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 چکیده  
م. در نابسامانی اوضاع  19 / .ق 13 ۀآغا سرکردۀ ایل منگور بود که در سدحمزه

و   حکّام قاجاریاقتصادی و سیاسی ایران در عصر ناصری و نارضایتی مردم ُکرد از  
در  ،زمانزد. هم فشارهای مالیاتی، شورشی را در میان ایالت و قبایل ُکرد دامن

علیه  ،هنقشبندیّ ۀفرق از شیوخ شمدینانیعبیداهلل  شیخ رهبری عثمانی نیز ُکردها به
ای، کردند. این دو با استفاده از عقاید مذهبی و فرقه شاه شورشحکومت ناصرالدین

از ایالت ُکرد، شهرهای مرزی ایران و عثمانی را مورد لشکری عظیم  گردآوردنبا 
و شمار زیادی از مردم را از دَم تیغ گذراندند. هدف این مقاله،   قراردادندتاز  وتاخت 

تحلیلی، بررسی و تحلیل دو شورش  _  شناسی و روش توصیفیبا رویکرد جامعه
با فرمان  ،ک قیاماح تبدیل این دو شورش به یعنوان طرّآغا بهمزبور و نقش حمزه

آغا که حمزه  دهدمی پژوهش نشان  هایهجهاد مذهبی از نوع ناسیونالیستی است. یافت
در برانگیختن شیخ به یک قیام مذهبی علیه حکومت ناصری  را منگور نقش اصلی
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 مقدمه
تی بسیار پردامنه است. این کشور های قومی و هویّها و مخالفتپیشینۀ حرکت ،در ایران

. اندقرارگرفتهیک در جغرافیایی خاص  ای از اقوام مختلف دارد که هرالگوی پیچیده
که در چهارچوبی با مرزهای  ع جغرافیای فرهنگی شدههمین امر سبب ایجاد نوعی تنوّ

این اقوام در تاریخ ایران، گاه منازعاتی نیز  . برخالف همدلیِشده استسیاسی گنجانده 
. یکی از این منازعات پُرتنش، یافته است وجود آمده که در پایان با تنش و بحران خاتمهبه

دلیل نوع هه بهمواریکی از ایالت کردستان است. کُردها    ۀآغا منگور، سرکردشورش حمزه
اند. آنان بارها کرده را در اشکال مختلف تجربه اجتماعی فقر فرهنگی و مکان زندگی، و
 ۀمورد سوءاستفادام شهرها، و یا حکّسای ایالت ؤر تعدادی از طلبیِفرصتدلیل به

ایل منگور م.  19 /.ق 13 ۀدر سد .اندقرارگرفتهیا خارجی  های وقت داخلی وحکومت
 -1896 /.ق 1264-1313 )حک شاه قاجارعلیه حکومت ناصرالدین ،آغازهرهبری حمبه

علیه شورش  سبب عداوت وبه ،ازاینپیش ،آغادست به شورش زد. حمزه ،(.م 1848
رهبری ایل  شت وو پس از رهایی، به ایران بازگا .زندانی آنان بود ،عثمانیامپراطوری 

ه و درگیرشدن با حاکم دشمنی دیرینه با قاجاریّسبب به چنینهم ؛ددار شرا عهدهمنگور 
 .کردعلیه حکومت ایران شورش )مهاباد(،  ساوجبالغ

شیخ شیخ عبیداهلل شمدینانی، در عثمانی نیز  ،زمان با شورش منگورهای ایرانیهم
با هدف گسترش نفوذ  شیخبه مخالفت با حکومت ایران پرداخت.  ،هطریقت نقشبندیّ

منگورها و پیوستن و بپیوندند. ا خود و برای اتحاد قبایل کُرد، از آنان دعوت کرد که به
حاد وسیع میان ُکردهای ایران و مات یک اتّ مقدّ  ،عبیداهلل شیخشورش به حدانشان متّ

رهبری که    یقیامت ُکردی شد.  ساز یک قیام با هویّحاد، زمینهاّتاین    .کرد عثمانی را فراهم
شد و تدبیرگر سیاسی و نظامی آن نیز  دارعهدهعبیداهلل  شیخاجتماعی آن را  _  مذهبی
ایالت  میان اقوام و نوعی احساسات ناسیونالیستی را دررهبران این قیام،  .آغا بودحمزه

 .دهند نام خود تشکیلای مستقل بهوسیله ترغیب شدند تا منطقهآنان بدین.  ندرد برانگیختکُ
 عبیداهلل شیخ گیری از حرکتمنگور در بهره آغاحمزه بررسی نقش ،مقالهاین  هدف
تحلیل  ،شاه قاجاردهی به یک قیام ُکردی علیه حکومت ناصرالدینسامان ،شمدینانی

و روند   ،های فردی و اجتماعی رهبران این دو قیام و پیامدهای رفتار آنان بر یکدیگرکنش
آغا منگور چه نقشی در تغییر است که حمزه تحقیقْ آن ، پرسش اینبنابراین ؛قیام است

ه دادن آن به رویارویی با حکومت قاجاریّ عبیداهلل شمدینانی و جهت ت قیام شیخماهیّ
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آغا در برانگیختن شیخ یک این نکته تأکید دارد که حمزه پژوهش بر ۀ؟ فرضیداشته است
صدور حکم جهاد علیه حکومت وقت  ،هبیثات مذ گیری از تشبّطریقت مذهبی به بهره

گذاری حکومتی ُکردی، نقش پایه  برایت شورش به حرکتی اجتماعی  قاجار و تغییر ماهیّ
ق تحقّ هرگز    ایجاد حکومت مستقل ُکردی  یعنی  هرچند که این هدف،  ؛داشته استری  مؤثّ

، مرحلۀ بررسیای و در  کتابخانهروش  گردآوری اطالعات به  ۀنیافت. این پژوهش در مرحل
 .شده استتحلیلی انجام  ی ـروش توصیفبه

 پیشینه پژوهش

های تاریخی در برخی از نوشته  ،عبیداهلل شمدینانی  آغا منگور و شیخشورش حمزه  ۀدربار
های از پژوهش .شده است دهدا دست صورت روایی، گزارشی بهدر مورد کُردها، به

شمار اثری تازه به ،کرده و در این زمینه عبیداهلل را بررسی که بیشتر قیام شیخ یجدید
»استعمار  ۀ( در مقال1389) نادر پروین :کرد به موارد زیر اشارهتوان می نیز روندمی

. پرداخته استعبیداهلل نیز  به شورش شیخ ،انگلستان و شورش کُردها در دوره معاصر«
را موضوع  م شیخ عبیداهلل شمدینانیقیا (1393) ( و محمد کلهر1391) کیومرث فیضی

، با 1880قیام کُرد در سال ( در کتاب 2017) اند. جلیل جلیلتألیفات خود قرار داده
. اسداهلل زاغیان و پرداخته استرویکرد جدید به بررسی عقاید ناسیونالیستی در این قیام 

آذربایجان را در خود، عملکرد دولت مرکزی و حاکمان محلی    ۀدر مقال1(1397) همکاران
به هیچ اثری  تا به امروز حال بااین؛ اندکرده عبیداهلل، بررسی رویارویی با شورش شیخ

 رو،ۀ پیش . مقالنکرده است و در کنار شیخ اشارهامنگور و اثرات حضور  آغانقش حمزه
شورش منگور در کنار شیخ و تغییر روند    آغاها، تأثیر حضور حمزهمتفاوت از دیگر نوشته

 بارهدراینای  های نوآورانهکه از جنبه  کرده است شناسی بررسیبه قیام را با رویکرد جامعه
 برخوردار است. 

 تعریف مفاهیم
که درحالی ؛شدبه هر اعتراض یا ناآرامی با کلمۀ شورش اشاره می ،در متون گذشته

کننده در آن، تشرک شود که افرادِ می های اجتماعی اطالقاز کنش ینوعبهاعتراضات 
خروش  اند. آغاز یک شورش، بهرسیده نظر فاقاّت جامعه داشته و به ساختار مشابهی در
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 Insurgencyدر معنای    فرهنگ علوم سیاسی  است.برای اعتراض  ر  متأثّ  درآمدن یک گروهِ
حد  )مثل حکومت( که به لضد یک سازمان متشکّطغیان بر : »شورش و آورده است
... این اصطالح معمواًل  نشده استعنوان حالت جنگی شناخته نرسیده و بهجنگ منظم 

به  رود که نسبتمی کار یک قیام ناموفق در برابر قدرت حاکمه به برای اشاره به
Rebellion    »(. 128-129:  1366)آقابخشی،   نیز از وسعت و نظم کمتری برخوردار است

یک  یافته یا مقاومت گسترده در برابر قدرتِامرا قیام مسلح و نظ Rebellionهمان اثر، 
رسد. نمی موفقیت انجامد و یا حداقل بهکه به شکست می ؛ قیامیکرده استمعنا  دولت

-(. از منظر دانش جامعه218)همان:   در برابر آن، انقالب بر یک شورش موفق داللت دارد
مقطعی و بدون برنامه یا واکنش در مقابل یک  یک حرکت معنای ناسی، شورش بهش

 ،مردم در سطح شهرها  برنامه و گروهیِآمیزِ بیهایِ اعتراضحرکت است. به اغلب حرکت
 آنکهبی  ؛بیشتر ایجاد تغییرات است  هاآن( که هدف  6:  1377)گر،   شودمی شورش اطالق

  باشند. جایگزینی برای نظام سیاسی مستقر داشته
د. نگیرمی ای در میان یک قشر از جامعه، شکلها از بروز نارضایتی لحظهبیشتر شورش

بسیار محدود و بسته است.  پس ؛دنبال یک خواست اجتماعی است این رویداد بیشتر به
پذیرش، الگویی مناسب با عدمصورت  پذیرد. درآن خواسته را می ،گاه حکومت وقت

ممکن است موجب ایجاد  شورشْ  .کندتوافقی دوطرفه ارائه می صورتبهآن خواسته را 
های ولی ساختار و ارزش  ،ها، رهبری و نهادهای سیاسی جامعه شودتغییراتی در سیاست

تواند مقدمۀ جنبش، قیام، سازد. شورش میمسلّط سیاسی و اجتماعی را دگرگون نمی
 و یا هر حرکت اجتماعی دیگر باشد. انقالب

 مبنای نظری پژوهش
است از »تبدیل یک  مرکزی این پژوهش، بیان یک تئوری اجتماعی است که عبارت داّل

عادت در میان   نوعیبهمدیریت مناسب،  دلیل عدم  کنش فردی به رفتاری اجتماعی« که به
 آغا به شیخپس از پیوستن حمزه که کنده بیان میبود. این نظریّ جامعۀ ُکرد تبدیل شده

این، وجه  بر افزون  ؛بوده استآغا منگور  عهدۀ حمزه  عبیداهلل، رهبری نظامی قیام ُکردها بر
پوشانی، بر هم  زمان و کوچک قومی، افزونهای همآن است که شورش  مهم این تئوری بر

 نیبد کند؛ممکن است جایگاه رهبران تغییر  ،ل یکدیگر باشند. در این راهتوانند مکمّمی
گرفتن  ها ممکن است با قرارشود. جنبشیک یا دو شورش تبدیل به جنبش می ،بیترت 
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 ، یک گروه  از سوی  تواندهای یک قیام را بیابند. البته قیام نمیویژگی  ،در شرایطی مناسب
و سبب  قرارگرفتهیگر ها در کنار یکدها و گروهگیرد. تشکّلبریزی شده و شکل برنامه

