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چکیده
جنبش شیخعبیداهلل شَمیینی ( )1880/1297با هدف تشکیل کردستانی مستقل در دوره
ناصرالدین شاه اتفاق افتاد .ریشه اصلی این جنبش که دولت قاجار را به دشواری انداخته
بود ،در فشارهای مالیاتی حاکمان منصو دولت مرکیی نهفتاه اسات .ایان جنابش از
خاستگاه شیخ عبیداهلل یعنی کردستان عثمانی شروع شد .با آنکه جنبش شیخعبیداهلل به
صورت برق آسایی بخش بیرگی از منا ق غربی ایران را در برگرفت اما به سارعت فارو
نشست .این پژوهش با تجییه و تحلیل دادهها و ا العاتی که باه شایوه کتابخاناهای و
اسنادی گردآمدهاند ،در پی پاسخ به این ساؤال اسات کاه چاه عوامال درونای موجاب
شکست جنبش شیخعبیداهلل شد؟ نتایج این پژوهش نشان میدهد ناهمگونی نیروهاای
ائتالفی شایخعبیاداهلل از جملاه در اهاداف و انگیایههاای شارکت در جنابش ،قتال و
غارت های مکرر منا ق مختلف از سوی شیخ و نیروهایش ،اتحااد سسات و ناامطمئن
نیروهای عشایر با شیخ عبیداهلل ،عدم حمایت کردهای منا ق کردستان جناوبی از ایان
جنبش ،نبود راهبرد و ناآگاهی شیخ از سیاست بینالملل ،از مهامتارین عوامال درونای
شکست جنبش شیخعبیداهلل به شمار میآیند.
کلیدواژهها :آذربایجان ،اقتصاد دوره قاجار ،تاریخ اجتماعی دوره قاجاار ،شایخعبیاداهلل
شَمیینی ،کردستان.
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فصلنامه علمی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399
مقاله پژوهشی ،صفحات 84 - ۶5
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درآمد

مواجه بود که بخشی از این مشکالت و دشواریها به شورشها ،قیامها و جنیب هیای
اعتراضی از ناحیه مخالفان سیاسی برمی گشت .پیچیدگی ساختار طبقاتی ایران ،متیأثر از
شرایط جدید جهانی ،موجب پییدای

جنیب هیای اجتمیاعی اییران در عصیر قاجیار

شدهبود .از این جنب ها میتوان به حرکت آقاخان محالتی ،بابیها ،حسنخانساالر در
خراسان و حرکتهای اعتراضی دیگر اشاره کرد .از مهمترین جنیب هیایی کیه در اوج
اقتدار سیاسی ناصرالدینشاه و در روزگیار ثبیات سیاسیی رخ داد و وسیعت و هیرا
بزرگی در ساختار دولت قاجار ایجاد کرد ،جنب
جنب

از این رو که در نواحی حسا

دیگر متفاوت بود .این جنب
عثمانی و رو
این جنب

شیخعبیداهلل شمزینی یا نهری بود .این

مرزی صورت گرفت با حرکیتهیای اعتراضیی

خواسته یا ناخواسیته مییتوانسیت دخالیت دولیتهیای
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ایل قاجار در طول دوره حکومت خود بر ایران با مشکالت و چال های عدییدهای

را در پی داشته و نیز جنبه فرامرزی پیدا کند .از سیوی دیگیر رهبیری

کُرد بود و برای خود جایگاه معنوی نیز قائل بود از ایینرو مییتوانسیت از

سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

دولت قاجار نیز مسئله مهمی است که با جنب های مناطق کردسیتان نییز ارتبیاط پییدا
میکند .عملکرد ضعیف و بحران ساز برخی حاکمیان محلیی ،برخوردهیای نادرسیت و
ناتوانی در تأمین امنیت و نیازهای ابتدایی جامعه و نیز بی احترامی به باورهیای میذهبی
اهل سنت در منابع به روشنی بازتیاب یافتیه اسیت (غورییانس57 ،؛ نصییری31 ،؛ فتنیه
شیخعبیداهلل کرد.)۶0 ،
شیوخ شَمزینان که به سادات نَهری نیز معروواند ،توانستند بیا تحرییک احساسیات
مذهبی کردها بر ضد مسیحیان ،بر دامنه نفود خیود بیهوییژه در مییان اییالت و عشیایر
بیفزایند و س س در شرایطی مناسب به سوی کسب قدرت سیاسی گام بردارند .اوضیاع
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سوی ایالت کرد مورد توجه قرار گییرد .جایگیاه کردهیا در سیاختار اداری و سیاسیی

سیاسی ،اجتماعی کردستا ن عثمانی شرایط مسیاعدی بیرای انتقیال قیدرت از حاکمیان
محلی به شیوخ فراهم کرد .در واقع میتوان گفت سیهولت پیذیرش شییوخ بیه عنیوان
از نبود امرا احسا

میکرد .تحوالت داخلی عثمانی در سده نوزدهم ،پیامدهای ناشیی
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۶۶

رهبر از سوی جامعه کرد نشان دهنده نیازی است که این جامعه به پر کردن خالء ناشی

از جنگ ،لم و ستم حکام و کارگزاران نسبت به مردم موجب شد خاندانهای بیزرت
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و مشهور کرد و تعداد زیادی از مالها و شیوخ در منیاطق مختلیف کیه توسیط دولیت
عثمانی مقام و موقعیت سابق خود را از دست داده بودند از فعالیتها و اقدامات شییخ
بر ضد بابعالی حمایت کنند .از طرفی ارتباط منظم و رفت و آمد مریدان قباییل کیرد
ایران و عثمانی به خانقاه شمزینان ،باع

بوجود آمدن شبکه ارتباطی گسیترده و مینظم

میان شیخ و طرفداران وی شد .در نتیجه ،زمینه جنبشی گسترده بر ضد حاکمیت عثمانی
در مناطق کردنشین فراهم شد .جنب

شیخعبیداهلل که علیه حکومتهای ایران و عثمانی

و برای دستیابی به قدرت انجام گرفت ،در نهایت شکسیت خیورد .عیالوه بیر عوامیل
خارجی ،تأثیر عوامل داخلی در شکست این جنب

را نباید نادیده گرفت.

پیشینه پژوهش

در ارتباط با جنب

شیخعبیداهلل شیمزینی آثیار متعیددی منتشیر شیدهاسیت .محمید

کلهر(1393ش) درکتاب هستاری پیرامون هنبش شیخعبیادا شامدینی ضیمن بررسیی
نق

پرداخته است .این کتاب با وجود اسیتفاده از منیابع مناسیب ،نتوانسیته اسیت از اسیناد

عوامل داخلی در ناکامی جنب

تاریخی طریقت نقشبندی و سادات نهری در یک بخ

عثمانی بهره گیرد .عالوه بر این ،علل و عوامل شکست جنب
مختصر مورد توجه قرار گرفته است و همین تفاوت اصلی پژوه

در این کتاب بیه شیکل
حاضر با کتاب فوق

خواهد بود .جه لیل (1987م) در کتاب راپهرینیکوردهکان سالی1۸۸۰م با تکیه بیر اسیناد
مأموران و دی لمات های انگلیسی در منطقه ،اطالعات مفیدی در رابطه با جنیب

شییخ

ارائه میدهد .کیومرث فیضی (1390ش) درکتیاب قیاام شایخعبیادا شامزینی در دوره
ناصرالدی شاه قاهار بیشتر به گرداوری مطالب از منابع موجود پرداخته و ضعف کتیاب

شیخعبیداهلل شَمزینی.

