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تاريخ دريافت7131/7/71 :

رسول پيروتي

تاريخ پذيرش131/ 5/4 :

چکيده

با توجه به اشتراک مذهبي حکومت عثماني با قسمتي از کردهاي ايران که هر دو سني شااع ي بودنا،
مذهب همواره يکي از دستاويزهاي اصلي حکومت عثماني براي جلب حمايت کردهاا باودهاسات و
ميتوانگفت مهمترين حربه عثماني براي کامرنا کاردن احساا يگاانگي ايان قاو باا حکومات
شي همذهب ايران توسل به اعتقادهاي مذهبي و پررن کردن اختالفهااي ماذهبي آناان باا حکومات
ايران بودهاست .اين پژوهش با بررسي سياست پاناسالميسم

( ). 6191 -6381و تاث ير

آن بر روابط کردها با حکومت عثماني به اين نتيجه رسي،هاست کاه ايان سالاان عثمااني باا اساتفاده
ابزاري از سياست پاناسالميسم و کوشش درراستاي اشاعه آن در ميان کردها کوشي،هاسات ازياکساو
مشارکت آنان را در سرکوب جنبش استقاللطلبانه ارامنه و عاصلهگرعتن و روياروييشان باا حکومات
شي همذهب ايران طلبکن ،و ازسويديگر براي رسي،گي به اه،اعش سپاه حمي،يه را در مياان کردهاا
تشکيلداد و ل اب مذهب بر آن کشي،؛ اما پيمان دوستي ميان
و عشق و احسا

و نماين،ه ارامنه ازيکطارف

ت لق تاريخي ديرينه کردهاا باه سارزمين نياکانشاان ازطارفديگار سياساتهااي

عب،الحمي ،را بهشکستکشاني .،روش تحقياق در ايان مقالاه توصايفي ا تحليلاي و شايوه گاردآوري
اطالعات نيز کتابخانهاي است.
واژگان کليدي :کردها پاناسالميسم

حمي،يه ارامنه.

.........................................................................................................................
 . * 6استاد دانشگاه شهي ،بهشتي(.نويسن،ه مسئول)Alibigdele.hist@yahoo.com :
 .دانشجوي دکتري تاريخ دانشگاه پيا نور.

38

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،2شماره  ،2پاییز و زمستان 3131

مقدمه
امپراتوري عثماني با عتح استانبول در سال  . 6848توسط سلاان

بهما،ت ننا ،سا،ه

اروپا را به عرصه تاخت و تاز خود ب،لکرد تا اينکه به مرور زمان و به علل متفااوت ايان امپراتاوري
رو به ض ف نهاد .اروپاييان براي گرعتن انتقا خويش و تالعي گذشته باهشا،ت درصا،د تعا يف و
اضمحالل امپراتوري اسالمي عثماني برآم،دن ،و يکي از بارزترين نمودهااي ايان تاالش پاس،اشات
حقوق اقليتهاي مسيحينشين امپراتوري باود کاه باه «مسائله شارق» شاهرتياعات؛ در ايان مياان
براي مقابله همهجانبه با غرب در پشت سنگر «اتحااد اساال »

امپراتوران عثماني بهويژه

پناهگرعتن .،کردها که يکي از کهنترين اقوا و نخستين حکومت آريايي عالت ايران (مادهاا) باه آناان
منتسب است پس از ظهور اسال بسان ديگر ايرانيان به اين دين گروي،ن ،و در راه گسترش و اشااعه
آن خالصانه کوشي،ن( ،ابريشامي  6888ص )698و در ميا،انهااي جنا

و جهااد يکاي از بهتارين

گروههاي پيشقراوالن اسالمي بودهان.،
عثمانيها با توجه به اشتراکهاي مذهبي خود با کردها ميکوشي،ن ،تاا بتواننا ،همکااريشاان را
جلبکرده از آنان در جهت مقابله با دشمنان بهويژه ايران بهرهبگيرن.،

پاس از م اها،ه

ارزنهالرو دو تالش بسياري براي اغواي کردهاي ساکن در مرزهاي غربي ايران انجا داده اما کردها
بهرغم مشارکت در جهاد ضا ،رو

