمـک  پاشـا   عبـدالرحمن بـود  موظـف   میرزا

خـان اردالن،   اهللا نیروهـاي امـان   وخان قاسملوي افشار و صـفیارخان کردبچـه    یول محمد

گرفت  این نبرد در حالی شکل می )254:1380،ي(خاورمجدداً بر مسند والیت مستقر سازند. 

صـدد   مدت خـویش، در  که ایران و عثمانی با تحریک فرانسه به منظور تأمین منافع کوتاه

  )211:1384،ي(هوشنگ مهدوجانبه بودند.  تی براي ایجاد یک اتحاد سهمذاکرا

  

  ق.1221نبرد جلگه مریوان 

ق. نخستین رویارویی مستقیم سپاهیان ایران و عثمانی در دوره قاجار 1221در سال 

هزار نفر از نیروهاي خود در ایـن جنـگ    خان با ده اهللا در مرزهاي غربی شکل گرفت. امان

ــت.   ــور یاف ــردحض ــتان(م ــورده و     )380:1379،یوخ کردس ــت خ ــداد شکس ــاي بغ ــپاه پاش س

پاشا بار دیگر بـه پشـتیبانی نیروهـاي ایرانـی در والیـت بابـان مسـتقر شـد.          عبدالرحمن

پاشا به بغداد گریخت و شـیخ جعفـر لحسـاوي ـ از علمـاي بـزرگ        علی )785:1378،ی(شافع

 میـرزا فرسـتاد.   مـدعلی پاشـا کهیـا، نـزد مح    نجف ـ را به شفاعت همـه اسـرا و سـلیمان    

  )1483:1367(اعتمادالسلطنه، 
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پاشا را کـت بسـته    جعفر آزاد نمود، اما سلیمان میرزا اسرا را به احترام شیخ محمدعلی

روانه تهران کرد. در این زمان که شیخ براي شفاعت او روانـه تهـران شـده بـود، پاشـاي      

میـرزا، خواهـان     به نـزد عبـاس   محمود افندي پاشا ـ با فرستادن فیضی  الروم ـ یوسف ارزنه

میـرزا   عبـاس  )140:1384، ی(دنبلپاشا کهیا شد.  السلطنه در استخالص سلیمان وساطت نایب

(اسناد اعالم کرد وي با آن موافقت نمود. شاه  الروم را به فتحعلی والی ارزنه چون درخواست

  )61:1366ه،یقاجار یخیو مکاتبات تار

، در  خان اردالن ـ والـی کردسـتان ـ بـه رسـم هـر سـاله        اهللا امان ،بعد از این پیروزي

شاه، فرمان  یاز فتحعل شق. روانه دربار قاجار شد و به پاس خدمات1222الحجه سال  ذي

(اردالن، . کـرد خان دریافت   و خلعت نیابت کردستان را به نام فرزند ارشد خود محمدحسن

201:2005(  

  

  ایران پاشا بابان از دولت گردانی عبدالرحمنروي

والی بغداد ـ در یک درگیري داخلی کشته شد و مـردم   ـ پاشا   ق. علی1222در سال 

ایـن شـرایط   پاشا ـ خواهرزاده او ـ وي را به قـدرت رسـاندند.      بغداد با حمایت از سلیمان

دربـار عثمـانی از جلـوس وي بـه خـاطر      )65:1361(تـره زل، . اوضاع منطقه را درهم ریخـت 

ن به دلیل مشکالت داخلی خـود، در  یاشت، راضی نبود. با وجود اکه به ایران د یگرایشات

آن برهه با استقرار او بر کرسی حکومت بغداد موافقت نمود، امـا حکـومتش چنـدان بـه     

  طول نینجامید.

هاي گذشته، جمعـی از ایـالت جـاف شـهرزور بـراي       ق. همچون سال1224در سال 

وان آمدند. اما در مدت سکونت خود بـه  ییالق و استفاده از مراتع کردستان به اطراف مری

خان  اهللا رفتار نامناسب با اهالی دهات و روستاهاي اطراف مریوان ـ که در شمار اتباع امان

شدند ـ دست زدند. وي نیز در پاسخ به اعتراض مـردم بـراي تنبیـه      اردالن محسوب می

و در بازگشـت نیـز   طایفه جاف، به مریوان لشکر کشید و آنان را تا شهرزور تعقیب نمود 

  )189:1375،ی(سنندجاطراف شهرزور را مورد قتل و غارت قرار داد. 

عبدالرحمن که ظاهراً مترصد فرصتی بود تا خود را از وابستگی به ایران برهاند، ایـن  

افنـدي از   ق. زمانی که حالتی1225لذا در سال  )89:2536(مصنف،فقره را دستاویزي نمود. 
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پاشا کهیـا ـ حکمـران وابسـته بـه ایـران ـ جمعـی از           ل سلیمانعالی براي عز سوي باب 

پاشا علناً با پیوستن به جرگه  پاشایان موصل و کرکوك را به دعوت فراخواند، عبدالرحمن

  )199ـ200: 1384، ی(دنبلپاشا، مخالفت خود را به دولت ایران نشان داد. مخالفان سلیمان

شاه نیـز   یران طلب استمداد نمود و فتحعلیپاشا ـ حکمران بغداد ـ از دولت ا   سلیمان

خان فرمان داد کـه بـه شـهرزور     اهللا ق. از یک طرف به والی اردالن، امان1225در شعبان

و از سـوي دیگـر میـرزا     )202ـ203: 2005/ اردالن، 381:1379،ی(مردوخ کردستانلشکرکشی نماید 

غـداد کـرد. نیروهـاي    نگار را نیز بـراي رسـیدگی بـه ایـن موضـوع، روانـه ب       صادق وقایع

پاشا در درگیري با معانـدان خـود    خان اردالن هنوز در مریوان بودند، که سلیمان اهللا امان

شکست خورده و به میان گروهی از اعراب متواري شد و به دست میزبانان نامهربان خود 

بـه  نگار نیز که موفـق بـه رفـتن     میرزا صادق وقایع )469-470: 1339ت،ی(هدابه قتل رسید. 

  بغداد نشده بود به تهران بازگشت و تفصیل ماجرا را بیان داشت.

پاشا با استفاده از اغتشاشات داخلی عراق عرب و سرکشی در برابـر ایـران    عبدالرحمن

به دو والیت کوي و حریر حمله کرد و محمود آقـا پسـر خـود را در آنجـا حـاکم نمـود.       

ذهاب حاکم والیـات درنـه و بـاجالن را     وي همچنین در نزدیکی )123:1370(اعتضادالسلطنه،

علی میرزا این اقدامات او را برنتابید و بـا لشـکري مرکـب از     خودسرانه عزل نمود. محمد

ق. روانـه  1226خان ـ والی اردالن ـ از راه ذهاب در شعبان    اهللا سپاهیان خود و سپاه امان

بـاره بـه انقیـاد    دیـد، دو  پاشا کـه تـاب مقاومـت در خـود نمـی      شهرزور شد. عبدالرحمن

  )786:1378،ی(شافعمیرزا دولتشاه گردن نهاد و در حکومت خود ابقا شد.  محمدعلی

پاشا ـ امیر بابان ـ از ایران پس از پنج سال، بـراي بـار دوم      اطاعت دوباره عبدالرحمن

میـرزا از سـال     ایران و عثمانی را در تقابل هم قـرار داد. ایـن در حـالی بـود کـه عبـاس      

الروم براي اتحاد علیـه روسـیه آغـاز نمـوده بـود. دولـت        کراتی با والی ارزنهق. مذا1225

هیأتی مرکب از علیه روسیه، جلب حمایت ایران  دراز این موقعیت  براي استفادهعثمانی 

صدراعظم وقـت ایـران ـ میـرزا      مذاکره با را برايپاشا  پاشا و شاکر  پاشا، حیرت عبدالوهاب

پاشـا   عدم حمایت ایران از عبدالرحمنق.). آنان خواستار 1226روانه ایران کردند(-شفیع

 .بودنـد و قطع مداخله در امور امـارت بابـان و حمایـت از عثمـانی در آخسـقه و قـارص       

اما اولیاي دولت ایران که حفظ نفوذ خود را در والیات شـرقی عثمـانی   ) 324:1380،ي(خـاور 

درخواست، متذکر شدند که پاشـاي  دیدند، ضمن رد این  نتیجه دخالت در امور بابان می
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سلیمانیه و شهرزور بایستی با موافقت ایران تعیین گردد، والی بغـداد نسـبت بـه دولـت     

ایران طریق رفـق و مـدارا پیشـه کنـد، سـرحدداران عثمـانی از اذیـت و آزار زوار ایـران         

ه در نظر را در قراردادهاي خود با روسی یکدیگرخودداري نمایند و ایران و عثمانی منافع 

  )472:1339ت،ی(هدابگیرند. 

با وجود این، دو دولت بدون توجه به این مذاکرات بار دیگر بـر سـر مسـأله بابـان در     

طور که اشاره شـد، اعـالم مطاوعـت     آرایی کردند. همان ق. در مقابل هم صف1227سال 

عالی تحریک   پاشا ـ را که از سوي باب  پاشا، والی جدید بغداد ـ عبداهللا  دوباره عبدالرحمن

پاشـا گردیـد.    شده بود، به مقابله با او واداشت کـه منجـر بـه خلـع قـدرت عبـدالرحمن      

پاشا که این زمان با والی اردالن کدورتی داشت، مستقیماً به کرمانشاه و نـزد   عبدالرحمن

تر از عقد پیمان صـلح   شاه که پیش فتحعلی )225:1353(سپهر،میرزا پناهنده شد.  محمدعلی

م. میان روس و عثمانی به جهت در نظـر نگـرفتن مصـالح    1812ق./ 1226در بخارست 

پاشـا را   عـزل عبـدالرحمن   )221:1384،ي(هوشـنگ مهـدو  ایران از سوي عثمانی منزجـر بـود،   

پاشا  رو دستور حمله به خاك عثمانی و نصب مجدد عبدالرحمن دستاویز خود نمود. ازاین

خان افشار را نیز به کمک  اهللا خان قوانلو و فرج میرزاي دولتشاه داد و قاسم را به محمدعلی

  )1504ـ1505: 1367(اعتمادالسلطنه، او فرستاد.

ق. نیروهاي ایران از سه طرف به بغداد حملـه کردنـد.   1227بدین ترتیب در شعبان 

خان را نیز همـراه خـود    اهللا یک گروه به فرماندهی دولتشاه که نیروهاي والی اردالن، امان

اه ذهاب حمله نمودند و دو گروه دیگر نیز حمله خـود را از راه قـزل ربـاط و    داشت، از ر

  )202:1366،یسی(نفقراتپه آغاز کردند. 

و  ندها استقاللی از خـود نداشـت   شایان ذکر است که والیان اردالن در این لشکرکشی

بابـان  خـان اردالن بـا امیـر     اهللا مطیع اوامر دربار بودند؛ زیرا با وجـود روابـط سـرد امـان    

رغم میل باطنی خود و به دستور دولتشاه، همچنان با  پاشا، در این برهه، علی عبدالرحمن

پاشـا شـرکت داشـت. بـه هـر       سپاه اردالن به منظور تفویض قدرت بابان به عبـدالرحمن 

پاشا براي  هاي سپاه ایران چیزي به فتح بغداد نمانده بود که عبداهللا ترتیب براثر پیشروي

محمد نجفی را شفیع قرار داده  اي متوسل شد و شیخ  یشروي آنها به حیلهجلوگیري از پ

و مانع از فتح بغداد شد. محمدعلی میرزا نیز با قبول شفاعت وي، عبدالرحمن را مجـدداً  

  )125:1370(اعتضادالسلطنه،در بابان منصوب کرد و خود به کرمانشاه بازگشت. 
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حکیم روابط با دولت ایران، یکـی از  م. دولت عثمانی براي ت1813ق. /1228در سال 

وي نیز همانند ) 212:1384،ی(دنبلالدین افندي را روانه ایران نمود. سفراي خود به نام جالل

غـارت شـده   استرداد اموال  ،عدم دخالت ایران در امور امارت بابان خواستارسفراي قبلی 

پـس دادن امـوال مـذکور،    . دولت ایران در قبال باز به دست سپاهیان ایران از بغداد بود

در مورد پاشـایان   را داشت واعراب  ایران توسطتقاضاي استرداد اموال غارت شده زائران 

کنند و  یچون قبایل بابان در حدود کردستان ییالق م: «، نیز موضع ایران چنین بودبابان

نشـان   رونـد، اگـر پاشـایان شـهرزور دسـت      یمردم کردستان به اراضی بابان به قشالق م

(سـپهر،  ؛ »کارداران ایران نباشند، این مخالطت در پایان کار، سبب مخالفت دولتین گـردد 

صوابدید امناي دولت ایران منصوب گردیده و وزیـر  «لذا آنان بایستی به  )233-232: 1353

این آخرین بـاري بـود کـه     )325:1380، ي(خاور» بغداد، اوامر سالطین ایران را مطیع باشند

ق. که وفات یافت در مقـام  1230سالپاشا نمود و وي تا  نصب عبدالرحمن ایران اقدام به

  خود باقی ماند.