وزارت خارجه روسیه و گزارش های ستاد وزارت جنگ روسیه در قفقاز و گزارشهای
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به حرکت اعتراضی شییخ نییز

را میتوان عدم استفاده از اسناد عثمانی دانست .یونس صادقی (1392ش) در مقاله «قیام
شیخعبیداهلل شمزینی» ،تنها قیام شیخ را وقایعنگاری کرده است .رحمانیان و ابوالحسنی
(138۶ش) در مقاله »شورش شیخ عبییداهلل نقشیبندی و تیأثیر آن در مناسیبات اییران و
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عثمانی در دوره ناصری» ،تنها جنبههایی از جنیب

شییخعبییداهلل میورد بررسیی قیرار

۶7

دادهاند و به علل شکست این جنب

توجه نکردهاند .این پژوه

سعی خواهد کیرد بیا

تحلیلی از علل درونی شکست شیخعبیداهلل به دست دهد.
جنبش شیخعبیداهلل

شیخعبیداهلل پسر شیخطه نهری ،در سال  1247در «نهری» 1متولد شد و همانجا رشد
کرد و مانند پدر در سلک خلفای نقشبندیه درآمد (حه مه بیاقی .)54 ،شییخعبییداهلل در
سرحد ایران و عثمانی در قریه ای موسوم به نهری یا نوچه سکونت داشت و بیه خیاک
این دو کشور رفت و آمد میکیرد ) 2.)BOA:PRK-ASK-88-76-1وی در جنیگهیای
بین عثمانی و رو  ،به نام مذهب به نفع عثمانیها وارد جنگ شید ()Sarikcioglu,10
و به کمک پسران

و دیگر شیوخ کُرد ،در بایزید رو ها را شکست داد .از اینرو نزد

عثمانیها مقامی داشت (نهری .)112-127 ،در همین جنگ دولت عثمانی برای مقابلیه

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

استفاده از منابع دست اول ،تحقیقات جدید و اسناد و منیابع فارسیی ،ترکیی و کیردی

با رو ها مقد اری اسلحه بین اتباع وی توزیع کیرد .وجیود همیین سیالحهیا یکیی از

زمینههای سرکشی و طغیان شیخ شده بود (صفیزاده ،5۶0،به نقل از مقدمه کتیاب فتناه
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

نوزدهم میالدی و سیزدهم قمری در خاک اییران و در منیاطق هیم میرز بیا شیمدینان

(ارومیه ،مراغیه و بنیاب) ،روی داد ((BOA:Y-PRK-A-2-54؛ نیکیتیین .)413 ،بنیا بیه
گزارش برخی منابع ،شیخ « بنا بیه الهیام الهیی اراده گیرفتن خیاک عثمیانی» را داشیت
(نادرمیرزا) 429 ،؛ هر چند تمام حمالت این جنب

به شهرهای غربی ایران بود .به هیر

 . 1نهری ،مرکز منطقه کوهستانی شمدینان ،در منتهاالیه جنوبشرقی ترکیه و نزدیک مرزهای شمالغربی اییران و
شمال عراق قرار دارد .در اوایل قرن چهاردهم قبایل کرد ،آشوری و ترک در آنجا میزیستند (نیک .سیعیدی،
.)51۶ /27
 . 2در این مقاله از اسناد بایگانی نخست وزیری ترکیه واقع در شهر استانبول – باش باکانلیک عثمانلی آرشیوی –
استفاده شدهاست.
 .3واژه «شمزینی» و «شمدینی» در یک معنی به کار میروند و هر دو به نام منطقهای در استان حکاری در جنوب
شرقی ترکیه اطالق می شوند .به احتمال زیاد نام ایین منطقیه از نیام جید بیزرت خانیدان نهیری یعنیی شییخ
«شمسالدین» گرفته شدهاست (مردوخروحانی.)545/3 ،
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۶8

جنب

شیخ عبیداهلل برای به دست آوردن قدرت سیاسی ،در آخرین سیالهیای قیرن
3
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شیخ عبیدا کرد.)14 ،

حال شیخعبیداهلل برای گسترش نفیوذ سیاسییاش در سراسیر کردسیتان تیالش کیرد و
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خواستار یک کردستان مستقل شد و این فراخوان او به دلیل اهداو و تالشهای او برای
جلوگیری از طمع دولت در چ اول کشور ،از سوی کردها با حمایت زیادی روبیرو شید.
این امر اقتدار او را در مناطق خارج از محدوده سرزمین

تقویت کیرد .در ایین جنیب

عشایر کرد از جمله رواندوز ،بادینان و بتلیس ،شرکت کردند .عالوه بر سران روحانیون
ناراضی ،شیخهای جوانتر که نزدیکتر به طبقه عامه میردم بودنید بیشیتر از دیگیران بیه
دعوت شیخ اشتیاق داشتند (.)BOA:i-DH-901
شیخ در آغاز جنب

ابتدا از روسیه تقاضای حمایت کرد اما رو ها به علت خطرات

احتمالی ناشی از نفوذ شیخ در مییان مرییدان نقشیبندی قفقیاز ،از ابتیدا نسیبت بیه او و
اقدامات

نظر خوشی نداشیتند (فیتح اهلل .)۶9 ،شییخ بعید از عیدم موفقییت در جلیب

حمایت روسیه و ایران ،به ناچار با اتکیاء بیه نییروی مرییدان سرسی ردهاش ،حمیالت
پراکندهای را به عثمانیها آغاز کرد و تا حوالی موصل پیی

رفیت (BOA:DH-ŞFR-

پادشاهی ایران ،حمایت وی را نیز به دست آورد (شرححا عباسمیارزا ملاکآرا15۶ ،؛
روزنامه ایران،شماره22 ،437ذیالحجه .)1297اما تالشهای شیخ در این زمینه تیوفیقی
به همراه نداشت و اندکی بعد ناصرالدینشاه حکومت قزوین را به عبیا مییرزا سی رد
شیخ ،میاندوآب را با خشونت تصرو کردند و در اکتبر( 1880ذیالقعده  )1297ارومییه
را به محاصره درآوردند (کرزن701/1 ،؛ گزیده اسناد ایران و عثمانی۶75 ،؛ ادیب الشعرا،
 .)534از جنب

شیخ در محافل و مکاتبات رسمی دربار قاجار ،بیه فتنیه ،غائلیه ،قییام،

شیخعبیداهلل شَمزینی.