و انگلايس و حمايات از امپراتاوري عثمااني در برابار دشامنان

غيرمسلمان با توجه به روحيه وطندوستيشان هيچگااه از اماراي بيگاناه عثمااني اطاعاتنکارده باه
تبليغات مسمو آنها توجهينکردن( ،عاروقي  6838ص )69؛ البته اشتباههاي مکاررر حاکماان اياران
شاي ،ميتوانست پارهاي از کردها را به دليل ت لقهاي مذهبي و حمايت از هممسلکانشاان در عثمااني
ض ،ايران به مي،ان جن

بکشان( ،مينورساکي  6836ص)13؛ اماا ايان مسائله باهنا،رت و تنهاا در

شراياي خاص رويدادهاست؛

در اين راستا پيشنهادميکن« :،ما ايرانيها باي ،با تما قاوا و ناه

بهعنوان يک تاکتيک موقتي بلکه بهعنوان يک استراتژي ابت و يک اصل در سياسات خاارجيماان از
حقوق لگ،مالش،ه کردها در ترکيه و عراق دعاع کنيم» (مستوعي  6883ص .)11
براي اجراي سياست پاناسالميستي

کردها را بهکارگرعت اما استفاده سلاان از کردها با

استفاده از دين اسال و مشکالت و پيام،هاي آن استثناء محسوب مي شاود و مياان کردهاا و اياران
عاصله ايجادنکردهاست؛ در اين خصوص پرسشهايي به ذهن متبادر ميشون ،و مقاله حاضر درصا،د
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پاسخگويي به پرسشهاي زير است -6 :ه،ف و انگيزه اصلي
سياست پاناسالميسم نه بودهاست؟؛  -آيا

از پشاتيباني و تقويات

با سياسات پااناسالميسام توانساته همکااري

کردها را براي رسي،ن به اه،اف خويش جلبکن،؟ و  -8آيا با اجاراي ايان سياسات کردهاا در ايان
دوره از ايران عاصلهگرعته به امپراتوري عثماني نزديک و در آن جذب ش،هان،؟
عرض نگارن،ه بر اين است که کردها با عالقهمن،ي زياد به اسال و حفظ سنرتهاي خويش به هر
ن،اي اسالمي پاسخ مثبت داده در ح ّ،توان خويش براي تحقق آن کوشي،هان ،و نظريه رايج در جهاان
اسال داير بر «وجوب اطاعت از خليفه براي حفظ و دعاع از اسال و مسلمانان» را سرلوحه اق،ا هااي
خود قراردادهان،؛ اما اين استجابت عقط درراستاي خ،مت به اسال بوده و درغيارايانصاورت حفاظ
مناعع خود را بر اراده سلاان تارجيحداده رابااه باا اياران و عالقاهمنا،ي باه هامناژادان خاويش را
عراموشنکردهان.،
در پژوهش حاضر که به روش کتابخانهاي و با بررسي منابع مختلف تهيهشا،ه سا يشا،هاسات
ضمن م رعي اجمالي سياست پاناسالميسم در دوره سلاان

اوضاع کردهاا در ايان دوره و

داليل رويآوردن سلاان به اين سياست واکاوي شود و به روشهاا و راهکارهااي سالاان باهمنظاور
جلب همکاري کردها براي نيل به اه،اف خويش ازجمله :استفاده از نقش شايوخ و تشاکيل نياروي
براي تحقيق و پژوهش در زوايااي مختلاف ايان

حمي،يه توجهشود .با وجود منابع عراوان در دستر

موضوع تاکنون پژوهش يا کتابي که بهطور مستقل ب،ان بپردازد مشاه،هنش،ه و پژوهش حاضر بار آن
است تا ح،ودي اين نقيصه را جبرانکن.،

الف -مفهوم پاناسالميسم و ارتباط آن با امپراتوري عثماني
پاناسالميسم يا اترحاد اسال نامي است براي يک اي،ئولوژي که در آن پيون،هاي عرامليتي اساال
جايگزين هرگونه پيون ،قومي و ملري ميشون،؛ نخستينبار خاورشناسان غربي براي نشاندادن سياست
هاي توس هطلبانه امپراتوري عثماني اين اصاالح را بهکارگرعتنا ،امّاا بيشاتر مسالمانان ايان واژه را
ساخته و پرداخته ذهن غرضآلود اروپاييها ميدانستن .)l-Ashmawy,1994:85) ،اين ان،يشاه از دهاه
 89س،ه نوزدهم ميالدي براي نشاندادن تفکر کساني بهکاررعتهاست که در مقابل سياستهاي م،اخلاه
جويانه کشورهاي غربي بر اترحاد مسلمانان پايعشردهان ،و

