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Abstract
Sheikh Obeidollah Shamzini’s rebellion is considered as one of the most renowned political and
social crises in Qajar Era, due to its being multi façade. This rebellion at the highest levels of
government in Iran led to reactions. Although the life of Sheikh Obeidullah's rebellion was
short, it was considered one of the most important events of the late Naseri Era, given its
background and its internal and external dimensions. The examination of the documents of the
period under discussion shows that the issue related to Sheikh Obeidullah was very important
for Iran and the mind of the Qajar statesmen was involved. This article focuses on the issue of
analyzing the performance of the central government and local rulers of Azerbaijan in
confronting the rebellion of Sheikh Obeidollah Shamzini (1298-1297 AH / 1881-1880 AC) and
describing and analyzing the events in a library and documentary way. The main question of
this research is that, considering the use and function of the military forces used to deal with the
insurgents, how did they influence the containment of the crisis? Here, it is assumed that
deficiency on state part in this case is attributed to lack of organizational management and the
king, Nasser al-Din Shah, himself in facing such events. The weak association between central
government and ruling authorities in Azarbaijan, in addition to deficiency in organizational
structure and management, and wrong conduct of affiliates constitute the failure in controlling
these crises.
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چکيده
شورش شیخعبیداهلل شمزینی ،بهمثابه یكی از بحرانهاي مهم سیاسیاجتماعی دورﮤ قاجار ،از زوایاي گوناگون شاایان
تأمل است .این شورش در سطح عالیترین مقامهاي حكومت ایران واكنشهایی در پی داشات .عمار شاورش شایخ
عبیداهلل كوتاه بود؛ ولی باتوجه به زمینهها و ابعاد و پیامدهاي داخلی و خارجی آن ،از وقایع مهم اواخر دوران ناصري
محسوب میشود .بررسی اسناد دورﮤ موضوع بحث نشان میدهد براي ایران ،مسائل مربوط به شیخعبیداهلل بسیار مهم
بود و ذهن دولتمردان قاجار را به خود مشغول كرده بود.
این نوشتار از زاویﮥ تحلیل عملكرد دولت مركزي و حاكمان محلی آذربایجان در رویارویی با شاورش شایخعبیاداهلل
شمزینی (7921و7921ق7111/و7117م) ،به موضوع نگریسته و توصیف و تحلیل رویادادها باه روش كتابناناهاي و
اسنادي انجام شده است .پرسش اصلی ایان پاهوهش آن اسات كاه عملكارد نیروهااي نهاامی كاه باراي مقابلاه باا
شورشگران به كار گرفته شد بر مهار بحران چه تأثیري گذاشت .بهنهر میرسد بنش عمدهاي از ناكارآمدي حكومت
در مدیریت بحران شیخعبیداهلل را باید در ضعف عملكرد و مدیریت غلط دولت مركزي و شان

ناصارالدین شااه

قاجار ،در مقام عالیترین مدیر بحران ،دانست .تعامل ضعیف بین دولات مركازي باا حكومات آذربایجاان و ضاعف
ساختاري و كاركرد نادرست دستگاههاي مرتبط ،ازجمله قواي دولتی ،از دیگر مؤلفههاي ناكارآمدي در مادیریت ایان
بحران است.
واژههای کليدی :ناصرالدین شاه ،میرزاحسین سپهساالر ،نیروهاي نهامی ،شیخعبیداهلل
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مقدمه

این ،هر مسئله و موضوع بهتنهاایی یاا در تركیاا باا

در واپسااین سااالهاااي سااده ساایزدهم قمااري

دیگر زمینهها و عوامل میتواناد در مسایر كااهش یاا

(7921و7921ق7111/و7117م) ،شورش شیخعبیاداهلل

افزایش اعتماد عمومی به حاكمیت ایفاي نقاش كناد.

كُرد در شمال غارب ایاران و در منااهم هاممارز باا

به گونهاي كه میتوان این فرضایه را مطارو كارد كاه

عثمانی به وقوع پیوست و روي برخی شهرهاي منطقه

میان افازایش اعتمااد جامعاه باه حاكمیات و كااهش

ازجملااه مهاباااد ،میاناادوآب ،مراغااه و اورمیااه تااأثیر

شورشها و بحرانهاي سیاسی و اجتمااعی رابطاهاي

گذاشت و دولات مركازي باراي مهاار آن ،باه اعازام

معنادار به چشم میخورد؛ باه نحاوي كاه هرچاه بار

نیروي نهامی ناچار شد .این شورش در رواباط ایاران

میزان اعتماد عمومی به حاكمیت افزوده شود از میزان

و عثمانی نیز بازتاب یافت و باه مناقشاهاي منطقاهاي

شورشها و بحرانهاي اجتماعی كاسته خواهد شد.

تبدیل شد .مااجراجویی شایخعبیاداهلل ،بایكفاایتی و

بدیهی است بهارهگارفتن از تجاارب تاارینی بار

سوءمدیریت برخی حاكمان محلی و مركازي و نباود

ژرفاي برداشات و مطالعاههاا مایافزایاد و ایان امار

تعامل سازنده با رؤساي ایالت و عشایر و ماردم كُارد

ازجمله مهمترین هدفها و ضرورتهاي این نوشاتار

منطقه آذربایجان ،تحریکهاي دولاتهااي عثماانی و

است .این پهوهش به روش كتابنانهاي و توصایف و

انگلیس ،اختالفهاي قومی و مذهبی و برخی مساائل

تحلیل رویادادها و اساناد تاارینی انجاام مایشاود.

مشابه را باید در ردیف مهامتارین زمیناههااي شاكل

پرسش اصلی پهوهش آن است كه عملكارد نیروهااي

گیري این شورش آورد .شورش شیخعبیداهلل در سطح

نهامی كه براي مقابله با شورشگران به كار گرفته شد،

عالیترین مقام هاي حكومت ایران واكنشهایی در پی

بر مهار بحران چه تأثیري گذاشت .باهنهار مایرساد

داشت .عمر شاورش شایخعبیاداهلل كوتااه باود؛ ولای

بنش عمادهاي از ناكارآمادي حكومات در مادیریت

باتوجااه بااه زمینااههااا و ابعاااد و پیاماادهاي داخلاای و

بحااران شاایخعبیااداهلل را بایااد در ضااعف عملكاارد و

خااارجی آن ،از وقااایع مهاام اواخاار دوران ناصااري

مدیریت غلط دولت مركزي و شن

ناصرالدین شاه

محسوب می شود .بررسی اسناد دورﮤ موضاوع بحاث

قاجار ،در مقام عالیترین مدیر بحران ،دانست .تعامال

نشان میدهد مسائل مربوط به شیخعبیداهلل براي ایران

ضعیف دولت مركزي با حكومت آذربایجان و ضعف

بسیار مهم بود و ذهن دولتماردان قاجاار را باه هاور

ساختاري و كااركرد نادرسات دساتگاههااي مارتبط،

كامل به خود مشغول كرده بود.

ازجمله قواي دولتی ،از دیگر مؤلفههاي ناكارآمدي در

هی سدههاي اخیر ،در جامعﮥ ایران روابط اقاوام و

مدیریت این بحران است.

حاكمیت از زوایااي گونااگون مطارو باوده اسات و

براساس بررسی به عمل آمده ،در سالهااي اخیار

امروزه نیز در محافل علمای ،ازجملاه مساائل نهاري

كیومرث فیضی در مقطع كارشناسی ارشد پایانناماهاي

مهم است و واقعیتی چندوجهی در عرصههاي سیاسی

بااا موضااوع «قیااام شاایخعبیااداهلل شاامزینی در دوره

و اجتماعی است .این موضوع هرگااه در كناار دیگار

ناصرالدین شاه» نگاشته اسات .باتوجاه باه كُردباودن

مسائل و واقعیتهاي اجتماعی قرار میگیرد وضاعیتی

نگارنده ،تاحدودي از منابع كُردي خوبی استفاده كرده

پیچیده و چندبُعدي پدید میآورد كه درک و دریافات

است؛ ولی در بررسای ایان شاورش ،تماامی ابعااد و

واقعی از آن به نگاهی همهجانبه نیاز دارد؛ عاالوه بار

پیامدهاي آن واكاوي نشده و پهوهشگر تنها بهصورت
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محاادود و روایاای موضااوع را بررساای كاارده اساات.

 )669و عاادهاي دیگاار ،بااهویااهه در تااأمین امنیاات و

«جستاري پیرامون جنبش شیخعبیداهلل شمدینی» كتاب

نیازهاي ابتدایی جامعه و نیز بیاحترامی باه باورهااي

دیگري است كه محمد كلهر در سال  7911نگاشت و

مذهبی اهلسنت در مناابع باه روشانی بازتااب یافتاه

در سال  7929چاپ كرد و در همان سال روانه باازار

است« .روزي یكی از حاجیان را دیادم مایگفات تاا

شد .كتاب دو بنش مجزا از هام دارد كاه در بناش

حال در میان ما اذان به هریم شیعهها رسام نباود ،آن

ننست ،نویسنده ابتدا باه صاورت منتصار شاورش

هم از دولات شااهزاده در مااه رمضاان دیاده شاد و

شیخعبیاداهلل و پیامادها و علاتهااي شكسات آن را

بعضی كارهاا هام از حكاام پایش نقال مایكارد كاه

بررسی میكند .غیار از نموناههااي ذكرشاده ،درباارﮤ

برخالف مذها اهلسنت بود و هماه سابا اشاتعال

شورش شیخعبیداهلل پهوهش مستقل دیگاري صاورت

كینه درونی آنها شاده باود» (غوریاانس.)11 :9196 ،

نگرفته است و در این زمینه ،اهالعات باید از مناابع و

برخورد حاكم ساوجبالغ مكري با حمزهآقا منگور نیز

مآخذ منتلف گردآوري شود.

در همین چارچوب درخور ارزیاابی اسات (نصایري،
 .)97 :7917رفتاار حااكم سااوجبالغ حتای اعتاراض

چگونگی ارتباط و تعامل حاکمان محلی با رؤساای

ناصرالدین شاه را نیز در پی داشت (فتنه شیخعبیاداهلل

کردها

كرد.)61 :7921 ،

چگونگی انتصاب و عملكرد برخی حاكمان محلی

همین برخوردها و تعامال نداشاتن ماؤثر حاكماان

از نكته هاي تأمل برانگیز ایالات آذربایجاان اسات كاه

محلاای باعااث شااد در هنگااام شااورش شاایخعبیااداهلل

بیشااترآ آنهااا بااه دور از شایسااتگیهاااي الزم و كااافی

شمزینی ،در منطقه مهم و راهبردي آذربایجان ،بزرگان

مدیریتی ،در پای مناافع شنصای بودناد (غوریاانس،

ایالت و عشایر كُرد و حتی مردم منطقاه باه حاكماان

19 :9196و )19و در این مسیر ،گاه باا عناصار متنفاذ

خود اعتماادي نداشاته باشاند و درواقاع ،مشاروعیت

محلی برخوردهاي تقابلی و دفعی داشتند؛ براي نمونه

حاكمیت در ضعیفترین سطح خود بود.