(همو .) 157 ،حمالت شیخ به مناطق غربی ایران ادامه داشیت .نیروهیای تحیت فرمیان
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تالش کرد که عبا میرزا ملک آرا ،را که از طرو مادر کُرد بود تطمیع کرده و با پشنهاد

عوامل داخلی در ناکامی جنب

شیخ به دنبال استقالل کردستان بود ( .)BOA:Y-PRK-A-2-54در جبهیه اییران ،شییخ

نق

 .)115-73تالش عثمانی ها نیز برای دیدار و مذاکره با شیخ از همان آغاز بینتیجه بود و

طغیان تعبیر شده است و شاه آن را تهدیدی جدی محسوب میکیرد کیه بایید چیارهای
سریع و اساسی برای ریشه کن کردن آن اندیشیید .کیرزن میینویسید« :شیاه از روسییه
استمداد و برای مشورت به انگلستان مراجعه کرد و از ترکیه مطالبیه خسیارت نمیود و
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شورای دولت را برای عادی کردن اوضاع فراخواند .تر

و هرا

تهران را فراگرفت و

۶9

تلگراو به هر طرو مخابره شد .میرزاحسینخان س هساالر اعظم که به حالت تبعید در
سرکوب قیام فراخوانده شد» (کرزن .)702/1 ،اوایل حکومت قاجار ،جنب

شییخ را بیا

این تصور که شورشی گذراست« ،اغتشاشآذربایجان» نام مینهد و مقابله با این جنب
را در اولویت قرار نمیدهد (اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ،)72 ،چیه در آن زمیان اییران
بیشتر لشکر خود را برای جنگ هرات و افغان و جنگ با انگلیس به شرق فرستاده بیود
) .(Sarikcioglu, 25بعد از ایجاد فرصت ،اولیای دولت قاجار برای مقابله بیا شییخ «در
عرض بیست روز ،بیست و پن هزار نفر از عساکر موجوده را به ریاست نواب حشمت
السلطنه حمزهمیرزا برای دفع این شر در نقاط مهمه حاضیر سیاختند» (اعتمادالسیلطنه،
روزنامه خااطرات .)2010 ،اما به دلیل اینکه فرمانده س اه قاجار در حیوالی صیائینقلعیه
فوت کرد ،محمدحسینخان س هساالر به تبریز فرستاده شد (همو .)2010-2011 ،اعزام
این نیروها به تبریز شیخ را هراسان کرد و در جنگی که میان گروهی از نیروهای شیخ و
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قزوین بود و دست از کار کشیده بود از طرو شیاه بیرای مشیورت دربیاره چگیونگی

س اه قاجار رخ داد ،نیروهای شیخ شکست خوردند و این شکست آغاز شکست جنب
بود (کرزن702/1 ،؛ ادیب الشعرا .)570 ،شیخ ابتدا به وسیله نیروهای عثمانی دستگیر و
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

و عثمانی او را دستگیر و به مکه تبعید کردند (خالفین.)208 ،
عوامل داخلی شکست جنبش شیخعبیداهلل
 .1از هم گسیختگی نیروها

اتحاد و همبستگی اولیه که رکن اساسی موفقیت جنب
بین نیروهای

شیخعبیداهلل و یاران

بود ،در

برقرار نماند .علت این امر ناشی از ناهمگونی ترکیب قبیلهای و اجتماعی

نیروهای شیخ بود .یاران شیخ ،با ایمان به وی پای به عرصه پیکار نهادند و پیروزیهای
سریعی به دست آوردند .س س گروهی از سران ایالت بدون هییچ اعتقیادی ،بیه شییخ
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روانه استانبول شد (نیکیتین .)413 ،اما پس از فرار وی ،بار دیگر نیروهای مشترک ایران

پیوستند .از این رو پس از شکست ،اختالو و نافرمانی در میان نیروهیای شییخ هیور
کرد .تلگراو کاملبگ 1عدم همکاری نیروهای شیخ را پیس از عقیبنشیینی بیه خیوبی
] [ DOI: 10.29252/isihistory.1.37.65
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 .1کاملبگ(پاشا) صدر اعظم دولت علیه عثمانی و از رجال سیاسی و فرهیخته این دوره بود.

گزارش میکند« :قبالً نیز عرض نموده بودم که از هیچ طرو به شیخعبیداهلل و اطرافیان
خوو شیخ و اطرافیان
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روی خوشی نداده و یاری و معاونت ننمودهاند و این مسئله روز بیه روز باعی

ازدییاد

گردیده ...چندانکه هنگام ورودش به اورامیر ،کدخدای اورامیر

طاهرآقا با یکصد نفر نیروی خود به مقابله برخاسته است» .در جیایی دیگیر میینویسید:
«تحقیقات و مشهودات شیخرضا افندی از شیخ عبیداهلل و اطرافیان بیان مینماید که شیخ
و اهالی عصیان از اکثر محلهایی که انتظار یاری و کمیک داشیتند جیواب رد دریافیت
نمودهاند و به همین خاطر یأ
برای خاموشی آت

و ناامیدی در شیخ پدیدار گشته و فرمان صیادره از وان

فتنه در حال حصول نتیجه است» (.)BOA:DH-SFR-112-79

در یکی از اسناد محرمانه بریتانیا در مورد عدم اتحاد و انسجام نیروهای شیخعبییداهلل
آمده است« :بیشک شیخ میخواهد سلطه خود را بر تمام کردستان کامل کند ،اما بیا دو
مشکل روبروست :نخست مخالفت سرسختانه دو عشیره بسیار نیرومنید و دوم دشیمنی
پسرش با او؛ یک شکست و یا حتی یک برخورد تند کافی است تا سیبب رویگردانیی

میان آنها ،برخی سران عشایر شیخ را رها کرده و مایل بیه تبعییت مجیدد از شیاه اییران
هستند .اخبار جدید حاکی از سرکوب کامل شورش کردهای ایران است .تنها چند صید
نفر در کنار شیخعبیداهلل و پسرش شیخعبدالقادر باقی ماندهاند» (همو.)87 ،
به راحتی اختالو و دسیسهچینی علیه شیخ و جنب

وی در میان کردهیا شیکل گییرد.

امیرنظام گروسیی در یکیی از تلگیراوهیایی کیه هنگیام عزیمیت بیه سیاوجبالغ 1بیه
ناصرالدینشاه می نویسد ،به وضوح این اختالو و افتراق مابین سران عشیایر را آشیکار

شیخعبیداهلل شَمزینی.