بهعناوان يکاي از برجساته

ترين روشنفکران مبلرغ اين ان،يشه ( )azmi ozcan,1977,23يا «بنياانگاذار» آن باهحساابآما،هاسات
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(هاميلتون  6839ص.)618
جنبش اترحاد اسال در دورهاي پ،ي،ار ش ،که جنبشهاي «اتحاد اسالو» و «اتحاد ژرمان» در اروپاا
سربرآوردن .،پاناسالميسم را در عرهن

سياسي امروز ميتوان باا اصااالح «اساال گراياي» متارادف

شمرد (اردوش  6838ص.)83
امپراتوري عثماني که با ادّعاي خالعت اسالمي خود را قيم و سرپرست مسلمانان مايدانسات باا
استناد به تالشهاي خود درراستاي اجراي سنرت غزا و جهاد بر آن بود تا با جلب حمايات مسالمان
حکومتي يکپارنه و مترح ،در جهان اسال ايجادکن ،و حکمرانانش بر اين نکته انگشتماينهادنا ،کاه
تنها رهبران مسلماني هستن ،که نهعقط مسئول قلمرو عثماني بلکه مسئول ديگر مناطق جهان اسال نيز
هستن( ،دهقان  683ص  )31و

(حکمراني  64 9-646 :ميالدي) بنابر همين ادعاا پاس

از نبرد نال،ران طي نامهاي به

(حکمراني 183-198:قماري) ما،عي خالعات بار هماه

مسلمانان ش .،داليل اين پيون ،عثماني با خالعت و ادعاي سرپرستي همه مسلمانان را شااي ،بتاوان در
ماهيت وجودي اين امپراتوري که بر غازيگري اسالمي بنياننهاادهشا،هباود و جايگاهشاان باهعناوان
مقت،رترين و پهناورترين واح ،سياسي جهان اسال دانست« .امپراتوري عثماني از آغاز بنيانگذاري تا
هنگا سقوط وقف پيشروي و دعاع از ق،رت ايمان و اسال بود .عثمانيها طاي شاش قارن باهطاور
تقريبي هميشه با غرب مسيحي در ستيز بودن،؛ در آغاز بهطور اغلاب موعقياتآميازي باراي تحميال
حکومت اسالمي بر قسمتي وسيع از اروپا تالشميکردن ،ولي پس از آن درگير دعاع طاوالني باراي
حفظ جلوگيري و بهت ويقان،اختن ض،حمله بيوقفه غرب ش،ن( »،لوئيس  6883ص )68؛ به همين
دليل تا زماني که اين امپراتوري سر پا بود بسياري از مسلمانان بهعناوان سانگري ضا ،توسا هطلباي
غرب و به نا اتحاد اسال ( )Pan-Islamismاز آن حمايتکردن( ،عنايت  688ص.)6 8
بهترين نمونه اعتباربخشي به ايان نمااد اتحااد اساال باا داشاتن عنااويني ماننا« ،دارالخالعاه» و
«داراالما » در کنار «دارالسلانه» را که نشان مقبوليت عا نيز براي آل عثمان بودهاست باي ،در مواجهه
(حک )66 1-6668 :با اين امپراتوري دانست؛ وي آن زمان که درص،د ترغيب سالاان
عثماني به شناسايي شي ه بهعنوان مذهب پنجم «ج فري» برآم ،از سلاان عثمااني باا عناوان «خليفاه
االسال » يادکردهاست (هاميلتون  683ص ) 94يا در سال  6348که اعغانهاا بار آن شا،ن ،تاا از
طريق ايران به جن

با روسيۀ درگيرِ جن

با عثماني برون« ،اهالي ممالک اعغانستان متفاقالقاول ياک

نفر ايلچي خ،مت شاه ايران عرستادن ،که امروز پادشاه اسال را با طايفه کفار غوغا و کاارزار اسات و
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بر عمو مسلمانان الز است که شرايط اعانت و ام،اد بهجاآورنا( »،نصايري  6886ص  .)41طارح
جام ۀ اسالمي يا اتحاد اسال ان،يشۀ
بوده که سلاان