  

  پاشا با دولت ایران رابطه پاشایان بابان پس از عبدالرحمن

پاشا، اولیاي دولت عثمانی، فرمان والیات بابان، کوي و حریر  پس از مرگ عبدالرحمن

 یخی(اسـناد و مکاتبـات تـار   تقدیم نمودند.  به محمودپاشاي بابان تشریفات رسمیرا به همراه 

با این انتصاب که طبق توافق قبلی به تأیید امناي دولت ایـران رسـیده    )203:1366ه، یقاجار

جانشین پدر شد. اما پس از مدتی معلوم شد  رسماًپاشا   پاشا پسر عبدالرحمن بود، محمود

به همـین دلیـل در اختالفـات     که محمودپاشا برخالف پدر، تمایلی به دربار ایران ندارد.

پاشا عموي او که مدعی والیت بابان بود  میرزاي دولتشاه از عبداهللا داخلی آنان، محمدعلی

پاشا به ایران پناهنده شـده بـود، حمایـت کـرد و او را در      اش با محمود و پس از درگیري

وفـات یافـت و   اما وي پـس از مـدتی    )143-144: 1377،ی(بابانوالیت بابان به قدرت رساند. 

پاشا با جلب نظر دولتمردان قاجار دوباره بر ملک سلیمانیه و بر تخت امارت بابان  محمود

  مستقر گردید.

پاشا ـ والی جدید بغداد  که با حمایت   ق. براي سرکوبی داوود1234دولتشاه در سال 

لشکرکشـی  بار دیگر به آنجا لشکر کشید. ظاهراً دلیل ایـن   خود او بر سر کار آمده بود ـ  
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شـده، پـیش از رسـیدن بـه قـدرتش بــود.       عـدم تعهـد والـی بغـداد بـه توافقـات معـین       

وي را ملـزم  ) 1542:1367(اعتمادالسـلطنه،  پاشـا،   ع کـردن داوود یـ میرزا پـس از مط  محمدعلی

ساخت تا قدرت محمودپاشاي بابان را ـ که این بار تحت حمایت او به قدرت رسیده بود  

ق. که قـواي ایـران از   1236به کرمانشاه بازگشت. تا سال  ت بشناسد و سپسیـ به رسم

دو جبهه غربی و شمالی به خاك عثمانی لشکرکشی کردند، واقعه دیگري در غرب ایران 

ي بابان به اغواي پاشا میرزا دوباره به سبب آنکه محمود رخ نداد. در این سال، محمدعلی

خان اردالن و سپاه کردسـتان را از   اهللا گردان شده بود، امان پاشا از دولت ایران روي داوود

راه مریوان روانه فتح شهرزور نمود و خود با نیروهاي والی لرستان و اسدخان بختیاري از 

  )92:2536(مصنف،راه اورامان روانه فتح بغداد شد. 

پاشا، حوالی شهرزور را غارت نمود، اما نتوانست  ا عبدالرحمنب در دشمنیخان  اهللا امان

پاشا را به چنگ آورد. ظاهراً وي از ترس نیروهاي والی اردالن، بـه کـوي و حریـر     محمود

میـرزا پناهنـده شـد.     پـس از مـدتی حصـاري شـدن در آنجـا بـه عبـاس        و گریخته بود

نیـز در نزدیکـی بغـداد دچـار      میـرزاي دولتشـاه   در این حال، محمدعلی )144:1377،ی(بابان

بیماري شد و به شفاعت شیخ موسی نجفی بدون اینکه موفق بـه فـتح بغـداد شـود، بـه      

ق. وفـات یافـت و فرزنـدش    1237کرمانشاه بازگشت. اما در نزدیکی طاق گرّا، در صـفر  

 )17:1344،ی(خورمـوج شاه جانشین او در کرمانشاه شـد.   میرزا از جانب فتحعلی محمدحسین

  میرزا دوباره بر کرسی امارت بابان مستقر گشت.  پاشا بعدها با وساطت عباسمحمود

السـلطنه فرمانـدهی سـپاه ایـران را بـر عهـده         میرزا نایـب  در جبهه شمالی که عباس

تحریک ایـالت  گیري نبرد عبارت بودند از: ترین دالیل بروز اختالفات و شکل داشت، مهم

ت ایران بودند ـ توسط پاشاي موش براي استقرار در  حیدرانلو و سیبکی ـ که از اتباع دول 

میـرزا بـود و پـس از     بیگ نامی که تحت حمایت عباس کشته شدن صادق؛ خاك عثمانی

بدرفتاري با جمعـی   ؛پناهنده شدن به ایران با شرایطی، به عثمانی تحویل داده شده بود

ه نیـز جـزو آنـان بودنـد.     شـا  از اهل حرم فتحعلی ايعدهاز زوار ایرانی عتبات عالیات که 

ظاهراً سرحدداران عثمانی به بهانه اینکه بخشی از امـوال تجـار ایرانـی بـه خـاطر عـدم       

پرداخت حقوق گمرگی در میان اسباب و امـوال اهـل حـرم پنهـان گشـته، بـه تفتـیش        

آمیـز تلقـی    وسایل آنان پرداخته بودند که این امر از دید امناي دولت ایران عملی توهین

  )316-1353:317(سپهر،شد.  یم



13   ...روابط حکام اردالن، امارت بابان و مناسبات ایران و

  

کسـب نمودنـد. آنهـا بـا      یفراوان يهامیرزا و سپاهیانش موفقیت در این جبهه عباس

هاي دولت عثمانی در یونان، عربستان، بوسنی و هرزگوین و منـاطق   استفاده از گرفتاري

گر، قالع بایزید، آبشگرد، ماردین، مالزگرد، بتلیس، موش، اخالط، عـادلجواز، ارجـیش،   ید

و سراي توپراق قلعه را ضمیمه خاك ایران کردند و چهل و هشت عراده توپ بـه   خنوس

  )1547-1549: 1367(اعتمادالسلطنه، غنیمت گرفتند. 

شاه با شنیدن اخبار این فتوحات تصمیم گرفت در جبهه غربی اقـدام ناتمـام    فتحعلی

این منظور جمعـی از   لذا به) 204:1366، یسی(نف دولتشاه را از طریق جانشین او از سر گیرد؛

میرزا حاکم خمسه و ذوالفقارخان سمنانی را مأمور کرد تـا    سرداران خود از جمله عبداهللا

میـرزا ـ بـه بغـداد      با حکام محلی آنجا به همراه شـاهزاده جـوان قاجـار ـ محمدحسـین     

در ایـن زمـان کـه جمعـی از ایـالت و      . )1547ـ1548: 1367(اعتمادالسلطنه،  لشکرکشی نمایند

ها در نواحی اطـراف مریـوان مجـدداً مسـبب اذیـت و آزار       وایف شهرزور از جمله جافط

خان اردالن ناچار شد تا نیروهایش را از راه مریـوان دوبـاره بـه     اهللا اهالی شده بودند، امان

جانب شهرزور گسیل دهد. ظـاهراً پاشـاي بابـان در تحریـک ایـن ایـالت و اقـدام آنـان         

اردالن به سبب وبایی که در میان لشـکریانش افتـاد، سـریعاً بـه     تقصیر نبود، اما والی  بی

1سنندج بازگشت.
  )215: 2005/ اردالن، 193ـ194: 1375/ سنندجی، 92:2536(مصنف،

ز به سـبب  یبقایاي لشکریان ایران که اندیشه فتح بغداد را داشتند به همین دلیل و ن

  بازگشتند.آمیز به سرعت  اقدام دو دولت براي انجام مذاکرات صلح

شایان ذکر است برخی از مورخان بر این باورند که در حمله ایران به خـاك عثمـانی   

میـرزا    تـأثیر نبـوده اسـت. فرهـاد     هـا بـی   هـا و روس  تحریکات بیگانگان از جمله انگلیسی

میرزا را از توجه  داند تا عباس یها م الدوله، جنگ مزبور را نتیجه تحریکات انگلیسی  معتمد

خراسان بزرگ ـ که در اندیشـه انفکـاکش از ایـران بودنـد ـ منصـرف سـازند.          به شرق و

ها را خالی از تأثیر دانست. آنچه بـه آن   با این حال، نباید اقدامات روس )29تـا]:   ی(معتمد، [ب

برد اینکه بیگانگان به جهت حفظ مصالح خود، سعی در تفرقه انداختن میان  یتوان پ یم

زمینه اتحاد و یگانگی کرات و مباحثات ایران و عثمانی نیز در جهان اسالم داشتند و مذا

  نتیجه ماند. ها بی سال بدون توجه به این مسأله، همواره در طی این

________________________________________________________
ق. 1336میـرزا و در سـال    نکته مهم اینکه سنندجی و مستوره اردالن این لشکرکشی را قبل از وفات محمدعلی-1

تر است. دانند. اما با توجه به شواهد ذکر شده در منابع رسمی، گزارش مصنف به حقیقت نزدیک می
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  هاي ایران در امارت بابان الروم اول و تداوم دخالت عهدنامه ارزنه

ی درمیانی سفیر انگلیس در دربار عثمـان  ق. مذاکرات صلح در نتیجه پا1238در سال 

خـان مسـتوفی آشـتیانی و     علـی  محمـد  )35:1369،یدنیـ خ فری(مشـا الروم آغـاز شـد.    در ارزنه

. بودنـد عثمانی در این مـذاکرات  و ایران دولت  گانالروم ـ نمایند  پاشا ـ حاکم ارزنه  رئوف

کسب توافقات مورد نظر در نوزدهم ذیقعـده  به دنبال مذاکرات و)1556:1367(اعتمادالسلطنه،

ک مقدمـه، اسـاس، شـروط    یيالروم به امضا رسید. این پیمان دارا ن ارزنهق. پیما1238

  )58:1364(پارسا دوست،ضمن قرارداد و هشت ماده بود. 

مان ذکرگردید که در باب مـرز دو کشـور، حجـاج و تجـار فـراري و      ین پیدر مقدمه ا

نحوه رهایی اسرا و اقامت شـخص معـین در دربارهـاي دو دولـت همچنـان بـر مبنـاي        

اي  ق. عمل شود و شرط شد مابین دو کشور، معامله1159دنامه صلح کردان در سال عه

که باعث کدورت شود رخ ندهد و هر آنچه متعلق به خاك عثمانی بود که در اثنا یا قبل 

از جنگ به تصرف دولت ایران درآمده است تا دو ماه پس از تاریخ امضاي این قرارداد به 

نه احترام به این صلح، اسراي طرفین نیز بدون هیچ قید و خاك عثمانی برگردد و به نشا

ترین مواد این عهدنامه، ماده نخست آن بود که در مـورد   شرطی آزاد گردند. یکی از مهم

نکننـد و در مـورد   در امور داخله یکـدیگر مداخلـه    مقرر می کرد که دو دولتکردستان 

دسـتان داخـل حـدودي باشـد     از جمله محالی که از توجیهات و سنجاقات و کرمناطقی 

سبباً من االسباب وجهاً من الوجه از طرف دولت علّیه ایران مداخله و تجاوز و تعـرض در  

مذکوره اگر از اهالی طرفین به ییالق و متصرفین سابق و الحق تصاحب نشود و در حوالی 

وع یابـد  قشالق عبور نمایند، در باب مرسومات عادیه ییالقی و قشالقی و سایر دعاوي که وق

بغداد مخابره نشده، رفع نمایند که باعـث کـدورت    مابین وکالي نواب ولیعهد ایران و وزیر

  )340-1353:342(سپهر،». در میان دولتین نگردد

موارد دیگر عهدنامه به امور حجاج، زوار و مسافرین اختصـاص داشـت کـه دو دولـت     

ایالت سـرحدي، خصوصـاً ایـالت     اي داشته باشند. در مورد توافق نمودند مقابله دوستانه

حیدرانلو و سیبکی ـ که عامل اختالفات اخیر بودند ـ قـرار شـد کـه در خـاك عثمـانی        

ها نیز متعهد شدند که از تجاوزات آنان به خاك ایران جلوگیري  سکونت گیرند و عثمانی

(همانجا)نمایند. 
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ور شـهرزور و  آمد، ایران دیگـر حـق دخالـت در امـ     آنچه از فحواي ماده نخست برمی

توانستند از ایل بابان و امارت  سلیمانیه و امارت بابان را نداشت. اما دولتمردان قاجار نمی

ها مرکز ثقل سیاسی ایران در کردسـتان و تنهـا راه نفـوذ قاجـار در والیـت       آن، که سال

میـرزا    اي بـه عبـاس   شاه در نامـه  فتحعلیاز این رو پوشی کنند. شرقی بود به راحتی چشم

بـاب عـالی مـذاکره    وي را مأمور کرد بـا انعقاد صلح درباره این ماده  تأیید قراردادضمن 

  .کند

در باب ایالت حیدرانلو و سیبکی با عثمانی از در مسالمت  دولت ایرانگونه که  همان

(گزیده اسـناد سیاسـی   .ها این گذشت را داشته باشند ابانها نیز در مورد ب برآمده بود، عثمانی

مبنـی بـر تغییـر مفـاد عهدنامـه در مـورد        ایـران اعتراضات )143-144: 1369عثمانی،  ایران و

عـالی ایـن    ق. بـاب  1239اآلخـر   . امـا در ربیـع  شـد ها به باب عالی اعـالم   حاکمیت بابان