نبود اتحاد در میان نیروهای شیخ و خیانت برخی سران قبایل به وی باع

میشد که
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عبیداهلل آمده است« :سرورم از اردوی کردها خبر میرسد که به دلیل بیروز دو دسیتگی

عوامل داخلی در ناکامی جنب

کاپیتان کالیتون از وان به میجرتروتر در مورد کنارهگیری سران عشیایر از حماییت شییخ

نق

عشایر و سران مغرور آنها شود» (مییرزاعزییز .)40 ،همچنیین در نامیه 22نیوامبر1880م

میسازد « :از روزی که قادرآقا آمده و حاال هم همراه است جاننثار در این خیال اسیت
که به واسطه او و به تدابیر مختلفیه ،اخیتالو آراء و تفریقیی در میانیه جماعیت اکیراد
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 .1ساوجبالغ مکری یا سابالخ ،نام قدیم مهاباد ،مرکیز شهرسیتان مهابیاد و یکیی از شیهرهای کردنشیین اسیتان
آذربایجان غربی در ایران است.
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بیندازد .سه روز قبل قادرآقا آدم فرستاده و اجماالً خبیری آورده اسیت کیه محمیدآقای

گفته اند که اگر امرا و سران س اه ما را اطمینان بدهند از اطاعت برمیآییم» (گزارشهاا و
نامههای امیرنظام گروسی.)34-35 ،
عالوه بر موارد پی گفته باید اشاره کرد که برخی افراد و قبایل در اوضاع آشیفتهای
که در نتیجه شورش شیخ به وجود آمده بود ،با زنده کردن کینههای شخصی گذشته ،به
اقدامات تالفی جویانه دست زدند و در نهایت موجب شکست جنب

شدند .هیر چنید

این موضوع خود ناشی از عدم برنامهریزی و سازماندهی نیروها بود.
 . 2تعلل و نپیوستن کردهای مناطق جنوبی کردستان ایران به جنبش شیخعبیداهلل

از دیگر مسائل اساسی شکست جنب

شیخعبیداهلل ن یوستن کردهای مناطق کردستان

جنوبی ایران به شیخ بود .این امر میتواند به دلیل بعد مسافت و عدم نفوذ خانقاه نهری
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مام

که با حمزهآقا سابقه عداوت دارند بنای تفریق گذاشته و سایر آقایان مکری هیم

در این مناطق باشد .بدون تردید اگر سایر مناطق کردنشیین بیه وییژه والییت کردسیتان
(سنندج) به ندای شیخ پاسخ مثبت میدادند و به صف قیامکنندگان میپیوستند ،موجیب

سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

سقوط ساوجبالغ ،شیخعبدالقادر پسر شیخعبیداهلل به منظورگسترش قیام به دیگر مناطق
کردنشین ،نامههایی برای حکام بانه و سقز فرستاد و از آنان خواست با نیروی خیود بیه
قیام ب یوندند .او در صورت عدم حمایت ،آنها را تهدید نظامی کیرد .وی در عیین حیال
تأکید میکند که در صورت پیوستن آنها به قیام ،مورد احترام خواهند بیود و بیه مقیام و
موقعیت بهتری دست خواهند یافت .وی در این نامه نوشت« :نصف آذربایجان را تاکنون
گرفته و تسخیر کردهایم .مأمورین بسیار هم برای کردستان معین کرده و خبر نمودهایم در
همین هفته به آنجا خواهند آمد .شماها که حاکم سقز و بانه هستید ،اگر به محیض ورود
این حکم با جمعیت و قشون تمام بانه و سقز آمدید و خود را بیه اردوی میا رسیانیدید
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گسترش قیام میشد و قطعاً مشکالت جدی برای حکومت مرکزی ایجیاد مییکیرد .بیا

مورد محبت شده و دارای بزرگی خواهید شد و اگر مسامحه کردید و طفره زدیید هفتیه
دیگر به جزا و سزای خود خواهید رسید» (گزیده اسناد ایران و عثمانی ،سند شماره :۶04
فعالیتهای شورشیان تقاضای کمک میکند و تأکید میکند« :قراری داده شود که اطمینان
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 .)752در چنین شرایطی ،حاکم کردستان ابوالفتحمیرزا مؤیدالدوله به منظور جلوگیری از

از کار حاصل شود ،فتنه عظیم است و مشایخ این صفحات هم اکثر مرید هستند ،استعداد
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کامل از هر جهت الزم است» (همو).
اولیای دولت قاجار نیز به منظور آرام نگه داشیتن والییت کردسیتان و جلیوگیری از
طغیان ساکنان این منطقه در اولین قدم حاکم کردستان را تغییردادند .بیا عیزل شیاهزاده
مؤیدالدوله ،یکی از افراد خاندان اردالن بنام شروالملیک را بیه عنیوان حیاکم در رأ
نیروهایی به کردستان فرستادند .شیخمحمدمردوخ در ایین رابطیه میینویسید« :شیاه بیه
شروالملک میگوید« :شما که اهل کردستان هستید از شیخ چه اطالعی دارید؟ چهکاره
است؟ چه پیشه است؟ شروالملک که همیشه منتظر چنین فرصتی بود ،عرض مییکنید:
هرگاه اجازه بفرمایید ،چاکر حاضرم بدون اینکه خساراتی به دولت وارد بشیود بیا فیوج
کردستان میروم و جمعیت او را متفرق و خود او را زنده یا مرده تحویل دولت خیواهم
داد» (مردوخکردستانی .)43۶ ،وی در جای دیگری به نقل از مشیر دیوان میگوید« :من
شخصاً جان و مال و هستی و اوالد خود را ضمان و گرو میدهم که شیخ با کسان خود

کردستان ،هیچ جایگاهی در میان مردم نداشتند و ساکنان کردستان مخالفت خود را با این
انتصاب اعالم کردند .به همین منظور در تلگرافخانه سنندج بست نشستند و با حاکمیت
خاندان اردالن به شدت مخالفت کردند و صیریحاً اعیالم کردنید« :از حکومیت طایفیه
کردستان است .عموم معارو و اهالی ملتزم هستیم کیه والییت کردسیتان را در نهاییت
امنیت نگاهداریم ،هرگاه شیخعبیداهلل و اتباع او به خاک کردستان پا گذاشتند از عهده رفع
و دفع آن برآییم» (وقایعنگار کردستانی.)23۶ ،

شیخعبیداهلل شَمزینی.

بنیاردالن ،نهایت وحشت و نفرت داریم .اگر حکومت شروالملک از برای حفظ سرحد
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و تقرب به دربار قاجار نگریستهاند .اما همین اشراو بیه دلییل سوءسیابقه حکومیت در

عوامل داخلی در ناکامی جنب

چنین به نظر میرسد که اشراو کردستان چنین فرصتی را به دید نردبان ترقی سیاسی

نق

نتواند به خاک کردستان قدم بگذارد و کردستان از شر او محفوا بماند» (فیضی.)191 ،

 .3فرصتطلبی برخی قبایل متحد با شیخ

برای پی بردن به اتحاد شکننده نیروهای شیخ باید به آغاز جنب

و قرهقاپاپاق زمیانی کیه از حملیه شییخ

عبیداهلل به ساوجبالغ آگاه شدند ،سریعاً از حاکم ساوجبالغ مکری خواستند که تمیامی
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قبایل به آن اشاره کرد .روسای ایلهای مام

و پیوسیتن برخیی

سران ایالت تابع دولت را برای مقابله با شیخ جمع کنند .وحشت حاکم و عدم کاردانی
گردن نهادن به فرامین او شوند (فتنه شیخعبیدا کرد .)22 ،اسکندر غوریانس ارمنیی از
آمادگی محمدآقا مام