ات شوند. هر گروه براساس مقتضیّالت اجتماعی میتحوّ ،نتیجه ایجاد یک قیام و در
دست به حرکت اجتماعی و سیاسی   ،تاریخی و متناسب با قوانین موجود در جامعۀ خود

دارند، ولی برای رسیدن به هدف گام برمی همدر کنار  ،زند. آنان در طی مسیرمی
ها را کم نقاط مهم اختالف میان گروهصحیح، کم ریزیِگرفتن هدف بدون برنامهنظردر

 شود. مدت نمایان میهای کوتاه یا بلنددر نتیجه، عوامل شکست یا پیروزی  ؛شودسبب می

 پروری عثمانی  کُردها و استراتژی شیخ
ی، ( در عثمان.ق 1293-1326 /.م 1876 -1909) با سلطنت سلطان عبدالحمید دوم

الدین اسدآبادی رات سیدجمال و که از تفکّا )اّتحاد دنیای اسالم( اسالمیسمسیاست پان
حاد مسلمانان در اصل نوعی اتّ   (، گسترش یافت. این سیاستْ 169:  1383)یاقی،   ر بودمتأثّ

ن بودند، ولی تسنّدر مقابل غیرمسلمانان بود. با آنکه کُردها مانند سالطین عثمانی اهل
راحتی وجود داشت. به بین ایشان اوت در شاخۀ مذهبی، امکان ایجاد تضاددلیل تفبه

بودند،  عنوان فقه رسمی مملکت پذیرفتهها، »در سدۀ شانزدهم، فقه حنفی را بهعثمانی
(. ناهمسازگری 55: 1383داول، )مک بودند «چنان پیرو شافعی ماندهمکُردها ه آنکهحال 

داد. ها کاهش میدادن طریقت امپراطوری عثمانی با ایجاد و بسطاین تفاوت مذهبی را 
. این امر نددارای جایگاه خاصی بود ،یام در میان ُکردهاال های مذهبی از قدیمطریقت

جایی با جابه ،یافت. در امپراطوری عثمانیای افزایش میتی و قبیلهدلیل زندگی سنّبه
شد. حکومت عثمانی با بسط تر میپررنگسلطان، طریقتی حذف و نقش طریقت دیگر 

های سیاسی و اجتماعی به آنان، توانایی کنترل اقوامی مانند ها و اعطای آزادیطریقت
 ها اجازۀ ورود به سیاست را نیز داشتند.گرفت. در عثمانی، طریقتمی دست کُردها را به

یوخ گسترش ش وسیلۀبهها که سالطین عثمانی با سیاست مذهبی و اشاعۀ طریقت
 کردند.با کُردها مدارا می ،افتیمی

پس از غلبۀ  ؛ها را جانشین امرای ُکردها کردنداین، آنان شیوخ طریقت بر افزون
ومرج بر نظمی و هرج، بیشدن امارات محلی ُکردها و برچیده عثمانی بر امرای محلی

کُرد را نظم و  ۀتوانستند جامعنیروهایی بودند که می ازجملهکردستان چیره شد و شیوخ 
ر ُکرد به پُ ۀتمایل جامع ۀگرفتنشان نشانظهور شیوخ و قدرت ،در واقع ؛سامان بخشند
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م.  1850های  در سال   ،کردن شکافی بود که سقوط امرا پدید آورده بود. در چنین وضعیتی
(. در سلطنت 12: 1396گشا، ره)چه کنند، برزنجه و بارزان ظهور می1شیوخ شمدینان

حاد مسلمانان، ُکردها جایگاه بهتری یافتند. افکار سلطان عبدالحمید و جریان اتّ 
ت شد. کُردها دلیل محرومیّخوبی کنترل میبه ،ناسیونالیستی ُکردها در دوران عبدالحمید

را  دانستند که فرمان سلطان عبدالحمیدمنصبانی میو مشکالت خود را از سوی صاحب
-ای با کُردها رفتار میگونه(. عبدالحمید به146:  1372)کندال و دیگران،   کردنداجرا نمی

ها و سایر اقوام میان مسیحیان، عرب ،از طرفی ؛دانستندو را حامی خود میارد که آنان ک
زیرا شیوخ اهل  ؛تحت نفوذ دولت عثمانی، کُردها از اعتبار بیشتری برخوردار بودند

سالطین عثمانی بودند. شیوخ کُردِ عثمانی در بین کُردهای ایران نیز  مورداحترام طریقتْ
ایران   بین  د آسان کُردهاچنین تردّه و همنفوذ داشتند. عالقۀ قبایل کُرد به طریقت نقشبندیّ

های سالطین عثمانی، شد. با تمام ظاهرسازیمی از دالیل مهم این نفوذ شمرده  ،و عثمانی
 شد.ُکردها میمندی رضایتحکومتی مانع از  باز اشتباهات

سیزدهم هجری/  ۀهای ناسیونالیستی ُکردها در امپراطوری عثمانی در سدجنبش
بود. اقدامات سالطین عثمانی برای سرکوبی مخالفان عمومًا  یافته بسط ،نوزدهم میالدی

ژه ویبه ،هاگرفت. حکومت عثمانی از مشایخ طریقتبا همراهی شیوخ صورت می
دلیل اعتقادات شیوخ به گرفتنِ کار . این نوع بهکردمی در امور دولتی استفاده ،هنقشبندیّ

های ه در خیزشحضور و یا مشارکت طریقت نقشبندیّ  رایج در این فرقه بود.  سهل و آسانِ
نوعی مُبّلغ جایگاه سلطان بودند. به شیوخْگردد. اجتماعی به اصول این طریقت بازمی

جرا ال و امری الزماکرد، عمالً اطاعت  هنگامی که عبدالحمید دوم از لقب خلیفه استفاده
های انگلستان به اندازیات مرزی و دستجنگ روسیه و عثمانی در سرحدّ  شد.ی میتلقّ

شکلی از حکومت اسالمی با شعار وحدت میان  تا به کردعثمانی، عبدالحمید را وادار 
با استفاده از لقب خلیفه، تمام تالش خود را جهت  ،همین دلیلبه ؛دمسلمانان استفاده کن

 
در کشور ترکیه واقع شده و خاستگاه یک سلسله شمذینان یا شمدینان نام محلی از کردستان است که  .1

  ، ها مشایخ آنۀ  گردد و سرسلسلخاندان شمدینان به خلفای عباسی برمی   ۀمشایخ و رجال نامی است. ریش 
  ، نام خود و به کردجا محلی را آباد آنو الدین نامی بود که به کردستان شمالی مهاجرت شیخ شمس

ترین شخصیت در این خاندان،  همین نام معروف شد. برجستههب ، الدین یا شمذین نهاد و بعدهاشمس
گذاری صوفیه در کردستان را به او نسبت  شیخ عبدالقادر گیالنی معروف به »حضرت غوث« است که بنیان

 (.  545/ 3: 1382»شیوا«،  )مردوخ روحانی دهندمی
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سیاست سلطان عبدالحمید برای  (.165-166: 1383)یاقی،  کار گرفت مقابله با غرب به
توانست در ایران در این امر نمی  پس  ؛ع نبودتشیّ  حاد با اهلشامل حال اتّ   ،حاد مسلماناناتّ 

زیرا  ؛حادیه باشندتوانستند عضوی از این اّتاما ُکردهای ایران می ،کنار عثمانی قرار گیرد
استفاده از لقب خلیفه و ارتباطِ میانِ سلطان و شیوخ   اشتراکاتی در میان آنان وجود داشت.

 جهاد را در میان مسلمانان عثمانی علیه کفار روسیه شکل داد.  ۀاهل طریقت، اندیش
های سیاسی و اقتصادی ایی و قداست را با پشتوانهها، پارسدر این دوره، شیوخ طریقت

کردند. شیوخ با ثروتی جایگاه مهمی کسب می  ،کردند و در میان زائران و مریدانهمراه می
های حاکم و نظارت بر که از طریق دریافت هدایای گوناگون زائران و وصلت با خاندان

ک.  )ر. کردندتثبیت میاندوختند، موقعیت خویش را در میان مریدان موقوفات می
مستقل های نیمه(. سرکوب امیرنشین117:  1383داول،  ؛ مک354-355:  1384سن،  برویین

پای قبایل که از قید حکم امرا رهایی های رؤسای خردهعثمانی، به کشمکش از سوی
 ،از سویی  ؛یافته بودند، دامن زد و دولت عثمانی قادر به اعمال اقتدار حکومت مرکزی نبود

های اروپایی و عربی مواجه شده بود این دولت با مشکالتی در آناتولی غربی و سرزمین
. در چنین وضعیت سیاسی و کردندو کشورهای اروپایی نیز فشارهایی را بر او وارد می

عبیداهلل  نقش شیخ ،مساعدی داشت و در این میان ۀزمین ،مذهبی، انتقال قدرت به شیوخ
 ه پررنگ شد. عنوان یک شیخ نقشبندیّبه

 عبیداهلل   یابی شیخقدرت
و  »نهری« یا نوچه متولد ۀق. در قری ه. 1247سال  طه نهری در بن شیخعبیداهلل شیخ
(. این قریه که در مرز میان ایران و 14: 1390، ردعبیداهلل کُ  شیخ ۀفتن) ساکن شدجا همان

. داشت سکنهمحاالت عثمانی بود، قریب هشتصد خانوار  ازجملهداشت و  عثمانی قرار
لشکر و  عبورومرورراهی باریک داشت و  بود، در باالی کوهی واقع شده قریۀ نهری،

 پدر شیخ  ،)طه( طاهاشیخ    (.25:  1393)افشار ارومی،   بسیار دشوار بود  ،توپ به این ناحیه
گری صوفی شافعی و در طریقتِ در مذهبِ ،عبیداهلل همانند اجداد خود در بلدۀ نوچه

کرد و با کارگزاران درگاه محمدشاه می به تبریز و تهران سفر، گاهی؛ بود
گری تلبیس و تدلیس »در لباس صوفی  ،(.م 1834 -1848 /.ق 1250-1264 )حک قاجار
(. جاهمان ک. ر.) آورد دست مستمری و سیورغال« به، عصا ،»عبا ،و با کمک آنان کرده«

ه بود طه را که از رؤسای سلسلۀ نقشبندیّ محمدشاه که تمایالت صوفیانه داشت، شیخ
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 ،)مرگور( به تیول  قریه از قرای محال مرگاور چهار پنجداد و  طرف محبت خویش قرار
فرستاد. گذران ی او میسیورغال و مخارج خانقاه او مقرر کرد و هرساله تحف و هدایا برا

عنوان تیول به او بخشیده بود. هایی بود که شاه بهمین قریهطه از طریق ه زندگی شیخ
بدو ارادت داشت. نیز  آرا  ملک  ،میرزاطه در کردستان نفوذ کلمه داشت و مادر عباس  شیخ

گرانه و فسادانگیز ای رفتار کرد که باعث اقدامات فتنهگونهالنفس بود، بهاو که فردی سلیم
مسند  رعبیداهلل ب ، پسرش شیخاو(. پس از 153: 1361آرا، ؛ ملک25 -26 همان،) نگردید