باید به معینالدوله حاكم ارومیه و برخورد او با برخی
بزرگان ایل زَرزا در منطقه اشنویه اشااره كارد .معاین

وضعيت آذربایجان هنگام شورش

الدوله بدون توجیه ،این افاراد را از مناصاا اجادادي

مشكالت ناشی از وقوع زلزله ،خروج پانزده هازار

خود بركنار كرد و ساپس آنهاا را جریماه و مجاازات

نفر نیروي نهامی از آذربایجان براي همراهای شااه در

كاارد (افشااار ،نساانه خطاای .)2 :ایاان عااده حتاای از

ساافر خراسااان (عباساای ،)919 :7919 ،ضااعف در

اعتراض و شكایت خود در تبریز نیز نتیجهاي نگرفتند

امكانات و آمادگی نهامی و تداركاتی نیروهاي مساتقر

(امینالدولاه )61 :7911 ،و هماین رفتاار سابا شاد

در آذربایجااان (عباساای ،)912 :7919 ،برخااورداري

خوانین زرزا بههمراهی باا شایخعبیاداهلل و مقابلاه باا

شورشیان از سالوهاي پیشرفته ،فساد برخی ماأموران

حاكماااان محلااای روي آورناااد (غوریاااانس:9196 ،

و حاكماااان محلااای (غوریاااانس19 :9196 ،و )19و

11و.)16

نمونههایی از این دست ازجمله نكااتی اسات كاه در

عملكاارد ضااعیف و بحاارانساااز برخاای حاكمااان
محلی ،ازجمله معاینالدولاه (هااهر احمادي:7911 ،

توصاایف اوضاااع آذربایجااان در زمااان شااكلگیااري
شورش شیخعبیداهلل باید به آنها اشاره كرد.
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كرد .به هر هرف جهادنامه نوشته ،با وعده مال دنیاا و

چگونگی آغاز شورش
شیخعبیداهلل شَمزینی ،فرزند سیدهه ،پس از فاوت

بهشت سی هزار نفر از كردها دور خود جماع كارده،

پدر به ریاست هریقت نقشبندي در منطقه نَهري نائال

هبل و عَلم برداشته ،هارف قاارس رفتاه ،منتارپاشاا

شد .او با استفاده از موقعیت سیاسی مساعد منطقاهاي

) (MokhtarPashaو قورت پاشاا ) (GhourtPashaو

و بینالمللی و تمكن مالی مناساا كاه از تیاولهااي

سایر سرداران و سران عسكر روم وجاود نامساعود او

محمدشاه قاجار به سیدهه و نیز دولت عثمانی به او و

را غنیماات شاامرده ،بااا كمااال احتاارام و جااالل او را

هدیه ها و ناذرهایی ناشای باود كاه مریادانش باه او

پیشاانواز و پااذیرایی كاارده و بااا تلگااراف ساالطان

پرداخت می كردند ،در مدت زماان كوتااهی در مقاام

عبدالحمیدخان ) ،(nd Abdulhamidkingخداونادگار

بزرگترین رهبر روحانیسیاسی كُرد شناخته شاد .در

دولت علّیه را از آمدن شیخعبیداهلل اهالع داده ،از باب

این بین ،خالء قدرت ناشی از تبعید رؤساي كُارد باه

عالی فرمان و حكم جااري شاده كاه از باراي لشاكر

خارج از كردستان نیز مؤثر واقع شد و به مرور زماان،

شیخ مزبور ،تفن

مارتین و اسباب و اسالحه جیاره و

او موفم شد به پشتوانﮥ نفوذ مذهبی در میان تودههااي

سیورسات داده شود» (رساله خطی افشار91 ،و.)91

مردم كُرد ،قدرت سیاسی و اقتصادي خود را افازایش

شیخعبیداهلل پس از گارفتن ساالو و مهماات ،باا

دهد؛ پاس كامكام باه فكار اساتقالل منااهم شارقی

مشاهده قدرت نهامی برتر روسها ،بدون اینكه اقادام

امپراتوري عثمانی افتاد كه باه هاور عماده كُردنشاین

نهامی خاصی انجام دهاد باه بهاانﮥ كمباود آذوقاه و

بودند .برخی پهوهشگران شاورش شایخعبیاداهلل را از

مهمات «اسلحههااي مادرن ماارتینی جدیاد اهادایی

حیااث نشاائتگاارفتن از مااذها و اتكااا بااه پیااروان

سلطان را برداشته و جبهههاي جن

را ترک میكناد».

هریقت ،با قیام شاه اسماعیل صفوي مقایسه كاردهاناد

(جه لیل جه لیل.)10 :7211 ،
تجهیز قواي شیخعبیداهلل باه ساالوهااي مادرن و

(زكی.)7911 ،
در این زمان دولت عثمانی بهعلت ضاعف شادید

افزایش قدرت سیاسی و نهامی باعث شد او ایان باار

اقتصادي و نهامی ،مرد بیمار اروپا شناخته مایشاد و

ایدﮤ اساتقالل منااهم كردنشاین عثماانی را باه هاور

روزبه روز متصرفات خود را در اروپا از دست میداد.

جدي تاري مطارو كناد .در ایان میاان ،مطاروشادن

در این میان ،دولت روسیه نیز به متصرفات عثمانی در

استقالل منااهم ارمناینشاین امپراتاوري عثماانی كاه

شاارق و غاارب ایاان كشااور چشاام داشاات .در سااال

دولتهاي اروپاایی ،باهویاهه روسایه ،از آن حمایات

7920ق7111/م ،روسیه به بهانﮥ اینكه دولات عثماانی

می كردند اعتراض شدید شیخعبیداهلل را بهدنبال داشت

حقوق شهروندان مسیحیمذها در متصرفات خود را

و عزم او براي تشكیل كردستان مستقل جزمتر شد .او

كارد.

ننست با تشكیل مجمع اتفاق مردم كُارد و ساپس باا

شیخعبیداهلل كه زمینه را براي پیشبرد هدفهااي خاود

تشكیل گردهمایی بزرگای از رؤساا و شایون منطقاه

مهیا میدید ،در حمایت از باب عالی اعالن جهاد كرد.

كردستان عثمانی و ایران در شَمدینان ،موضوع تشكیل

«در سال هزار و دویست و نود و چهار كه دولات

كردستان آزاد را مطرو كرد كه نهرهاي او به اتفاق آرا

و آشاوب داشاته،

به تصویا رسید (نصیري .)907 :7917 ،پس از پایان

همین شیخعبیداهلل در میان مشایخ عثمانی حكم جهااد

این گردهمایی ،فرزند شیخ مأمور حمله به ایاران شاد

رعایت نمیكند ،به دولت عثمانی اعاالن جنا

بهیه روس با دولت علیه روم جن
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و حمزهآقا منگور ،فرد ناراضای و متاواري باه خااک

 ،)72بهنهر میرسد حاكمان آذربایجان باه امثاال ایان

عثمانی ،به فرماندهی و پیشكاري كال قشاون كردهاا

گزارش چندان توجه نكردهاند.

برگزیده شد.

كُردهاي شورشی با رهبري شیخعبادالقادر فرزناد

مقدمههاي شورش از پیش و بهصورت غیررسامی

شیخعبیداهلل و حمازهآقاا منگاور و تعادادي دیگار از

فااراهم شااده بااود؛ ولاای شااورش شاایخعبیااداهلل در

رؤساي كُرد ،حمله به ایاران را آغااز كردناد .آنهاا باا

شوال7921ق/ساپتامبر7111م را فرزناد دوم او ،یعنای

عبور از مرز ،ننست اشنویه را تصرف كردناد و پاس

شیخعبدالقادر ،رسمیت داد كه پیشتر باه ایاران رفتاه

از آن متوجه منطقه سلدوز شدند .در این منطقاه ایال

بود .نیروهاي فرمانبردار او كه شمارشان بالغبر هشتاد

قدرتمند و بزرگ قراپاپاق سكونت داشانتد كاه شایعه

هزار نفر بود ،شهر ساوجبالغ مكري (مهاباد كنونی) را

مااذها و تاارکزبااان بودنااد و آنهااا نیااز بااهعلاات

تصرف كردند .در این حادثه تعاداد بسایاري از ماردم

برخوردهاااي نامناسااا حكااام محلاای ،از حاكمیاات

مسلمان و ارمنی و یهودي به قتل رسیدند .مدتی پاس

ناراضی بودند .انتهار میرفت این ایل بزرگ در مقابل

از این كشتار ،شیخعبیداهلل براي پیشبردن مقاصد خود

تهاجم شورشیان مقاومت كناد؛ اماا بادون های گوناه

با عباسمیرزا مُلکآرا ،برادر نیمهكُرد ناصرالدین شااه ،

مقاومت تسلیم شد (قراگزلو.)771 :7929 ،

وارد مذاكره شد كه مدتها بود در كانون غضا شااه

با انتشار اخباري مبنیبر رسیدن نیروهاي شورشای

قاجار بود .بدون تردید براي تااجوتنات شااه قاجاار

به ساوجبالغ مكاري ،لطفعلایمیارزا كشایكچیباشای

این اقدام شایخ عبیاداهلل تهدیادي جادي باه حسااب

حاااكم شااهر در تالشاای ناااموفم و بساایار دیرهنگااام،

می آمد؛ به ویهه اینكه انگلیسیها و عثماانیهاا نیاز از

درصدد جلا اعتماد ساران قبایال كُارد برآماد؛ ولای

شورش حمایت می كردند .با این حاال ،تاالش شایخ

چون توفیقی نیافت و اهالی شهر را همدل و همنوا باا

براي مجاب كردن شاهزاده قاجاار تاوفیقی باه هماراه

شورشیان دید ،بهناچار پاا باه فارار گذاشات و عاازم

نداشت .مادر عباسمیرزا كُرد بود؛ اما او بهعلت تارس

میاندوآب شد .بهدنباال فارار شااهزاده ،قاواي نهاامی

از ناصرالدین شاه باز هم تسلیم خواسته شیخ نشد .باه

كُردها وارد شهر شد و بزرگان شهر و علما و ماردم از

همین علت بار دیگر در كانون عنایت ناصرالدین شااه

آنها استقبال كردند .در شهر میاندوآب مردم محل ،باه

قرار گرفت و موفم شد حكومت قزوین را باه دسات

كمک تعدادي معدود از قواي دولتی ،در برابار كردهاا

آورد (ملکآرا7911 ،؛ افشارارومی01 :7921 ،؛ بامداد،

صاافآرایاای كردنااد .در نبااردي منتصاار كااه بااین

.)7996/9 :7969

پیشقراوالن شورشیان كُرد با مادافعان شاهر روي داد،
خالوي شیخعبدالقادر كشته شد .با انتشار خبار كشاته

واکنش حاکمان محلی
باوجود برخی گزارشهاي واقاعبیناناه از اوضااع

شدن میريبی  ،نیروهاي كُردها با تمام قاوا باه شاهر
حمله كردند و نیروهاي دولتی كه در برابر نیاروي باه

آذربایجان ،ازجمله در مكاتبﮥ عبدالعلیخاان سارهن

مراتا قويتر كُردها تاب مقاومات نداشاتند ،پاس از

كه ماأمور باه «سارحدداري بلوكاات اورمیاه» باود و

منتصر مقاومتی ،بههمراه علایخاان حااكم مراغاه و

درباره ضرورت توجاه باه اوضااع محلای نكتاههااي

لطفعلیمیرزا حاكم ساوجبالغ مكاري ،شاهر را بادون

درخور توجهی یادآوري كارده اسات (بیاانی:7916 ،

ماادافع رهااا كردنااد و گرینتنااد .پااس از آن ،شاایخ
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عبدالقادر و نیروهاي فرمانبردار او وارد شاهر شادند

دفاع مردم بناب از شهر خود و كشتهشدن بسیاري

و به حكم پسر شیخ كه به دنبال انتقام كشتن خاالوي

از مهاجمان و تصمیم ناصرالدین شاه باراي فرساتادن

خود بود ،ماردم شاهر را قتالعاام كردناد .مورخاان

قواي ركابی به آذربایجان باروز تفرقاه و اخاتالف در

تعداد كشته شدگان را از هشتصادوهفتاد نفار ،شاامل

بین شورشیان را باعث شد .این شورشیان از ایاالت و

هشتصدوبیست مسلمان و پنجاه یهودي (غوریاانس،

عشایر متعدد تشاكیل شاده بودناد؛ پاس تعادادي از

 ،) 09 :9196تا ساه هازار نفار (كارزن)117 :7969 ،

سران قبایل كه از انتقام دولت بابت رفتار زشت خاود

نوشتهاند.