و کساني همچاون

به منظور احياي اقت،ار عثماني در وهلۀ نخست و احياي خالعات اساالمي

در مرحلۀ ب  ،از آن حمايت کرد .هرنن ،اترحاد اسال به يکپارنگي هماه مسالمانان اعام از شاي ه و
سنري م اوف بود اما پارهاي از پژوهشگران ايراني آن را ابزار عثمانيها براي نيل به ه،عشان داير بار
الحاق آذربايجان ايران به قلمرو خود بهحسابآوردهان( ،دهقااني  6833ص  )11و اينکاه بتواننا ،در
پناه آن عتاوايي مت ،د مبنيبر وجوب جهاد با مسلمانان شي ه بگيرن .)Ramazani,1966 310( ،با آنکاه
جن

مسلمان بر عليه مسلمان با هر مذهبي که باش ،در تما مذاهب بر اساا

ناص صاريح قارآن و

ح،يث مشهور پيامبر (ص) در حجتالوداع حرمت دارد اما ب عي برآنن ،که عثمانيهاا مايخواساتن،
در پناه ان،يشۀ اتحاد اسالمي عتاواي مبني بر وجوب جهاد با مسلمانان شاي ه را بگيرنا( ،

Ramazani,

 .)1966: 310آنان تا واپسين لحظات حکمراني خويش از اين سياست بهره گرعتنا ،و باراي آنکاه باه
جن

جهاني اول نيز جنبۀ شرعي داده و سبب اتحاد مسلمانان جهان عليه متفقين شون ،بحاث اتحااد

اسال را پيش کشي،ن .،البته ص،ور عتواي مراجع تقلي ،شي ۀ مقيم عراق مبنيبار لازو دعااع از اترحااد
اسالمي و حمايت از امپراتوري عثماني با مشي بيطرعي اياران در جنا

جهااني اول باهطاور کامال

مغايرتداشت و حفظ اين خطمشي اعال ش،ه را براي ايران مشکلمايکارد؛ اماا بساياري از ايرانياان
خواستار حمايت از مترح،ين ش،ن ،که اين امر مؤي ،توعيق سياست اتحاد اساال در جلاب مشاارکت
شي يان در برههاي از زمان است.

ب -نگاهي به دوران عبدالحميد دوم
( ) 638 -6163سيونهارمين سلاان از سالطين امپراتوري عثمااني اسات کاه از
 86اوت  6381تا آوريل  . 6191حکوماتکارد .در ارزياابي شخصايت وي آراياي متفااوت ماارح
ش،هان« .،عالمب عون له ج لوه اظلم السالطين و اکثرهم لوما و سفکا لل،ماء بينما .المحبون وض وه عي
مرتبه الق،يسين و مازال اخاالف باين مبغعايه و محبياه باقياا حتاي آالن» (الاوردي  998ص )84
(دشمنان و مخالفان عب،الحمي ،وي را بهعنوان ظالمترين و خونريزترين سلاان عثماني ميشناساانن،
و است،اللميکنن ،که بيشتر از هر سلاان ديگر عثماني شايسته سرزنش است درحاليکه طارفداران و
مواعقان وي او را تا مرتبه پرهيزگاران باالميبرن،؛ اين اختالف ميان طارفداران و مخالفاان همچناان
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ادامهدارد) .وجه تمايز وي از بيشتر پيشينيان خود عالقه و دقت نظرش در اداره اماور خالعات حتاي
در موارد بسيار جزئي است .شخصيت و دقت نظر خاص وي و اهميت مسائل حکومات از منظار او
نقشي انکارناپذير در ايجاد تشکيالت مخوف جاسوسي و تالش براي کساب خبار از سراسار قلمارو
وسيع امپراتوري ايفاکرد؛ يکي از سفرنامهنويسان با اشاره به اين مسئله مينويسا:،
طرعت ال ين قادر به نابودي دشمنانش بوده زيرا در جميع مجاالس جاساو

«در

و آد مخفاي داشات»

(پيرزاده  6888ص  .)698کثرت لشکر جاسو ها که گفتهميش ،شمارشان در پايتخات بايش از 9
هزار نفر بود (الوردي  998ص)81
روزگار