نشست. او هم ثروت و هم نفوذ معنوی پدر را به ارث برد و رهبر مذهبی بخش اعظمی 
قدرتمند  ۀهای فرقها و تبلیغنفوذ مذهبی شیخ، فعالیت ۀاز کردستان گردید. در توسع

مرز با ایران بود نیز هکاری که هم ۀنقش بزرگی داشت. زیست شیخ در منطق ،نقشبندی
(. شیخ دارای چند پارچه 33:  1392)شرفکندی،   ردهای ایران بوداز علل نفوذ او در بین کُ

)غوریانس،  )مرگاور( و بعضی در خاک عثمانی ده بود؛ بعضی در خاک ایران در مرگور
شیخ در هر  ،همین دلیلبه ؛(309: 1360نادرمیرزا،  ؛16نسخه خطی:  تاریخ طغیان اکراد،

 ق./ 1294در سال  ،های میان عثمانی و روسداشت. در جنگ آمدورفتدو کشور 
حکم  ،کرد. او در میان مشایخ عثمانی نام مذهب با حکومت عثمانی همراهیم. به 1878

هزار نفر از ، سیهای دنیوی و اخرویجهادنامه نوشت و با وعده ،به اطراف ،جهاد کرد
اکراد را دور خود جمع کرد. شیخ پس از دریافت تجهیزات نظامی و جیره و سیورسات 

نبودن،  دلیل موفقاز سلطان عثمانی، چندی به نبرد با ارتش روسیه پرداخت که به
؛ 110: 1393در: کلهر،  رساله افتتاح ناصری؛ 26-27: 1393)افشار ارومی،  گرفت کناره

مریدان کُرد را در  تنهانه نقشبندیعبیداهلل  (. شیخ153: 1361آرا، ملک ؛16غوریانس، 
عثمانی به جبهۀ نبرد با روس فراخواند؛ بلکه تعدادی از ُکردهای ایرانی نیز به حکم جهاد 

(. 148: 1393)بیگدلی و بیروتی،  ضدّ روس در جبهه حاضر شدند یک گفته و براو لبّ
حمایت سلطان عبدالحمید را عامل اصلی شکست قوای اکراد عدم  ،شیخ در مثنوی خویش

پس از پایان  ،شده میان این مریدان(. سالح توزیع118: 1381)نهری،  است ردهک ذکر
چه در غارت برخی نواحی  ،نزدشان باقی ماند و در حمالت بعدی ،جنگ

)ارمنی( تابع عثمانی، چه در درگیری با نیروهای نظامی دولت عثمانی و چه  نشینِ مسیحی
؛ 27-28: 1393)افشار ارومی،  گرفت در حمله به آذربایجان ایران مورد استفاده قرار

 (. 16-18؛ غوریانس، 309-310: 1360نادرمیرزا، 
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شبندیّه بود، پس از چندی، قدرتی به عبیداهلل که همانند پدر در سلک خلفای نقشیخ 
 ترت فراکه پا از بساط مشیخیّ  آنجاچه بیشتر گسترش داد تا    نفوذش را هر  ۀزد و دامن هم

: 1297؛ اختر، 3/546: 1382)مردوخ روحانی،  و سلطنت افتادنهاد و به فکر امارت 
(. او در مقام یک شیخ و فرد مقدس، این امکان را داشت که برخالف سایر امرا، 43/3ش

گیری حتی در مناطقی که تحت فرمان رؤسای قبایل بودند، اعمال نفوذ کند و بتواند با بهره
: 1377)اولسن،  قاصد ملی تهییج کنداز عبارات و مواعید مذهبی، مردم را در جهت م

جا را س و کاردانی شیخ همهتقدّ  ۀآواز ،تدریج(. به12-15: 1396گشا، ؛ چهره24-15
وبیش بساط سلطنت راه . او کمدیدنداو را رهبر قوم ُکرد می که یبه حدفراگرفت، 

کرد و در ذیرایی میپ ،نفر 1000تا  500از  ،خویش ۀخانوانیدانداخت و روزانه در 
شهریار کوچکی در میان کُردها   ،کرد. در واقعمی کردن امور با قدرت و هیبت رفتار اداره

(. شیخ بر عشایر و ایالت صحرانشین سرحد ایران 1/701:  1373)کرزن،   رفتمی شمار به
سبب و به شدتأمین می تاز و یغماوبیشتر از طریق تاخت هاآنمعیشت  و عثمانی که

کرد. زدند، ریاست میهای نادرست، به اختالفات مذهبی دامن میبناآگاهی و تعصّ
خواندند و به کسانی که عقایدشان را للعالمین میۀ هواداران و مریدانی که شیخ را رحم

 ،انیخواندند. این مریدان در ایران و عثمرا کافر می هاآن کردند لعنت کرده و ت نمیتبعیّ
مند بودند. آنان شیخ را مثل یک شخص مهم و بهرهآمد ورفتدائم برای زیارت شیخ در 

؛ 15-16)غوریانس،  دانستندطاعه میالاالمر و واجباز وحی باور داشتند و او را اولی
کردند. آنان (. این مریدان در اطاعت از شیخ هرگز کوتاهی نمی309: 1360نادرمیرزا، 
هستند،  نقشبندی»شغل مردها یا مرید  نگریستند.یک شغل می ۀمثاببودن را به حتی مرید

های گذشتۀ شیخ در جبهه جان از مریدانِ (.123: 1382بیگی، )دیوان یا تفنگچی شرور«
 مختلف وارد کارزار شدند.

ات بسیاری که در سبب ثروت و امکانات مالی و نیز اسلحه و مهمّعبیداهلل که بهشیخ 
دچار بلندپروازی شد، استغنا و آورده بود،  دست های بین روس و عثمانی بهنگطی ج

و  گذاشتایران  یسوبهپنداشت، بنای جنگ و لشکرکشی  حد کافی استقالل خود را به
(. شیخ 26: 1393؛ افشار ارومی، 153: 1361آرا، )ملک سران اکراد نیز با او همراه شدند

برای تحریک عشایر  ،هایی دروغ از قول پدرشنقل خواببا اظهار کشف و کرامات و 
کرد که »هفت سال در ممالک ایران سلطنت خواهم کرد« و حکم کرد که کُرد شایع می

، طه دستور داده که باید خروج کنی  گفت شیخمی  .»خون و مال و عیال عجم مباح است«
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حق را رواج دهی و   ۀطریق  ،ن براندازیها را از بیخ و بُرافضی  ۀریش  ،عشایر را جمع کنی
حکم خدا و رسول را جاری نمایی. با انتشار اعالن جهاد، جمعیت زیادی از افراد ایالت 

خیال کشورستانی و ، به گرد او جمع شدند. او حتی اسم خود را سلطان عشایر گذاشت
)افشار  کردمیآوری اسباب جنگ و لشکرکشی اصرار  حکمرانی در سر داشت و در جمع

جا منتشر کردند که به دروغ همه خلفای شیخ به(. 530: 1346؛ افشار، 26: 1393، ارومی
که با لشکری بسیار به ساوجبالغ آمده و  است شیخ خبر و الهام آسمانی نازل شده

)غوریانس،  ایران رهایی بدهد ۀیات و تحمیالت چندین سالمذهبان خود را از تعدّهم
دادن از خدا و رسول،  اظهار کشف و کرامات و خبر (. او با311: 1360؛ نادرمیرزا، 22

( و در پی آن بود که 89-90: 1393)افشار ارومی،  درصدد کشورستانی و حکمرانی بود
 (. شیخ528ْ: 1346)افشار،  کوس سلطنت بدل کند ۀطریقت را با دبدب ۀتسبیح و سجاد

های فراوان، ُکردان ده( و با وع299: 1360)نادرمیرزا،  ایرانیان را ملحد و کافر خواند
خود جمع کرد. نوع فعالیت این شیخ به صوفیان هیچ شباهتی  گردعثمانی و ایران را 
های این فرقه، افرادی ثروتمند ه و ویژگینقشبندیّ ۀو با تکیه بر فرقانداشت. اطرافیان 

 کردند.بودند. آنان از این ثروت در جهت رسیدن به مطامع خود استفاده می

 عبیداهلل  شیخ ماهداف قیا
: یک شده استعبیداهلل، سه دیدگاه مطرح  سی نظرات محقّقان دربارۀ قیام شیخاز برر
جنگ و باعث  مذهبی و صوفیانهبا زمینۀ  مالکان،از سوی بزرگ قیام شیخ را قیامی ،دسته
دوم،   ۀدست؛  اندهای مذهبی ارمنی و آسوری قلمداد کردهتنابودسازی اقلیّ   و  و سنّی  شیعه

اند که سرانجام هم با مصلحت آنان این قیام را به خواست و پول بیگانگان مرتبط کرده
این حرکت را نخستین قیام ملی ُکرد برای ایجاد یک حکومت  ،سوم ۀفرونشست؛ دست

(. برخی 20: 1396گشا، ؛ چهره9-10: 1391 )فیضی، اندآورده شمار ملی و مستقل به
: 1393)کلهر،   هام قاجاریّ نجات مردم کُرد از ظلم و ستم حکّ  را  امها نیز هدف این قینوشته

بخش رهایی  نخستین نهضت،  (165:  1381نگار کردستانی،  ؛ وقایع183:  1378؛ توکلی،  35
تا: )کنان، بی  آغازگر طرح ناسیونالیسم کُردی  و  (1:  1379)عزیز،   ملت ُکرد در عصر جدید

 اند.تهدانس (118-119: 1383داول، ؛ مک30-28
هدف این قیام ایجاد یک حکومت ملی و مستقل از طریق تحریک عقاید مذهبی اینکه  

شید، ؛  32: 1379)مینورسکی،   هایی از خاک آذربایجان بودقبایل مختلف کُرد، در قسمت
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سرزمین برای  ، استقالل داخلی، آزادیکسب خودمختاری یا (35: 1907
؛ 66: 1372، و دیگران کندال ؛ 413: 1366نیکیتین، ؛ 50: 1378)مینورسکی،  کردستان
یا  ایجاد کردستانی مستقل ،(60: 1380سجادی، ؛ 35: 1379؛ بلو، 48: 1930شیرکوه، 

حت ت یا   حاد ُکردها در ایران و امپراطوری عثمانیاز راه اّت  ایجاد یک دولت مستقل کُردی
؛ 59 :1381انتصار، ؛ 35: 1384؛ همان، 357: 1383سن، )برویین نظارت دولت عثمانی

-52: 1382ارفع، ؛ 121-122: 1383داول، مک؛ 19: 1377؛ اولسن، 26: 1377کوچرا، 
گمان خواب کردستان بی کرزن، شیخْ  ۀعقیداست. بههای محقّقان آمده(، در نوشته50

 ،ها در آغازایران اقدام کند. عثمانی ۀشیع ضد جماعتِ لهیوسنیبددید تا مستقل را می
به ایران قصد شیخ بودند؛ نه از آن جهت که نسبت بدون مخالفتی خاص، ناظر حرکات 

ُکرد را آغاز مساعد و مانع تحریکات  مستقلِ بلکه برقراری امیرنشینِ ؛و غرضی داشتند
های )سال  آن دوراناز  جاماندهبه(. در اسناد 1/701: 1373)کرزن،  کردندمی ارامنه تلقی