درخواست دولت ایران را رد کرد. با وجود این، ایران در ارمنستان شرقی آنچـه از خـاك   

ه آنان باز پس داد. ظاهراً علت این نرمش، جنگی بود که با عثمانی را تسخیر نموده بود ب

  )2/8: 1366، یخی(اسناد و مکاتبات تارها در حال به وقوع پیوستن بود.  روس

نشـین بابـان    با وجود این، دربار قاجار همچنان در پی فرصتی بود تا در ایل و امـارت 

ی بغداد ـ رفتار نامناسبی با زوار  پاشا ـ وال  هاي خود را از سر گیرد. لذا وقتی داوود دخالت

میـرزا بـه    و حجاج ایرانی در پیش گرفت، این موضـوع را دسـتاویز خـود نمـود و عبـاس     

پاشاي بابان برخاسـت. چـرا کـه محمودپاشـا چنـد بـاري بـود کـه در          حمایت از محمود

شد و هر بار بـا پشـتیبانی و حمایـت     هاي داخلی بابان دست به دامان ایران می يدرگیر

ق. وي در یک درگیري داخلـی بـا   1247گردید تا اینکه در سال  السلطنه تقویت می ایبن

پاشاي بابان با قهر و غلبه از شهرزور و سلیمانیه بیرون رانـده شـد. وي    برادرش سلیمان 

نیز که از حمایت دولت ایران نسبت به خود اطمینان داشت، روانه ایران شد. این مسـأله  

بعــدي فــراهم ســاخت و والــی کردســتان اردالن بــه دســتور  زمینــه را بــراي منازعــات

  شاه آماده حمله به قلمرو عثمانی شد. فتحعلی
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  خان سوم اردالن و مأموریت او در بابان خسرو

خان سوم ـ والی اردالن   ، خسروز پناهنده شدن محمود پاشاي بابانشاه پس ا فتحعلی

جلـوس نمـوده بـود، در سـال      ـ را که پس از پدرش بر تخـت والیـت کردسـتان اردالن   

و وي را مـأمور  )507:1378زاده، ی/ صـف 124:1384،ینگار کردسـتان  عی(وقاق. به دربار فراخواند 1247

محمودپاشا عازم شـهرزور   و شهای نیرو وي با 1پاشا بابان در شهرزور کرد. انتصاب محمود

شاي بابـان بـه   محمود پا و پاشا به محض ورود نیروهاي والی، متواري گشت شد. سلیمان

بـه دلیـل   قصد حمله به بغداد و فـتح آن را داشـت   که به نظر قدرت رسید. والی اردالن 

ایـن اولـین و    )203ــ 204: 1375، ی(سنندج. به سرعت به سنندج بازگشتبیماري وبا،شیوع 

آخرین مأموریت والی جوان اردالن از سوي دربار ایران به قلمرو امـارت کردسـتان بابـان    

کـرد، پـس از    یمیرزا حکمرانی مـ   ها تحت حمایت عباس پاشاي بابان که سالبود. محمود

گیري کـرد و در خانقـاهی کـه محـل      ق. از حکومت بابان کناره1249مرگ وي در سال 

نشینی اختیار کرد و بدین ترتیب، ملـک بابـان بـر     سادات و مشایخ نقشبندیه بود، گوشه

هـاي پـس از انعقـاد     در تمـامی سـال  ) 149:1377،ی(بابـان پاشا برادر او مسلم گشت.  سلیمان

ي میـان دو  ق. برخورد نظامی جد1250شاه در سال  الروم تا وفات فتحعلی عهدنامه ارزنه

دولت رخ نداد، اما همواره با نقض برخی از مفاد عهدنامه از سوي طرفین، بسـاط تیرگـی   

حدود مرزهـاي طـوالنی    روابط بر پا بود. از آنجا که این عهدنامه نیز نتوانسته بود تکلیف

ایران و عثمانی را به طور مشخص روشن کند، همچنان اختالفات مرزي و مسـأله زوار و  

تر مسـأله ایـل بابـان و حکومـت      عتبات و حجاج ایرانی و اذیت و آزار آنان و از همه مهم

ه مستقل آنان بر سلیمانیه، نمایندگان امپراتوري عثمانی و حکومت قاجار را ب امارت نیمه

اي  وآمد و تشکیل جلسات متعدد واداشت. با این حال، دو طرف هیچ وقت به نتیجـه  رفت

اي این مسائل نرسیدند و دامنه ایـن اخـتالف بـه دوره محمدشـاه      قطعی براي حل ریشه

  قاجار نیز کشانیده شد.

  

________________________________________________________
  داند. ق. می1242ندجی سال اقدام والی را در به تخت نشاندن پاشاي بابان سن-1
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خان والی اردالن در  پناهنده شدن محمودپاشا بابان به ایران و شکست رضاقلی

  ر امارت بابانانتصاب او ب

نشینی با جلب نظر پاشاي بغداد، حکومت ملـک   پاشا بابان پس از مدتی عزلت محمود

به دست گرفت. اما هنوز یک سال از حکومتش نگذشته بـود کـه بـر     باري دیگربابان را 

پاشـا ـ والـی بغـداد ـ بـه        رضـا  پاشا از سـوي علـی   کنار شد و یکی از اقوام او به نام احمد

  )156(همان:  منصوب شد.حکومت بابان 

محمودپاشا نیز بالفاصله با جمعی از نزدیکان خود که حدود هـزار نفـر بودنـد، روانـه     

خـان   یرضـاقل  (همانجـا) خان ـ والی وقـت اردالن ـ پناهنـده شـد.       یایران شد و نزد رضاقل

از  ق. با خود به تهران برد تا در مورد استقرار او در شهرزور1257پاشاي بابان را در سال 

پاشا، والی را مکلـف بـه نصـب     دربار کسب تکلیف کند. دربار قاجار با استقبال از محمود

خان اردالن در بازگشت به سنندج عازم شـهرزور و   مجدد او بر کرسی بابان کرد. رضاقلی

سلیمانیه شد. درست در این زمان، حکومـت محلـی اردالن در آتـش نفـاق و اختالفـات      

اهللا ـ وزیـر دسـتگاه      خان والی جوان و میرزا هدایت یدر رضاقلسوخت. والیه ما یداخلی م

  )186ـ187: 1325(اردالن، ترین مخالفان والی جوان اردالن بودند.  اردالن ـ از مهم

تر شد. وزیـر   خان به تهران، دامنه اختالفات داخلی آنان عمیق یدر هنگام سفر رضاقل

ورد خویش و نزدیکانش، بـر آن شـد تـا بـا     تدبیر اردالن با آگاهی از اندیشه والی در م بی

اي، مأموریت والی را به شکست بکشاند. براي این منظور، وي جمعی از مردان  طرح نقشه

پاشا روانه سـلیمانیه   بیگ وکیل همراه محمود اهللا زبده فوج کردستان را به سرکردگی امان

تـر بـا    د. او که پیشکرد و خود با والی و جمعی از نزدیکانش در جلگه مریوان خیمه زدن

امده و یت خود نیپاشا هنوز به محل مأمور ن زمان احمدیا-پاشا حاکم وقت بابان   عبداهللا

تبانی نموده بود، به واسطه جاسوسـان   -کرد ی، امور را اداره ميابت از ویپاشا به ن عبداهللا

نیـز  خویش به او اطالع داد که لشکر والـی از جنگجویـان مـاهر خـالی شـده و خـود او       

پاشـا، بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت بـه سـپاه اردالن          مشغول عیش و نوش است. عبـداهللا 

/ 125: 1384، ینگـار کردسـتان   عی(وقـا . را به هزیمت دادندخان و سپاهش  یرضاقل و شبیخون زد

سو، لشکر دیگر خان اردالن که به سلیمانیه رفتـه بـود، بـا     از آن )394:1379،یمردوخ کردستان
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اطراف، موفق به نصب محمود پاشاي بابان شـد. امـا خبـر شکسـت و فـرار      نهب و غارت 

  )190:1325(اردالن، والی، آن سپاه را نیز متالشی و مجبور به بازگشت کرد. 

خان در بازگشت براي عذر تقصیر، نماینده خود، میـرزا عبدالمجیـد نـامی را     یرضاقل

یـه ـ بـراي شـرح مـاجرا بـه دربـار        تر مادرش ـ وال  روانه دربار قاجارکرد. از آنجا که پیش

فراخوانده شده بود، به خوبی درباریان را علیه والی تحریک کرده بود؛ به طـوري کـه بـه    

محض ورود میرزا عبدالمجید، محمدشاه دسـتور قتـل وي و عـزل والـی را صـادر کـرد.       

  )222ـ223: 1375، ی(سنندج

ه غـازي ـ محمدشـاه ـ     خان والی اردالن به سلیمانیه به حکم شاهنشـا  حمله رضاقلی

مورد اعتراض سفیر عثمانی در ایران قرار گرفت و وي به بهانه این تجاوز، درصدد برآمـد  

محمدشاه قاجار کـه تـا   )2/19: 1366ه، یقاجار یخی(اسناد و مکاتبات تارخاك ایران را ترك نماید. 

عزم خـود را   عالی نداشت، در پی این شکست، این زمان به دالیلی، رابطه مناسبی با باب 

نکتـه مهـم اینکـه ایـن تصـمیم،       )313:1348(واتسن،براي حمله به خاك عثمانی جزم کرد. 

دالیل دیگري چون تداوم اذیت و آزار حجاج و زوار ایرانی از سوي عمال عثمانی در طی 

پاشـا ـ بـه محمـره (خرمشـهر) در       رضا دوران حکومت محمدشاه، حمله والی بغداد ـ علی 

ضـبط امـوال تجـار و     و غارت آنجا، تجـاوز ایـالت و عشـایر سـرحدي     ق. و قتل و1253

ق. همـدان را مرکـز   1259بازرگانان ایران را نیز داشت. بدین ترتیب محمدشـاه در سـال  

داد. امـا وسـاطت   میرزا  را به برادر خود بهمنعملیات خود قرار داد و فرماندهی این سپاه 

خواسـتند وضـع    ي حفظ منافع خود نمیکه برا )486:1363کس،ی(ساسفراي روس و انگلیس 

موجود ایران و عثمانی به هم بخورد، مانع از این لشکرکشی شد و آنـان تـا آنجـا پـیش     

  )45: 1369، یدنیخ فری(مشارفتند که طرفین را براي انجام مذاکرات و برقراري صلح آماده کردند. 

  

  الروم دوم و پیامدهاي آن عهدنامه ارزنه

. کمیسـیونی مرکـب از نماینـدگان دولـت ایـران، عثمـانی و       ق1259الثـانی   در ربیع

الروم تشکیل شد و در نتیجه این مذاکرات که چهار سال  سفراي روس و انگلیس در ارزنه

مـاده منعقـد    9ق. در 1263الثـانی   الروم دوم در جمـادي  به طول انجامید، عهدنامه ارزنه

ـ  بـین ترین قرارداد  شد. در این معاهده که جامع ت تـا آن زمـان بـود، بـراي رفـع      دو دول
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از جملـه وضـعیت کردسـتان، ابهامـات مـرزي       یاختالفات میان طرفین در مورد مسـائل 

  )156(همان: مسأله زوار و حجاج ایرانی و مسأله بازرگانان، راهکارهایی ارائه شد. 

ها  مستقل آنان که سال در مورد حاکمیت شهرزور، سلیمانیه و ایل بابان و امارت نیمه

اسـاس مـاده دوم ایـن    برانگیز ایران و عثمانی در طی دوره قاجار بود، بر مسائل بحث از

پوشـی کنـد.    عهدنامه مقرر شد ایران از هرگونه ادعا در مورد شهرزور و سـلیمانیه چشـم  

ایـن مسـأله پیامـدهاي متعـددي      )30ـ31: 1369، یاسیده اسناد سی/ گز1681: 1367(اعتمادالسلطنه، 

ن اردالن در ایران در پی داشت. ینش یحکومت محلی بابان و همچنین والبراي قاجارها و 

پوشی از دخالت در امور شـهرزور و سـلیمانیه بـراي همیشـه      نخست آنکه: ایران با چشم

ترین حـامی خـود را    ها نیز بزرگ النهرین از دست داد. دوم آنکه بابان نفوذ خود را در بین

  به زودي اسباب عزل کامل آنها فراهم آمد.عالی از دست دادند و  در برابر باب 

نشین تا آنجا مهم بود که هنوز دو سال از انعقاد عهدنامـه   حمایت ایران از این حاکم 

بسـاط حکومـت آنـان را برچیـد.      عـالی  ق. باب1266د که در سال الروم نگذشته بو ارزنه

ان و عثمـانی و ضـعف   اختالفات داخلی، دورویی و تقابل برخی از حکام بابان در برابر ایر

  درونی این حکومت از جمله دالیل دیگر انقراض آنان بود.