و بیوکخان رئیس قراپاپاق و برخی از بییگزادگیان و علمیای

ساوجبالغ در همان روزهای نخستین جنیب  ،جهیت سیرکوبی نیروهیای شییخ خبیر
میدهد و به نقل از آنها مینویسد« :با عزم جزم حاضریم که راه منگور و زودان و پیران
را گرفته نگذاریم که با لشکر شیخ ملحق شوند .آقایان و بیگزادگان هم گفتند که ما نیز
خدمتگزاریم و مطیع دولت ایرانیم .علما نیز گفتند ما هم دعاگو و خیرخواه این دولتییم
و راضی به آمدن شیخ نیستیم» (غوریانس .)34 ،بنابراین بخشی از نیروهایی که به شییخ
پیوستند از ابتدا بنای همکاری با وی را نداشتند و بنا به شرایط در صف نیروهای شیخ
درآمده بودند .از اینرو در اواسط شورش وی را ترک کردند.
انگیزههای نیروهای شیخ نیز درگرای

به وی متفاوت بود .چنان که محمدآقا مام

و
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روسای ایالت موجب شد تا آنها برای حفظ موقعیت خود مجبور به میدارا بیا شییخ و

قادرآقا مکری به منظور کسب منافع بیشتر و قراپاپاق و گالبیآقا دهبوکری نییز از تیر
جان و حفظ امالکشان ،به شیخعبیداهلل پیوسته بودند .از اینرو بعد از فاجعه میانیدوآب،
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

نهایی شیخ شدند (کلهر .)83 ،رئییس قبیلیه زرزا دلییل پیوسیتن

بیه شییخعبییداهلل را

لمهایی میداند که معیین الدولیه حیاکم ارومییه و پسیرش حیاکم اشینویه در حیق او
کردهبودند ...« :شاهزاده به قدر داوازده هزار تومان از ماها بیجهت گرفتهاند ،همیهکیس
هم حقیقت مرا فهمید ولی هیچ کس در مقام رفع لم از من بیر نیامید ...از بابیت ایین
است که انتقام ،جگر میرا آتی

زد و میرا بیه معانیدت و ییاغیگری راهنمیایی نمیود»

(غوریانس .) 57 ،این مطلب هر چند لم و ستم حکام قاجار و یکی از دالییل شیورش
را نشان میدهد اما جبران خسارتهای وارده به روسای قبایل میتوانسیت بیه راحتیی
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نهتنها از شیخ جدا شدند ،بلکه بیشترشان به نیروهای دولتی پیوسته و موجیب شکسیت

اتحاد روسای قبایل با شیخ را متزلزل کند .ب نابراین چنانکه در باال نیز اشاره شد در اثنای
جنب

حمزه آقا منگور نیز به علت اینکه توسط حاکم ساوجبالغ مکری مورد بیمهیری قیرار
گرفته بود ،به شیخ روی آورده بود (فتنه شیخعبیدا کرد21 ،؛ ادیبالشیعرا.)533-532 ،
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شیخ برخی از روسای قبایل از شیخ جدا شده و به نیروهای حکومتی پیوسیتند.

لذا پس از شکست شیخ در جنگ ارومیه ،حمزه آقا فرار کرد و به همراه اییل خیود بیه
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سمت ساریقم

که آن طرو شطالعرب بود ،اطراق کرد و عبداهللخان و ابراهیمخیان

زرزا و دیگر روسای طوایف کرد هرکدام با طایفه خود به گوشهای فرار کردنید (همیو،
.)43
 .4بیبرنامگی و ناآگاهی شیخ از سیاست بینالملل

شیخ سیاست و برنامه مدونی برای رسیدن به هدو اصیلی خیود نداشیت .اگرچیه
مارتین وانبرویینسن نیز بیبرنامگی سران جنب
این عدم برنامهریزی منسجم را ،ارادت و اعتقاد بی

را مورد تأیید قرار میدهد ،امیا علیت
از حد کردها به شیخ ذکر میکنید،

وی دراین خصوص مینویسد« :کردها بر این باور بودند که صرفاً با یک قیام همگانی و
اطاعت از شیخ میتوانند جامعه جدید و بهتری را بنیاد کنند و تصور میکردند که با یک
تهاجم معمولی به چنین جامعهای دست مییابند و لذا معتقد بودند که بیا وجیود شییخ،
نیازی به بررسی مسائل و مالحظات سوقالجیشی و برنامهریزی درازمدت نخواهد بیود»
شیخ عبییداهلل ،اغلیب متیأثر از انگییزههیای

عوامل داخلی در ناکامی جنب

بود .شیخعبیداهلل به دلیل آنکه روحیه عشییره ای داشیت ،بیرآورد صیحیحی از سیاسیت

شیخعبیداهلل شَمزینی.

غارتگرانه و هیجانی خود بودهاند تا فرامین و احکام و قوانین شیخعبییداهلل .بیه عبیارتی
میتوان چنین استنباط کرد که فقدان نظیم و قانونمنیدی در جامعیه ایلیی و سینتی کیرد
موجب شکست جنب
بی برنامگی در جنب

شیخ شد (همان).
با ناآگاهی شیخ از سیاست بینالملل و منطقهای تشیدید شیده

کشورهای دیگر نداشت .از این رو نتوانست نظرشان را در راستای اجرای سیاستهیای
خوی

جلب کند.

در قرن نوزدهم ایران و به وییژه دولیت عثمیانی شیاهد تحیوالت سیاسیینظیامی و
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این است که قبایل شرکت کننده در جنب

نق

(وانبروئینسن 357 ،به نقل از کلهر .)84 ،از سوی دیگر آنچه از مدارک مستفاد میشود

اجتماعی عمدهای بودند .این کشورها با دو مسئله مهم روبرو بودنید :نخسیت ،دخالیت
کشورهای اروپایی در امور داخلی این دولتها به منظور زیر فشار گذاشتن آنهیا جهیت
] [ DOI: 10.29252/isihistory.1.37.65

گرفتن امتیازات سیاسی-اقتصادی؛ دوم ،حرکتهای مردمی و استقاللطلبانه اقلیتهیای
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قومی که در نتیجه آن نوعی رابطه دوگانه میان اقلیتهای قومی و قدرتهای خارجی به
دولتهای ایران و عثمانی ،در سرکوب حرکتهای آزادیخواهانه اقوام مختلف تابع ایین
کشورها با آنها همکاری میکردند و در برخی مواقع که منافع آنهیا ایجیاب مییکیرد بیه
حمایت از اقلیتهای مزبور میپرداختنید .بیرای نمونیه روسییه و عثمیانی در یاهر از
جنب

شیخ حمایت می کردند اما در خفا کمر همیت بیر ناکیامی جنیب

بسیته بودنید

( .)BOA:HR-SYS-82روسیییه از یییک سییو تمییام تحرکییات شیییخ را بییه بییابعییالی
گزارش میداد ( )BOA:DH-SFR-112-99و از سوی دیگر برای حفظ امنییت اییران و
ممان عت از فرار یاغیان کُرد به سوی مرزها ،نیروهای

را به منطقیه گسییل داشیته بیود

( .)BOA:Y-PRK-HR-5-63انگلسییتان نیییز بییا کارشییکنی خطییر نفییوذ شیییخ را در
رأ

یک گروه غیارتگر ،تهدییدی جیدی بیرای مقاصید خیود در منطقیه مییدانسیت

( .)BOA:HR-SFR-3-277-28درحالی که خود شیخ در نامهاش به مامنیدآغیای پییران
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وجود آمده بود .به این معنی که برخی کشورها به دلیل روابیط گسیترده و تنگاتنیگ بیا