عبیداهلل پیش از اقدام عملی در حمله شود که شیخ  ق.( نیز آشکار می 1296  ،1295،  1294
 . ک )ر. بوده استدر فکر تشکیل حکومت مستقلی  .ق 1297به ایران در سال 

 (.633-632/ 3: 1371؛ نصیری، 678-679، 79: 1370حمدی، اطاهر
تحد کند. او با تفکر تأسیس امیرنشینی ُکرد، با عبیداهلل کوشید تا ُکردها را م شیخ 

آمد، سوی او میمخالفت با دولت ایران به رایه از هر کُردی که بنقشبندیّ ۀاعتقادات فرق
(. شیخ از ترکمانان خواسته بود که به جنگ 40:  1389)پروین،    کردبا روی باز استقبال می

کار ایران، به عثمانی خواهد  نسره شدکرد که پس از یکعلیه ایران بپیوندند و اعالم می
 ،های بزرگو آنچه از قدرت  است  بود که خواستار قلمروی مستقل پرداخت. شیخ مدعی

(. در شورای بزرگی 82:  1396گشا،  )چهره حمایت معنوی است  ،خواهدویژه بریتانیا میبه
جنگی شیخ  ۀکه از رؤسای عشایر و شیوخ کردستان در روستای نهری برای بررسی نقش

عثمانی و ایران پیشنهاد شد، اما شیخ توانست دیگران   دو کشورِ  تشکیل شد، جنگ علیه هر
مناسب   رادر دو جبهه    زمان همشدنِ ا به ایران حمله شود؛ زیرا درگیررا راضی کند که ابتد

ای که در خاک ایران داشت، فات اولیه(. او پس از تصر37ّ:  1392)شرفکندی،   دانستنمی
 (.44/4: ش1297)اختر،  دکرحاد دعوت قالل خود را اعالم و همۀ اکراد را به اتّ است

 ق. 1297در سال  با نیروهای اکراد به ایران عبیداهلل شیخروایت تاریخی لشکرکشی 
آوردن خرابی و خسارات فراوان و کشتار مردم از  بار وتاز در آذربایجان و بهو تاخت

در شهرهای ارومیه، مراغه، میاندوآب و دیگر نواحی  علما و سادات و مرد و زن و بچه
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در حالل اعالم کردن کشتار شیعیان و غارت و تصرّف  های شیخبراساس جهادنامه که
های مربوط به این واقعه آمده و نامهتفصیل در وقایعگرفت، بهسرزمین آنان صورت می

تاریخ ؛ غوریانس، 1393ی، ؛ افشار اروم1346)ر. ک. افشار،  نیازی به بازگویی آن نیست
با اینکه این لشکرکشی سرانجام با اعزام  (.1360نسخۀ خطی؛ نادرمیرزا،  اکراد، طغیان

عبیداهلل   نیروهای دولتی به آذربایجان و مقابله با شورشیان ُکرد، به شکست انجامید و شیخ
اعتمادالسلطنه، ک.   )ر. و پسر و برخی از همراهانش به نوچه در خاک عثمانی فرار کردند

 ؛26-146: 1393ارومی،  ؛ افشار2025، 2017، 3/2010-2011، 1/477-478: 1367
، آراملک ؛85: 1385؛ هدایت، 314-352: 1360؛ نادرمیرزا، 534 -568: 1346افشار، 
ها و فجایع میزان خرابیاما  (،46/3، ش5-6/ 43: ش1297؛ اختر، 156-155: 1361

)ش  وستاها چنان ویرانگر بود که در گزارشی رسمیدر شهرها و ر نیروهای شیخ
ری ، درخواست شده فکبارهنیدراآماری  ۀضمن ارائ ،(1297، تاریخ 57-171-172 سند

 ۀ، نسخ )مکاتبات ولیعهد ... به هالکت هستند بشودبه حال مردم آن نواحی که مشرف 
 در خاطرات ظلّ(. گزارشی مشابه نیز 274-275: 1372ها، ؛ حکومت سایه128خطی، 

های های گروسی و گزارشچنانکه در نامه ؛(610-611: 1368) شده استالسلطان ارائه 
؛ گزارش ابوالقاسم، در: 38-39: 1373)گروسی،  استپیوست آن موارد متعددی آمده

 (. 536 -538همان، 

 آغا منگور در روند قیامنقش حمزه
عبیداهلل شمدینی نسبت داده  به شیخ .م 1880 /.ق 1297که رهبری قیام کُردها در با این

ه با پیوستن تر این باشد که حرکت این شیخ نقشبندیّاما شاید نظر درست ،شده است
صورت حرکتی باپیرآغا و تحریک او به لشکرکشی به ایران، به فرزند ،آغا منگورحمزه

ه یک جنبش سرعت تبدیل باو به از سویآمد و با ویژگی اجرایی قدرتمند فراگیر در
پیاده  ش،پسران ،آغاشد. در گزارش یکی از معاصران این واقعه، حمزهکُردی  ایِعشیره

عبیداهلل در لشکرکشی به  فرزند شیخ ،عبدالقادر همراهان شیخماماش و پیران منگور از 
(. در 33-34: 1393)افشار ارومی،  اندهوپنج هزار نیرو همراه داشتبیست و ایران بوده

شوند. در این جریان این لشکرکشی است که بسیاری از طوایف کُرد با شیخ همراه می
خان عبداهلل  .1: اندشده معرفیعبیداهلل  ک و علت نهایی جنگ شیخگزارش، سه نفر محرّ

حاکم ارومیه مورد مجازات و  ،الدولهحاکم اشنویه؛ او از سوی احمدمیرزا معین ،زرزا
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کسی از امنای  نکهیازاپسجریمه شد و  ،وازده هزار توماند ،حبس و زجر قرار گرفت
 .2(؛ 29-30)همان، عبیداهلل پیوست یت او رسیدگی نکرد، ناچار به شیخدولت به شکا

سبب خطایی که از او سر زد، که به 1ایل رَوَند ۀخان از بزرگان طایفپسر کریم ،محمدآقا
یوسف نامی بزرگ طایفه شد. محمدآقا از  ،او ۀروند عزل و خواهرزاد ۀاز بزرگی طایف

این موضوع رنجید و به شیخ پیوست. او رئیس ایل روند شد و اختیار بیشتر نواحی ارومیه 
 ،فشنگ ،از تبریز، خوی، سلماس، ساوجبالغ و دیگر جاها، تفنگ ؛ ورا در دست گرفت

؛ افشار، 30-31)همان،  ی شیخ فرستاداسباب و اسلحه تهیه کرد و برا ،باروت ،سرب
تر و عامل اصلی بود. تاریخ آغا منگور که از دیگران مهمحمزه .3(؛ 532: 1346

های مکرّر اندازیدلیل دستق. آغاز شده بود. به 1284آغا از سال های حمزهسرکشی
و عثمانی منگور، مامش و پیران، مستقر در مرز ایران  ۀ)مرکب از سه عشیر طایفۀ بِلّباس

)ارومیه( و  آغا منگور به ارومیرهبری حمزهبه ،که در هر دو کشور سکونت داشتند(
شاه ولیعهد فتحعلی ،میرزادادند، از زمان عباسهایی که صورت میو قتل و غارت ،مراغه

پاپاق را در سلدوز سکونت دادند تا به محافظت از ایل قره ،های آنانبرای دفع شرارت
آغا با حمزه ،شغول شود. این دو ایل نسبت به هم دشمنی داشتند. شبیاین شهرها م

رساند و  قتل از آنان را به ، تعدادیکرد پاپاق در ساوجبالغ حملهن قرهاگروهی به محافظ
حاکم ارومیه بود، او و همراهانش را تا خاک  ،زمان آنالدوله که در متواری شد. شجاع

؛ افشار 504  -505:  1346الشعراء،  )ادیب شدندولی آنان موفق به فرار    ،کردعثمانی تعقیب  
-بهتوصیۀ حکومت ایران،  به آنجاآغا در (. حمزه296: 1396؛ ابوت، 31: 1393ارومی، 

آغا از زندان از مدتی، حمزه عثمانی دستگیر و حدود دوازده سال زندانی شد. پسسیلۀ و
 ،عهده گرفت. او دو سال  به ایران بازگشت و ریاست ایل منگور را بر، عثمانی فرار کرد

 د،ات پیشین خوسبب تعدیّ د، اما همچنان بهکنکرد تا هیچ حرکتی علیه حکومت ن تالش
 ؛31: 1393ارومی،  )افشار از جانب دولت ایران ترس و نگرانی داشت که مجازات شود

 (.304-305: 1360؛ نادرمیرزا، 154: 1361آرا، ملک
)صمدی،  عبیداهلل آشنا شده بود آغا در ایامی که در خاک عثمانی بود با شیخحمزه

آغا ها نیز تأکید شده که حمزههای او آگاه بود. در گزارش( و از افکار و اندیشه13:  1383
داشت و از را عهد و پیمان با او  ۀسابق ،عبیداهلل بود شیخ ۀمنگور همیشه تابع و وابست

 
ها در  اند. بخشی از آنب ارومیه ساکنای بین ایران و ترکیه در غرکه در منطقه است  ای کُرد قبیله روندْ  .1

 (. 297: 1396)ابوت،   اندایران و بخشی دیگر در ترکیه ساکن 
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وقت از (. او هیچ533: 1346؛ افشار، 31: 1393)افشار ارومی،  مطلع بوداهداف شیخ 
حکمران ساوجبالغ قصد  ،)آقاشاهزاده( میرزاکرد و لطفعلیدولت ایران تمکین نمی

اش کشته ادرزادهدر این ماجرا بر  ازآنجاکهاما او موفق به فرار شد.    ،دستگیری او را داشت
تحریک و از جانب  ،آغا بسیار خشمگین شد و شیخ را به تسخیر آذربایجانشد، حمزه

 سپهساالر سپاه شیخ شد. سایر سران و رؤسای اکراد بعداً به شیخ ملحق شدند. شیخ ،او
)افشار ارومی،  آوردآغا رو به ساوجبالغ آوری کرد و با حمزهعبیداهلل، اصحاب را جمع

؛ 153: 1361، آراملک  ؛85: 1385؛ هدایت، 307-309: 1360؛ نادرمیرزا، 32-31: 1393
ه نوشته است که شیخ خ قاجاریّ(. مور5ّ-43/3: ش1297؛ اختر، 256: 1359حاج سیاح، 

دولتین ایران و عثمانی را تحت ریاست خود  به خیال واهی افتاد که اکراد سرحدنشینِ
به شیخ پیوست و خیاالت   ،ساوجبالغ گریزان شدآغای منگور از حکومت  درآورد. حمزه 

نهب و حرکات  ،بنای قتل ،در حدود کردستان ایران؛ بنابراین، او را تأیید و تحریک کرد
 (. 215: 1366؛ شیبانی، 3/2010: 1367)اعتمادالسلطنه،  وحشیانه گذاشت
خواهی های او و هم به زیادهآغا با حکمران ساوجبالغ، هم به سرکشیاختالف حمزه

میرزا مشهور به آقاشاهزاده پسر طهماسب میرزا نام لطفعلیبه یگشت. حاکمحاکم برمی
ولیعهد بود که از سوی او به حکومت ساوجبالغ   یمیرزاله، کشیکچی مظفرالدینومؤیدالد

و  دآوری ثروت برای خوگماشته شد. او که فرد ناکارآزموده و ناالیقی بود، برای جمع
فیض  ازجمله ؛پرداخت هاآنحبس و زجر بزرگان کُرد و اخذ جریمه از  ولیعهد، به 