در میاندوآب میترسیدند و نگران آیناده خاود و ایال

انتشار اخباري راجاع باه كشاتار ماردم بایگنااه

در كانون سرپرستی خود بودند با ترک اردو باه میاان

میاندوآب ،در بین مردم آذربایجان موجی از خشم و

ایل خود برگشتند و ایانگوناه قابلیات رزمای قاوا و

اندوه به دنبال داشت و همین مسئله باعث شد ماردم

روحیه شورشیان باهشادت كااهش یافات (قراگزلاو،

شهرهاي اهراف به چارهجویی و تشكیل هساتههااي

797 :7929؛ صمدي.)91 :7919 ،

مقاومت مردمای در مقابال هجاوم شورشایان توجاه

پس از ملحمشدن تعدادي از كردهاي شورشی باه

جدي كنند .حتای شایخ عبیاداهلل نیاز باه ایان رفتاار

قااواي ایااران ،شاایخعباادالقادر خشاامگین شااد و بااه

شورشیان اعتراض كرد و هی مكاتبهاي باا فرزنادش

آتش زدن چند پارچه روستا از دهات دهبكاري اقادام

او را شماتت كرد و انجاام ایان اعماال را بارخالف

كااارد؛ چاااون مردماااان ایااان روساااتاها باااه اردوي

ر ویه و مرام خود دانست (غوریانس.)11 :9196 ،

اعتمادالسلطنه پیوساته بودناد .قاواي شورشای ،حتای

قتاالعااام مااردم شاایعهمااذها میاناادوآب تهیاای

برخالف توافمهاي پیشین ،باه مردماانی كاه باا آناان

احساسات مذهبی مردم را باعث شد و در نزد افكاار

بیعت كرده بودند نیز تعرض كردناد و در سااوجبالغ

عمومی ،شورش شیخ را در حكم شورشی مذهبی و

مكري چنادین مغاازه از تجاار كُارد شاهر را غاارت

علیه شیعیان معرفی كرد .با پیشروي كُردها و انتشاار

كردند« .پس از حركت آنها [قواي شورشی] چند نفار

اخبار قتل و غارت مردم میاندوآب ،مهفرالدینمیارزا

از سوار منگور عقا مانده بناي تاختوتاز در باازار و

كااه بااه وحشاات افتاااده بااود مصااطفیقلاایخااان

كوچهها گذاشتند و به حجرههاي تجار ایران كه تاا آن

اعتمادالسلطنه قراگوزلوي همدانی را كه رئیس نهاام

وقت معاف مانده بودند هجوم میآورند؛ ولی سااكنان

تبریز بود به همراه آقاخان سرتیپ افشار باا تعادادي

شهر در مقام مدافعه برآمده ،تیرانادازيهااي بسایار از

اناادكی نیاارو بااه بناااب فرسااتاد .شورشاایان پااس از

هرفین میكنند .چند نفر هم از هر هارف كشاته مای

تصرف میاندوآب عازم بناب شدند تاا ایان محال را

شود .با این همه ،دوازده دكان كسبه كُارد را شكساته

نیز باه متصارفات پیشاین خاود اضاافه كنناد؛ ولای

اسبابش [را] به غاارت مایبرناد» (غوریاانس:9196 ،

برخالف انتهار ،در آنجا با مقاومت سنت ماردم باه

.)11

رهبري میرزاعلی آقا قاضی بنااب و قاواي اعزامای از

هدف بعادي كردهااي شورشای مراغاه باود كاه

تبریز روباه رو شادند و بااوجود تاالش بسایار ،باه

تعدادي نیاروي نهاامی اعزامای از تبریاز و نیروهااي

تصاارف شااهر موفاام نشاادند (افشااارارومی:7921 ،

مردمی از آنجا محافهت میكرد« .روز سایم ذيقعاده

.)791

عمده االمراء و العهام حسنعلیخان جنرال آجودان با
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دو فوج هفتم شقاقی و قهرمانیاه وارد مراغاه گردیاد؛

آشنایی با شیخعبیداهلل ،با او دیدار كرد و پس از آن باا

ولی سربازانش از لوازم هی نداشتند .حتی یک شیپور

اقبالالدوله ،حاكم ارومیه ،مالقات كرد و تاالش كارد

كه محل حاجتشان بود ،از قاسمخان سرتیپ به رسام

به بهانﮥ جلوگیري از كشتار مردم ،او را وادار به تسلیم

عاریه گرفته ،بعضی از آنها كه از خود تفنگی داشاتند،

كند؛ اما با منالفت اقباالالدولاه روباهرو شاد (ادیاا

بندش از ریسمان بود( ».منشی.)90 :7929 ،

الشعرا.)10 :7906 ،

به علت ترس از وجود نیروهاي دولتای و آماادگی

عواملی كه باعث شكست شورش و عقانشینی و

نسبی مردم ،به این قصبه نیز تهاجم جدي نشاد؛ ولای

فرار شیخ و یارانش به خاک عثمانی شد عبارتاند از:

تعداد بسیاري از ماردم در روساتاهاي اهاراف مراغاه

نپیوستن عباسمیرزا ملکآرا به شیخعبیداهلل و حمایت

كشته شدند و اموال آنها غارت شاد« .تااكنون از ایان

از شورش او؛ مقاومت مردم و قواي دولتی در جریاان

قشونی كه حاضر شده ،به هی وجه فایده عاید نشده،

محاصره ارومیه؛ جداشدن بنشای از نیروهااي متحاد

كردها كماكان همواره به تاراج اموال و ریناتن خاون

شیخ كه از عشایر فقیر بودند و تنها به امید غاارت باه

بیگناهان مشغول اند .علت اینكه قشاون واقاف و باه

صف شورشیان پیوسته بودند و حال با غاارت اماوال

دفع دشمن حركتی نمیكنند دو فقره است :یكی اینكه

مردم به آنچه مایخواساتند رسایده بودناد؛ واگرایای

موافم تقریر سركار اعتمادالسطنه كه عدد لشاكریان را

كردها اهراف ارومیه بهعلت غاارت اموالشاان توساط

از سركردگان جویا شده بود ،دو هزار و هفتصاد نفار

شورشیان؛ حمایت نكردن جدي دولتهاي عثماانی و

قلمداد كردهاند ،هفتصد را سركردگان دروغ گفتهاند و

انگلیس؛ رسیدن قواي كمكی دولتی از تهران و تبریاز

هاازار نفاار هاام قااراول و مسااتحفهین منااازل و غیااره

(كلهر.)11 :7929 ،

هستند .بقیه كه هزار نفر است نمیتواند باا ایان هماه
كُرد مقابله نمایاد .دیگاري اینكاه غالاا از ساربازان،

اطالعرسانی به دولت مرکزی

خاصااه تمااام دو فااوج جناارال از ملزومااات ،از قبیاال

حكام محلای در بیشاترآ مواقاع تاالش مایكردناد

ادوات و ملبوس و غیره هی ندارناد» (منشای:7929 ،

رویدادها و وقایع باه اهاالع ولیعهاد نرساد .پاس از

91و.)91

شااروع بحااران و اهااالع دولاات مركاازي از شااورش

كردها به شهر بزرگ ارومیه نیز حملاه كردناد .در

كُردها ،ناصرالدین شاه و دیگر مركزنشینان به انتقااد از

حمله به ارومیه شیخعبیاداهلل حاضار باود و نیروهااي

عملكرد ولیعهد زبان گشودند و او را سرزنش كردناد؛

مهاجم را هدایت میكارد .نیروهااي شایخعبیاداهلل تاا

چون از اوضاع درک درستی نداشته باود و باه مركاز

دروازﮤ ارومیااه پاایش رفتنااد .قااواي دولتاای بااههمااراه

به موقع و مناسا اهالع رسانی نكرده باود و اقادامات

نیروهاي داوهلا مردمی مقاومات شادیدي كردناد و

الزم را انجام نداده بود .ولیعهد كه بهشادت در فشاار

قواي مهاجم باوجود تالش فاراوان ،باه تصارف ایان

بود و حتی موضوع ولیعهادي و جانشاینی شااه را در

شهر بزرگ موفم نشدند .در جریان محاصارﮤ ارومیاه

خطر می دید ،در مكاتبه هااي متعادد باا شااه و ساایر

توسط قاواي شایخعبیاداهلل ،آباوت )(WilliamAbot

درباریان ،درصدد رفع اتهام هااي وارده برآماد و گنااه

كنسول انگلیس كه ارومیه را نیز در حاوزﮤ مأموریات

قصور و اهمال را بر گردن مركزنشینان اناداخت .شااه

خود میدانست ،به آن شهر مسافرت كرد و باتوجه به

وقوع شورش كردها و ناآرامی در منطقه آذربایجاان را
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ولیعهاد

انكار حمله یاران شیخ عبیداهلل به سااوجبالغ ،كاانون

براي وجهﮥ داخلی و خارجی ایران و شن

«بسیار قبیح» ارزیابی كرد و خواستار حل سریع مسئله

شورش را داخلی اعالم میكناد (فتناه شایخعبیاداهلل

شد .مهفرالدینمیرزا ضامن پاذیرش نسابی كوتااهی

كرد .) 719 :7921 ،موضوعی كه ولیعهد باهشادت از

خااود در حكمراناای آذربایجااان ،مقصاار اصاالی بااروز

آن انتقاد كرد و كارگزاران عثمانی را باه دروغگاویی

شورش را «سابقین» معرفی كارد (فتناه شایخعبیاداهلل

متهم كرد (فتناه شایخعبیاداهلل كارد .)771 :7921،باا

كرد27 :7921 ،و.)29

گسترش شورش و پیشروي ساریع قاواي شورشای،

بیاعتنایی به مكاتبه هاي ولیعهاد و جادينگارفتن

ناصرالدین شاه از ولیعهد خواسات اخباار اوضااع و

هشدارهاي او ازسوي شاه و درباریان موضوعی است

احوال آذربایجان را مرتاا ارساال كناد و همچناین

كه در مكاتبه هاي مهفرالدینمیرزا با شاه مطارو شاده

دستوري صادر كرد كه درباره حضور شیخعبیداهلل یاا

است .ولیعهد از ناصرالدین شاه تقاضا كارده اسات از

پسرانش در این شورش جست وجاو كنناد .هرچناد

این پس اخبار ارسالی او را بپذیرد و به آن اخبار اعتنا

گویا به گزارش هااي ولیعهاد خاود اعتمااد نداشات

كند (فتنه شیخعبیداهلل كرد .)20 :7921 :در آخار ناماه

(فتنه شیخعبیداهلل كرد.)799 :7921،

ولیعهد بهصراحت اعالم كرده است ناه مااه پایش در
مكاتبهاي با دربار ،اوضااع سارحد و شایخعبیاداهلل را