آورده است که دول اروپایی ،معتقدنید کیه بایید سرنوشیت کردسیتان در دسیت خیود
کردها باشید و در ایین رابطیه دولیت اییران و عثمیانی را میتهم و محکیوم مییداننید
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

شیخعبیداله که ازسیاستهای این دولتها آگاهی نداشت ،در چنین وضع داخلیی و
خارجی ،اقدام به قیام کرده بود .شیخ اهمیت نق

دولتها در تعیین سرنوشت ملتها

را میدانست به ویژه که خود در جنگ روسیه و عثمانی شرکت کرده بود (مصطفیامیین،
 .)185شیخ عبیداله میدانست که دول مقتدر اروپیایی مییتواننید دولیتهیا را سیاقط و
دولتهای دیگری را ایجاد کنند .ولیی از رقابیت دول بیزرت اروپیا و رقابیت رو

و

انگلیس در منطقه خاورمیانه و راهبرد هر یک در منطقه اطالع نداشت .بیگمان آگاهی و
اطالع از این مهم میتوانست نق

مؤثری در پیریزی برنامه راهبیردی جنیب

داشیته
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(حهمهباقی.)234 ،

باشد (همو.)18۶ ،
شیخعبیداهلل دولتی نداشت تا دستگاه امور خارجه با سفیران کارآمد و متخصص داشته
نیز بر بیبرنامگی جنب

افزوده بود ( .)BOA: DH-ŞFR-112-62شییخ خیود فرمانیده
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7۶

باشد .عقبماندگی کردستان هم از لحاا ارتباطات و نبود راه ،تلگراو ،روزنامه و مجله

جنب

بود .افکار و اندیشه او ،در تعیین راه و حرکت و ارتباط بیا دنییای خیارج تعییین

نیازمند برنامه راهبردی بود تا بتواند از طریق روابط با قیدرتهیای اروپیایی جنیب
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کننده بود .اما تنها آمال و آرزوها و ایدئولوژی شیخ برای ادامیه کیار کیافی نبیود .شییخ
را

تقویت کند.
 .5راهزنی ،قتل و غارت مناطق مختلف

تفکرات ملیگرایانه شیخ در همه نیروهای

وجود نداشته است .تعداد کمی از آنها از

اهداو و نیات شیخ آگاهی داشتند ) .)Ates, 17این افراد بیا آگیاهی سیاسیی از ابتیدای
شورش شیخ تا خاتمه کار ،با وی همراه بودند .در مقابل شمار بیشتر آنها همیان فرصیت
طلبهایی بودند که به منظور کسب منافع و غارتگری ،بیه جنیب

پیوسیته بودنید .لیرد

تانتردن کنسول فرانسوی ،در تلگرافی به وزارت امور خارجیه بریتانییا (لیرد فرامرییل)،
درباره اتباع شیخ مینویسد« :پسر شیخ عبیداهلل که چند سالی است به ایران پناهنده شده،
خود را ،در رأ

یک گروه غارتگر ،برای نفوذ بیه قلمیروی عثمیانی آمیاده مییکنید»

مرج شدیدی را به وجود آوردند (کلهر84 ،؛ ارفع .)51 ،چنان که لرد کرزن انگیزه اصلی
و ماهیت شورش شیخ را فقط «عالقه به یغماگری» معرفی میکنید (کلهیر 84 ،؛ کیرزن،
 .)702/1مینورسکی نیز اسا

و بنیه جنب

شیخ را از همان ابتدا «غارتگری» مییدانید

شورشی غارتگرانه و مبتنی بر نهب و تاراج ارزیابی کردند.

جرجیسفتحاهلل در کتاب «ثوره الشیخعبیدا » در رابطه بیا غیارتگری نیروهیای شییخ
مینویسد« :قطعا عدم موفقیت و اختالو نظر عمومی شکست سختی را در پی خواهید

شیخعبیداهلل شَمزینی.

(مینورسکی .)58-59 ،بدین سان سایر محققین نیز به تأسی از ایشیان شیورش شییخ را
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بیشتر فرصتطلبان ،ابتکار عمل را در دست گرفته ،دست به قتل و غارت زدند و هرج و

عوامل داخلی در ناکامی جنب

جنب

را ادامه همان نهب و غارت گذشته در ابعاد وسیعتر میپنداشتند .به سبب شیمار

نق

).(BOA:HR-SFR-3-277-28پیروان شیخ بدون آگاهی سیاسی و اطالع از اهداو وی،

داشت .حال آنکه در بسیاری مواقع ،پیروزی به مجالس غارت و چ اول و خشونت خارج
از وصف تبدیل میشد .جنگجویان قبیلهای از غنائم پر شده و از تاراجها سنگین گشیته،
فقط فرار و جدایی و خزیدن به خانهها در اولین فرصت ممکن بود» (فتحاهلل .)43 ،بر این
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این ثروت ناگهانی آنها را از لحاا عقالنی و جسمانی عقب میانداخت .هم و غیم آنهیا

77

اسا

در اواسط جنب  ،عده نیروهای شیخ کیه دو هفتیه پیی

یافت .برای اینکه بیشتر ایالتیها با امیوال غیارتی

خود به خانههایشان رفته بودند (مکداول .)120 ،بنابراین ،نیروی عشایر به ویژه کسانی
که در نتیجه فقر و به امید غارت به صف قیامکنندگان پیوسیته بودنید ،بعید از غیارت و
چ اول ،به مراد خود رسیده ،صف نیروهای شورشی را ترک کردند و بیه خانیههایشیان
بازگشتند .همین امر ضربه سختی بر نیروهای شیخ وارد آورد و بر روحییه آنهیا اثیرات
منفی گذاشت و جنب

را نیز از اهداو اصلی خود دور کرد.

شیخعبیداهلل مدعی قلمرو مستقل بود .او وعده مییداد کیه بیه راهزنیی قباییل پاییان
خواهد داد .اما با توجه به پیشروی جنب

در جهت شرق و مناطق آن سوی کردسیتان،

به خصوص کشتار مردم برخی شهرها و تخریب و ویرانی دو هزار روستا و آوره شیدن
10هزار ،این ادعا مشکل میتوانست متقاعدکننده باشد (مک داول .)120 ،وقتی سیاکنان
شهر شیعه نشین میاندوآب فرستادگان شیخ را کشتند و سر از تسلیم باز زدند ،نیروهیای
شیخ پی
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بر20هزار نفر بود به 1500نفر کاه

از آن شمارشیان بیال

از حرکت به سوی مراغه آنها را از دم تی گذراندند و دو هزار میرد و زن و

کودک را به قتل رساندند (همو« .)119 ،در2ذیالقعیده بیه حکیم شییخ قیادر ،علمیا و
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

چهار پن ساله را باالی همدیگر گذاشته بودند و با شمشیر به زمیین دوختیه بودنید و
جمعی از مرد و زن پناه به مسجد برده که شاید به مالحظه احترام معبد دست از کشتار
آنها بردارند( »...افشیارارومی .)47-4۶ ،لیرد کیرزن کشیتهشیدگان واقعیه میانیدوآب را
سههزار نفر ذکر کرده است (کرزن.)701/1 ،
شیخ عبیداهلل و س اهیان