ها آغا که پس از سال آغا منگور. حمزهو حمزه 1؛پسر قادرآقای مکری ،میناآقا ؛بیگاهلل
ود، در اثر بحبس در عثمانی، به ایران برگشته بود و مخالفتی از خود بروز نداده 

آغا خود رفت. حاکم با ارسال نامه به تبریز نزد ولیعهد، حمزه  گیری حاکم به دهاتسخت
آغا حمزه  دانستنمیرا مقصر جلوه داد و ولیعهد نیز که آگاهی الزم را از اوضاع نداشت و  

زنجیر و  و الدوله آشتی کرده بودند، دستور دستگیری،با حاکم مهاباد با وساطت اقبال 
، دعوت حاکم به ساوجبالغ آمد  ا بهآغکه حمزها اینآغا را صادر کرد. بکردن حمزه جریمه

آغا و جدال حمزه  ولیعهد، قصد دستگیری او را داشت که به  ۀکردن نام اما حاکم با مطرح
و ن ور شد و با پراکندار حملهآغا با خنجر به حضّنیروهای حاکم انجامید. حمزه

آغا و یکی از حمزه  ۀبرادرزاد  ،یکردن تعدادی از مأموران، فرار کرد. در این درگیر زخمی
 

(.  297: 1396)ابوت،  بوده است ]ساوجبالغ [  بوالشان شهر سووقای کُرد و مقر اصلیها قبیلهمکری .1
 کردند.  شد، خان خطاب می رئیس خود را که از بین افراد ایل انتخاب می 
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آرا، )ملک کردتر  را نسبت به حاکم افزون  آغاحمزه  ۀکین  ؛ این امرنوکرانش نیز کشته شدند
؛ 85: 1385؛ هدایت، 67: 1370الدوله، ؛ امین305-308: 1360؛ نادرمیرزا، 154: 1361

؛ افشار ارومی، 1-12؛ غوریانس، 255 -256: 1359حاج سیاح،  ؛32: 1373گروسی، 
   (.14-17، 8-9: 1383؛ صمدی، 31: 1393

خان آغا در نقاط مرتفع و کوهستانی غرب ایران مخفی شد. محمدحسینحمزه
نتیجه بودند، کار را رها کرده و بی  ناامید شده  آغاحمزهکه از دستگیری    اوبختیاری و ارتش  

ات عثمانی میان طوایف سرحدّ آوری نیرو درآغا برای جمع، حمزهازآنپسبازگشتند. 
تر از خود در ایران ناامید شد، ای قویاز یافتن قبیله ازآنجاکه انجام داد.هایی را تالش

؛ 308-309: 1360نادرمیرزا، ) عبیداهلل پیوست سویِ عثمانی راه افتاد و به شیخبه
ران دولتی حکّام و مأموات  (. او شیخ را تحریک کرد و شرحی از تعدی12ّ-14غوریانس،  

-رنجیده  ،امات حکّ ها بود که از تعدیّیان به او داد. شیخ نیز خود مدتبه اکراد مکری و سنّ
عبدالقادر با مریدان قدم در میدان جنگ حکم کرد که پسرش، شیخ رو، ازاین ؛بود رخاط

مهاباد با ارسال نامه به تبریز  ۀتجرببی (. حاکمِ 154-155: 1361آرا، )ملک بگذارند
عبیداهلل آن  شد که شیخقوا، جرقۀ نبردی زده  کرد. با اعزام ایندرخواست نیروی کمکی 

لی، شیخ یکی نق(. به 17: 1383)صمدی،  ان قرار دادرا دستاویزی برای لشکرکشی به ایر
؛ خواندفرا  دسوی خوهبا  فرستاد و او رآغا  کمال را نزد حمزهنام شیخ  های خود بهاز خلیفه

 (. 311: 1360؛ نادرمیرزا، 20، 14)غوریانس  آغا به شیخ پیوستحمزه در نهایت،
بوده عامل آغا به شیخ چند دالیل پیوستن حمزه با توجه به آنچه تا به اینجا بیان شد،

ت به دولگرانه نسبت  سبب اقدامات یاغیبه  شدن ترس و نگرانی او از مجازات  ،است: اول 
فشار  ق نزدیک مهاباد؛ دوم، نارضایتی ازپاپاه و قتل تعدادی از نیروهای قرهقاجاریّ

 ،و سرانجام؛  )مهاباد( بر آقایان ُکرد برای دریافت مالیات و اخذ جریمه حکمران ساوجبالغ
فشار دولت برای دستگیری او که به درگیری وی با مأموران دولتی انجامید و ناگزیر به 

 فرار شد.
اضی نار ،آغا منگور گرچه از فشارهای حاکم ساوجبالغ برای دریافت مالیاتحمزه

ت بود. از نقاط قوّ ۀ خوددنبال جایگاهی اجتماعی خارج از قوم و قبیلبه، در اصل بود،
بردن از موقعیت آغایی در میان ایل خود و  بهره و او بر ایل منگور آغا، ریاستحمزه

ها را در روستاهای که زمستان ندبود نیچادرنش مهینای دیگر اکراد بود. منگورها قبیله
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های پایین گذراندند و روستاهایی را که در دشتمی 1های شمال قالدزهواقع در کوهپایه
 داشتند. همین  دخواندند، تحت نفوذ خووران یا مسکین میبودند و آنان را، »کرمانج« یا گ

ترین نشینان یکی از مهمشد. این کوهتوجهی برای منگورها میموجب قدرت قابل امر
دلیل (. به237، 20، 17: 1367؛ ادموندز، 121: 1383سن، )برویین قبایل ایران بودند

صل بودند، الرها که عثمانیات مرزی میان ایران و عثمانی، منگونامشخص بودن سرحدّ 
زیرا در موطن پیشین  ؛توانستند هرگاه تمایل داشتند به موطن پیشین خود بازگردندمی

توانستند در مواقع خطر به آن تکیه کنند. دارای تیول و عشیره یا دودمانی بودند که می
توانستند در صورت تمایل، یک حکومت محلی مانند آنچه در ایران چنین آنان میهم

 کنند. داشتند، فراهم 
و دارای بافت  (281: 1381بیگ، زکی) که منگورها بسیار شجاعدیگر این ۀنکت
بود تا ثروت و قدرت در دست  مالکانه در میان خود بودند. این امر موجب شدهبزرگ

ها و دودمان منگور، کردند( باقی بماند. در میان عشیره)رئیس، که خود انتخاب می هامزن
داران آمد. فداییان و تفنگشمار میها بهمباشر او در روستا  ،رئیسِ دودمان و »کیخا«  ،2»آغا«

: 1383سن، )برویین دانستندتغییر میرؤسا، اطاعت از رئیس قبیله را نوعی سنت غیرقابل
نیروی مرکزی ،  ترتیب، قبیلهو بدین  شدمیحلی  (. همین امر موجب قدرت رهبران م121

( 122)همان،   کردآوری مینفوذ خود جمع  تحتهایی که آغا از روستاهای  . مالیاتداشت
مالی  ۀکرد، بنیدریافت می هاآن ۀو درآمدی که از قبایل دیگر هنگام کوچشان از ناحی

العبور قرار ارتفاعاتی صعبکرد. مکان زندگی منگورها که در منگورها را تقویت می
ت خوبی برخوردار های نظامی دولتی از مزیّداشت، موقعیت آنان را در برابر لشکرکشی

هایی بود که آغاهای منگورها از آن برخوردار بودند. چنین ها، تواناییتکرد. این مزیّمی
وذ در قبایل بر نفوذ مالی، سیاسی و اقتصادی در میان دودمان خود، قدرت نف  فردی افزون

 
ه واقع دیزه یا قالدزه شهری در کردستان عراق در شرق هولیر و رانیه و کوی و شمال سلیمانیّ ۀعقل .1

قالدزه با  ۀاست. فاصلمرز با شهر سردشت در آذربایجان غربی و کردستان ایران  هم ،است. این شهر شده
شهر رواندوز، دیانا و چومان کیلومتر است. قالدزه از شمال غرب با   35سردشت از طریق مرز زمینی کیله  

 است.  همسایه 
اند.  کرده ها ارجاع داده شده، رؤسای اکراد را با عنوان آغا ذکرهایی که در این مقاله به آندر غالب نوشته  .2

شناسی جامعه ۀسن دربارشناسانه و پیمایشی که بروئیناین پاراگراف از مقاله با توجه به پژوهش جامعه
 است. از او اخذ شده  ،، دولت( انجام داده)آغا، شیخ کُردها
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(. فردی با این 123ک. همان،   ر.) کرددیگر را نیز دارا بود و گاه اختالفات آنان را حل می
خود جمع و وادار   گردای را  توانست عدّهقطعاً می  ،میزان توانایی مالی و جایگاه اجتماعی
ن آغا این موقعیت را در میاکند. حمزه آفرینینقش ،به اطاعت کند و در برخی حوادث

 ایل منگور کسب کرده بود. 

عبیداهلل نیز در خاک عثمانی با توجه به جایگاه مذهبی و کثرت مریدانش، ایالتی   شیخ
طلبی و یا نیازی به قدرت ،در گام نخست پس ؛خودمختار در قلب امپراطوری داشت

مقابله با سلطان و  کرد. او هرگز فکرِوسعت قدرت در خارج از عثمانی احساس نمی
ن را در برابر تواند بار دیگر تسنّدانست که میاما می  ،پرورانداه خلیفه را در سر نمیجایگ

ه گسترش دهد ن را بر پایۀ نقشبندیّمذهب تسنّ ،از این طریق گیرد؛ کار ع در ایران بهتشیّ
استفاده از ، و بر میزان ثروت و قدرت مذهبی خویش نیز بیفزاید. مشی موردتأیید شیخ

گرایی خویش پیوند تحکم جهاد بود و این سه نیرو را با قومیّفتوی و جایگاه مذهبی، 
 ۀتواند در زمرآغا میه و سوابق بزرگان این طریقت، حمزهزد. با توجه به اصول نقشبندیّ

در شیخ  را تشکیل یک حکومت مستقل بین ایران و عثمانی ۀمشاورانی باشد که اید
امور   ،شیخ نهاد و خود  ۀعهد  همین دلیل، رهبری و تعیین مشی را بربه  ؛تکرده استقویت  

جایگاه رهبر مذهبی حفظ کند.  خواست تا شیخ را در. او میدار شدعهدهاجرایی را 
کرد که با ثروت موجود در میان شیخ و مریدانش، ایجاد یک حکومت ر میآغا تصوّحمزه

سعی کرد نقش شیخ را در جایگاه شیوخ  ،راینبناب ؛ق یابدتواند تحقّمستقل ُکردی می
اش موقعیت پرقدرتی که در داخل ایل و عشیره  ۀعثمانی حفظ کند و برای خویش با پشتوان

 به  روازاین ؛داشت، جایگاهی مهم در آن حکومت و در میان تمامی ُکردها کسب کند
کایت کرد. او دلیل ن، شاز ظلم شاهان شیعه به ُکردهای اهل تسنّ ،هنگام پیوستن به شیخ

 نبودنشان جلوه داد. ینبودن و یا سنّ واسطۀ کُردهای شاهان قاجار را بهزورگویی
ف بخشی از ایران، در صورت موفقیت، تصرّ آغا با تشویق شیخ بهابراین حمزهبن 