واکنش دولت مرکزی :اعزام نيرو به آذربایجان

گزارش كرده است؛ ولی نمی داند آیا ایان مكاتباه را

ناصرالدین شاه در بادو امار از محایط بحاران و

به عرض شاه رساانیدهاناد یاا خیارو او باه پیوسات

علت هاي شورش و اقبال مردم برخی شهرها از شیخ

همین نامه تصویر نامه پیشین با شاه را باراي اثباات

و سااپاهیان او شااناخت جااامعی نداشاات .تصااور

ادعاهاي خود ارسال كرد (فتناه شایخعبیاداهلل كارد،

ناصرالدین شاه از این شورش این باود كاه حركتای

 .) 20 :7921ناصااارالدین شااااه در جاااواب ضااامن

محدود ،بیبرنامه و كوتاهمدت است كه درنهایت باا

پذیرفتن مطالا ولیعهد میگوید« :اعمال سابقین باد

مقابله كوتاهمدت و كمهزینه مهار میشاود و اوضااع

بود یا خوب گذشت ،حاال اماروز بایاد فكار كارد».

به زودي به حالت عادي برمیگردد (سنندجی:7911 ،

اعتااراف ناصاارالدین شاااه بااه دریافاات هشاادارهاي

960و .) 961بااه همااین علاات در ابتااداي بحااران بااا

ولیعهد از این حكایت دارد كه در دارالنالفه هم ،از

هرگونه درخواست مهفرالدینمیرزا براي اعزام قواي

شاه گرفته تا بقیه صاحامنصبان های كادام

كمكی از تهران منالفت مایكارد .در ایان شاورش

خطري كه از ناحیه كردها آذربایجاان را تهدیاد مای

حوادث و اتفاقات به صورت پیوساته و مساتمر روي

كرد ،جدي نگرفته بودناد (فتناه شایخعبیاداهلل كارد،

داد و ناصرالدین شاه كه غافلگیر شاده باود ،تاالش

.)21 :7921

كرد با شماتت ولیعهد و با كمترین هزیناه بحاران را

شن

از دیگاار مسااائل تأساافآور در شااورش شاایخ

كنترل كند؛ ولی در مقام مدیر بحرانی نااموفم و بای

عبیداهلل شمزینی ایان اسات كاه مقاام هااي سیاسای

اهالع از عمم حادثه ،با صدور فرمانهاي احساسای

عثمانی در داخل و خارج از كشور ،هجوم اتباع كُرد

و شتاب زده ،در عمل موفقیتی به دست نیاورد.

تبعه عثمانی را به خاک ایران نپذیرفتند .سفیر عثمانی

با شروع شاورش و پیشاروي ساریع شورشایان و

در تهران هی مالقات هایی با مقام هاي ایاران ،ضامن

تصرف چند شهر و روستا ازجمله سااوجبالغ مكاري

تحلیل عملكرد دولت مركزي و حاكمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخعبیداهلل شمزینی (7921و7921ق799 ...7111/

(مهاباد كنونی) و محاصرﮤ ارومیه و احتمال حملاه باه

زدند .سپهساالر كاه نگاران عواقاا ایان اعماال باود

تبریز ،مهفرالدینمیرزا كه باه وحشات افتااده باود در

موضوع را به اهالع شاه رساند و خود براي سركشی و

تلگرافی به ناصارالدین شااه ،دوبااره خواساتار اعازام

نهمبنشیدن به اوضاع ،عازم محل اردوي قواي دولتی

سااریع نیااروي كمكاای شااد .شاااه در پاسااخ نوشاات:

شد .حاكم صایینقلعه دربااره میازان خساارت قاواي

«شااانزده ،هفااده هاازار نفاار قشااون از سااواره و پیاااده

دولتی به اموال مردم چنین گزارش كرده اسات« :اگار

توپنانه در آذربایجان است ،با ایان هماه قشاون آیاا

اكراد وارد شده بودند ،بیشتر و عالوهتار از خسااراتی

خوب است شما در تلگراف بنویسید كاه از ساواره و

كه از اهل اردو به دهات رسید نمایرساانیدند» (فتناه

پیاده خمسه ،گیالن ،قزوین ،گروس براي شاما اماداد

شیخعبیداهلل كرد.)001 :7921 ،

فرستاده شودو واهلل باهلل الیم نیست!» (فتنه شیخعبیداهلل
كرد.)21 :7921 ،

قواي ایران در سرماي بیساابقه آذربایجاان بادون
جیره و مواجاا ماندناد و تماامی تاالش سپهسااالر

ولیعهد رؤساي قواي دولتی پیشین در آذربایجان را

صرف گرفتن قرض از تجار منطقه باراي تهیاه لبااس

مقصر دانست و گناه بینهمای و آشافتگی در قشاون

مناسا و تجهیز نیروها شد و مكاتبه هاي متعدد او باا

دولتی را بر گردن آنها گذاشت (فتنه شیخعبیداهلل كرد،

شاه براي ارسال پول بینتیجه ماند .شاه در عمل ،براي

 .)29 :7921با پیشروي كردها و اشاعه ساریع بحاران

ارسال پول به مناهم درگیري میل چنادانی نداشات و

كه با تنریا و ناامنی در مناهقی از آذربایجان هماراه

كمبود پول و امكانات نیز باعاث شاده باود نیروهااي

بود ،ناصرالدین شاه كه از شنیدن خبار پیشارويهااي

خودسر و ناراضی براي سیركردن شكم خود ،به اموال

شورشیان به وحشت افتاده بود ،ننست مشیرالدوله را

مااردم جن ا زده دساات درازي كننااد .در بااین قااواي

در مقاام نمایناادﮤ ویااهه خاود و فرمانااده كاال قااوا در

اعزامی از سوي مركز به آذربایجان تعدادي مستشاران

آذربایجان منصوب كرد و براي مدیریت بحاران ،او را

اتریشی نیز حضور داشتند كه در رسته توپنانه به كار

به مناهم درگیري روانه كارد و باه دنباال آن ،دساتور

گرفتاه شاادند .در مساایر حركات قشااون ایااران ،بااین

جمااعآوري و آمااادگی قشااون دولتاای بااه فرماناادهی

فرماندهان ایرانی ازجمله حساامالملاک ،رئایس فاوج

حشمتالدوله براي عزیمت باه منااهم آشاوبزده را

منصااور ،بااا مستشاااران اتریشاای اخااتالفنهرهاااي

صادر كرد (فتنه شیخعبیداهلل كرد710 :7921 ،؛ صفائی،

چشمگیري به وجود آماد و درنهایات ،جماع حاضار

79 ،7911؛ روزناماااااااااااه ایاااااااااااران77 ،ذي

حرف فرماندهان ایرانی را پذیرفتند و به ایان ترتیاا،

قعده7921ق7111/م).

نیروهاي مستشاري اتریش تنها نهارهگار نبارد شادند

حمزهمیرزا (حشمتالدوله) در هنگام انتصااب باه

(قراگزلو.)700 :7929 ،

فرماندهی قشون اعزامی به آذربایجان در كهنسالی به

حسنعلیخان وزیر فواید ،امیرنهام گروسای دوران

سر میبرد و پیش از رسیدن به منطقه درگیري در اثار

بعد ،نیز با فاوج گاروس باه سامت منطقاه درگیاري

بیماري درگذشت .با مرگ او قشون ركابی دچار تفرقه

حركت كرد .از مكاتبههاي او با ناصرالدین شاه چناین

شد و برخی از سربازان باینهام و فرصاتهلاا باا

برداشت میشود كه او نیز بهسنتی و با قرضگارفتن

سوءاستفاده از خالءمدیریت پیشآمده ،به غارت اموال

از تجار منطقه «مصارف الزمه قشون» را فراهم میكرد

و كشتار مردم در صایینقلعه و دهات اهراف آن دست

(امیرنهام گروسی.)92 :7919 ،
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او كه مردي دنیادیده و سیاستمداري زیرک باود

هماهنگی با حاکمان و فرماندهان محلی

قادرآقا ،از رؤساي قبایل كُرد و سه پسرش را كاه در

ناصرالدین شاه عالوهبر صدور دستور براي اعازام

ابتداي شورش از متحدان شایخعبیاداهلل بودناد و در

قواي ركابی ،درصدد جمعآوري قشاون ایاالتی باراي

ادامه از او جدا شده بودند ،باه اتفااق یكصاد نفار از

مقابله با شورشیان برآمد .تیمورپاشاخان ،حاكم خوي،

نیروهاي نهامی با خود همراه كرد و به سوي مراغاه

یكاای از افااراد صاااحامنصااا و مطماائن بااود.