ق. 1265چـون در سـنه   : «اشاره دارد کـه خاندان ـ  این مؤلف سیراالکراد ـ از اعقاب  

پاشا از دولت عثمانی به ایالت عراق عرب نامزد گشت، چون یکی از رسومات و   عبدالکریم

هاي قدیم از هر مملکتی است، الجرم توقـف حـاکم    قواعد تنظیمات دولتی، رفع خانواده

پاشا سپردند که اگر بتواننـد   دانستند؛ در نهان به عبدالکریم بابان را نیز خارج از قانون می

  )169: 1377، ی(بابان». حاکم بابان را از میان بردارد و حاکمی از غیر بگذارد

  

  جهینت

الجیشی خـاص   ب شرایط سوقحکومت محلی اردالن کردستان از دوره صفویه به سب

 .قلمرو خود به عنوان نیروي حائل در تالقی دو امپراتوري ایران و عثمانی قرار گرفته بـود 

هاي ایران و عثمـانی و شـرکت آنـان در     لذا در دوره قاجارها نیز به سبب تداوم درگیري

  برخی از این اختالفات، این مقام و موقعیت خود را همچنان حفظ نمود.
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حمایت از  ،مذهب آنجا شیعهجماعت به سبب وجود اماکن متبرکه و دفاع از قاجارها 

گسترش نفوذ خود در بین السلطنه بغداد را حربه مناسبی براي  نایب برابرحکام بابان در 

دانستند. یم النهرین

شـد و خانـدان اردالن   ینشین بابـان حمایـت مـ    در تمام دوره قاجار، همواره از امارت

  این کمک ها بودند. واسطه برقراري

سیاست حمایت قاجاران از والیان اردالن و اقتدار روز افزون آنـان در قلمـرو عثمـانی    

آور دخالت ایـران در   سرسامهاي  هزینهها، در موضوع تصرف شهرزور آسیب پذیر گردید. 

ی ناکـام در اوضاع سیاسی و بین المللی آن روزگـار رخ داد،  هایی کهو دگرگونی شهرزور

در این میان مجبور به پرداخـت  والیان اردالن را سبب شد و  ها  ایران در این برنامه نهایی

  بودند. ها این دخالت هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصاديهزینه

ش.) و محمـود پاشـا،   1219هاي مختلف مانند هیأت عبدالرحمن پاشـا ( تردد هیأت

 ،و علوفـه بـراي آنـان بـود     براي سـپاهیان  تأمین آذوقه ي مکرر که مستلزمها لشکرکشی

پناهندگی مکرر پاشایان بابان به سنندج که هر بار منجر به لشکرکشی براي نصب مجدد 

کـرد کـه تضـعیف     یاي بر والی اردالن تحمیل م بینی نشده هاي پیش شد، هزینه آنان می

  را در پی داشت.بنیه اقتصادي مردم کردستان 

بیماري هاي واگیردار (وبا) نیز هزینـه  وع همچنین افزون بر تلفات نیروي انسانی، شی

هاي اجتماعی و انسانی و اقتصادي حاکم نشین اردالن در شـرایط فـوق را افـزایش مـی     

  داد. 

ضـربات و  به قلمـرو عثمـانی   ها اردالنیي مکرر دولت ایران و ها لشکرکشیاز این رو 

بـه عنـوان تـابع    ناپذیري بر مـردم کردسـتان وارد نمـود. والیـان اردالن      خسارات جبران

حکومت مرکـزي بـه سـبب پیوسـتگی خـاك قلمـرو آنـان بـا شـهرزور و سـلیمانیه، در           

و از آنجـا   حضور داشـتند خارجی قاجارها در قبال امپراتوري عثمانی  هاي سیاست برنامه

ن، بقـا و کنتـرل و   یبنـابرا  ؛شد ها اجرا می هاي ایران از طریق بابان که بخش اعظم برنامه

ن مرزي اردالن امري ضروري و الزم به شـمار  ینش یها به وسیله وال بابانحمایت کامل از 

هـا را از   بابـان  ندیالروم در صدد برآها در قرارداد ارزنهاین امر سبب شد عثمانیرفت.  یم

و والیان مورد اعتماد خود را به جاي آنان در  بگذارندصحنه سیاسی کردستان بابان کنار 

 ي براي ابقاي والیان اردالن نیز نمانـد  ا ند. با این کار، بهانهزساشهرزور و سلیمانیه مستقر 
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بساط حکومت آنان ق. 1284خان در سال  شاهخان دوم، معروف به غالم اهللا مرگ امان و با

رو  برچیده شد و به جاي آنان، شاهزادگان قاجاري به حکومت کردستان رسـیدند. ازایـن  

برنامه و  شهرزور و امارت بابان و نیز حضور بی توان گفت که تسلط ناقص قاجاریان بر می

هـاي   ها در شهرزور، در نهایت به ضـرر حکومـت بـومی و محلـی اردالنـی      افراطی اردالن

  کردستان تمام شد و منجر به انقراض این سلسله محلی گردید.
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  نابع و مآخذم

کـانون  ، تهـران:  خیلب توار»خ اردالنیتار«)، 2536اردالن، خسروبن محمد مصنف ( 

  اردالن. یخانوادگ

ـ ا يهـا  يامپراتـور  یخاندان کرد اردالن در تالق)، 1387ن (یریاردالن، شـ   ران و ی

  ران.یخ ایاردالن، تهران: نشر تار ی، برگردان: مرتضیعثمان

  ل: ئاراس.ین، اربییآ يش: جمال احمدیرای، وخ االکرادیتار)، 2005اردالن، مستوره (

ناصـرآزادپور، سـنندج: چاپخانـه     :حی، به تصحخ اردالنیتار)، 1325ـــــــــــــــــ (

  .یبهرام

ـ ا یخیاسناد و مکاتبات تار ـ ران قاجاری ، بـه اهتمـام: محمدرضـا    2و1) ج1366(ه،ی

  هان.ی،  تهران: کيرینص

انفر یـ د کیح: جمشـ ی، بـه تصـح  خیر التواریاکس)، 1370رزا (یم یقلیاعتضادالسلطنه، عل

  سمن.یتهران: و

ح: دکتر ی، به تصح3، جيخ منتظم ناصریتار)، 1367خان ( دحسناعتمادالسلطنه، محم

  کتاب. يای، تهران: دنیل رضوانیاسماع

ـ خ وجغرافیر االکراد در تـار یس)، 1377، عبدالقادر بن رستم (یبابان  کردسـتان  يای

  .ی، تهران: توکلیچاپ دوم، به اهتمام: محمد رئوف توکل

عباس تـا   لرستان از شاه یاسیخ سیتاران لرستان:یوال)، 1387اهللا، ( ، روحیبهرام 

  ه.ی، تهران: انتشارات حروفرضاشاه

ـ ا یخیو تار یروابط حقوق)، 1364پارسا دوست، منوچهر (  و عـراق   یران، عثمـان ی

  .  ی، تهران: خوارزم)1980-1514(

  .یساولی، برگردان: عباس اقبال، تهران: رانیسفر به ا يها ادداشتی)، 1361تره زل، (

 1ح: ناصـر افشـارفر، ج  یبـه تصـح   ن،یخ ذوالقرنیتار)، 1380اهللا ( ، فضليرازیش يخاور

  یارشاد اسالمتهران: وزارت فرهنگ و

کوشـش:   ، بـه يق االخبار ناصریحقا» خ قاجاریتار«)، 1344، محمدجعفر (یخورموج

  و جم، تهران: زوار.ین خدیحس
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، تهـران:  يرروز منصـو یـ ، بـه کوشـش: ف  هیمـاثر السـلطان  )، 1384، عبـدالرزاق ( یدنبل

  اطالعات.

داهللا یـ ، برگـردان:  2ج خ کرد و کردسـتان، یزبده تار)، 1381ن (یگ، محمد امیب یزک

  روشن اردالن، تهران: توس.

 ی، بـه کوشـش: ماجـد روحـان    3ج ر کـرد، یخ مشاهیتار)، 1369، بابا مـردوخ ( یروحان

  تهران: سروش.

 یالنـ یفخـر گ  یداع ی، برگردان: محمدتق3، جرانیخ ایتار)، 1363(یکس، سرپرسیسا

  کتاب. يایتهران: دن

ح: آقـا محمـدباقر   ی، بـه تصـح  خیناسـخ التـوار  )، 1353الملک ( لسان یتق سپهر، محمد

  .یاسالم يها ی، تهران: کتابفروشيبهبود

مقابله ،خ کردستانیا و تاریدر جغراف يتحفه ناصر)، 1375رزا شکراهللا (ی، میسنندج

  ر.یرکبی، تهران: امیبیاهللا طب ح: حشمتیو تصح

، تهـران: ن  )يکوردستان (کـرد  یخیتار يایجوغراف)، 1378ن  (یالـد  ، جاللیشافع

  والقلم.

ـ م)، 1381، عبدالرحمن و ماموستا هه ژار (يشرافکند  يئـه اردالن: بـه کـورد    يژوی

  ، تهران: نگاه.یخ روحانوش: محمدماجد مردیرای، ورانیکدانه وه وه رگیل

  اب.ی، چاپ چهارم، تهران: زرره سلطنت قاجارران در دویا)، 1384اصغر ( یم، علیشم

  ه.ی، تهران: آتخ کردوکردستانیتار)، 1378ق (ی، صدییزاده بورکه یصف

، تهران: واحد نشر اسناد و دفتـر  1)، ج 1369(یران و عثمانیا یاسیده اسناد سیگز

  وزارت امور خارجه. یالملل نیو ب یاسیمطالعات س

  ، تهران: کارنگ.خ کردستانیرتا)، 1379، محمد (یمردوخ کردستان

  ر.یرکبی، تهران: امران و عراقیا يمسائل مرز)، 1369دخت (ی، آذر میدنیخ فریمشا

، تهـران: کتابخانـه   2، جیران و عثمـان یا یاسیخ روابط سیتارتا]،  یمعتمد، فرهاد  [ب

  نا.یس ابن

  ذ.ین: پان، تهرایونسیم ی، برگردان: ابراهخ معاصر کردیتار)، 1380د (یویمک داول، د
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تهران: ،2، جران در دوره معاصریا یاسیو س یخ اجتماعیتار)، 1366د (ی، سعیسینف

  اد.یبن

  لوفر.ی، تهران: نی، برگردان: محمد قاضکرد و کردستان)، 1366(یلین، واسیتیکین

 يهـا  یفروش ، تهران: کتاب9، جيناصر يروضه الصفا)، 1339خان ( یرزا قلیت، میهدا

  .يروزیام و پیخ

، چـاپ دهـم، تهـران:    رانیا یخ روابط خارجیتار)، 1384، عبدالرضا (ينگ مهدوهوش

  ر.یرکبیام

د یـ ، چاپ دوم، برگردان: وحران در دوره قاجاریخ ایتار)، 1348واتسن، رابرت گرانت (

  ر.یرکبی، تهران: امیمازندران

ـ الظفر در جغراف و مرآت يقه ناصریحد)، 1384اکبـر (  ی، علینگار کردستان عیوقا و  ای

  .ی، تهران: توکلیکوشش: محمدرئوف توکل ، بهخ کردستانیتار
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فصلنامه تاريخ روابط خارجي

سال دوازدهم، شمارة 45 ـ زمستان 1389، صص 24 - 1

روابط حکام اردلان، امارت بابان و مناسبات ايران 


و امپراتوري عثماني در عهد قاجار (1266-1212ق.) (

_______________________ روح الله بهرامي ((

پرستو مظفري (((

چکيده

با تشکيل سلسله صفوي در همجواري با امپراتوري عثماني و بروز اختلافهاي سياسي، مذهبي و سرزميني، از آغاز سده دهم هجري بهتدريج درگيريهاي طولاني ميان دو امپراتوري ايران و عثماني رخ داد که دامنه آن تا عهد قاجاريه کشيده شد. يکي از مهمترين اختلافهاي مرزي ميان ايران و عثماني مسأله حکام شهرزور و سليمانيه يا همان امارت پادشاهي بابان در جوار مرزهاي والينشين اردلان کردستان ايران بود. دولتمردان قاجار که در پي گسترش نفوذ خود در ولايات شرقي امپراتوري عثماني بودند، سعي داشتند با مداخله در امارت نيمهمستقل بابان در خاک عثماني و حمايت از پاشايان بابان و با استفاده از اختلافهاي آنان با دولت عثماني و پاشاي بغداد، به اين مهم دست يابند. واليان اردلان در سرزمين کردستان که در زمان صفويه نقش مهمي در حفظ مرزهاي ايران در اين خطه و در همجواري امارت بابان داشتند، به عنوان تابعي از دولت مرکزي ايران در عهد قاجار، بازوي اجرايي سياستهاي قاجاريه در ارتباط با امارت بابان بودند. اين پژوهش بر آن است تا نقش و جايگاه والينشين اردلان و امارت بابان را در مناسبات ايران و عثماني تبيين نمايد.


واژگان کليدي: قاجاريه، عثماني، اردلان، بابان، مناسبات خارجي.