 ؛بخشیدق میُکردها و ایجاد حکومت مستقل کُردی را تحقّ یسازکپارچهی  هدف شیخ در
 ها راشاه که بیشتر شورشناصرالدین طلبیِاز سویی، با سیاست تمرکزگرایی و قدرت

آغا و ایل او بارها تکرار کرد و این تجربه برای حمزهایادی حکومت سرکوب می  وسیلۀبه
ابله با قاجاریّه تقویت کند. او را در مق دنبال نیرویی بود تا توانآغا بهحمزه، بود شده
به جنگ با ایران و فشار بر دولت، حتی اگر به تأسیس دولتی  نقشبندیکردن شیخ  وارد

بعدی برای حل مناقشه و  ، در مذاکرات و گفتگوهای سیاسیِانجامیدنمیکُردی هم 
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که یکی از چرا ؛پی داشته باشد آغا درتوانست امتیازهایی را برای حمزهدرگیری می
شاه گاهی واگذاری مناصب حکومتی ایاالت یا حکمرانی شهرها های ناصرالدینسیاست

؛ اوبن، 1/572: 1373)کرزن،  و اعطای مقام و مناصب دیگر با دریافت هدیه و رشوه بود
آغا در دریافت چنین موقعیتی مناسبی برای حمزه  ۀپشتوان  ،(. ثروت گزاف شیخ198:  1362

 بود. 
 ۀهای اجتماعی و سیاسی فرقعبیداهلل شمدینانی، ویژگی  که در قیام شیخدیگر ایننکتۀ  
ه یک فرقۀ . با آنکه نقشبندیّکرده استمذهبی آن عمل    تر از شاخصۀه بسیار قوینقشبندیّ

تر است. هنگامی که آن را عنوان یک نهاد اجتماعی ملموسمذهبی است، اما نقش آن به
دهیم، تمامی جوانب این فرقه با شاخصۀ مذهبی قرار می یموردبررسصورت یک نهاد به

کنند. همین ویژگی موجب پیوستگی تر عمل میقوی  رود ومیصورت موازی پیش  آن به
شود. موقعیت های موقت میآوردن پیروزی دست هب  ،آغا منگور به این قیام و سپسحمزه
 1باس نیز جایگاه یک نهاد اجتماعیبلّ ۀعشایر و اتحادیّآغا منگور در میان ایالت و حمزه

ناگزیر در آن عضو   ،مکانی و زمانی  دالیلِ. نهادی که بسیاری از افراد بهکندرا یادآوری می
که توانند درحالیراحتی میدانست که افراد بهآغا میاند. حمزهشده و یا از آن خارج شده

 ،همچنین ؛باشند فعالیت دارند، در این طریقت نیز نقش داشتهف تصوّ های دیگرِدر فرقه
با اصل تسامح در این طریقت آشنا بود. این ویژگی در میان قبایل و ایالت نیز وجود 

که  بدون آن  ،این مبنا  ای را به ایل وارد کرد. برتوان عدهدر زمان جنگ می  ،بنابراین  ؛داشت
توان مریدان شیخ نقشبند ای وارد شود، میشهت در ایل و یا طریقت خدبه اصول عضویّ

 را با ایالت کُرد ایران پیوند زد.
آغا به شیخ و تحریک او، شیخ کارها را موافق پس از پیوستن حمزه ،ترتیببدین

 یشخو گرد ،حکومت ۀخیاالت خود پنداشت و با نوشتن جهادنامه، ُکردها را با وعد
دانست مردم و حکمرانی افتاد« و چون میخیال سروری و کشورستانی »به ،جمع کرد

از او تمکین نخواهند کرد، در  و ناسازگاری سنّی و شیعه، لحاظ مباینت مذهبایران به
که چند سال نچنا ؛با عنوان سلطان عشایر برآمد هاآنپی گردآوردن کُردها و ریاست بر 

: 1297؛ ایران، 32: 1393)افشار ارومی،  خود بسته بود ن، این عنوان را بهپیش از آ

 
شناسان معتقدند که نهاد در طبیعت جامعه نهفته و فرد در ایجاد یا انحالل یا تحول و تغییر آن جامعه .1

شود.  نوعی به فرد در جامعه تحمیل میدلیل پویابودن آن، بهبه ،از طرفی ؛در روند تاریخ دخالتی ندارد
 . 49-68:  1368. طبیبی، ک برای اطالعات بیشتر، ر.
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رئیس ایل منگور  ،آغا(. حمزه4: 1297؛ فرهنگ اصفهان، 438/1، ش1-435/2ش
م باعث فتنه و فساد ک شیخ در لشکرکشی به آذربایجان بود. »او در این ایاترین محرّ اصلی

ک شده، دویست هزار نفر مملوّ مخلوق خدا در میانه به عبیداهلل را او محرّگردیده و شیخ  
عبیداهلل سپهساالر لشکر اکراد بوده و در قتل اهالی میاندوآب  رسید و از جانب شیخقتل 

پس از قتل و غارت شهر، اردوی شیخ (. 157: 1393)افشار ارومی،  اصرار داشت«
سمت مراغه   جنگِ یکی از این اردوها که بهپیشعبدالقادر دو قسمت شد که سپهساالر و  

(. او در لشکرکشی عبدالقادر 44)همان،  آغا بودمزهمشغول تاراج نواحی مختلف شد، ح
همراه با تعداد زیادی از آقایان   ،های منگوربه محال بناب نیز با برادرش سوارآقا و سواره

آغا هزار نفره نیز حمزهشصت حضور داشت. در این لشکرکشیِ ،طوایف ُکرد دیگر
شبیخون زدن و استقرار نیروها، جنگیدن،    ۀاحی نظامی را در شیوسپهساالر لشکر بود و طرّ 

آغا بود و حمزه کار کلْسپهساالر و پیش ،در واقع ؛(133-134)همان،  او برعهده داشت
)غوریانس،  بود آغاحمزه دست ۀزاده بازیچشیخ ؛ در این میان،فرمانده بود ،بر کل لشکر

گرفت و م میآغا سرانجا(. »همۀ کارها به تدبیرات حمزه317: 1360؛ نادرمیرزا، 39-38
زاده (. گویی شیخ334: 1360نادرمیرزا،  ک. ر.) ف او بود«جات عسکری در تصرّاداره

آغا داد، حمزهکرد و آواز سر میدمید و حکم میکه در او میروح بود و آنشبحی بی
تاختند اسب می ،های شهر(. آن دو در کوچه325: 1360؛ نادرمیرزا، 64)غوریانس،  بود

 (. 46)غوریانس،  کردندریزی میا تحریض و ترغیب به خونو لشکریان ر
این بود که در روز  ،راندن سربازهای دولتی از سنگرها برای بیرون آغانقشۀ حمزه

. پس از کنندسربازها را سرگرم  ،گیرند و با تیراندازی جنگ، نیروهای پیاده در جلو قرار
های ها تا نزدیکیسپر حفاظتی در جلوی سوارهعنوان ای از اشتران را بهها، دستهپیاده

)افشار   ها با شمشیر و سالح خویش به سربازان حمله کنندسواره  ،آنگاهسنگرها بکشند و  
 آغا موجب نقار و اختالف میان سران اکراد شدطلبی حمزه(. قدرت134: 1393ارومی، 

که باید در خان زرزا از این  باال گرفت. عبداهلل  ،تدریجو به  نمودار گردید  ،در همین نبرد  و
آقایان مکری در نهان با اعتمادالسلطنه قرار گذاشتند  .اشد ناراضی بودبآغا اطاعت حمزه

آغا پاپاق و ماماش در خیال فرار بودند. حمزهکه به اطاعت دولت بازگردند و آقایان قره
نگ باشند که اگر جترتیبی داد که سواره این طوایف پیش هاآنبرای جلوگیری از فرار 

با نیروهای دولتی درگیر شوند. او  ،سپس ؛را از دم تیغ بگذرانند هاآنسستی کردند، ابتدا 



 | 11مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 68

ای قرار داد که هم در مسیر تبریز باشند و هم محال بناب را حفظ گونهآرایش لشکر را به
 (. 135)همان،  کنند

ها ها و خشونتاین خرابیاسکندر غوریانس با طرح این پرسش که هدف شیخ از 
دلیل دهد که بهآغا نسبت میعامل اصلی را به انتقام گرفتن حمزه ،بوده استچه 

زد می وآتشآببه  ،دید؛ بنابراینمی رفتهازدستها متهم بود و جان خود را کاریخالف
به  ؛ بنابراین،ت آن انتقام بگیرده و مردم تحت حاکمیّاز دولت قاجاریّ ،که به هر طریق

دلیل رفتار شاهزاده که گفت به(. او می65-67)غوریانس،  زدو نابودی دست میخرابی 
د را هم وارد جنگ . دیگر آقایان اکرادبجنگ  دباید تا جان در بدن دار  ،کردهرا  قصد جان او  

شدن به شورش، ناچار باشند برای حفظ خویش در برابر مجازات بعدی  کرد تا با متهم
در اردوی اعزامی به ساوجبالغ با کمبود آذوقه  نکهیازاپسدولت، در کنار او بجنگند. 

آغا دستور داد انبارهای داخل قصبه و بیرون از آن را که صاحبانشان مواجه شدند، حمزه
آغا و یکی برادر حمزه  ،(. سوارآقا72-73،  67ن،  )هما از ترس فرار کرده بودند، ضبط کنند
زاده مأمور شدند که تعدادی از سران طوایف آغا و شیخدیگر از بزرگان ُکرد از سوی حمزه

بین  بارهنیدراکنند. گفتگوها و مذاکراتی  کُرد را برای پیوستن به اردوی شیخ راضی
 (.68-69)همان،  آغا و آن بزرگان صورت گرفتحمزه

 ای اعالم کردند که شیخی در جلسهبناب، آقایان مکر ۀام جنگ و محاصردر ای
را  هاآنزیرا گفته بودند که دولت عثمانی  ؛اندرا فریب داده هاآنآغا عبدالقادر و حمزه

اما در طول دو ماه جنگ و درگیری،  ،فرستدکمک خواهد کرد و نیروهای کمکی می
قصد دستگیری شیخ را دارند و با تقویت  نیامد؛ بلکه طرفآنتنها لشکری از نه

، دولت ایران یک سواز    ؛انداستحکامات مرزی، امکان فرار به آن کشور را نیز سخت کرده
آغا جدا آنان از شیخ و حمزه ،روازاین ؛قصد سرکوب شورش را دارد ،نیز با اعزام لشکر

، دیگر از سوی ؛(140-142: 1393)افشار ارومی،  و وارد اردوی اعتمادالسلطنه شدند
، بودندهایی که برای اصالح امور مردم داده آغا خالف وعدهدیدند شیخ و حمزهمردم می

(. همین رفتارهای 52-53)همان،  کنندهر روز به غارت و خرابی شهرها اقدام می
 آقای مکریها و برخی از آقایان ُکرد نظیر قادرآقا و گالبیآن  غارتگرانه موجب شد که بین

شده و به نیروهای دولتی   آغا جداو حتی بسیاری از این بزرگان از حمزه  ردیدرگاختالف  
-80، 56-57ک. غوریانس،  )ر. آغا پرداختندپیوستند و بعداً خودشان به تعقیب حمزه