حركت كردند .او هی مكاتبهاي با شاه ،هدف از ایان

تیمورپاشاخان پسر سردار كل پیشكار ناصرالدینمیرزا

اقدام خود را چنین بیان كرد« :جاننثار در این خیاال

و نوه حسینخان سردار ماكو باود (نصارت مااكویی،

است كه به واسطه او به تدابیر منتلفه اخاتالف آراء

 .)79 :7919تیمورپاشاخان از ابتاداي حاكمیات خاود

و تفریقی در میانه جماعت كردها بیندازد» (امیرنهاام

تالش فراوانی كرد تا با شاركت در جنا هاا و دفاع

گروساای .) 90 :7919 ،ولاای مااردم مراغااه بااهعلاات

شورشها ،اهمیت گذشتﮥ خوانین مااكو را دوبااره باه

آشنایی باا پیشاینه قادرآقاا از ورود او و همراهاانش

دست آورد .ازجمله اقدامات او باید شاركت در دفاع

جلااوگیري كردنااد« .قادرآقااا البااد ماایشااود كااه در

حسنخان ساالر و شركت در جنا

هارات در ساال

ن زدیكی مراغه در یكی از دهات به سر میبرد .جناب

7919ق7111/م را نام بارد (كلهار .)901 :7929 ،شااه

حسنعلیخان وارد مراغه میشود .اهالی مراغه ایشان

در تلگرافی به تیمورپاشاخان حكم كرد« :با فوج نهام

را به خوبی وارد و پاذیرایی ماینمایناد» (ناادرمیرزا،

خویی و فوج ماكویی و سواره آیرملاو و سیساتانی و

 .)019 :7961حساااانعلیخااااان سااااپس همااااراه

چریک خاویی و مااكویی معجااله باه جاناا ارومای

اعتمادالسلطنه به ساوجبالغ رفت و ضامن شكسات

حركت نماید» (قراگزلو .)799 :7929 ،تیمورپاشااخان

قواي شیخ عبیداهلل این شهر را تصرف كرد .او پس از

با هفت هزار نفر نیرو و هشت عراده توپ باه كماک

خاتمﮥ شورش ،عهده دار حكومت ساوجبالغ مكاري

اردوي دولتااااااای شاااااااتافت (اختااااااار97 ،ذي

شااد و مأ موریاات تعقیااا و دسااتگیري شورشاایان،

حجه7921ق7111/م :ش.)91

به ویهه حمزه آقا منگور ،به او محول شاد و چاون باا

شواهد موجاود نشاان مایدهاد بااوجود اوضااع

حیله ،حمزه آقاا منگاور را كشات حكومات خاوي،

بحرانی و احتمال سقوط شهر اورمیاه ،تیمورپاشاا باه

سلماس ،ارومیه و صاین قلعه افشار نیز به او تفویض

بهانه هاي گوناگون ،براي حركت و كمک به نیروهااي

شد .یكی از علت هاي اصلی این انتصاب ،كُردباودن

مدافع شهر تعلل میكرده اسات (سایاو961 :9196 ،؛

امیرنهااام گروساای و تااالش حاكمیاات بااراي جلااا

هاااادایت11 :7969 ،؛ اماناااات191 :7911 ،و.)196

اعتماد ساران كُردهااي ایرانای و آرام كاردن اوضااع

درواقع ،شروع شورش و پیشروي ساریع كردهاا ،باه

متشن این مناهم بود كه با درایت امیرنهام ،این مهم

بازشدن زخم چركین اختالف و رقابتها بین مادیران

تا حدود بسایاري تحقام یافات .امیرنهاام گروسای

بحران در آذربایجان منجر شد .اختالفهاي قادیمی و

بعدها با لقا ساالرعسكر به ریاست قواي آذربایجان

ریشهدار بین بیوکخان (امامقلایخاان) ،اقباالالدولاه

برگزیده شاد و پاس از مارگ ع الءالدولاه ،پیشاكار

حاكم ارومیه و تیمورپاشاخان حاكم خوي مهامتارین

آذربایجان شد و درادامه ،با دریافت لقاا امیرنهاام،

این اختالفها باود (ادیااالشاعرا166 :7906 ،و161؛

وزرات ولیعهد را نیز عهدهدار شد.

قراگزلو .)791 :7929 ،دامنه این اختالفها و رقابتها

تحلیل عملكرد دولت مركزي و حاكمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخعبیداهلل شمزینی (7921و7921ق791 ...7111/

به قدري افزایش یافت كه ارومیاه در آساتانﮥ ساقوط

تیمورپاشاخان كه از تهدیدهاي مردم ارومیه مبنای

قرار گرفته بود .گزارش وجاود اخاتالف باین اقباال

بر رساندن فریاد خاود باه گاوش شااه و درخواسات

الدوله و تیمور پاشاخان به تهران رسید و شاه در نامه

مجازات او بیمناک شده بودند بهناچار ساپاهیان خاود

اي به سپهساالر ،از غرضورزيهاي تیمور باا اقباال

را روانه ارومیه كارد .ساپاهیان تیمورپاشااخان نیاز در

الدوله به شدت گالیه كرد (فتناه شایخعبیاداهلل كارد،

هول مسیر منازل ساكنان محلی را غارت میكردند كه

 .)992 :7921شدت این اختالف ها و نگرانی از تأثیر

به اردوي شیخعبیداهلل پیوسته بودند (فتنه شیخعبیاداهلل

آن بر مدیریت بحران شورش را از نامه سپهساالر باه

كرد .)991 :7921 ،مقاومت مردمی در شاهر و انتشاار

ناصرالدین شاه درمی یابیم« :بهقدري از این اختالفات

اخباري مبنیبر نزدیکشدن قواي تیمورپاشاخان باعث

تشویش دارم كه از جمعیت شایخ و اكاراد مشاوش

ایجاد وحشت در بین صفوف كردها شاد و باه دنباال

نیستم» (فتنه شیخعبیداهلل كرد.)090 :7921 ،

آن ،بنا به فرمان شیخ ،كردها از محاصرﮤ شاهر ارومیاه

ناصرالدین شاه نیز كه از دوام اختالف بین ساران

دست برداشتند و به هرف حومه شهر حركت كردناد.

قواي دولتای ،یعنای اقباالالدولاه و تیمورپاشااخان،

با خارجشدن كردها از حوماه ارومیاه ،تیمورپاشاا باه

نگران بود براي چندمین بار از سپهساالر خواست به

شهر وارد شد و به جاي كمک به مردم شاهر ،آنهاا را

هاار نحااو و بااا صاادور احكااام ساانت و تهدیااد،

به قتل رساند و اموالشان را غارت كرد (ادیا الشاعرا،

اختالف هاي این دو نفر را مدیریت و رفع كند (فتناه

162 :7906؛ غوریانس716 :9196 ،و)711؛ ساپس باه

شیخعبیداهلل كرد .)091 :7921 ،ارومیاه در محاصارﮤ

بهانه تهیه تدارک باراي جنا

باا شورشایان ،باهزور

سنتی بود .قواي انادک دولتای باههماراه نیروهااي

امااوال مااردم را جمااعآوري و غااارت كاارد .اسااكندر

داوهلا مردمای و حتای اقلیاتهااي دینای ،مانناد

غوریانس ارمنی كه در همین ایام از هرف شااه باراي

مسیحیان ،دوشادوش هم با سانگربندي در شاهر در

بررسی اوضاع به منطقه آذربایجان عزیمت كارده باود

حالی در زیر آتشباري شدید شیخعبیداهلل و یاارانش

درخصوص غارتگري نیروهاي تیمورپاشااخان شارو

به مقاومت ادامه می دادند كه همچناان چشام انتهاار

تااأملیبرانگیاازي نوشااته اساات (غوریااانس:9196 ،

رسیدن قاواي كمكای باه فرمانادهی تیمورپاشااخان

790و.)791

بودنااد؛ ولاای سااردار ماااكویی از شااتاب در حركاات

قااواي تیمورپاشاااخان در كااوه جهااود بااا قااواي

خوداري كرد و با دادن وعدهووعیاد وقات گاذرانی

شیخ عبیداهلل درگیر شدند و با شجاعت بسیاري كاه از

می كرد .در این زمان علماي شهر ارومیه با فرساتادن

خود نشان دادند موفم شدند قواي متجاوز كُارد را باه

نامه اي به تیمورپاشاخان ،ضمن اشاره به اختالفهاي

عقانشینی وادار كنند .سوارهنهام كُردها همگی فارار

باا كردهاا

را بر قرار ترجیح دادند و براي شایخعبیاداهلل كمتار از

گالیه كردند و تهدید كردند موضوع را به اهالع شاه

پانصد نفر نیروي پیاده و بهدردننور باقی ماناده باود.

خواهند رساند« :این قدر تأخیر میكنی كه ارومیاه را

شیخعبیداهلل از شكست و فرار یااران خاود باهشادت

بگیرند تا او (اقبال الدوله) ضایع شود .ما بنده خادا و

هراسان شده بود و قصد فرار داشت كاه از اساا بار

رعیت پادشاه هستم» (فتنه شیخعبیاداهلل كارد:7921 ،

زمین افتاد؛ ولی با كمک معدود یاران خاود از مهلكاه

.)996

نجااات یافاات .شاایخ بااا حالاات پریشااان و بیمناااک از

او با اقبال الدوله ،از تعلل او باراي جنا
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دستگیري یا كشته شدن به روستاي سنگر پنااه بارد و

پااس از شكساات شورشاایان و خااروج نیروهاااي

نیروهاااي تیمورپاشاااخان بااه دنبااال او بااه آن روسااتا

شایخعبیااداهلل از كشااور و عزیماات میرزاحسااینخااان

رسیدند و نزدیک بود كار شیخ را به اتمام رسانند كه

سپهساالر به ارومیه ،از اعمال خاالف شارع و قاانون

ناگهان تیمورپاشاخان در حركتی عجیا و غیرمنتهره

نیروهاي تیمورپاشاخان شكایتهاي بسایاري وصاول

دسااتور بازگشاات تعقیاااكنناادگان را صااادر كاارد

شد (فتنه شیخعبیداهلل كرد.)617 :7921 ،

(ادیا الشعرا .) 771 :7906 ،هر چه فرماندهان لشاكر

سپهساالر در مكاتبه باا شااه ،یكای از علاتهااي

به تیمورپاشاخان اصرار كردناد اجاازه دهاد كاار را

احتمالی رفتار قشون تیمورپاشاخان با مردم ارومیاه را

تمام كنند مؤثر واقع نشاد؛ حتای اصارار و پیگیاري

سابقه دشمنی او با اقبالالدوله و هایفه افشار بیان كرد:

اسحاق پاشاخان ماكویی ،برادر تیمور ،سودي نداشت

«لكن اگر گفته شود كه تیمورپاشااخان در دفاع شایخ

(ادیاالشعرا771 :7906 ،و.)776

شركت و حصه ندارد بیرحمی و بایانصاافی نماوده

شاه كه در مكاتبه هااي پیشاین ،بابات تأخیار در

است ،هم وحشیگري نموده و هم خدمت كرده است»

سركوب اشارار ،باه تیمورپاشااخان تاوهین كارده و

(فتنه شایخعبیاداهلل كارد .)617 :7921 ،در ایان بااره

ناسزا گفته بود با شنیدن خبر شجاعت او در نبرد باا

كلوزال ) ،(Closalكشیش بزرگ كاتولیک ارومیاه ،باه

كُردها در حوالی ارومیه یک مرتبه تغییر عقیاده داد و

سپهسااااالر اهاااالع داد تیمورپاشااااخان باااهراحتااای

در مكاتبهاي با سپهسااالر ،دادن پااداش مناساا باه

میتوانست شیخ را دستگیر كناد؛ ولای از روي عماد

نیسات چگوناه

اجااازه داد او بااا چهاال نفاار از یااارانش فاارار كنااد

سپهساالر مبلغ پااداش را فاراهم كارد .شااید وعاده

(افشااارارومی772 :7929 ،؛ فتنااه شاایخعبیااداهلل كاارد،

سرخرم ن بود .موضاوعی كاه سپهسااالر در جاواب

617 :7921؛ كلهر.)791 :7929 ،

تیمور را خواستار شد؛ ولی مشن

مكاتبه شاه به آن اشاره میكند« :مگار پاول هساتو

از ویهگیهاي مهم شورشهااي داخلای آن اسات

مگر پول پیدا می شودو از كدام پاول و كادام خزاناه

كه در جریاان وقاوع و مقابلاه باا آن ماردم عاادي و

باید پول بادهمو» (فتناه شایخعبیاداهلل كارد:7921 ،

غیرنهامی آسیا بسیاري میبینناد .درواقاع ،باهعلات

071تااا .) 071ولاای ناصاارالدین شاااه از جااواب نامااه

اینكه جبهههااي جنا

در درون مرزهااي سارزمینی

سپهساالر عصبانی شد و در مكاتبهاي دیگر ،با لحنی

كشور واقع است مردم نیز خواهناخواه به میان معركاه

عتابآلود و گالیه آمیز و بدون دادن پاسخ منطقی باه

كشیده میشوند .وقوع شاورش كُردهاا در آذربایجاان

پرسش هاي سپهساالر مبنی بر نداشتن پول در خزاناه،

عالوهبر دولتمردان ،مردم عادي را نیز غافلگیار كارد.