روستاهای مسیر را به کلی بیایر و خیراب کیرده و تعیداد

زیادی از اهالی همین روستاها را به قتل رساندند .عالوه بر آن خانههای آنها را خیراب
کرده و هر چه غالت و گندم ذخیره داشتند ،غارت کردند (حکومت سایهها .)275 ،خود
شیخ در خطبه ای که در میان نیروهای
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سادات میاندوآب را گوسفندوار سر بریده و سر 34سید را بیه نییزه زده ...چهیار طفیل

داشت آنان را از افتادن در ورطه گمراهی و لهو

و لعب برحذر داشت ...« :ای کردها ،چقدر اصل و تبار شما درست است و فرع و تَرَکه
هوشیار بودند درحالی که شما بیا پییروی کیردن از حکومیت عجیم ،گمیراه و جاهیل
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شما بیمار و سست .پدران شما غیرتمند ،اهل شناخت با دییدگانی منتقید و قلیبهیای

هستید ...پدارنتان اندک و نیک کردار بودند و شما بسیار و خبی

هستید ،شما از هوای
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نفسانی پیروی کردید .هوای نفسانی شما را کشت .از لهو و لعب پیروی کردید و لهیو
و لعب شما را نابود کرد» ( .)Y-PRK-ESA-2-71به هنگام محاصره ارومییه ،نیروهیای
شیخ به غارت روستاها و قتل نفو

پرداختند .س اهیان پس از قتل عیام سیاکنین چنید

روستای شیعهنشین و مسیحی نشین ،دست به غارت آنها زدند (فتنه شایخعبیادا کارد،
 .)40در مدت محاصره ارومیه ،نیروهای شیخ با چ اول و غارت روستاهای اطراو ،زمینه
نارضایتی و رویگردانی ساکنان آن مناطق را فراهم کردند .این امر موجب عدم حماییت
سایر مناطق کردنشین از جنب

شد .میرزا رشید ادیبالشعرا در همین زمینه و در تحلیل

نتای غارتگری نیروهای شیخ در اطراو ارومیه مینویسد« :در ایام که نیروی شیخ شهر
را در محاصره داشتند تمام روستاهای اطراو در تصرو او بودند و شیخ همهروزه برای
تأمین آذوقه و خورد و خوراک س اه خوی

حوالههایی به عهده دهقانان مینوشت و به

جبر و عنف آذوقه آنها را میگرفت و این خود نارضیایی عمیقیی ایجیاد کیرده بیود و

تحمیل کرده بود .این شورش به اندازهای شدید بود کیه یکیی از اعضیای هییأتهیای
تبلیغی آمریکایی نوشت« :تا بروز جنگ جهانی ،مبدأ تاریخ همه وقایع در ارومیه «آمدن
شیخ» بود» ( مک داول.)121 ،

حرکت شیخ عبیداهلل نهری ،جنبشی اصالحگرانه در مناطق کردنشین ایران و عثمیانی
بود .شاهان قاجار با درانداختن کینیه و دشیمنی مییان گیروههیای مختلیف اجتمیاعی،
مالیاتگیری و مجازات غیرعادی به گروهها و اقوام گوناگون بهویژه کرُدهای آذربایجان
فشار وارد می کردند .این شرایط موجب گرای

رؤسای قبایل به جنیب

شد .اگرچه همراهی آنها در آغاز موجب قوت جنب

شییخعبییداهلل

شدهبود امیا در ادامیه بیه پاشینه

تبدیل شد .با توجه به ساختار قبیلیهای ،وحیدت منیافع گروهیی در مییان

حامیان شیخ ،بیشتر از طریق پیوندها و شبکههای خویشاوندی تقویت میشید .حضیور
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آشیل جنب

شیخعبیداهلل شَمزینی.

نتیجه
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ادامه داشت تا جایی که برای کمک به بازسازی منطقه ،مالیاتهایی را بر دیگیر منیاطق

عوامل داخلی در ناکامی جنب

از نتای زیان بار جنب

شیخ ویرانی دشت حاصلخیز ارومیه بود .این ویرانی سالهیا

نق

روستائیان را علیه شیخ و ایادی او تحریک میساخت» (ادیبالشعرا.)553 ،

قبایل و رؤسای آنها در میان طرفداران شیخ به چند دلیل عمده بود :اول اینکه برخی از
اهداو آنها از حضور در میان شورشیان ،برای کسب غنیمت یا رقابت با همتایان محلی
خود بود .برخی از آنها نیز بنا به فشارهای حکام قاجاری و یا از تیر

از دسیت دادن

امتیازاتشان به شیخ پیوستند .به هر صورت انگیزههای آنها از پیوسیتن بیه شییخ عامیل
اصلی شکست جنب

نیز بود چرا که در میانههای جنب

و در بحبوحه درگیری نظامی

شیخ با حکومت هر کدام به بهانه ای شیخ را تنهیا گذاشیتند و موجبیات شکسیت او را
فراهم کردند .از عوامل داخلی ناکامی و شکست جنب

شیخعبیداهلل میتیوان بیه عیدم

اتحاد و یک ارچگی نیروهای شیخ ،عدم همکاری سایر مناطق کردنشین بهوییژه والییت
کردستان با جنب  ،اتحاد سست و شکننده برخیی عشیایر بیا شییخ ،ضیعف سیازمانی
جنب  ،نداشتن برنامه راهبردی در روابط بین الملل ،راهزنی ،قتل و غارت مناطق توسط
نیروهای شیخ اشاره کرد.

سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399
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آنها م رید شیخ بودند که تنها در آغاز جنب

این مسئله نمود عینیی داشیت .دوم اینکیه

منابع
] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

 ادیبالشعرا (افشار) ،میرزارشید ،تاریخ افشار به انضمام تاریخ قیام شیخعبیدا  ،تصحیحپرویز شهریارافشار و محمود رامیان ،تبریز ،چاپخانهشفق.134۶ ،
 اعتمادالسلطنه ،محمدحسن ،تاریخ منتظم ناصری ،تصحیح محمیداسیماعیل رضیوانی،ج ،3تهران ،دنیای کتاب.13۶7 ،
 -اعتمادالسلطنه ،محمدحسن ،روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه ،به کوش

اییرج افشیار،

تهران ،امیرکبیر.1350 ،
 -ارفع ،حسن ،کردها ،یک بررسی تاریخی و سیاسی ،بیه کوشی

محمیدرئوو میرادی،

تهران ،نشرآنا.1382 ،

 -افشارارومی ،علی امیرگونهخان ،تاریخ انقال

شیخ عبیادا کارد ،بیه کوشی

کییوان

وزیریگرگانی ،ارومیه ،کیوان وزیریگرگانی.1383 ،

دا ،اربیل ،چاپخانه وهزارهتی پهروهرده.2000 ،
 حکومت سایهها :مکاتبات محرمانه و سیاسی میرزاحسای خاان سههسااالر ،بیه کوشیمحمد رضا عباسی ،تهران ،سازمان اسناد ملی ایران.1372 ،
راپهرین1971،م.
 رحمانیان داریوش و ابولحسنی جواد « ،شورش شیخ عبیداهلل نقشیبندی و تیأثیر آن درمناسبات اییران و عثمیانی در دوره ناصیری» ،مجلیه هغرافیاا و برناماه ریازی ،سیال

شیخعبیداهلل شَمزینی.