مقدّمه

با استقرار دولت قاجار در ايران، در ناحيه کردستان و اطراف آن، سلسله بومي ـ محلي اردلان حکمراني داشت. آنان از نيمه دوم سده هفتم تا سده سيزدهم هجري علاوه بر کردستان در مقاطعي از حيات سياسي خويش بر بخشهايي از همدان کرمانشاه و نواحياي از لرستان سلطه داشتند. اردلانها با پذيرش تابعيت حکومت مرکزي، از دوره شاهعباس اول، مانند قدرتي حائل در مرز دو امپراتوري ايران و عثماني منشأ خدمات متعددي براي حکومتهاي ايران، از صفويه تا قاجاريه بودند. عثمانيها که توانسته بودند طي مجادلات خود با صفويان بر حدود سه چهارم مناطق کردنشين سلطه يابند، همواره به کردستان ايران چشم طمع داشتند. ازاينرو براي گسترش نفوذ خود در اين منطقه و برقراري نوعي توازن قوا در برابر قدرت حکام اردلان در کردستان ايران، در ناحيه شهرزور (سليمانيه کنوني) امارت محلي بابان را در سده يازدهم هجري ايجاد کردند. از اين زمان، اين دو حکومت محلي، مانند دو رقيب براي يکديگر بودند و هرکدام به نوعي تابعي از دولت مرکزي خود و مجري سياستهاي داخلي و خارجي آنان بودند؛ لذا اين دو امارت مرزي در مناسبات دو امپراتوري ايران و عثماني نقش مهمي ايفا کردند. اما در پي تغيير سياستهاي دولت عثماني نسبت به امارتهاي محلي، بابانها در آغاز حکومت افشاريه به منظور تداوم قدرت و بقاي حکومت خويش، متمايل به حکومتهاي ايراني شدند. با اوجگيري اين گرايشها در عهد قاجار، اين مسأله به يکي از مهمترين دلايل اختلاف ميان اين دو امپراتوري در اين دوره بدل گشت؛ چراکه قاجارها با حمايت از پاشايان بابان و دخالت در امور داخلي اين امارت، در پي گسترش نفوذ خود در ولايات شرقي امپراتوري عثماني بودند. اين پژوهش علاوه بر بررسي علل گرايش پاشايان بابان به ايران، اهميت و ضرورت اين حکومت محلي را براي قاجارها، چرايي و چگونگي حمايتهاي دولت قاجار از اين امارت و همچنين نقش واليان اردلان و ميزان مشارکت آنان در اجراي برنامههاي دولت قاجار را در اين زمينه، تبيين ميکند.

ايران و عثماني در دوره آقامحمدخان قاجار و فتحعليشاه


آقا محمدخان با وجود لشکرکشيهاي متعدد در طول حيات سياسي و نظامي خود فرصت حمله به خاک عثماني را نيافت. با وجود اين، باب عالي ـ دربار عثماني ـ از تحرکات آقامحمدخان در گرجستان و داغستان بيخبر نبود؛ به خصوص اينکه اخبار ارسالي جاسوسان آنان در داغستان و آذربايجان، حاکي از عزم حمله او به خاک عثماني از خاک ايروان بود. (اسناد و مکاتبات تاريخي قاجاريه،18:1366) عثمانيها با تکيه بر اين گزارشها به دليل مشکلات داخلي خود در درگيري با روسها سعي داشتند حتيالامکان از هرگونه اقدام تحريکآميز در مرزهاي خود با ايران خودداري نمايند، تا اينکه مرگ ناگهاني آقامحمدخان در سال 1211ق. خيال آنان را از هر جهت آسوده نمود. 

در پي جلوس فتحعليشاه تقريباً نزديک به يک دهه روابط صلحآميزي ميان طرفين بر قرار بود. چنانکه فتحعليشاه در آغاز جلوس خود، سفيري را براي اعلام سلطنتش و تبريک جلوس سلطان سليم سوم، روانه استانبول نمود. (همان، :20) با وجود اين، صلح چندان پايدار نماند؛ زيرا اختلاف ديرينه ايران با عثماني بار ديگر منجر به تقابل و رويايي آنان با يکديگر شد. 

عوامل اختلاف ايران و عثماني در دوره قاجار


1- حضور ايلات و عشاير مرزنشين: در خطوط مرزي ايران و عثماني که گاه برخي از آنان بدون توجه به اين خطوط، براي ييلاق و قشلاق وارد خاک ديگري ميشدند، اختلافهاي متعددي ميان دو دولت را باعث ميشد. 

2- مسأله زوّار و حجاج ايران: وجود مشاهد متبرکه در بينالنهرين مانند کربلا و نجف و سامرا و علاقه مردم شيعهمذهب ايراني به زيارت آنان، سالانه خيل عظيمي از مشتاقان را روانه عتبات عاليات مينمود. اختلافهاي مذهبي عمال عثماني با آنان گاهي سبب بروز رفتارهاي نامناسب و اذيت و آزار شيعيان در اين خطه ميشد. دولت ايران بارها در دفاع از حقوق اين زائران و بسياري از ساکنان شيعهمذهب قلمرو عثماني دست به اعتراض زد؛ لذا همواره روابط طرفين به سبب اين اذيت و آزارها تيره ميشد.

3- مسأله سرحدات ايران و عثماني و نامشخص بودن برخي از آنها: در معاهده صلح ذهاب که در سال 1049ق. ميان شاه صفي و سلطان مراد چهارم منعقد شد، از حدود مرزهاي ايران و عثماني به طور مشخص سخن به ميان آمد و حدود مناطق مرزي تعيين شد. با اين حال، اين معاهده نيز به دليل پارهاي نقايص نتوانست مناطق مرزي را به طور دقيق مشخص نمايد (پارسا دوست،47:1364-46) که اين مسأله همواره در دوره قاجار از مسائل اختلافبرانگيز بود. 

4- دخالت ايران در حکومت بابان: مسأله حکام بابان که بر شهرزور و سليمانيه حکمراني داشتند و دخالت ايران در امور داخلي آنان و اختلاف آنان با حاکمنشين بغداد بر سر اين موضوع، يکي از عمدهترين دلايل اختلاف ميان ايران و عثماني در دوران فتحعليشاه و محمدشاه قاجار بود که بارها باعث لشکرکشيهاي مکرر ايران به خاک عثماني شد. (شميم،111:1384) اردلانها در طي اين دوران، به فراخور درگيريهاي ايران با عثماني بر سر مسأله بابان، نقش مهمي با خدمات نظامي خود در اختلافات آنان ايفا نمودند. با توجه به اهميت امارت بابان و والينشين اردلان در روند مناسبات ايران و عثماني، پيش از پرداختن به علت حمايت دولت ايران از حکام بابان، آشنايي با اين امارت محلي ضرورت دارد.

امارت بابان


طايفه بابان، منسوب به طايفه نورالدينيهاي پژدر از کردهاي سوران بودند. جدّ اعلاي آنان، فقيه احمد در سده يازدهم هجري/ هفدهم ميلادي به عزم جهاد با مسيحيان در لشکرکشيهاي عثماني شرکت نمود. (زکي بيگ، 246:1381/ اردلان،59:1387) پس از وي، فرزندش سليمان، معروف به سليمانببه نيز در نبردهاي متعدد عثماني در جبهه غربي و شرقي حضور يافت و به پاس خدمات خويش در اواخر سده مذکور از سوي عثمانيها فرمان امارت يافت. (باباني، 264:1377/ صفيزاده بورکهيي،713:1378) بابانها «در اوايل سده 12ق./ 18م. در تمام مناطق کوهپايهاي شرق راه کفري ـ آلتون پوپرو، واقع در بين رودهاي دياله و زاب کوچک، موقعيت بالايي داشتند و آن اندازه نيرومند شده بودند که با خاندان اردلان دم از همسري ميزدند». (مکداول،87:1380)


ابراهيمپاشا ـ يکي از حکام مقتدر بابان ـ در سال 1202ق./ 1786م. شهري را به افتخار سليمانپاشا ـ حکمران بغداد ـ در غرب شهرزور بنا کرد و نام آن را سليمانيه گذاشت. از آن زمان، مقر حکومت بابانها از قلاچوالان ـ يکي از شهرهاي ايالت شهرزورـ به سليمانيه منتقل گرديد. (روحاني،126:1369) باب عالي به حکام بابان لقب مير داده بود. اما آنان عنوان ديگري چون پاشا را نيز يدک ميکشيدند. پاشايان بابان در برابر استقلال داخلي خود تنها موظف به ياري دادن ترکان عثماني، هنگام مقابله با دشمنانشان و تأمين عليق کافي براي نيروهاي ترکان در عراق بودند. (نيکيتين،252:1366)


تا نيمه اول سده هيجدهم ميلادي بابانها از مهمترين رؤساي محلي وفادار به دولت عثماني به شمار ميآمدند. اما باب عالي که اين زمان سلطه خود را بر بخش وسيعي از کردستان گسترش داده بود، براي حفظ نفوذ خود در مناطق دور از استانبول تغيير رويه داده و درصدد کاهش قدرت امراي محلي برآمد. پاشايان بابان که وابسته به نايبالسلطنه عراق در بغداد بودند، (همانجا) خواه ناخواه از ضعف او در برابر دربار عثماني و تأثير آن بر سرنوشت خود ميهراسيدند. لذا سليمپاشا ـ حاکم بابانـ مقارن تأسيس سلسله افشاريه با شنيدن آوازه اقتدار نادرشاه، درصدد جلب حمايت نيرويي براي تداوم حيات سياسي حکومت موروثي بابان برآمد. (مکداول،87:1380) بدين شکل از اين زمان براي حکومتهاي مرکزي ايران، راه نفوذ به منظور دخالت در امور بابان باز شد.

در دوران حکومت قاجار، دولتمردان اين حکومت به منظور گسترش نفوذ خود در ولايات شرقي امپراتوري عثماني و به سبب وجود اماکن متبرکه و شيعه بودن برخي از ساکنان آن منطقه، در ايجاد تنش و اختلاف در روابط حکام بابان با پاشاي بغداد بيشتر از حکومتهاي پيش از خود رغبت نشان دادند. (نفيسي، 199:1366)

مقارن تأسيس سلسله قاجار، حکومت بابان به عبدالرحمنپاشا رسيد. وي از همان اوايل به دربار ايران تمايل داشت (باباني،126:1377) و در دوره فتحعليشاه، در مشکلات خود با والي بغداد، به دربار ايران متوسل ميشد. پاشايان بابان برای حفظ استقلال خويش از قدرت حکومت قاجار و والي کردستان اردلان در برابر پاشايان بغداد و باب عالي استفاده ميکردند. با اين وصف قاجارها عليرغم نفوذ فراوان بر بابانها و دخالت در امور داخلي حکومت آنان، نتوانستند قدرت خود را در منطقه شهرزور تثبيت کنند. 

عبدالرحمنپاشا بابان و اماناللهخان اول اردلان


در سال 1219ق. عبدالرحمنپاشا در شهرزور و سليمانيه در يک درگيري داخلي با پسر عموي خود خالدپاشاي بابان که مدعي حکومت بود، وي را شکست داده و متواري ساخت. خالدپاشا نيز به عليپاشا ـ حاکم وقت بغداد ـ پناهنده شد. عليپاشا که سابقه عداوت با عبدالرحمنپاشا داشت و از تمايلات او به ايران نيز بياطلاع نبود، سعي کرد تا از اين فرصت براي انتصاب حاکمي متمايل به عثماني در شهرزور و سليمانيه استفاده کند. بدين ترتيب عليپاشا و خالدپاشا به سليمانيه حمله و عبدالرحمنپاشا را بيرون کردند. عبدالرحمنپاشا نيز با پنج هزار نفر عشيره خود به کردستان نزد اماناللهخان اردلان - والي وقت کردستان - پناهنده شد (خاوري،251:1380) و او را واسطه استمداد از فتحعليشاه قاجار کرد. امان الله خان، که قدردان حمايتهاي او از خود بود، برای جلب نظر شاه قاجار رهسپار تهران شد (مردوخ کردستاني،279:1379/  ههژار،223:1381) و در نتیجه فعالیت های وی شاه دستور داد يک سال در صفحات کرمانشاهان و کردستان اتباع و وابستگان عبدالرحمن جابهجا شوند تا سال ديگر، موسم بهار به تهيه اسباب کارزار بپردازند». (باباني،128:1377) عليپاشا در اعتراض به حمايت ايران از عبدالرحمنپاشا، سفير خود احمد چلبيپاشا را روانه ايران نمود. فتحعليشاه بنا به ملاحظه روابط با عثمانیها از موضع خود عدول کرد. (اسناد و مکاتبات تاريخي قاجاريه،51:1366) و سفير خود، ميرزا صادق وقايعنگار را با احمد چلبيپاشا روانه بغداد کرد تا به تفصيل در باب اين موضوع به گفتگو بپردازند. اما عليپاشا خالدپاشا را به ايالت شهرزور گماشت و فرستادهای با پيشکش و هداياي فراوان به دربار ایران گسيل داشت تا دفع الوقت نماید. (خاوري، 251:138) فتحعليشاه در مقابل اماناللهخان و عبدالرحمنپاشا را به دربار فراخواند و پس از خلعت دادن به عبدالرحمن، فرمان حکومت شهرزور و سليمانيه را به وی داد و اماناللهخان را مکلف نمود که او را بر تخت ولايت بابان استقرار دهد. (شافعي،1378 :785-784) اماناللهخان پس از بازگشت به سنندج و جمعآوري نيروهايش به سوي قلمرو بابان حرکت کرد و با اقتدار، عبدالرحمن را به قدرت نشاند و خالدپاشا را متواري ساخت. (هدايت،426:1339) عليپاشا با جمعآوري سيهزار نفر به سمت زهاب واقع در غرب کرمانشاه، پيشروي نمود تا با استفاده از سرگرميهاي ايران در جبهه نبرد با روسها به اشغال اين نواحي بپردازد. وي در آنجا خواهرزاده خود سليمانپاشا کهيا را با پانزدههزار نفر عازم شهرزور نمود تا عبدالرحمنپاشا را از قدرت خلع نمايد. فتحعليشاه نیز فرزند ارشد خود محمدعليميرزاي دولتشاه را «صاحب اختيار حدود عراقين عرب و عجم لقب داد و ايالت کرمانشاهان تا حدود بغداد، از سرحد بصره تا قصبه خرمآباد را به او واگذاشت». (سپهر،157:1353) در این میان سليمانپاشا شهرزور را اشغال کرد و عبدالرحمن ـ امير بابان ـ را به سوی ايران فراري داد. 