؛ افشار 439-444، 159-164، 73-78: 1373گروسی،  ؛315-335: 1360؛ نادرمیرزا، 73
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آغا نیز چون کار را دشوار دیدند، فرار کردند. زاده و حمزهخ(. شی142-161:  1393ارومی،  
آغا در مناطق . حمزهبا وی به نوچه رفتعبدالقادر در مرکاور به پدر خود پیوست و 

)افشار  کوهستانی پناه گرفت و سایر رؤسای اکراد نیز هرکدام با طوایف خود فرار کردند
نعلین و  ۀآغا، قلعاعزامی در تعقیب حمزه ۀفرمانددستور به(. 140-144: 1393ارومی، 

آغا که محل استقرار و مقاومت آنان بود با خاک یکسان حمزه تأسیسِعمارت تازه
ها و در نتیجۀ این جنگ  ؛(80: 1363؛ همان،  3/2017؛  1/478:  1367)اعتمادالسلطنه،  شد

 های فراوان داد.باس کشتهبلّ ۀحادیآغا، اّتحضور حمزه
قلعه و  ،عبیداهلل، همچنان در پرتو سنگرهاا حتی پس از شکست و فرار شیخ آغحمزه

که به رشادت معروف بودند  دکوهستانی منگور با نیروی ایلی خو ۀاستحکامات در ناحی
به عثمانی   ،شدن عرصه بر او اما با تنگ  ،کرددر برابر نیروهای دولتی مقاومت و مبارزه می

در  ،( و با ایل خود80: 1363؛ همان، 3/2017، 1/478: 1367 )اعتمادالسلطنه، کرد فرار
 ،سبب همین اقدامات(. به144: 1393)افشار ارومی،  العرب موضع گرفتآن سوی شط
 ،خان گروسیءالدوله امیرنظام به میرزا حسنعلیبودن او، عال  ناکآغا و خطرسرکشی حمزه

کشته باید آغا حمزه ،فرصتاولین وزیر فوائد و محمدآقا مامش تأکید کرده بود که در 
آغا سخت شد. »نه از دولت علیه روم راه امیدی شود. پس از شکست و فرار، کار بر حمزه
(. اسباب قتل 157-158: 1393)افشار ارومی،  و نه از امنای دولت ایران راه فرجی«

دشمنی داشت به رقابت اهلل که با او   )کاکا( آغا از هر طرف آماده بود. برادرش کاکحمزه
سفید و بزرگ طایفۀ منگور کنند. پرداخت و از جانب دیوان تصمیم گرفتند او را ریش

اهلل اطاعت کنند. آغا دل بد کرده بودند و میل داشتند از کاکبیشتر ایل منگور نیز با حمزه
جات در پی ن ،آغا در فکر چاره بود و با واسطه قرار دادن سران مکری نزد گروسیحمزه

خویش برآمد و گروسی نیز درصدد فرونشاندن آتش شرارت او با تدبیر خویش 
-543:  1373؛ گزارش ابوالقاسم،  458-461،  437-442:  1373؛ گروسی،  158)همان،   بود

داشتند و آغا و ایل او دشمنی از گذشته با حمزه که هاها و ماماشپاپاققره (.540
درصدد دستگیری و انتقام از او  ،در این زمان ، رخ داده بود هاآنهایی بین درگیری

-335: 1360؛ نادرمیرزا، 155-156: 1393؛ افشار ارومی، 26ک. غوریانس،  )ر. بودند
315.) 

آغا برای سپهساالر بسیار مهم بود عبیداهلل و دستگیری حمزه شیخ ۀپایان گرفتن قضی
از میرزا حسنعلی امیرنظام   های متعددیو اهتمام جدی برای برطرف کردن آن داشت. نامه
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: 1373ک. گروسی،  )ر. این اصرار و تالش گروسی برای حل آن داللت دارد گروسی بر
آغا با حمزه ،سرانجام ؛(158، 156، 148: 1393؛ نیز افشار ارومی، 164-159، 69-63

گروسی به آقا( با دسیسۀ امیرنظام  سوارآقا، خضرآقا و علی  ازجمله) گروهی از همراهانش
: 1363؛ همان،  104:  1350)تفصیل آن در: اعتمادالسلطنه،   حضور او دعوت و کشته شدند

: 1383؛ فاروقی، 439-448: 1373؛ گروسی، 3/2025، 2/1190: 1367؛ همان، 1/79-80
آغا و همراهانش، (. امیرنظام گروسی پس از قتل حمزه257: 1359؛ حاج سیاح 55-54
به عالءالدوله امیرنظام و ارسال سرهای آنان به حضور او،  ای ضمن گزارش آنطی نامه

و نیز   گیرند  پاپاق، ماماش، مکری و منگور مورد عفو قرارکند که مردم قرهدرخواست می
)گروسی،  شودآغا مشارکت داشتند درنظرگرفتهامتیازاتی برای کسانی که در قتل حمزه

الر به ساوجبالغ، به مردم کُرد تأمین خان سپهسا(. با ورود میرزا حسین448-446: 1373
، 1/478: 1367)اعتمادالسلطنه،  آزاد شدند نداسرایی که در دست اکراد بود و داده شد

(. 149-148:  1393؛ افشار ارومی،  69،  68:  1370الدوله،  ؛ امین80:  1363؛ همان،  3/2011
طرف دولت   آغا منگور ازخاطر خدماتش در والیت ساوجبالغ و حذف حمزهگروسی به

: 1367)اعتمادالسلطنه،   لشکر و اعطاء یک قبضه شمشیر مرصع نائل  ایران به منصب ساالر
ساوجبالغ، سلدوز، اشنویه،  ۀ( و به حکومت و سرحدداری والیات سرحدی3/2044ّ

ماکو منصوب  و قلعه، الیجان، ارومیه، سلماس، خویمیاندوآب، صاین
؛ بامداد، 147: 1393؛ افشار ارومی، 2146، 3/2016، 1/478: 1367)اعتمادالسلطنه،  شد

: 1373؛ گزارش ابوالقاسم کارگزار امورخارجه در ساوجبالغ در: گروسی، 1/362: 1363
 (.658-659: 1356؛ تکش، 539

 ۀق. به دربار رسید، گزارش شد که »عرص 1298موجب تلگرافی که در اوایل سال به
شده منیت و آسایش دایر ساوجبالغ و ارومیه از وجود اشرار پاک و ا

(. تلگرافی نیز از جانب سفیر ایران در 3/2011، 1/478: 1367)اعتمادالسلطنه،  «است
عبیداهلل و اکراد که دیگر شیخ  داده استالحمید اطمینان استانبول رسید که سلطان عبد

ایران برقرار اتفاق دولت    نواحی را دولت عثمانی به  جسارتی نخواهند کرد و اسباب امنیت
، 1/484)همان:  خواهند کرد. همچنین سلطان وعده داد که شیخ و پسرش را تبعید کند

عبیداهلل با  (. این وعده با دستگیری شیخ151 :1393؛ افشار ارومی، 2021، 2020/ 3
ق یافت تعدادی از آقایان اکراد که باعث فتنه و فساد بودند و حبس شیخ در اسالمبول تحقّ
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ترتیب، غائلۀ شیخ بدین  ؛(154:  1393)افشار ارومی،   ات آرامش حاکم گردیدو در سرحد
 کرد. فروکش آغا منگورو حمزه نقشبندی

 گیرینتیجه

 کرد: توان در پایان به این نتایج اشارهمی شد،با توجه به آنچه بیان 
آغا »آغا« یک نهاد اجتماعی و اطاعت از آن امری واجب در میان کُردان است. حمزه •

عنوان به دانست. این نهادْخوبی میاهمیت این نهاد اجتماعی و قدرت مانور آن را به
 ،زیرا در میان مسلمانان؛ گرفتمی حکومتی قرار دستگاهِ دومِ در مقامِ ،یک رهبر

بایست مورد تأیید مذهب و سنن آنان نوعی میجایگاه رهبر و یا فرد اول حکومت به
تواند از در ابتدا می ،های کوچک در میان اقوامگفت شورشتوان می ،نتیجه در ؛باشد

 تواند از سوی حکومتِ های یک نهاد ارزشمند آغاز شود. این بحران مینارضایتی
در  اما ،وسوی تقویت آن گام برداردسمت شده و بهکنترل  ه،وقت با سیاستی سنجید
و با قدرت   دهکریکدیگر را جذب    های کوچکْ مردان، شورشصورت کوتاهی دولت

تر تبدیل به حرکتی وسیع  دهند؛ سپس،میپوشانی، نقاط ضعف یکدیگر را پوشش  هم
 شوند.می

ت مذهبی خویش، در امور همواره برخالف ماهیّ   ،مذهبی در تاریخ معاصر  فرقِ  شیوخِ •
شناسی کُردان گویای این امر است که گرایش شیوخ اند. جامعهسیاسی مداخله نموده

گیر است. هنگامی که این امر تقویت شود و این بسیار چشم ،طلبیمذاهب به قدرت
 ،پسس ؛ندکنمی قطعاً از اوضاع استفاده ،شیوخ مجریانی برای اهداف خود بیابند

کنند. رهبری مذهبی های معاندانۀ خود علیه حکومت را بر دو بخش تقسیم میحرکت
شوند و اجرای جزئیات را به گرا میو تقدیس فردی را برای خود حفظ نموده و کل

 کنند.تلف جامعه واگذار میخرهبران نهادهای م
از ناتوانی  ،های محلی و یا قومیاست که هرگاه مجریان شورش گر آنیامر مهم د •

نژادان کیشان و یا هموجو در میان همراحتی با جستحکومت وقت مطمئن باشند، به
تحت های اقوام ها به درخواستکومتپس عاقالنه است ح؛ یابندمتحدانی می ،خود
های کوچک خود، توانند با مخالفت؛ زیرا این جوامع میکنند خود توجه نفوذ

 های بزرگی را ایجاد نمایند.شورش
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های قوی در دارای ریشه ،های سیاسی محلی در میان کُردان ایران و عثمانیحرکت •
یکدیگر بوده و در پایان نیز مشابه  ،. بیشتر این حرکاتنبوده استمیان مردم ُکرد 

اند. هرچند کُردها نسبت به سایر اقوام در مخالفت با دول سرنوشت یکسانی داشته
ولی این امر بیشتر به عادتی اجتماعی در آنان  ،اندگوی سبقت را ربوده ،زمان خود

گیرد که می ای از ُکردان صورتطبقه وسیلۀبه. عموماً این رفتارها شده استمبّدل 
روند. اگر به می شمار)البته از نوع محلی( به خود نیز نسبت به دیگران نوعی حاکم

قطعاً آنان مردمانی  ،شدمی های ضروری ُکردان در دوران قاجار اهمیت دادهخواسته
 مطیع بودند.