نامه او را آیه یااس و مایاه معطلای دانسات و از او

نبود تعامل سازنده با مردم منطقه باعث شاد ایاالت و

خواساات بهانااه گیااري نكنااد و كااار كنااد (فتنااه

عشایر كُرد ایرانی در مقابل شورشیان كمترین مقاومتی

شیخعبیداهلل كرد .) 072 :7921 ،سپهسااالر كاه گویاا

نكننااد .موضااوعی كااه در كااانون توجااه و تعجااا

بهشدت از بیپولی و حمایت نشدن از ساوي تهاران

ناصرالدین شاه قاجاار نیاز قارار گرفات (فتناه شایخ

مستاصل شده بود در جاواب شااه نوشات« :حارف

عبیداهلل كرد.)969 :7921 ،

راست و صحیح و واقع گویا معصایت اسات» (فتناه
شیخعبیداهلل كرد.)091 :7921 ،

شاه نمیدانست كارگزاران حكومتش باا عملكارد
ضعیف خود ،اعتماد عمومی را در جامعه از بین بارده

تحلیل عملكرد دولت مركزي و حاكمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخعبیداهلل شمزینی (7921و7921ق791 ...7111/

بودند .نبود شایستهساالري یاا تكیاه انادک بار آن ،بای

روز ،محافهان با افراد غارتگر همدست شادند و خاود

عدالتی در نهام مالیاتی ،سنتگیري شدید بار رؤساا و

نیز به تاراج اموال بیصاحا اقدام كردناد (غوریاانس،

بزرگان كُرد و ...گساترش بایاعتماادي عماومی را در

.)10 :9196

سطح جامعه موجا شده بود .كااهش اعتمااد عماومی

قشون دولتی حتی به ایل قراپاپاق كاه تارکزباان و

موجا شد مردم منطقه در مواجهه با هجوم قواي شیخ

شیعهمذها بودند حملهور شدند و اموال آنها را غارت

عبیداهلل ،از حاكمیت پشتیبانی نكنند؛ همچنین باعث شد

كردند (غوریانس .)19 :9196 ،غارت ایل آذريزباان و

تعداد بسیاري از سران و بزرگان ،ماردم عاادي و حتای

شیعهمذها كه در ادامه بحران به قواي دولتای پیوساته

مقامهاي روحانی به شیخعبیداهلل و لشكریان او در حكم

بود و در راه مبارزه با شورشیان كُرد تلفاتی نیز متحمال

منجی نگاه كنند و با او بیعت كنند و متحد او شوند.

شده بود ،نشان دهندﮤ ایان اسات كاه باراي غاارتگران

پس از ورود قواي اعزامی از مركز و سایر نقااط باه

دولتی شیعه و سنی ،ترک و كرد و نیز متحاد و دشامن

آذربایجان ،آنها به دهات و مناهم متعددي هجوم بردند

تفاوتی نداشت و بنا به رویه جااري بار قاواي پیاروز،

و از مااردم باایگناااه امااوال بساایار غااارت كردنااد.

همه میباید غارت شوند .مدیران بحران در صاحنه باه

میرزاحسینخان سپهساالر در مكاتبهاي باا شااه ،ضامن

جاي آرامكردن اوضاع و كنترل احساساات قاواي زیار

بیان گزارشی از دیدار مناهقی كاه باا هجاوم و غاارت

فرمان خود و تشویم سران هوایف كُرد براي رهااكردن

سااپاه اعتمادالساالطنه روبااهرو شااده بودنااد ،از ویراناای

و

دهات فیضاهللبی

با شلیک توپناناه دولتای خبار داد

(فتنه شیخعبیداهلل كرد.)019 :7921 ،

شیخعبیداهلل و پیوستن به آنان ،همواره بر هبل جنا
غارت میكوبیدند (منشی01 :7929 ،و.)06

ناصرالدین شاه نیز در مكاتبهاي كه با ولیعهد انجاام

تداوم این خشونتهاي بایدلیال قاواي دولتای در

داد پااس از تشااكر از پیااروزيهاااي قااواي دولتاای در

برابر كردهاي منطقه ،وحشت مردم و مهاجرت آنهاا باه

سركوب اشرار در شهر اشنویه چناین نوشات« :غاارتی

دیگر مناهم و بیاعتمادي آنهاا باه اقادامات دولات در

كه در اشنویه كردهاند بسیار خاوب اسات ،ایان هایفاه

بازگرداندن آرامش باه منطقاه را باعاث شاد .براسااس

زرزا بسیار شریر هستند .تمام هایفاه زرزا بایاد قتال و

گزارشها ،حتی روستاهایی كه در برابار قاواي دولتای

غارت بشوند و هنوز كم كردهاناد ،آنهاا را باالمره بایاد

تسلیم میشدند نیز از غارت و چپاول باینصایا نمای

تمام نیست و نابود كرد» (فتنه شیخعبیداهلل كارد:7921 ،

مانند .با انتشار اخبار قتل و غارت مردم روستاها توسط

.)060

قواي دولتی ،سكنه برخای از دهاات كاه متحاد شایخ

سنتگیري به اهلسنت منطقاه و مالحهاهنكاردن

عبیداهلل بودند از ترس جان با رهاكردن خاناه و كاشاانﮥ

حال مردم بیچاره در هنگام قحطی از دیگار مشاكالت

خود ،به دیگر نقاط فرار كردند .سران هوایف كُارد كاه

مااردم مناااهم شااورشزده بااود .غوریااانس ،فرسااتاده

تسلیم شده بودند از اعتمادالسلطنه تقاضا كردناد باراي

ناصرالدین شاه به مناهم آشوبزده ،باا ذكار آنهاا ایان

حفاظت از اموال مردم در برابر هجوم افرادي كاه باراي

مشكالت را در شورش ماردم ضاد حكومات مركازي

به یغما بردن اموال میآمدند سالطان و سارباز بگماارد.

مؤثر میداند (غوریانس.)11 :9196 ،

اعتمادالسلطنه با این درخواست موافقت كرد و از قواي

میرزاحسین سپهساالر باراي اثباات ادعااي خاود،

خود كسانی را مأمور این كار كارد؛ ولای پاس از چناد

مبنیبر غارتگري آشكار قواي دولتی ،از فردي باه ناام
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عزیزاهللخان نام میبرد كه در این غاارتگريهاا نقاش

منطقه مهم و راهبردي قطور همع داشت و از سالهاا

داشت و با افتنار اعالم مایكارد دساتنط مباارک از

پیش ،دولت عثمانی با توسال باه قاواي نهاامی ایان

شاه دارد كه این چنین رفتار كند .میرزاحساین

منطقااه را اشااغال كاارده بااود و تمااامی اقاادامات

سپهساالر همچنین خواستار بركناري حاجیصدرالدوله

دیپلماتیک ایران براي بازگردانیدن این منطقه بینتیجاه

از مسند حكمرانی ساوجبالغ شد« :اگر نها و غاارت

مانده بود .در كنفرانس بارلین ،باا حمایات روسایه و

و سوزاندن اتفاق نیفتاده بود ادامه حكومت وي عیبای

چند كشور اروپایی دیگر ،قطاور باه ایاران پاس داده

نداشت؛ ولی حاال مردم متوحش و متاواري هساتند و

شد .هدایت علت تحریک كُردها توسط عثماانیهاا را

بهتر است یک همزبان آنها بر آنهاا حكومات كناد تاا

همانا تالفی همراهی ایران با روسیه در جن

روسایه

اوضاع آرام شود» (فتنه شیخعبیداهلل كرد.)111 :7921 ،

و عثمانی دانسته است (هدایت.)11 :7911 ،

شن

سرانجام ناصرالدین شاه پس از قتل و كشتار مردم

در مقابل ،دولت انگلیس با تمام وجاود باه حفا

بسیار ،براي سپهساالر دستور صادر می كناد باا ماردم

تمامیت ارضی عثمانی عالقه داشت و با هوشایاري و

منطقه مدارا كند« :باید كاري بكنناد كاه ماردم كُارد و

احتیاط ،پیشرفتها و گسترش این رویدادها را رصاد

سنی را از وحشت بیرون بیاورند و اساتمالت نمایناد.

میكرد .رویدادهایی كه تهدید گستردﮤ حضور روسایه

قتل و غارت به هی وجه الزم نیست ،به جذب قلوب

در كنار ایران را بهدنباال داشات ( Jwaideh,Wadie,

و مهربانی حال كار كنیاد» (فتناه شایخعبیاداهلل كارد،

 .)2006: 95دولاات انگلاایس حتاای در تغییاار جهاات

 .)019 :7921سنتگیري بیش از حد بر شورشیان و

جغرافیایی شورش شیخعبیداهلل نقش اساسی ایفا كارد.

مردم كُرد منطقه كه از شورش شایخعبیاداهلل حمایات

براساس اسناد موجود ،ابتدا قرار باود شورشایان كُارد

كرده بودند ،باعث شد حتی تا چند سال پس از خاتمه

به رهباري شایخعبیاداهلل شاورش خاود را در خااک

شورش تعدادي از كشاورزان كُرد كه از ایان شاورش

عثمانی آغاز كنند و سپس آن را به داخل خاک ایاران

جان سالم به در برده بودند «در مراجعت نهر به فقدان

گسترش دهند؛ ولای شاواهد نشاان مایدهاد عوامال

وسایل از كشت و زرع بازماناده و باه واساطه فشاار

دولتهاي انگلستان و عثماانی در فااصلﮥ تشاكیل دو

گرسنگی در راهها ویالن و بهنوباه خاود مساافرین را

مجمع موفم شدند رأي شیخ و رؤساي كُارد را تغییار

غارت میكردند» (دیاالفوآ.)99 :7967 ،

دهند .به این شارو كاه ابتادا در اوت7111م7921/ق
كالیتون ) ،(ImiliasClaytonكنسول انگلایس در وان،

نقش دولتهای خارجی در شورش

سفري دو ماهه به مناهم كردنشین آغااز كارد .هادف

روساایه بااا عثمااانی در سااال

او از این كاار باه دسات آوردن اهالعاات و آگااهی

7111م7920/ق كااه بااا شكساات عثمااانی و حمایاات

دربارﮤ آمادهشدن شیخ و كردهاي زیار فرماان او باود

نسبی ایران از روسیه همراه بود ،معاهده ساناساتفانو

(جه لیل جه لیل777 :7211 ،و.)779

پااس از جناا

به عثمانی تحمیل شد .از سوي دیگر واگذاري منطقاه

در ضمن همین دیدارها بود كه كالیتون موفم شد

قطور به ایران رنجش عثمانی را در پی داشات و ایان

نهر رؤسااي كُارد را جلاا كناد و آنهاا را باه جااي

كشور باهدنباال جباران و تالفای ایان شكسات باود

هغیان ضد دولت عثمانی ،براي حمله به ایران تشویم

(حسام معزي .)091 :7966 ،باب عاالی از دیربااز باه

كنااد .خااالفین ) ،(KhalFin.N.Aمااورن روس ،بنااابر

تحلیل عملكرد دولت مركزي و حاكمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخعبیداهلل شمزینی (7921و7921ق792 ...7111/