فتحعليشاه، نوروزخان ميربار را از آذربايجان روانه مقابله با عليپاشا در ذهاب و  بازپسگیری شهرزور کرد. عليپاشا به شهرزور عقبنشيني و در کنار رود سيروان خيمه زد.

نوروزخان به دستور محمدعليميرزا که اين زمان در کرند مستقر شده بود، از ذهاب تا بعقوبه و از بعقوبه تا مندليج را عرصه قتل و غارت نمود. (نفيسي،201:1360) محمد علی میرزا موظف بود عبدالرحمنپاشا را با کمک فرجاللهخان افشار نسقچيباشي و محمدوليخان قاسملوي افشار و صفيارخان کردبچه و نيروهاي اماناللهخان اردلان، مجدداً بر مسند ولايت مستقر سازند. (خاوري،254:1380) اين نبرد در حالي شکل ميگرفت که ايران و عثماني با تحريک فرانسه به منظور تأمين منافع کوتاهمدت خويش، درصدد مذاکراتي براي ايجاد يک اتحاد سهجانبه بودند. (هوشنگ مهدوي،211:1384)

نبرد جلگه مريوان 1221ق.


در سال 1221ق. نخستين رويارويي مستقيم سپاهيان ايران و عثماني در دوره قاجار در مرزهاي غربي شکل گرفت. اماناللهخان با دههزار نفر از نيروهاي خود در اين جنگ حضور يافت. (مردوخ کردستاني،380:1379) سپاه پاشاي بغداد شکست خورده و عبدالرحمنپاشا بار ديگر به پشتيباني نيروهاي ايراني در ولايت بابان مستقر شد. (شافعي،785:1378) عليپاشا به بغداد گريخت و شيخ جعفر لحساوي ـ از علماي بزرگ نجف ـ را به شفاعت همه اسرا و سليمانپاشا کهيا، نزد محمدعليميرزا فرستاد. (اعتمادالسلطنه، 1483:1367)


محمدعليميرزا اسرا را به احترام شيخجعفر آزاد نمود، اما سليمانپاشا را کت بسته روانه تهران کرد. در اين زمان که شيخ براي شفاعت او روانه تهران شده بود، پاشاي ارزنهالروم ـ يوسفپاشا ـ با فرستادن فيضيمحمود افندي به نزد عباسميرزا، خواهان وساطت نايبالسلطنه در استخلاص سليمانپاشا کهيا شد. (دنبلي، 140:1384) عباسميرزا چون درخواست والي ارزنهالروم را به فتحعليشاه اعلام کرد وی با آن موافقت نمود. (اسناد و مکاتبات تاريخي قاجاريه،61:1366)


بعد از اين پيروزي، اماناللهخان اردلان ـ والي کردستان ـ به رسم هر ساله، در ذيالحجه سال 1222ق. روانه دربار قاجار شد و به پاس خدماتش از فتحعليشاه، فرمان و خلعت نيابت کردستان را به نام فرزند ارشد خود محمدحسنخان دريافت کرد. (اردلان، 201:2005)


رويگرداني عبدالرحمنپاشا بابان از دولت ايران


در سال 1222ق. عليپاشا ـ والي بغداد ـ در يک درگيري داخلي کشته شد و مردم بغداد با حمايت از سليمانپاشا ـ خواهرزاده او ـ وي را به قدرت رساندند. این شرایط اوضاع منطقه را درهم ریخت. (تره زل،65:1361) دربار عثماني از جلوس وي به خاطر گرايشاتي که به ايران داشت، راضي نبود. با وجود اين به دليل مشكلات داخلي خود، در آن برهه با استقرار او بر كرسي حكومت بغداد موافقت نمود، اما حکومتش چندان به طول نينجاميد.

در سال 1224ق. همچون سالهاي گذشته، جمعي از ايلات جاف شهرزور براي ييلاق و استفاده از مراتع کردستان به اطراف مريوان آمدند. اما در مدت سکونت خود به رفتار نامناسب با اهالي دهات و روستاهاي اطراف مريوان ـ که در شمار اتباع اماناللهخان اردلان محسوب ميشدند ـ دست زدند. وي نيز در پاسخ به اعتراض مردم براي تنبيه طايفه جاف، به مريوان لشکر کشيد و آنان را تا شهرزور تعقيب نمود و در بازگشت نيز اطراف شهرزور را مورد قتل و غارت قرار داد. (سنندجي،189:1375)

عبدالرحمن که ظاهراً مترصد فرصتي بود تا خود را از وابستگي به ايران برهاند، اين فقره را دستاويزي نمود. (مصنف،89:2536) لذا در سال 1225ق. زماني که حالتي افندي از سوي باب عالي براي عزل سليمانپاشا کهيا ـ حکمران وابسته به ايران ـ جمعي از پاشايان موصل و کرکوک را به دعوت فراخواند، عبدالرحمنپاشا علناً با پيوستن به جرگه مخالفان سليمانپاشا، مخالفت خود را به دولت ايران نشان داد. (دنبلي، 1384: 200ـ199)


سليمانپاشا ـ حکمران بغداد ـ از دولت ايران طلب استمداد نمود و فتحعليشاه نيز در شعبان1225ق. از يک طرف به والي اردلان، اماناللهخان فرمان داد که به شهرزور لشکرکشي نمايد (مردوخ کردستاني،381:1379/ اردلان، 2005: 203ـ202) و از سوي ديگر ميرزا صادق وقايعنگار را نيز براي رسيدگي به اين موضوع، روانه بغداد کرد. نيروهاي اماناللهخان اردلان هنوز در مريوان بودند، که سليمانپاشا در درگيري با معاندان خود شکست خورده و به ميان گروهي از اعراب متواري شد و به دست ميزبانان نامهربان خود به قتل رسيد. (هدايت،1339 : 470-469) ميرزا صادق وقايعنگار نيز که موفق به رفتن به بغداد نشده بود به تهران بازگشت و تفصيل ماجرا را بيان داشت.

عبدالرحمنپاشا با استفاده از اغتشاشات داخلي عراق عرب و سرکشي در برابر ايران به دو ولايت کوي و حرير حمله کرد و محمود آقا پسر خود را در آنجا حاکم نمود. (اعتضادالسلطنه،123:1370) وي همچنين در نزديکي ذهاب حاکم ولايات درنه و باجلان را خودسرانه عزل نمود. محمدعلي ميرزا اين اقدامات او را برنتابيد و با لشکري مرکب از سپاهيان خود و سپاه اماناللهخان ـ والي اردلان ـ از راه ذهاب در شعبان 1226ق. روانه شهرزور شد. عبدالرحمنپاشا که تاب مقاومت در خود نميديد، دوباره به انقياد محمدعليميرزا دولتشاه گردن نهاد و در حکومت خود ابقا شد. (شافعي،786:1378)


اطاعت دوباره عبدالرحمنپاشا ـ امير بابان ـ از ايران پس از پنج سال، براي بار دوم ايران و عثماني را در تقابل هم قرار داد. اين در حالي بود که عباسميرزا از سال 1225ق. مذاکراتي با والي ارزنهالروم براي اتحاد عليه روسيه آغاز نموده بود. دولت عثماني برای استفاده از اين موقعيت در جلب حمايت ايران علیه روسیه، هيأتي مرکب از عبدالوهابپاشا، حيرتپاشا و شاکرپاشا را برای مذاکره با صدراعظم وقت ايران ـ ميرزا شفيع- روانه ایران کردند(1226ق.). آنان خواستار عدم حمايت ايران از عبدالرحمنپاشا و قطع مداخله در امور امارت بابان و حمايت از عثماني در آخسقه و قارص بودند. (خاوري،324:1380) اما اولياي دولت ايران که حفظ نفوذ خود را در ولايات شرقي عثماني نتيجه دخالت در امور بابان ميديدند، ضمن رد اين درخواست، متذکر شدند که پاشاي سليمانيه و شهرزور بايستي با موافقت ايران تعيين گردد، والي بغداد نسبت به دولت ايران طريق رفق و مدارا پيشه کند، سرحدداران عثماني از اذيت و آزار زوّار ايران خودداري نمايند و ايران و عثماني منافع یکدیگر را در قراردادهاي خود با روسيه در نظر بگيرند. (هدايت،472:1339)

با وجود اين، دو دولت بدون توجه به اين مذاکرات بار ديگر بر سر مسأله بابان در سال 1227ق. در مقابل هم صفآرايي کردند. همانطور که اشاره شد، اعلام مطاوعت دوباره عبدالرحمنپاشا، والي جديد بغداد ـ عبداللهپاشا ـ را که از سوي باب عالي تحريک شده بود، به مقابله با او واداشت که منجر به خلع قدرت عبدالرحمنپاشا گرديد. عبدالرحمنپاشا که اين زمان با والي اردلان کدورتي داشت، مستقيماً به کرمانشاه و نزد محمدعليميرزا پناهنده شد. (سپهر،225:1353) فتحعليشاه که پيشتر از عقد پيمان صلح بخارست در 1226ق./ 1812م. ميان روس و عثماني به جهت در نظر نگرفتن مصالح ايران از سوي عثماني منزجر بود، (هوشنگ مهدوي،221:1384) عزل عبدالرحمنپاشا را دستاويز خود نمود. ازاينرو دستور حمله به خاک عثماني و نصب مجدد عبدالرحمنپاشا را به محمدعليميرزاي دولتشاه داد و قاسمخان قوانلو و فرجاللهخان افشار را نيز به کمک او فرستاد. (اعتمادالسلطنه، 1367: 1505ـ1504)

بدين ترتيب در شعبان 1227ق. نيروهاي ايران از سه طرف به بغداد حمله کردند. يک گروه به فرماندهي دولتشاه که نيروهاي والي اردلان، اماناللهخان را نيز همراه خود داشت، از راه ذهاب حمله نمودند و دو گروه ديگر نيز حمله خود را از راه قزل رباط و قراتپه آغاز کردند. (نفيسي،202:1366)


شايان ذکر است که واليان اردلان در اين لشکرکشيها استقلالي از خود نداشتند و مطيع اوامر دربار بودند؛ زيرا با وجود روابط سرد اماناللهخان اردلان با امير بابان عبدالرحمنپاشا، در اين برهه، عليرغم ميل باطني خود و به دستور دولتشاه، همچنان با سپاه اردلان به منظور تفويض قدرت بابان به عبدالرحمنپاشا شرکت داشت. به هر ترتيب براثر پيشرويهاي سپاه ايران چيزي به فتح بغداد نمانده بود که عبداللهپاشا براي جلوگيري از پيشروي آنها به حيلهاي متوسل شد و شيخ محمد نجفي را شفيع قرار داده و مانع از فتح بغداد شد. محمدعلي ميرزا نيز با قبول شفاعت وي، عبدالرحمن را مجدداً در بابان منصوب کرد و خود به کرمانشاه بازگشت. (اعتضادالسلطنه،125:1370)


در سال 1228ق. /1813م. دولت عثماني براي تحکيم روابط با دولت ايران، يکي از سفراي خود به نام جلالالدين افندي را روانه ايران نمود. (دنبلي،212:1384) وي نيز همانند سفراي قبلي خواستار عدم دخالت ايران در امور امارت بابان، استرداد اموال غارت شده به دست سپاهیان ایران از بغداد بود. دولت ايران در قبال باز پس دادن اموال مذکور، تقاضاي استرداد اموال غارت شده زائران ایران توسط اعراب را داشت و در مورد پاشايان بابان، نیز موضع ایران چنین بود: «چون قبايل بابان در حدود کردستان ييلاق ميکنند و مردم کردستان به اراضي بابان به قشلاق ميروند، اگر پاشايان شهرزور دستنشان کارداران ايران نباشند، اين مخالطت در پايان کار، سبب مخالفت دولتين گردد»؛ (سپهر، 1353: 233 -232) لذا آنان بايستي به «صوابديد امناي دولت ايران منصوب گرديده و وزير بغداد، اوامر سلاطين ايران را مطيع باشند» (خاوري، 325:1380) اين آخرين باري بود که ايران اقدام به نصب عبدالرحمنپاشا نمود و وي تا سال1230ق. که وفات يافت در مقام خود باقي ماند.