را به حاکمي مالق تب،يلکرد .شارايط سياساي

(دورسون  6836ص  )814و زه ،و تق ّ،ماببي خااص شخصايت ايان سالاان

عثماني باعث ش ،تا وي از لزو اترحاد دنياي اسال که برگرعته از ان،يشه و تفکر

بود

سخن بگوي ،و تما تالش خويش را در راستاي اجراي اين سياسات باهکاارگيرد و پي،اسات اتخااذ
ننين مشي اي ازسوي صاحب نناان جايگااهي پيکاره عظيماي جام اه اساالمي را باهدنباال خاود
ميکشان،؛ نه مسلمين براسا

اصول شري ت و احکا عقهي اسال که خليفه را «اولواآلمر» و اطاعت

از اولوآلمر را اطاعت از «خ،ا» و «رسول» خ،اون ،بهحسابميآوردن ،عملميکردن ،و اين پايبن،ي به
سنت تاريخي خالعت اسالمي تا ب،انجا بود که

براي تساخير اصافهان از سالاان عثمااني

تثيي،يه خواست (محم ،امين  611ص 649

بسيار کوشي ،تا امپراتاوري عثمااني را

با اسلوب خالعت اسالمي و حاکميت بار امات اساال ادارهکنا ،و در مقابال خواساتههااي يهودياان
مقاومتي جانانه از خود نشانده،؛ تاآنجاکه توانست در مقابل است مارگري انگليس و پاولهااي يهاود
ايستادگيکن .،سياستهاي دين م،ارانه اين سلاان موجب ش ،که به پيشانهاد

مبنايبار ايجااد

دولتي يهودي در علساين پاسخ رد ب،ه ،و اعال کن ،کاه «علسااين خااک امات اساالمي اسات اگار
خالعت ازبينبرود يهود ميتوان ،ب،ون پرداخت هيچ هزينهاي علساين را تصااحبکنا( »،نااوخوش
 999ص .)68
اما عرجا وي نيز همچون

6و

شا ،کاه براساا

عتاواي شايخاالساال هاا از

.........................................................................................................................
 .سليم سو ( 8دسامبر  3/ 1 - 6816ژوالي  )6393از سال  6831تا  6398سلاان امپراتوري عثماني باود .تاا زماان
ترور ش،نش در انجا اصالحهاي زيادي در ساختار دولت عثماني س يکرد.
 .عب،ال زيز در سال  6 84متول ،و در ذيالحجه  6 88ق،رت را بهدستگرعت در سال  6 38به پاريس رعت و با ياک
دي،گاه تازه و به اصاالح روز اصالحطلبانه برگشت؛ وي عاقبت به اتها اسراف و تبذير در مقا سالانت باا عتاواي مفتاي
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را نه امين عتوي 6بلکاه ياک روحااني کاه

خالعت خلعش،ن،؛ با اين تفاوت که عتواي خلع

نماين،ه پارلمان هم بود نوشت و شيخاالسال را به امعاي آن وادارکردن( ،دورسون  6836ص)884
و با وي آخرين ستون خالعت عثماني عروريخت و عصاي اداره آن باه دسات تارکهااي جاوان کاه
ناسيوناليستهايي اعراطي بودن ،اعتاد.

پ -کردها در دوره عبدالحميد دوم
با شکلگيري امپراتوري عثماني و گسترش قلمرو آنها بخشي وسيع از کردساتان باه ايان قلمارو
منعم و شماري از کردهاا از ملال تاب اۀ آن شا،ن ،و باه دليال موق يات جغراعياايياي کاه مياان دو
امپراتوري واقع ش،هبود در دوره جن هاي ايران و عثماني در عصر صفويه [کردها] به مي،ان تاخت و
تاز دو ق،رت يادش،ه تب،يلش ،و آنها در بازيهاي سياسي گاه به نفع عثماني و گاه به نفع صفويان به
مي،ان رعتن ،و در قلمرو هر ق،رت توانستن ،امارتهاايي بازر