گاازارش زینویااف ) ،(JvanAlexivicZiniovساافیر

مدافعان شهر كاه از عملكارد جانبادارانﮥ كنساول

روسایه در ایااران ،معتقااد اسات اقاادامات كالیتااون و

انگلاایس از شورشاایان خشاامگین بودنااد در آخاارین

مذاكره با شیخ با توافم و اهاالع بااب عاالی صاورت

مالقات او با شیخعبیداهلل و به هنگام ورود باه ارومیاه

گرفاات .از ایاان رو ،او ممانعاات از حملااه شاایخ بااه

به او حمله كردناد و از ورودش باه شاهر جلاوگیري

عثمانی و تحریک او براي حملاه باه ایاران را توهئاه

كردند .آبوت كه بهشدت ترسیده بود و تمامی تاالش

انگلیسیها دانسته است (خالفین.)711 :7217 ،

هاي خود را براي تسلیم مدافعان ارومیه بینتیجه مای

پس از این مالقات هاا حمایات انگلایس از شایخ

دید باه اردوي شایخعبیاداهلل بازگشات و از آنجاا باا

عبیااداهلل وارد مرحلااه جدیاادي شااد .كامسااراكان

همراهی گروهی از شورشیان به سَمت تبریاز حركات

) ،(kamsara kanكنسااول روساایه در شااهر وان ،در

كرد.

گزارشی باه سافارت آن كشاور در عثماانی از اعازام

بااا شااروع شااورش شاایخعبیااداهلل كااه بااا ورود

كاروانهاي جن افزاري انگلیسی باه ناام كماکهااي

نیروهاي نهامی او از مرز و هجاوم باه خااک ایاران

غذایی براي مبارزه با گرسنگی و قحطای باراي شایخ

همراه بود ،مهفرالدینمیرزا با اهالعرسانی باه مركاز

عبیداهلل خبر میدهد (خالقین.)716 :7217 ،

خواسااتار انجااام اقاادامات سیاساای و پاسااخگااویی

به این ترتیا باا تاالشهااي انگلساتان و دولات

كارگزاران عثمانی مستقر در تهران شاد؛ ولای وزیار

عثمانی ،كُردها از هرو قیام گسترده و سراسري خاود

منتااار دولاات عثمااانی در تهااران هرگونااه دخالاات

ضد باب عالی چشم پوشیدند و درعاوض ،باا كساا

شاهر وندان كُارد خااود در ایجااد آشاوب در مناااهم

اهمینان از حمایتهاي سیاسی و نهاامی دولاتهااي

كردنشین ایران را به صراحت انكار كارد .ولیعهاد در

عثمانی و انگلستان ،آمادﮤ تهاجم به ایاران شادند .اماا

مكاتبه هاي خود با ننست وزیار ،بار اثباات دخالات

در ایااران ،آبااوت كنسااول انگلاایس در آذربایجااان

مستقیم كردهااي عثماانی زیار فرماان شابخعبیاداهلل

برخالف مقررات و قاوانین باینالمللای ،باا حمایات

نقشبندي اصرار كرد (فتنه شیخعبیاداهلل كارد:7921 ،

معنادار از كُردهاي شورشی و حضاور در جماع آناان

.)712

درصاادد «تنویااف و تهدیااد و بااه تساالیم ترغیااا و

بررسی اسناد برجاايماناده از آن روزگاار از آن

تمهیااد كاارده ناابض اهااالی» (ناشااناس )12 :7929 ،و

حكایاات دارد كااه وزارت خارجااه ایااران بااا دولاات

قواي دولتی محاصرهشده در ارومیه برآماد .آباوت باه

عثمانی و سفارت خانه آن كشور در تهران مكاتبههاي

ظاهر در نقش یک میاانجی ،ولای درواقاع باا هادف

بسیاري انجام داد و ضمن اعتراض شدید به كوتاهی

كسااا اهالعااات از اردوي ایااران و انتقااال اخبااار و

و مسااامحه كاااري آن دولاات ،پااذیرفتن مساائولیت و

اهالعااات جمااعآوريشااده بااه اردوي شورشاایان ،بااا

انجام اقدامات مؤثر عثمانی را خواستار شاد (گزیاده

هرفین دعاوا مالقااتهاایی انجاام داد و حتای باراي

اسناد وزارت خارجه .)611 :7911 ،با اعتراض هااي

تسلیم شهر ارومیاه از شایخعبیاداهلل مهلتای ساه روزه

ایران به دولت عثمانی و آشكارشدن دخالت مستقیم

گرفات؛ ولاای باتوجااه بااه نقااش منرباای كااه داشاات

كردهااااي عثماااانی در شاااورش ،ساااامح پاشاااا

مدافعان شاهر باه او بادگمان شادند (منشای:7929 ،

) ، (SamihPashaوالی وان ،به سافیر كبیار ایاران در

.)01

عثمانی تلگرافی ارسال كرد و براي ننستین مرتباه و
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به هور رسمی ،به حضور كُردهاي عثمانی در خااک

براي مهار شیخ عبیداهلل ،از دیگر اقدامات دیپلماتیاک

ایران و هجوم به شه رهاي مرزي اعتراف كرد .دولت

دولت ایران بود .در این باره مایتاوان باه اقادامات

عثمانی كه از ابتداي شروع بحران بهصاورت آشاكار

اسداهلل هباهبایی سفیر ایران در مسكو و مالقاتهاي

و پنهان از اقدامات شیخ حمایت یا دست كم سكوت

او با وزیر امور خارجه روسایه اشااره كارد (گزیاده

كرده بود ،حال نیز در عمال ،در مقابلاه باا او اقادام

اسااناد سیاساای .)191 :7911 ،در سااند شااماره 121

چندانی انجام نداد .دولت عثمانی بهظاهر براي شایخ

مورخه 1ذيقعده7922ق7111/م كاارپرداز وان های

و كُردهاي عثمانی ،در مناهم مرزي محدودیت هاایی

تلگرافی اعالم میكناد موسای پاشاا )،(MusaPasha

ایجاد كرد و براي مقابلاه باا درخواساتهااي ایاران

مصااطفیپاشااا ،لااوا و یوساافبیااک )(JosephBeik

براي مجازات شیخ و یارانش و بازگرداندن كُردهااي

میرآالي سواره مأمورند كه با تدابیر مناسا و بادون

ایرانی ،هم زمان اعالم كرد قواي ایرانی به فرمانادهی

اینكه جنجال و شورشی رن دهاد ،حكام سالطان را

تیمورپاشا و علی آقاي شكاک به خاک عثمانی تجاوز

به شیخ عبیداهلل اعالم كنند و او را متقاعد كنند به مكه

كرده و آنجا را غارت كردهاند.

برود .كنسول روسیه از موافقت سالطان عبدالحمیاد

از اقدامات مهم سپهساالر ،در مقاام نمایناده تاام

با تبعید شیخ خبر میدهد.

االختیار شاه درآذربایجان ،فرستادن سفرایی به خااک

سرانجام پس از انجام اقدامات سیاسی ایران و باا

عثمانی بود .او میرزارضاخان پسر معینالصادرات را

موافقت عبدالحمید ،سلطان عثمانی ،شیخعبیداهلل كاه

به منطقه وان فرستاد تاا باا حكاام آن ناحیاه دربااره

در دوران حضور محترمانه خود در استانبول یک بار

كردهاي شورشی متواري به خاک عثمانی گفت وگاو

فرار كرده بود و درصدد جماعآوري مجادد نیاروي

كند؛ همچناین میرزاعلای خاان سارتیپ افشاار را باا

نهامی براي تحرک دوباره باود ،دساتگیر شاد و باه

مأموریتی مشابه به شهر قارص فرستاد .از دیگر اقادا

حجاز تبعید شد و در سال 7917ق7119/م در شاهر

م هاي سیاسای كاه دولتماردان ایاران باراي تعقیاا

هائف درگذشت.

شورشاایان و مجااازات آنهااا انجااام دادنااد ،بایااد بااه
مالقات سلطان مرادمیرزا ،عموي ناصرالدین شااه ،باا
ساالطان عبدالحمیاادخان در بازگشاات از ساافر ح ا

نتيجه
شورش شیخ عبیداهلل شمزینی از زمیناه داخلای و

اشاره كارد« .سالطان عبدالحمیاد باهجهات دوساتی

خارجی برخوردار بود و ابعااد آن عاالوهبار منطقاه

دولتین اهمیناانی داده كاه شایخعبیاداهلل را آورده در

آذربایجان در مناهم كردنشاین عثماانی نیاز بازتااب

دارالنالفاه و اساالمبول حاابس نمایاد» (فتناه شاایخ

داشت .مهمترین زمینه هاي داخلی شورش كردهاا را

عبیداهلل كرد.)717 :7921 ،

باید در نارضایتی حكام و رؤساي قبایل متعادد كُارد

سلطان عثمانی همچنین باراي نشااندادن حسان

از كارگزاران دولات در آذربایجاان و سیاساتهااي

نیات ،مصاطفیپاشاا ) (Mustafa Pashaرا در مقاام

سنت گیراناه دولات مبنای بار گارفتن مالیااتهااي

نماینده خود ،همراه حسام السلطنه روانه دربار ایاران

هنگفت از مردم منطقاه جسات وجاو كارد .رهباران

كرد (فتنه شایخ عبیاداهلل كارد .)717 :7921 ،تشادید

قبایل متعدد كُرد از ظلم هاي حكام محلای ناخشانود

فشار دولتهاي اروپایی و به ویهه روسیه بر عثمانی،

بودنااد و همااین نارضااایتی و رساایدگینكااردن بااه

تحلیل عملكرد دولت مركزي و حاكمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخعبیداهلل شمزینی (7921و7921ق797 ...7111/

شكایت هاي متعدد مردم و رؤسااي ناراضای كُردهاا

وقااوع ایاان شااورش همچنااین باعااث آساایادیاادن

باعث واگرایی از حكومت و از بین رفتن اعتماد آنان

همزیستی مسالمت آمیز اقوام تُرک و كُارد و شایعه و

به حاكمیت و خروج آناان از كشاور و پیوساتن باه

سنی در منطقه آذربایجان شد و زمیناهسااز شاورش

شیخ عبیاداهلل شاد .تاوان نهاامی شایخ كاه باا ورود

هاي بعد نهیر شورش اسماعیلآقا سمیتقو شد.