رابطه پاشايان بابان پس از عبدالرحمنپاشا با دولت ايران


پس از مرگ عبدالرحمنپاشا، اولياي دولت عثماني، فرمان ولايات بابان، کوي و حرير را به همراه تشریفات رسمی به محمودپاشاي بابان تقديم نمودند. (اسناد و مکاتبات تاريخي قاجاريه، 203:1366) با اين انتصاب که طبق توافق قبلي به تأييد امناي دولت ايران رسيده بود، محمودپاشا پسر عبدالرحمنپاشا رسماً جانشين پدر شد. اما پس از مدتي معلوم شد که محمودپاشا برخلاف پدر، تمايلي به دربار ايران ندارد. به همين دليل در اختلافات داخلي آنان، محمدعليميرزاي دولتشاه از عبداللهپاشا عموي او که مدعي ولايت بابان بود و پس از درگيرياش با محمودپاشا به ايران پناهنده شده بود، حمايت کرد و او را در ولايت بابان به قدرت رساند. (باباني،1377: 144-143) اما وي پس از مدتي وفات يافت و محمودپاشا با جلب نظر دولتمردان قاجار دوباره بر ملک سليمانيه و بر تخت امارت بابان مستقر گرديد.

دولتشاه در سال 1234ق. براي سرکوبي داوودپاشا ـ والي جديد بغداد  که با حمايت خود او بر سر کار آمده بود ـ بار ديگر به آنجا لشکر کشيد. ظاهراً دليل اين لشکرکشي عدم تعهد والي بغداد به توافقات معينشده، پيش از رسيدن به قدرتش بود. محمدعليميرزا پس از مطيع کردن داوودپاشا، (اعتمادالسلطنه، 1542:1367) وي را ملزم ساخت تا قدرت محمودپاشاي بابان را ـ که اين بار تحت حمايت او به قدرت رسيده بود ـ به رسميت بشناسد و سپس به کرمانشاه بازگشت. تا سال 1236ق. که قواي ايران از دو جبهه غربي و شمالي به خاک عثماني لشکرکشي کردند، واقعه ديگري در غرب ايران رخ نداد. در اين سال، محمدعليميرزا دوباره به سبب آنکه محمود پاشاي بابان به اغواي داوودپاشا از دولت ايران رويگردان شده بود، اماناللهخان اردلان و سپاه کردستان را از راه مريوان روانه فتح شهرزور نمود و خود با نيروهاي والي لرستان و اسدخان بختياري از راه اورامان روانه فتح بغداد شد. (مصنف،92:2536)

اماناللهخان در دشمنی با عبدالرحمنپاشا، حوالي شهرزور را غارت نمود، اما نتوانست محمودپاشا را به چنگ آورد. ظاهراً وي از ترس نيروهاي والي اردلان، به کوي و حرير گريخته بود و پس از مدتي حصاري شدن در آنجا به عباسميرزا پناهنده شد. (باباني،144:1377) در اين حال، محمدعليميرزاي دولتشاه نيز در نزديکي بغداد دچار بيماري شد و به شفاعت شيخ موسي نجفي بدون اينکه موفق به فتح بغداد شود، به کرمانشاه بازگشت. اما در نزديکي طاق گرّا، در صفر 1237ق. وفات يافت و فرزندش محمدحسينميرزا از جانب فتحعليشاه جانشين او در کرمانشاه شد. (خورموجي،17:1344) محمودپاشا بعدها با وساطت عباسميرزا دوباره بر کرسي امارت بابان مستقر گشت.

در جبهه شمالي که عباسميرزا نايبالسلطنه فرماندهي سپاه ايران را بر عهده داشت، مهمترين دلايل بروز اختلافات و شکلگيري نبرد عبارت بودند از: تحريک ايلات حيدرانلو و سيبکي ـ که از اتباع دولت ايران بودند ـ توسط پاشاي موش براي استقرار در خاک عثماني؛ کشته شدن صادقبيگ نامي که تحت حمايت عباسميرزا بود و پس از پناهنده شدن به ايران با شرايطي، به عثماني تحويل داده شده بود؛ بدرفتاري با جمعي از زوّار ايراني عتبات عاليات که عدهای از اهل حرم فتحعليشاه نيز جزو آنان بودند. ظاهراً سرحدداران عثماني به بهانه اينکه بخشي از اموال تجار ايراني به خاطر عدم پرداخت حقوق گمرگي در ميان اسباب و اموال اهل حرم پنهان گشته، به تفتيش وسايل آنان پرداخته بودند که اين امر از ديد امناي دولت ايران عملي توهينآميز تلقي ميشد. (سپهر،1353 :317-316)

در اين جبهه عباسميرزا و سپاهيانش موفقيتهاي فراواني کسب نمودند. آنها با استفاده از گرفتاريهاي دولت عثماني در يونان، عربستان، بوسني و هرزگوين و مناطق ديگر، قلاع بايزيد، آبشگرد، ماردين، ملازگرد، بتليس، موش، اخلاط، عادلجواز، ارجيش، خنوس و سراي توپراق قلعه را ضميمه خاک ايران کردند و چهل و هشت عراده توپ به غنيمت گرفتند. (اعتمادالسلطنه، 1367: 1549-1547)

فتحعليشاه با شنيدن اخبار اين فتوحات تصميم گرفت در جبهه غربي اقدام ناتمام دولتشاه را از طريق جانشين او از سر گيرد؛ (نفيسي، 204:1366) لذا به اين منظور جمعي از سرداران خود از جمله عبداللهميرزا حاکم خمسه و ذوالفقارخان سمناني را مأمور کرد تا با حکام محلي آنجا به همراه شاهزاده جوان قاجار ـ محمدحسينميرزا ـ به بغداد لشکرکشي نمايند (اعتمادالسلطنه، 1367: 1548ـ1547). در اين زمان که جمعي از ايلات و طوايف شهرزور از جمله جافها در نواحي اطراف مريوان مجدداً مسبب اذيت و آزار اهالي شده بودند، اماناللهخان اردلان ناچار شد تا نيروهايش را از راه مريوان دوباره به جانب شهرزور گسيل دهد. ظاهراً پاشاي بابان در تحريک اين ايلات و اقدام آنان بيتقصير نبود، اما والي اردلان به سبب وبايي که در ميان لشکريانش افتاد، سريعاً به سنندج بازگشت.
 (مصنف،92:2536/ سنندجي، 1375: 194ـ193/ اردلان، 2005: 215)

بقاياي لشکريان ايران که انديشه فتح بغداد را داشتند به همين دليل و نيز به سبب اقدام دو دولت براي انجام مذاکرات صلحآميز به سرعت بازگشتند.

شايان ذکر است برخي از مورخان بر اين باورند که در حمله ايران به خاک عثماني تحريکات بيگانگان از جمله انگليسيها و روسها بيتأثير نبوده است. فرهادميرزا معتمدالدوله، جنگ مزبور را نتيجه تحريکات انگليسيها ميداند تا عباسميرزا را از توجه به شرق و خراسان بزرگ ـ که در انديشه انفکاکش از ايران بودند ـ منصرف سازند. (معتمد، [بيتا]: 29) با اين حال، نبايد اقدامات روسها را خالي از تأثير دانست. آنچه به آن ميتوان پي برد اينکه بيگانگان به جهت حفظ مصالح خود، سعي در تفرقه انداختن ميان جهان اسلام داشتند و مذاکرات و مباحثات ايران و عثماني نيز در زمينه اتحاد و يگانگي بدون توجه به اين مسأله، همواره در طي اين سالها بينتيجه ماند.


عهدنامه ارزنهالروم اول و تداوم دخالتهاي ايران در امارت بابان


در سال 1238ق. مذاکرات صلح در نتيجه پادرمياني سفير انگليس در دربار عثماني در ارزنهالروم آغاز شد. (مشايخ فريدني،35:1369) محمدعليخان مستوفي آشتياني و رئوفپاشا ـ حاکم ارزنهالروم ـ نمايندگان دولت ایران و عثماني در اين مذاکرات بودند. (اعتمادالسلطنه،1556:1367) به دنبال مذاکرات و کسب توافقات مورد نظر در نوزدهم ذيقعده 1238ق. پيمان ارزنهالروم به امضا رسيد. اين پيمان داراي يک مقدمه، اساس، شروط ضمن قرارداد و هشت ماده بود. (پارسا دوست،58:1364)

در مقدمه اين پيمان ذکرگرديد که در باب مرز دو کشور، حجاج و تجار فراري و نحوه رهايي اسرا و اقامت شخص معين در دربارهاي دو دولت همچنان بر مبناي عهدنامه صلح کردان در سال 1159ق. عمل شود و شرط شد مابين دو کشور، معاملهاي که باعث کدورت شود رخ ندهد و هر آنچه متعلق به خاک عثماني بود که در اثنا يا قبل از جنگ به تصرف دولت ايران درآمده است تا دو ماه پس از تاريخ امضاي اين قرارداد به خاک عثماني برگردد و به نشانه احترام به اين صلح، اسراي طرفين نيز بدون هيچ قيد و شرطي آزاد گردند. يكي از مهمترين مواد اين عهدنامه، ماده نخست آن بود که در مورد کردستان مقرر می کرد که دو دولت در امور داخله يکديگر مداخله نکنند و در مورد مناطقی از جمله محالي که از توجيهات و سنجاقات و کردستان داخل حدودي باشد سبباً من الاسباب وجهاً من الوجه از طرف دولت علّيه ايران مداخله و تجاوز و تعرض در متصرفين سابق و لاحق تصاحب نشود و در حوالي مذکوره اگر از اهالي طرفين به ييلاق و قشلاق عبور نمايند، در باب مرسومات عاديه ييلاقي و قشلاقي و ساير دعاوي که وقوع يابد مابين وکلاي نواب وليعهد ايران و وزير بغداد مخابره نشده، رفع نمايند که باعث کدورت در ميان دولتين نگردد». (سپهر،1353 :342-340)


موارد ديگر عهدنامه به امور حجاج، زوّار و مسافرين اختصاص داشت که دو دولت توافق نمودند مقابله دوستانهاي داشته باشند. در مورد ايلات سرحدي، خصوصاً ايلات حيدرانلو و سيبکي ـ که عامل اختلافات اخير بودند ـ قرار شد که در خاک عثماني سکونت گيرند و عثمانيها نيز متعهد شدند که از تجاوزات آنان به خاک ايران جلوگيري نمايند. (همانجا)

آنچه از فحواي ماده نخست برميآمد، ايران ديگر حق دخالت در امور شهرزور و سليمانيه و امارت بابان را نداشت. اما دولتمردان قاجار نميتوانستند از ايل بابان و امارت آن، که سالها مرکز ثقل سياسي ايران در کردستان و تنها راه نفوذ قاجار در ولايت شرقي بود به راحتي چشمپوشي کنند. از این رو فتحعليشاه در نامهاي به عباسميرزا ضمن تأیید قرارداد انعقاد صلح درباره اين ماده وی را مأمور کرد با باب عالی مذاکره کند.

همانگونه که دولت ایران در باب ايلات حيدرانلو و سيبکي با عثماني از در مسالمت برآمده بود، عثمانيها نيز در مورد بابانها اين گذشت را داشته باشند. (گزيده اسناد سياسي ايران و عثماني، 1369: 144-143) اعتراضات ایران مبني بر تغيير مفاد عهدنامه در مورد حاکميت بابانها به باب عالي اعلام شد. اما در ربيعالآخر 1239ق. باب عالي اين درخواست دولت ايران را رد کرد. با وجود اين، ايران در ارمنستان شرقي آنچه از خاک عثماني را تسخير نموده بود به آنان باز پس داد. ظاهراً علت اين نرمش، جنگي بود که با روسها در حال به وقوع پيوستن بود. (اسناد و مکاتبات تاريخي، 1366: 2/8)

با وجود اين، دربار قاجار همچنان در پي فرصتي بود تا در ايل و امارتنشين بابان دخالتهاي خود را از سر گيرد. لذا وقتي داوودپاشا ـ والي بغداد ـ رفتار نامناسبي با زوّار و حجاج ايراني در پيش گرفت، اين موضوع را دستاويز خود نمود و عباسميرزا به حمايت از محمودپاشاي بابان برخاست. چرا که محمودپاشا چند باري بود كه در درگيريهاي داخلي بابان دست به دامان ايران ميشد و هر بار با پشتيباني و حمايت نايبالسلطنه تقويت ميگرديد تا اينکه در سال 1247ق. وي در يک درگيري داخلي با برادرش سليمان پاشاي بابان با قهر و غلبه از شهرزور و سليمانيه بيرون رانده شد. وي نيز که از حمايت دولت ايران نسبت به خود اطمينان داشت، روانه ايران شد. اين مسأله زمينه را براي منازعات بعدي فراهم ساخت و والي کردستان اردلان به دستور فتحعليشاه آماده حمله به قلمرو عثماني شد.