و ق،رتمنا ،ناون :ساوران باباان و

اردالن برپاکنن ،و درنهايت هر دو ق،رت در اواسط س،ه نوزدهم اين امارتهاا را برني،نا .،در دوره
که پس از برني،هش،ن امارتهاست کردهاا باا وصاف داشاتن حسارت حاذف ايان
امارتها در دل بهتبع حس ديني و اطاعت م،او خويش از آموزههاي ديني اسال در قرون متماادي
امر سلاان مسلمان را الز االجرا ميدانستن ،و سياستم،اران ترک هم که به اين روحيه آشنا بودن ،باه
نا خليفه مسلمانان و با نمادهاي خالعت اسالمي با کردها م املاهمايکردنا( ،موحاه مماه د حااجي
 991ص ) 96و حتي تشکيالتي نظامي را که در ميان آنان برپاکردن ،به اسم خليفه «حمي،يه» نا نهادنا،

تا ب،ينوسيله به نوعي پيون،ي م نوي بين امپراتوري و عشاير کرد ايجادکردهباشن.،
درکل سياست سلاان

درخصوص کردها موعقيتآميز بودهاست .او با عئودالهاي

کردي که تا آن زمان م،ا ض ،او شوري،هبودن ،بسيار مهرباان باود و باراي جاذب کردهاا از جاذباه
پاناسالميسم بسيار استفادهکرد (کن،ال عصمت شريف و وانلي  688 ...ص)18؛ همچنين قيا
را به طرف ايران منحرفکرده با بهاردهبارداري از ت لقاات ديناي کردهااي اياران مشاکالت
اعظم عثماني به تاريخ  6 18عزلش.،

 . 6در نهاد شيخاالسالمي عتواهايي که در پاسخ مسائل بود توسط امين عتوي نگاشتهميش ،اما در اين جريان وقتاي ناوري
اعن،ي امين عتوا از آمادهکردن عتوا خودداريکرد حم،ي اعن،ي که يکي از نماين،گان مجلاس و روحااني باود ماتن عتاوا را
آمادهکرد.
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عراواني براي دولتمردان قاجار عه ،ناصري ايجادکرد؛ ازديگرسو پس از حذف امارتهاا باا روحياه
زه ،و مق ،مببي خويش با شيوخ کُرد راباهاي بسيار نزديک برقرارساخت« .کاان االتصاال بيانهم و
بين بالط السلاان عب،الحمي ،الثاني قائما علي غالب» (روابط شيوخ با درباار عب،الحميا ،دو اغلاب
پاي،ار بود) (محم ،احم 991 ،ص .)896عب،الحمي ،در مواقاع لازو کردهاا را درراساتاي تحقاق
اه،اف خود بهکارميگرعت .ناسيوناليسم کرد که در اين دوره شرايط شکوعايي برايش عراهم ش،هباود
و بيتردي ،ميبايست از م عالت امپراتوري عصر

به نفع خود بهرهبگيرد باه ننا ،محفال

روشنفکري مح،ود ش ،و اين در حالي بود که «کردها محروميت و پريشاانروزگااري خاود را در آن
دوره نه از حمي ،باباي پرهيزگار بلکه از صاحبمنصبان بيليااقتي مايدانساتن ،کاه در اجاراي اوامار
سلاان کوتاهيميکردن( ،کن،ال عصمت شريف و وانلي و 688 ...ص .)11
در اين ميان ق،رتهاي اروپايي نيز بيکار ننشستن ،و با برقراري ارتباط با قبايل کرد کوشي،ن ،کاه
ناسيوناليسم کرد را در برابر سياستهاي عثماني بنشاانن ،و از آن باهعناوان حرباهاي باراي مباارزه باا
سياست اتحاد اسال عثماني بهرهبگيرن ،تا بيماري اين «بيمار اروپا» بيشتر ريشهب،وان،؛ سلاان نيز باا
ايجاد سپاه حمي،يه و تشويق تهاجم کردها باه ارامناه آناان را بيشاتر باه امپراتاوري وابساتهمايکارد
(صالبي  998ص .)488شاعران کرد در ابت،ا
کساني مانن،

را همچون ديگر ساالطين ما،حکردنا ،اماا

يکي از شاعران کرد پس از آشنايي با روشنفکران و حعور در محاعال

ادبي به نق ،و هجو اين سلاان اق،ا کرد که البته ايان تغييار رويکارد نسابتباه سالاان از تغييرهااي
ايجادش،ه در مناقه و رواج و گسترش احساسات ناسيوناليستي متث ر بود (تاله باني  996ص.)898
شيخ