 -خالفین ،ن.ا ،خهبات لهری کوردساتاندا ،وهرگییر جیهالل تیهقیی ،سیلیمانی ،چاپخانیه

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1399.1.37.4.0

 -حهمهباقی ،محهمهد ،شورشی شیخ عوبهیدولالی نههری( )1۸۸۰له بهلگهناماهی قاهااری

عوامل داخلی در ناکامی جنب

کاوو

قه فتان ،به غدا ،چاپخانه ی الزمان1987 ،م.

نق

 -جه لیل ،جه لیل ،راپه رینی کورده کان سالی  ،1880وه رگیر له رووسی یه وه دوکتور

سیزدهم ،شماره بیست و پنجم ،بهار .138۶
 روزنامه ایران ،شماره  ،437سالهای  1298و  ،1297تهران ،کتابخانه ملی اییران ،ج،3] [ DOI: 10.29252/isihistory.1.37.65

.1375
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 سعیدی ،مدر « ،نهری» ،دانشنامه جهیان اسیالم ،ج ،27تهیران ،بنییاددائره المعیارو -شرححا عباسمیرزا ملکآرا ،به کوش

عبدالحسین نوایی ،با مقدمیه اقبیال آشیتیانی،

تهران ،بابک.13۶1 ،
 صادقی ،یونس« ،قیام شیخ عبیداهلل شمزینی»  ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،شماره ،188.1392
 غوریانس ،اسکندر ،قیام شیخعبیدا شمدینی در عهد ناصرالدی شاه ،به اهتمام عبیداهللمردوخکردستانی ،تهران ،انتشارات دنیایدان .135۶،
 فتحاهلل ،جرجیس ،مبحثان علی هامش ثوره الشیخعبیدا النهری ،من منشورات ئیارا ،اربیل.2010،
 -فتنه شیخعبیدا کرد (گزارشهایی از وقایع حمله اکیراد بیه صیفحات آذربایجیان در

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

اسالمی1398 ،ش.

دوره قاجار) ،تصحیح یوسف بیگ باباپور و مسعود غالمیه ،تهران ،کتابخانیه ،میوزه و
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.1390،
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

جوهرحیات.1390،
 کلهیر ،محمیید ،هساتاری پیرامااون هنابش شایخعبیاادا شامدینی ،تهییران ،انتشییاراتپردیسدان .1393 ،
 کرزن ،جورج ناتانیل ،ایران و قضیه ایران ،ترجمه غالمعلی وحیدمازنیدران  ،تهیران،انتشارات علم و فرهنگ .1380 ،
 -گزارشها و نامههای دیوانی و نظامی امیرنظام گروسی ،به کوش

ایرج افشیار ،تهیران،

مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.1373 ،

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1399.1.37.4.0

 -فیضییی،کیومرث ،قیااام شاایخعبیاادا شاامزینی در دوره ناصاارالدی شاااه قاهااار ،ایییالم،

 گزیده اسناد ایران و عثمانی ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بیینالمللیی ،واحید نشیراسناد.13۶9 ،
82

 -مردوخکردستانی ،شیخمحمد ،تاریخ مردوخ (تاریخ کارد و کردساتان و تواباع) ،تهیران،

] [ DOI: 10.29252/isihistory.1.37.65

 -مردوخ روحانی ،بابا ،تاریخ مشاهیر کرد ،تهران ،انتشارات سروش1382 ،ش.

نشر کارنگ1379 ،ش.
] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

 مصطفیامین ،نوشیروان ،تاریخ سیاسی کردها ،ترجمیه اسیماعیل بختییاری ،سیلیمانیه،انتشارات بنکهیژین200۶ ،م.
 مکداول ،دیوید ،تاریخ معاصر کرد ،ترجمه ابراهیم یونسی ،تهران ،پانیذ.1383 ، میرزاعزیز ،جمال ،قیام سا  1۸۸۰کردستان در اساناد محرماناه بریتانیاا ،ترجمیه بهیزادخوشحالی ،همدان ،نورعلم.1379 ،
 مینورسکی ،کورد ،ترجمه به کردی حهمه سیهعیید حیهمیهکیهرییم ،اربییل ،زانکیویسهالحهدین1984 ،م.
 نادرمیرزا ،تاریخ و هغرافیای دارالسلطنه تبریز ،تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد ،تبریز،انتشارات ستوده1373 ،ش.
 نصیری ،محمدرضا ،اسناد و مکاتبات تااریخی ایاران در دوره قاهاریاه (چهیار جلید)،تهران ،انتشارات کیهان1372 ،ش.

مؤسسه انتشاراتی حسینیاصل1394 ،ش.
 -وقایعنگارکردستانی ،علیاکبر ،حدیقه ناصریه در هغرافیاا و تااریخ کردساتان ،تصیحیح
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- Ateş, sabri, Millet ve Halife yolunda şeyh Ubeydullah isyani, Kurt Tarihi,
)Haziran-temmuz 2013. (Journal
- SARIKCIOGLU, melike, Iran arşivlerine gore şeyh Ubeydullah isyani,
)Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt3-Sayi5, Haziran2013. (Journal
- Başbakanlik Osmanli Arşivi (BOA), Fon Kodu: I-DH, Dosya No: 901.
- ______________________________, Fon Kodu: DH-ŞFR, Dosya No:
115, Gömlek No: 73.
- ______________________________, Fon Kodu: DH-ŞFR, Dosya No:
112, Gömlek No: 99.
- ______________________________, Fon Kodu: Y-PRK –ASK, Dosya
No: 88, Gömlek No: 76.
- ______________________________, Fon Kodu: Y-PRK –ESA, Dosya

شیخعبیداهلل شَمزینی.

محمدرئوو توکلی ،تهران ،ناشر مصحح.13۶4 ،

عوامل داخلی در ناکامی جنب

 -نهری ،شیخعبیداهلل ،مثنوی تحفهاالحباا  ،بیه کوشی

سیید اسیالم دعیاگو ،ارومییه،

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1399.1.37.4.0

13۶۶ش.

نق

 -نیکیتین ،واسیلی ،کرد و کردستان  ،ترجمیه محمید قاضیی ،تهیران ،انتشیارات نیلیوفر،

1399  بهار، شماره سی و هفتم،سال دهم
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No: 2, Gömlek No: 71.
- ______________________________, Fon Kodu: Y-PRK –A, Dosya No:
2, Gömlek No: 54.
- ______________________________, Fon Kodu: Y-PRK–HR, Dosya
No:5, Gömlek No: 63.
- ______________________________, Fon Kodu: DH-ŞFR, Dosya No:
112, Gömlek No: 79.
- ______________________________, Fon Kodu: DH-ŞFR, Dosya No:
112, Gömlek No: 62.
- ______________________________, Fon Kodu: HR-SYS, Dosya No: 3,
Gömlek No:277.
- ______________________________, Fon Kodu: HR-SYS, Dosya No: 82.
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