ای دقیق و با اهداف مشخص بود. شمدینانی یک حرکت فرقهعبیداهلل شیخ حرکت  •
، رویکردی کاماًل ایدلیل دیدگاه فرقهه بهنقشبندیّشورش این شیخِ طریقت 

ت مذهبی داد و عملکرد به اطرافیانش مشروعیّ  ،و با جایگاه خوداطلبانه داشت.  قدرت
ه و ایجاد سرزمینی برای طریقت نقشبندیّاحکومت ایران را به چالش کشاند. هدف اول  

به  ،اد سرزمینی ُکردر ایجکم با دریافت ضعف دربار ناصری، با تفکّ ولی کم ،بود
 ،رسیدن رهبری یافتن و به قدرت برایآغا هایش ادامه داد. از سویی، حمزهمخالفت

از عامل مهمی محروم بود و آن احاطۀ مذهبی بر افکار کُردان بود. وی با پیوستن به 
ضعف خود را تبدیل به قوّت کرد و توانست با تبدیل دو  ۀاین نقط ،نقشبندیشیخ 

)تشکیل حکومتی ُکردی(، نظام سیاسی قاجار را به  به یک قیام هدفمندحرکت ُکردی  
اول شیخ در میان کُردان ایران بود.  ۀآغا فرد قدرتمند و یار درجچالش بکشد. حمزه

آوری تجهیزات و سالح، در این قیام، به هنگام حمله به شهرهای ایران و جمع  اونقش  
اما این دو  ،خوانی داشتبا تفکرات شیخ هم اوطلبی قدرت ،از طرفی ؛بود توجهقابل

ف و جداسازی متحد طی لشکرکشی خویش به آذربایجان و ناکامی نهایی در تصرّ
 ،به کشتار؛ سرزمینی، از هدف تشکیل حکومت ُکردی یا نجات کُردها دور شدند

و موجبات تفرقه را فراهم ساختند. در پایان، هر دو با  ؛غارت و ویرانی روی آوردند
 از این حرکت بیرون آمدند. ،کستش
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 ترجمۀ محمد صمدی، مهاباد: رهرو.
: تهران ،پرویز امینیترجمۀ   ،ردمسئله ُکشناسی و تاریخی  ی جامعهبررس(.  1379) ژویس  ،بلو  -

 شالوده.

«، ردهاُک اسالمیسم عبدالحمید دوم وسیاست پان(. »1393) ، رسولبیروتیبیگدلی، علی و  -
 . 2، دورۀ دوم، ششناسی سیاسی جهان اسالمجامعه

تاریخ روابط (. »استعمار انگلستان و شورش ُکردها در دوره معاصر«، 1389) پروین، نادر -
 . 44، ش11، سخارجی

 . 12و  11، ش 46، دوره ارمغانای از تاریخ«، (. »گوشه1356) تکش، عالءالدین -
 ، تهران: توکلی.تاریخ تصوف در کردستان(. 1378) توکلی، محمدرئوف -
تبریز و ارومیه از منظر  اهلل شمزینی درعبید شورش شیخ(. 1396) گشا، امیرچهره -

 ، تبریز: اختر.های دوره ناصریروزنامه
 کوشش حمید سیاح، تهران: امیرکبیر.، بهخاطرات حاج سیاح(. 1359) حاج سیاح -
(. 1372) خان سپهساالرها: مکاتبات محرمانه و سیاسی میرزا حسینحکومت سایه -

 سازمان اسناد ملی ایران.کوشش محمدرضا عباسی، تهران: به
 کوششبهخان(، )میرزاحسین بیگیدیوان خاطرات .(1382) بن رضاحسین بیگی،دیوان -

 .اساطیر: تهران دریاگشت، محمدرسول و افشار ایرج

، عبیداهلل شمدینی ضمیمه جستاری پیرامون جنبش شیخ(. 1393) رساله افتتاح ناصری -
 محمد کلهر، تهران: پردیس دانش.

 ،یداهلل روشن اردالن ، ترجمۀکردستان رد وتاریخ ُکزبده  (.1381) گ، محمدامینبیزکی -
 .توس تهران:

، ترجمۀ احمد های آزادیبخش مردم ُکردتاریخ جنبش(. 1380) سجادی، عالءالدین -
 محمدی، تهران: مترجم.
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ی های ملی ُکرد از قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانتاریخ جنبش(.  1392) شرفکندی، صادق -
 ، اربیل: اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران.دوم

 ، تهران: علمی.التواریخمنتخب (. 1366شیبانی، ابراهیم ) -
 السعاده.، مصر: مکتبهالکرد و حاضرهم()ماضی الکردیهالقضیه(. 1930چ )شیرکوه، بله -
شیخ عبیداهلل آقا منگور و رابطه آن با قیام منظومه ُکردی حمزه(. 1383صمدی، عبداهلل ) -

 ، ترجمۀ محمد صمدی، مهاباد: رهرو.شمزینی
 ، تهران: سازمان اسناد ملی ایران.تلگرافات عصر سپهساالر(. 1370) طاهراحمدی، محمود -
 ،2ش ،1ج ،اجتماعی علوم ماهنامه»نهادهای اجتماعی«،  (.1368اهلل )طبیبی، حشمت  -

 تهران.  دانشگاه
اهتمام، ، بهالسلطان، سرگذشت مسعودیخاطرات ظل (.1368) السلطان، مسعودمیرزاظل -

 تهران: اساطیر.
، ترجمۀ بهزاد کردستان در اسناد محرمانه بریتانیا 1880قیام (. 1379میرزا )عزیز، جمال -

 خوشحالی، همدان: نور علم.
، نسخۀ خطی، کتابخانه مجلس شورای ملی، تاریخ طغیان اکرادغوریانس، اسکندر،  -

 .74414/ 5738ش
 ، تهران: آنا.کردستان در مسیر تاریخ به روایت اسناد(. 1383فاروقی، عمر ) -
دوره  هایی از وقایع حمله اکراد به صفحات آذربایجان در)گزارش ردعبیداهلل ُک فتنه شیخ -

 .مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی موزه و، انهخکتاب تهران:(، 1390)ار(قاج
 القعده.ذی 29شنبه ، پنج71، ش2(. س1297نامه())هفته فرهنگ اصفهان -
، ایالم: عبیداهلل شمزینی در دوره ناصرالدین شاه قاجار قیام شیخ(. 1391) فیضی، کیومرث -

 جوهرحیات.
، ترجمۀ غالمعلی وحید مازندرانی، تهران: ایران و قضیه ایران(. 1373) کرزن، جرج ن -

 علمی و فرهنگی.
، م(1880ق/ 1297) عبیداهلل شمدینیپیرامون جنبش شیخ جستاری (. 1393کلهر، محمد ) -

 تهران: پردیس دانش.
 ، ترجمۀ جواد هاتفی، تهران: عطایی.ُکرد و کردستانتا(. کنان، درک )بی -
 .روزبهان: تهران یونسی، ابراهیم ترجمۀ ،ُکردها .(1372) کندال و دیگران -
 ابراهیم یونسی، تهران: نگاه.، ترجمۀ جنبش ملی ُکرد(. 1377) کوچرا، کریس -
تهران: ، زادعلی مرشدی، ترجمۀ کنندها شورش میچرا انسان (.1377) تد رابرت ،گر -

 .پژوهشکده مطالعات راهبردی
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کوشش ایرج افشار، ، بههای دیوانی و نظامیها و نامهگزارش(. 1373) گروسی، امیرنظام -
 تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

ها گزارش(. پیوست 1373) بوالقاسم کارگزار وزارت امور خارجه در ساوجبالغگزارش ا -
کوشش ایرج افشار، تهران: بنیاد موقوفات ، بهامیرنظام گروسی های دیوانی و نظامیو نامه

 دکتر محمود افشار.
کوشش ، بههاتاریخ مشاهیر ُکرد، امرا و خاندان(. 1382) مردوخ روحانی»شیوا«، بابا -

 مردوخ روحانی، تهران: سروش. محمدماجد
مکاتبات ولیعهد و افراد بلندمرتبه در خصوص امورات مربوط به آذربایجان و شورش اکراد  -

 .3975375 ، نسخۀ خطی، کتابخانه مجلس شورای ملی، شعبیداهلل به رهبری شیخ
 پانیذ.، ترجمۀ ابراهیم یونسی، تهران: تاریخ معاصر ُکرد(. 1383) داول، دیویدمک -
کوشش عبدالحسین نوایی، ، بهآرمیرزا ملکشرح حال عباس (.1361) میرزاآرا، عباسملک -

 تهران: بابک.
 اهلل تابانی، تهران: گستره.، ترجمۀ حبیب ُکرد(. 1379مینورسکی، والدیمیر ) -
نژاد، ، ترجمۀ محمدرئوف یوسفیُکرد: تاریخ، زبان و فرهنگ(. 1378)ـــــــــــــــ  -

 سهیل.تهران: 
 ،محمد مشیری، شرح و تعلیقات جغرافی دارالسلطنه تبریز تاریخ و (.1360) ادرمیرزان -

 .اقبالتهران: 

، ق( 1307تا    1264اسناد و مکاتبات تاریخی ایران )قاجاریه از  (.  1371) نصیری، محمدرضا -
 تهران: کیهان.

کوشش اسالم ، بهعبیداهلل نهری االحباب یا مثنوی شیختحفه(. 1381) عبیداهلل نهری، شیخ -
 دعاگو، ارومیه: حسینی اصل.

 ، ترجمۀ محمد قاضی، تهران: نیلوفر.ُکرد و کردستان(. 1366) نیکیتین، واسیلی -
)حدیقه ناصریه و  جغرافیا و تاریخ کردستان(. 1381اکبر )نگار کردستانی، علیوقایع -

 کوشش محمدرئوف توکلی، تهران: توکلی.، بهالظفر(مرآت
 .تهران: کتابفروشی زوار ،خطرات خاطرات و(. 1385) مهدیقلی )مخبرالسلطنه(، هدایت  -
 ترجمۀ رسول جعفریان، ،دولت عثمانی از اقتدار تا انحالل (.1383) احمداسماعیل یاقی، -

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 
  



 77 |... ینانیدشم عبیداهلل شیخ در قیام آغا منگورحمزه بررسی نقش |

 

 

 

THE HISTORICAL STUDY OF WAR 

Scientific Journal, Scientific Research Article 

Vol. 4, Issue 1, No.11, Spring 2020 

Studying Hamza Agha Mangour's Role ln Sheikh 
Ubydallah Shemdinani's Uprising against the Qajar 

Dynasty (1297 AH/AD 1880) 
 
Farideh Morovati;1*Jahanbakhsh Savagheb;** Mohsen Rahmati;*** 
Shahab Shahidani**** 
 
Abstract 
Hamza Agha was the chief of the Mangour tribe who amid Iran's 
economic and political disorder during Nasseri era, Kurds' dissidence 
from Qajarid rulers and tax pressures provoked a rebellion among the 
tribes of Kurds in Iran. In the Ottomans, Kurds revolted with similar 
goals led by Sheikh Ubaidullah Shemdinani against the rule of Nasir al-
Din Shah. Their leader was the one of the Sheikhs of the Naghshbandi 
order. Using religious and sectarian beliefs, Hamza Agha and Sheikh 
Ubaidullah gathered a huge army of Kurdish tribes and invaded the 
border towns of Persia and the Ottomans and killed a large number of 
people. This research, adopting a sociological approach and employing 
a descriptive-analytical method, aims to investigate the two riots and 
the effect of the presence of Hamza Agha as the theorist to transform 
the riots into an uprising with a religious order of a nationalist type. The 
findings show that Hamza Agha Mangour played a major role in 
provoking Sheikh to a religious uprising against Nasseri's reign. 
Keywords: Hamza Agha Mangour, Sheikh Ubaidullah, the Qajar 
Dynasty, the Ottoman Empire, Kurds. 
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