خسروخان سوم اردلان و مأموريت او در بابان


فتحعليشاه پس از پناهنده شدن محمود پاشاي بابان، خسروخان سوم ـ والي اردلان ـ را که پس از پدرش بر تخت ولايت کردستان اردلان جلوس نموده بود، در سال 1247ق. به دربار فراخواند (وقايعنگار کردستاني،124:1384/ صفيزاده،507:1378) و وي را مأمور انتصاب محمودپاشا بابان در شهرزور کرد.
 وی با نيروهايش و محمودپاشا عازم شهرزور شد. سليمانپاشا به محض ورود نيروهاي والي، متواري گشت و محمود پاشاي بابان به قدرت رسيد. والي اردلان که به نظر قصد حمله به بغداد و فتح آن را داشت به دلیل شیوع بيماري وبا، به سرعت به سنندج بازگشت. (سنندجي، 1375: 204ـ203) اين اولين و آخرين مأموريت والي جوان اردلان از سوي دربار ايران به قلمرو امارت کردستان بابان بود. محمودپاشاي بابان که سالها تحت حمايت عباسميرزا حكمراني ميكرد، پس از مرگ وي در سال 1249ق. از حکومت بابان كنارهگيري كرد و در خانقاهي که محل سادات و مشايخ نقشبنديه بود، گوشهنشيني اختيار کرد و بدين ترتيب، ملک بابان بر سليمانپاشا برادر او مسلم گشت. (باباني،149:1377) در تمامي سالهاي پس از انعقاد عهدنامه ارزنهالروم تا وفات فتحعليشاه در سال 1250ق. برخورد نظامي جدّي ميان دو دولت رخ نداد، اما همواره با نقض برخي از مفاد عهدنامه از سوي طرفين، بساط تيرگي روابط بر پا بود. از آنجا که اين عهدنامه نيز نتوانسته بود تکليف حدود مرزهاي طولاني ايران و عثماني را به طور مشخص روشن کند، همچنان اختلافات مرزي و مسأله زوّار و عتبات و حجاج ايراني و اذيت و آزار آنان و از همه مهمتر مسأله ايل بابان و حکومت امارت نيمهمستقل آنان بر سليمانيه، نمايندگان امپراتوري عثماني و حکومت قاجار را به رفتوآمد و تشکيل جلسات متعدد واداشت. با اين حال، دو طرف هيچ وقت به نتيجهاي قطعي براي حل ريشهاي اين مسائل نرسيدند و دامنه اين اختلاف به دوره محمدشاه قاجار نيز کشانيده شد.

پناهنده شدن محمودپاشا بابان به ايران و شکست رضاقليخان والي اردلان در انتصاب او بر امارت بابان 


محمودپاشا بابان پس از مدتي عزلتنشيني با جلب نظر پاشاي بغداد، حکومت ملک بابان را باری دیگر به دست گرفت. اما هنوز يک سال از حکومتش نگذشته بود که بر کنار شد و يکي از اقوام او به نام احمدپاشا از سوي عليرضاپاشا ـ والي بغداد ـ به حکومت بابان منصوب شد. (همان: 156)

محمودپاشا نيز بلافاصله با جمعي از نزديکان خود که حدود هزار نفر بودند، روانه ايران شد و نزد رضاقليخان ـ والي وقت اردلان ـ پناهنده شد. (همانجا) رضاقليخان پاشاي بابان را در سال 1257ق. با خود به تهران برد تا در مورد استقرار او در شهرزور از دربار كسب تكليف كند. دربار قاجار با استقبال از محمودپاشا، والي را مكلف به نصب مجدد او بر كرسي بابان كرد. رضاقليخان اردلان در بازگشت به سنندج عازم شهرزور و سليمانيه شد. درست در اين زمان، حکومت محلي اردلان در آتش نفاق و اختلافات داخلي ميسوخت. واليه مادر رضاقليخان والي جوان و ميرزا هدايتالله ـ وزير دستگاه اردلان ـ از مهمترين مخالفان والي جوان اردلان بودند. (اردلان، 1325: 187ـ186)

در هنگام سفر رضاقليخان به تهران، دامنه اختلافات داخلي آنان عميقتر شد. وزير بيتدبير اردلان با آگاهي از انديشه والي در مورد خويش و نزديكانش، بر آن شد تا با طرح نقشهاي، مأموريت والي را به شکست بکشاند. براي اين منظور، وي جمعي از مردان زبده فوج کردستان را به سرکردگي اماناللهبيگ وکيل همراه محمودپاشا روانه سليمانيه کرد و خود با والي و جمعي از نزديکانش در جلگه مريوان خيمه زدند. او که پيشتر با عبداللهپاشا حاکم وقت بابان - اين زمان احمدپاشا هنوز به محل مأموريت خود نيامده و عبداللهپاشا به نيابت از وي، امور را اداره ميکرد- تباني نموده بود، به واسطه جاسوسان خويش به او اطلاع داد که لشکر والي از جنگجويان ماهر خالي شده و خود او نيز مشغول عيش و نوش است. عبداللهپاشا، با استفاده از اين فرصت به سپاه اردلان شبيخون زد و رضاقليخان و سپاهش را به هزیمت دادند. (وقايعنگار کردستاني، 1384: 125/ مردوخ کردستاني،394:1379) از آنسو، لشکر ديگر خان اردلان که به سليمانيه رفته بود، با نهب و غارت اطراف، موفق به نصب محمود پاشاي بابان شد. اما خبر شکست و فرار والي، آن سپاه را نيز متلاشي و مجبور به بازگشت کرد. (اردلان، 190:1325)

رضاقليخان در بازگشت براي عذر تقصير، نماينده خود، ميرزا عبدالمجيد نامي را روانه دربار قاجارکرد. از آنجا که پيشتر مادرش ـ واليه ـ براي شرح ماجرا به دربار فراخوانده شده بود، به خوبي درباريان را عليه والي تحريک کرده بود؛ به طوري که به محض ورود ميرزا عبدالمجيد، محمدشاه دستور قتل وي و عزل والي را صادر کرد. (سنندجي، 1375: 223ـ222)

حمله رضاقليخان والي اردلان به سليمانيه به حکم شاهنشاه غازي ـ محمدشاه ـ مورد اعتراض سفير عثماني در ايران قرار گرفت و وي به بهانه اين تجاوز، درصدد برآمد خاک ايران را ترک نمايد. (اسناد و مکاتبات تاريخي قاجاريه، 1366: 2/19) محمدشاه قاجار که تا اين زمان به دلايلي، رابطه مناسبي با باب عالي نداشت، در پي اين شکست، عزم خود را براي حمله به خاک عثماني جزم کرد. (واتسن،313:1348) نکته مهم اينکه اين تصميم، دلايل ديگري چون تداوم اذيت و آزار حجاج و زوّار ايراني از سوي عمال عثماني در طي دوران حکومت محمدشاه، حمله والي بغداد ـ عليرضاپاشا ـ به محمره (خرمشهر) در 1253ق. و قتل و غارت آنجا، تجاوز ايلات و عشاير سرحدي و ضبط اموال تجار و بازرگانان ايران را نيز داشت. بدين ترتيب محمدشاه در سال1259ق. همدان را مرکز عمليات خود قرار داد و فرماندهي اين سپاه را به برادر خود بهمنميرزا داد. اما وساطت سفراي روس و انگليس (سايکس،486:1363) که براي حفظ منافع خود نميخواستند وضع موجود ايران و عثماني به هم بخورد، مانع از اين لشکرکشي شد و آنان تا آنجا پيش رفتند که طرفين را براي انجام مذاکرات و برقراري صلح آماده کردند. (مشايخ فريدني، 1369: 45)


عهدنامه ارزنهالروم دوم و پيامدهاي آن


در ربيعالثاني 1259ق. کميسيوني مرکب از نمايندگان دولت ايران، عثماني و سفراي روس و انگليس در ارزنهالروم تشکيل شد و در نتيجه اين مذاکرات که چهار سال به طول انجاميد، عهدنامه ارزنهالروم دوم در جماديالثاني 1263ق. در 9 ماده منعقد شد. در اين معاهده که جامعترين قرارداد بین دو دولت تا آن زمان بود، براي رفع اختلافات ميان طرفين در مورد مسائلي از جمله وضعيت کردستان، ابهامات مرزي مسأله زوّار و حجاج ايراني و مسأله بازرگانان، راهکارهايي ارائه شد. (همان: 156)


در مورد حاکميت شهرزور، سليمانيه و ايل بابان و امارت نيمهمستقل آنان که سالها از مسائل بحث برانگيز ايران و عثماني در طي دوره قاجار بود، بر اساس ماده دوم اين عهدنامه مقرر شد ايران از هرگونه ادعا در مورد شهرزور و سليمانيه چشمپوشي کند. (اعتمادالسلطنه، 1367: 1681/ گزيده اسناد سياسي، 1369: 31ـ30) اين مسأله پيامدهاي متعددي براي قاجارها و حكومت محلي بابان و همچنين والينشين اردلان در ايران در پي داشت. نخست آنکه: ايران با چشمپوشي از دخالت در امور شهرزور و سليمانيه براي هميشه نفوذ خود را در بينالنهرين از دست داد. دوم آنکه بابانها نيز بزرگترين حامي خود را در برابر باب عالي از دست دادند و به زودي اسباب عزل کامل آنها فراهم آمد.

 حمايت ايران از اين حاکمنشين تا آنجا مهم بود که هنوز دو سال از انعقاد عهدنامه ارزنهالروم نگذشته بود که در سال 1266ق. باب عالي بساط حکومت آنان را برچيد. اختلافات داخلي، دورويي و تقابل برخي از حکام بابان در برابر ايران و عثماني و ضعف دروني اين حکومت از جمله دلايل ديگر انقراض آنان بود.

مؤلف سيرالاکراد ـ از اعقاب این خاندان ـ اشاره دارد که: «چون در سنه 1265ق. عبدالکريمپاشا از دولت عثماني به ايالت عراق عرب نامزد گشت، چون يکي از رسومات و قواعد تنظيمات دولتي، رفع خانوادههاي قديم از هر مملکتي است، لاجرم توقف حاکم بابان را نيز خارج از قانون ميدانستند؛ در نهان به عبدالکريمپاشا سپردند که اگر بتوانند حاکم بابان را از ميان بردارد و حاکمي از غير بگذارد». (باباني، 1377: 169)

نتيجه


حکومت محلي اردلان کردستان از دوره صفويه به سبب شرايط سوقالجيشي خاص قلمرو خود به عنوان نيروي حائل در تلاقي دو امپراتوري ايران و عثماني قرار گرفته بود. لذا در دوره قاجارها نيز به سبب تداوم درگيريهاي ايران و عثماني و شرکت آنان در برخي از اين اختلافات، اين مقام و موقعيت خود را همچنان حفظ نمود.

قاجارها به سبب وجود اماکن متبرکه و دفاع از جماعت شيعهمذهب آنجا، حمايت از حکام بابان در برابر نايبالسلطنه بغداد را حربه مناسبي براي گسترش نفوذ خود در بین النهرین ميدانستند.

در تمام دوره قاجار، همواره از امارتنشين بابان حمايت ميشد و خاندان اردلان واسطه برقراری این کمک ها بودند.

سیاست حمایت قاجاران از والیان اردلان و اقتدار روز افزون آنان در قلمرو عثمانی ها، در موضوع تصرف شهرزور آسیب پذیر گردید. هزينههاي سرسامآور دخالت ايران در شهرزور و دگرگونیهایی که در اوضاع سیاسی و بین المللی آن روزگار رخ داد، ناکامي نهايي ايران در اين برنامهها را سبب شد و واليان اردلان در این میان مجبور به پرداخت هزينههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اين دخالتها بودند. 

تردد هیأتهای مختلف مانند هیأت عبدالرحمن پاشا (1219ش.) و محمود پاشا، لشکرکشيهای مکرر که مستلزم تأمين آذوقه براي سپاهيان و علوفه براي آنان بود، پناهندگي مکرر پاشايان بابان به سنندج که هر بار منجر به لشکرکشي براي نصب مجدد آنان ميشد، هزينههاي پيشبيني نشدهاي بر والي اردلان تحميل ميکرد که تضعيف بنيه اقتصادي مردم كردستان را در پی داشت.

همچنین افزون بر تلفات نیروی انسانی، شیوع بیماری های واگیردار (وبا) نیز هزینه های اجتماعی و انسانی و اقتصادی حاکم نشین اردلان در شرایط فوق را افزایش می داد. 


از این رو لشکرکشيهای مکرر دولت ایران و اردلانيها به قلمرو عثمانی ضربات و خسارات جبرانناپذيري بر مردم کردستان وارد نمود. واليان اردلان به عنوان تابع حکومت مرکزي به سبب پيوستگي خاک قلمرو آنان با شهرزور و سليمانيه، در برنامههاي سياست خارجي قاجارها در قبال امپراتوري عثماني حضور داشتند و از آنجا که بخش اعظم برنامههاي ايران از طريق بابانها اجرا ميشد؛ بنابراين، بقا و کنترل و حمايت کامل از بابانها به وسيله والينشين مرزي اردلان امري ضروري و لازم به شمار ميرفت. این امر سبب شد عثمانیها در قرارداد ارزنهالروم در صدد برآیند بابانها را از صحنه سياسي کردستان بابان کنار بگذارند و واليان مورد اعتماد خود را به جاي آنان در شهرزور و سليمانيه مستقر سازند. با اين کار، بهانهاي براي ابقاي واليان اردلان نيز نماند و با مرگ اماناللهخان دوم، معروف به غلامشاهخان در سال 1284ق. بساط حکومت آنان برچيده شد و به جاي آنان، شاهزادگان قاجاري به حکومت کردستان رسيدند. ازاينرو ميتوان گفت که تسلط ناقص قاجاريان بر شهرزور و امارت بابان و نيز حضور بيبرنامه و افراطي اردلانها در شهرزور، در نهايت به ضرر حکومت بومي و محلي اردلانيهاي کردستان تمام شد و منجر به انقراض اين سلسله محلي گرديد.
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