نیروهاي نهامی كُردهااي ایاران تقویات شاده باود،

نكته مهمی كه از این پهوهش اساتنباط مایشاود

زمینه را از هر نهر براي برآوردهشدن آمال و آرزوي

ایاان اساات كااه موضااوع هاااي گوناااگون اجتماااعی،

او در تشااكیل كردسااتان آزاد فااراهم كاارد .انتصاااب

فرهنگی ،سیاسی و اقتصادي هریک بهتنهاایی یاا در

حمزه آقا به مقام سپهساالري و پیشكاري كال قشاون

كنار و آمینته با یكدیگر ،قابلیت فراهمآوردن زمیناه

شیخ عبیداهلل در حمله به ایران نیار در راساتاي بهاره

شكلگیري و گسترش بحرانهاي محلی و منطقاهاي

وري بیشتر از توا ن رزمی كُردهاي ایاران باود .باروز

و ملی را دارند .بهنهر می رسد حاكمیت در مادیریت

شورش شیخ عبیداهلل در آذربایجان ،ضاعف مفارط و

بحران شیخ عبیاداهلل باه ایان واقعیات توجاه جادي

بیلیاقتی مهفرالدینمیرزا را بیشازبیش آشكار كارد؛

نداشت .ازجمله مهمتارین زمیناههااي شاكلگیاري

پس در ذهن ناصارالدین شااه و مقاام هااي دولتای،

بحران مذكور ،تركیا نارضایتیهاي پدیدآمده ناشای

درباره شایساتگی او تردیادهاي بسایاري باه وجاود

از مسائل قومی و مذهبی و اقتصادي و سیاسی باود.

آورد.

هد ف این پهوهش تعیین و اندازهگیري سهم هریاک

بااروز و ظهااور شااورش شاایخعبیااداهلل همچنااین

از عوامل مذكور در شكل گیاري و گساترش بحاران

موقعیاا ت مناساابی را ایجاااد كاارد تااا میرزاحسااین

نیست؛ اما اشاره به این نكته بسیار اهمیات دارد كاه

سپهساالر براي بازگشت مجدد به قدرت فرصتی پیدا

ازجمله عوامل تشدیدكنندﮤ بحران غفلت حاكمیت و

كند .او كه تنهاا مادتی پایش از شاروع شاورش در

مدیریت بحران از وجود زمینهها و انگیزههایی است

كانون خشم قرار گرفتاه و از مقاام سپهسااالري نیاز

كااه ظرفیاات گسااترش بحااران در سااطح و عماام را

خلع شده و در مقام حاكم قزوین برگزیده شده بود،

دارند.

به فرمان شاه با مسئولیت كامل عاازم منااهم بحاران
زده شد و با مادیریت مناساا خاود ،ضامن تارمیم

پینوشت

اختالفات باین ساران قاواي دولتای ،موفام شاد از

1. Asadollah Zaghian
2. Feyzollah Boushasb Gooshe
3. Soheila Torabi Farsani

گسااترش شااورش بااه مناااهم منتلااف آذربایجااان
ازجمله تبریز جلوگیري كند.
بااروز ناااامنی ،از بااین رفااتن تعااداد بساایاري از

کتابنامه
الف .منابع فارسی

زیرساخت ها در حوزه كشاورري و تجاارت و فارار

 .ادیا الشعرا ،میرزارشید ،)7906( ،تااریخ افشاار ،باه

تعداد فراوانی از مردم كُرد به كوهستانهااي منااهم

انضمام تااریخ قیاام شایخعبیاداهلل ،باه تصاحیح و

مارزي و خاااک عثمااانی باروز بحااران اقتصااادي در

اهتمااام پرویااز شااهریار افشااار و محمااود رامیااان،

منطقه آذربایجان را باعث شد كه تا مدتهاا پاس از

تبریز :شفم.

خاتمﮥ شورش در منطقه آثار آن گریبانگیر مردم بود.

 .افشااار ،علاای7979( ،ق) ،شااورش شاایخعبیااداهلل،
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كتابنانه ملی ملک ،شماره.9119
 .افشارارومی ،علیبانامیرلویاهخاان ،)7929( ،تااریخ
كردها؛ شرو واقعه حملاه شایخ عبیاداهلل كارد باه
آذربایجان در سال 7921ق ،به كوشش یوسفبی

ناصري در تاریخ و جغرافیاي ،به انضمام پن مقاله
درباره قبایل كرد از دكتر حشمتاهلل هیبی ،تهاران:
امیركبیر.
 .سیاو ،حمید ،)9196( ،خاهرات حاج سیاو یاا دوره

باباپور و مسعود غالمیه ،تهاران :مجلاس شاوراي

خوف به تصاحیح سایف اهلل گلگاار ،9 ،تهاران:

اسالمی.

امیركبیر.

 .امانت ،عباس ،)7911( ،قبلاه عاالم ناصارالدین شااه
قاجار و پادشااهی ایاران ( ،)7901-7979ترجماه
حسن كامشاد ،تهران :كارنامه.
 .امیرنهااام گروساای ،حساانعلاایباانمحمدصااادق،

 .صفائی ،ابراهیم ،)7919( ،آئیناه تااریخ ،تهاران :اداره
كل نگارش وزارت فرهن

و هنر.

 .صاامدي ،ساایدمحمد ،)7919( ،نگاااهی بااه تاااریخ
مهاباد ،مهاباد :رهرو.

( ،)7919گزارش ها و نامه هااي دیاوانی و نهاامی

 .هاهر احمادي ،محماود ،)7911( ،تلگرافاات عصار

امیرنهام گروسی درباره وقاایع كردساتان در ساال

سپهساااالر ،خااط تبریااز ( 7921-26ق) تهااران:

7921هجااري ،بااه كوشااش ایاارج افشااار ،شااماره

سازمان اسناد ملی ایران.

ركورد ،02179 :تهران :بنیادموقوفات دكتر محمود
افشار.
 .امین الدوله ،علی خان ،)7911( ،خاهرات سیاسی ،باه
كوشش حاف فرمائیاان ،پیوسات چهاارم ،تهاران:
امیركبیر.
 .بامداد ،مهدي ،)7969( ،شرو حاال رجاال ایاران در
قاارن 79و 79و 70هجااري ،9 ،تهااران :كتاااب
فروشی زوار.
 .حساام معازي ،نجاافقلای ،)7966( ،تااریخ روابااط
سیاسی ایران با دنیا ،به كوشش هماایون شاهیدي،
تهران :علم.
 .دیاالفوآ ،مادام ،)7967( ،سفرنامه ماادام دیوالفاوآ در
زمان قاجاریاه (ایاران و كلده)،ترجماه و نگاارش
فاارهوشاای (متاارجم همااایون سااابم) ،تهااران:
كتابفروشی خیام.

 .عباسمیرزا ملک آرا ،)7911( ،شرو حال ،بهكوشاش
عبدالحسین نوایی و با مقدماه عبااس اقباال،9 ،
تهران :بابک.
 .عباسی ،محمدرضا ،)7919( ،حكومت سایهها؛ اسناد
محرمانااه و سیاساای میرزاحسااینخااان سپهساااالر،
تهران :سازمان اسناد ملی.
 .غوریاانس ،اساكندر ،)9196( ،هغیاان شایخعبیاداهلل
شمزینی در عهد ناصرالدین شاه ،به اهتمام عباداهلل
مردون ،تهران :دنیاي دانش.
.فتنه شیخعبیداهلل كرد« ،گزارش وقایع حمله كردها باه
صفحات آذربایجاان در دوره قاجاریاه» ،مقدماه و
تصحیح یوسف بیا

بابااپور و مساعود غالمیاه،

تهران :مجلس شوراي اسالمی.
 .قراگزلو (سارهن ) ،علای اكبرخاان ،)7929(،رسااله
افتتاو ناصاري ،تصاحیح و تعلیام محماد كلهار،

 .زكی ،محمدامین ،)7911( ،تحقیقی تاارینی دربااره

(ضااامیمه كتااااب جساااتاري پیراماااون جنااابش

كرد و كردستان ،ترجمه و توضیح حبیااهلل تابانی،

شاایخعبیااداهلل شاامدینی 7921ق7111/م) ،تهااران:

تبریز :آیدین.

پردیس دانش.

 .سنندجی ،میرزاشكراهلل ،)7911( ،فنرالكتاب؛ تحفاه

 .كرزن ،جرج ناتانیل ،)7969( ،ایاران و قضایه ایاران،

تحلیل عملكرد دولت مركزي و حاكمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخعبیداهلل شمزینی (7921و7921ق799 ...7111/

ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی9 ،9 ،ج ،تهران:
علمی و فرهنگی.

 .خاااالفین ،ن .ا.7217( ،م) ،خاااه باااات لاااه ریااای
كوردستاندا ،جه الل تاه قای كارد و ویاه تای باه

 .كلهاار ،محمااد ،)7929( ،جسااتاري پیرامااون جناابش

كوردي ،سلیمانی ،چاینانه قیام.

شیخعبیداهلل شمدینی  7921ق7111 /م به انضامام
رساله افتتاو ناصري ،تهران :پردیس دانش.
 .گزیااده اسااناد سیاساای ایااران و عثمااانی،)7911( ،
(7917 -7979ق) ،ج ،9تهران :واحاد نشار اساناد
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 .منبرالساالطنه( ،هاادایت) ،مهااديقلاای،)7969( ،
گزارش ایران ،9 ،تهران :نقره.
.

،-----------------------

(،)7911

خاهرات و خطرات ،تهران :زوار.
 .منشی ،علیاكبر ،)7929( ،بیاان واقاع وقاایع مراغاه؛
شرو حال واقعه حمله شیخعبیداهلل كرد باه مراغاه
در سال 7921ق ،مقدماه و تصاحیح یوسافبیا
باباپور و مسعود غالمیه ،تهران :منشاور سامیر باا
همكاري انجمن تاریخپهوهان مراغه.
 .نااادرمیرزا ،)7961( ،تاااریخ و جغرافاای دارالساالطنه
تبریز ،با مقدمه محمد مشیري ،تهران :اقبال.
 .نصاارت ماااكویی ،محماادرحیم7919( ،ق ،).تاااریخ
انقالب آذربایجان و خوانین ماكو ،قم :علمیه.
 .نصاایري ،محمدرضااا ،)7917( ،اسااناد و مكاتبااات
تارینی ایران (قاجاریه) ،ج ،9تهران :كیهان.
 .نویساانده نااامعلوم ،روایاات یااک ساایاو از شااورش
شااایخعبیاااداهلل ،)7929( ،تحقیااام و تصاااحیح
محمدحسین سلیمانی و حسنعلی فریدونی ،تهران:
مجلس شوراي اسالمی.
ب .منابع کُردی
 .جه لیل جه لیل7211( ،م) ،راپاه رینای كاورده كاان
سالی  ،7111وه رگیر له رووسای یاه وه ،دوكتاور
كاووس قه فتان ،به غدا ،چاینانه الزمان.

ج .منابع انگليسی
. Jwaideh,Wadie, (2006), The Kurdish national
movement (Its Orlglns and development ).
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SYRACUSE UNIVERSITY PRESS

د .روزنامه
 .اختر ،ذيحجه ،7921ج ،9ص.921
 .ایران ،ارگان رسامی دولات ایاران ،مادیر مساوولی
محمدحسنخان اعتمادالسالطنه وزیار انطباعاات،
ذيقعده7921ق.
و .مقاله
 .بیانی ،خانبابا ،)7916( ،یک ساند تاارینی ،بررسای
هاي تارینی ،ش ،9س.77