که يکي از شااعران هجوگاو در ادبياات کاردي اسات و زبااني گزنا،ه هام دارد دربااره
ميگوي« :،کاش يک روز به ما باين هماايون راه دهنا ،تاا حميا ،خاان را بگاويم اي

اميرالمومنين ب ثت تو برخالف ب ثت پيغمبر است انات ماا ارسالت اال رحماۀ لل االمين» (تالاه بااني
 996ص.)864
نفوذ و رخنه سرمايهداري غرب و م،اخله اروپاييان در جهان اسال که دائم امپراتوري عثمااني را
به انجا اصالحات بهويژه رعايات حقاوق اقلياتهااي مسايحي عرامايخوان،نا،

را

نانارکرد خطرمشي و سياست پاناسالميستي را انتخابکن،؛ وحا،ت اساالمي در ايان دوران بايش از
آنکه ماهيتي مذهبي (کالمي-عقهي) داشتهباش ،سياسي -عرهنگي بود« .اين حقيقت که ناالش غارب
سياسي عرهنگي و اقتصادي بود و نه ديني موجب ش ،که جنبش وح،ت اسالمي نيز جنبشي سياسي
19
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باش ،و تنها به تقابل با غرب و ديگر دشامنان امپراتاوري م ااوف شاود (کااتم  6883ص .)611از
دي،گاه

نيز همسازگاري (وح،ت) اين دوره بيشتر در بارۀ است مار غارب قابالبررساي اسات

(حائري  6813ص .)38
رواج ان،يشه
زماني دوره

مبنيبر لزو اترحاد اسال و مسالمانان ازياکساو و شارايط خااص
ازديگرسو موجب ش ،که اين سلاان عثماني مسلمانان را به اترحاد عراخوانا،ه

سياست پاناسالميستي را در دستور کار خويش قرارده .،سلاان که خود زاها ،و صاوعيمانش باود
نارۀ مقابله با نالشهاي غرب و عائقآم،ن بر مشکالت داخلي را مبنا قاراردادن اساال و گاردآوردن
مسلمانان حول محور آن ميدانست .وي ژرعاي ته،ي ،غرب و اروپاييان را درککرده خود را به نارۀ
مقابله با اين دشمن تاريخي مسلمانان از طريق اتحاد مسلمانان و پيشگيري از سقوط خالعت اسالمي
ملز ميدانست .رويکرد پاناسالميستي مايتوانسات نژادهااي مختلاف امپراتاوري وسايع عثمااني را
بههمگرهزده حول محور اسال مترح،سازد .سيماي ظاهري اتحااد مسالمانان در پاارهاي از رعتارهااي
عملي سلاان ازجمله اعزا سفراي خويش به نقاط مختلف جهان اسال و دعوت مسلمانان به اتحااد
نمايان بود .او نماين،گان خود را به هن ،نين جاوا آسياي مرکزي و آعريقا گسيلکارد و ياادآور شا،
که «تنها پيروي از يک خليفه ق،رتمن ،مسلمان ميتوان ،آنها را به هم نزديک و متح،ساازد» (صاالبي
 991ص)696؛ در عرصه داخلي نيز اح،اث خط راه آهان حجااز در ساالهااي  6196تاا 6193
براي تسهيل مسير حجاج و زائران خانه خ،ا را ميتوان ارزن،هترين اقا،ا خليفاه در حمايات و رواج
ان،يشه پاناسالميستي بهحسابآورد؛ وي در کنار اين امور دستورداد تا قرآن در نسخ مت ا،د نااو و
همراه تار موي مبارک حعرت ختمي مرتبت در بالد اسالمي پخششود (عه لياوه يي  998ص .)618

ت -علل اتخاذ خطمشي پاناسالميستي عبدالحميد دوم
 اعزايش ارتباط نقاط مختلف جهان اسال به دليل ايجاد راههاي ارتباطي و انتشار روزنامههاي مبلراغاتحاد دنياي اسال ؛
 -مخالفت مسلمانان با ق،رتهاي بزر

و اشغال نقاطي از جهان اسال به دسات دشامنان اساال و

مسلمانان؛
 -انتشار عقاي،

در نقاط مختلف جهان اسال ؛

 نارضايتي مسلمانان از سياره اقتصادي ق،رتهاي اروپايي بر جهان اسال .16
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داليل باال به تقويت سياست پاناسالميستي خليفه انجامي ،و اعمال اين سياسات موجاب شا ،تاا
سلاان عثماني مسلمانان جهان را در برابر ق،رتهاي بزر

اروپايي قرارده ،که نشم طمع به خااک

امپراتوري دوختهبودن( ،موحه ممه حاجي  991ص  9و) 98؛ اما خطمشي پاناسالميستي سلاان
عثماني به داليل زير در ميان کردها نفوذکرد:
 کردها در مبارزه خويش دولت سلاان عثماني را حامي خويش ميشناختن،؛ اين سياست جواز غارت اموال و دارايي مسيحيان را صادرميکرد؛ اين سياست به اعزايش ق،رت شيوخ که بيشترين طرفداران را در ميان کردها داشتن ،ميانجامي،؛ اعزايش ته،ي ،مسيحيان به دليل حمايت ق،رتهاي اروپايي از آنان ضرورت اتحاد مسالمين باهداليل ت،اع ي را اجتنابناپذيرکرد و اين سياست موجب مشارکت کردها در جهااد ضا ،دشامنان
مسلمانان بهويژه ض ،رو ها ش.،
جالب است ب،انيم که حتي کردهاي ساکن در اياران نياز در جنا

باا رو هاا شارکتکردنا ،و

بارزترين مصاديق آن شرکت مرد بانه و جهاد آنان ضا ّ،رو هاا در  6168اسات (تاوکلي 6818
از قبايل کرد ايراني براي پيوستن به جبهه جهااد ضا ،رو

و

ص )688و نيز درخواست

اجابت اين دعوت ازسوي بيشتر قبايل کرد درخاالل جنا هااي ساال  . 6383-6388مياان رو

و

عثماني در همين راستاست (خه لفين  6186ص.)646
و شيوخ امپراتوري عثماني با درپيشگرعتن سياست پاناسالميسم ميتوانستن ،هريک از
طيفهاي جام ه را که رويکردي ديني داشتن ،بهخ،متبگيرن،؛ يکي از اين طيفها کاه در الياههااي
زن،گي اجتماعي امپراتوري بيشاتر نمودداشات و از شااخصهاا و محاررکهااي سياساي -اجتمااعي
امپراتوري محسوبميش ،شيوخ بودن.،

با اعاااي جايگااه بهتار باه شايوخ مايتوانسات

مري،انشان را بهخ،متبگيرد؛ ب،ين ترتيب با پاايينتارين الياههااي جام اه و مارد عاادي ارتبااطي
استوارتر برقرارسازد .شيوخ که در اجراي سياست پاناسالميسم همکااراني مناساب باراي
محسوبميش،ن ،از جايگاهي واال در ميان کردها بهرهمن ،بودن .،کردها «عالقه و اعتقادي شا،ي ،باه
کاه ماال اات زياادي بار جام اه کاردي

قول و ع ل مشايخ داشتهان( »،بلو  6881ص.)66

داشتهاست اشارهميکن ،که «کردها در رعتار مذهبي خويش به عرعان ماب ا،الابي ي و بااور قاوي باه
کارهاي خارقال اده و ايمان به اولياء بسيار توجهدارن( ،برونسن  683ص.)84
در نيمه س،ه نوزدهم امپراتوري عثماني امارتهاي کرد را که از زمان سلاان
1
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 )64 9و بهم،ت نن ،س،ه کنترل نواحي کردنشين را دردستداشتن ،برانا،اخت کاه باا حاذف ايان
امارتها خأل ق،رت در جام ه کرد بهوجودآم،؛ شيوخ با پرکردن اين خأل نقش سياسي پررنا تاري
کسبکردن،؛ از اين زمان تا برپايي احزاب به شکل ج،يا ،و تشاکيل طبقاه روشانفکر و دانشاگاهي
شيوخ بر رعيعترين ردههاي ساختار هر سياسي رهبري کردها نشستن،؛
مرحله دو در جنبش ملري کرد و مرحله مذهبي مينام( ،کونرا  6888ص  1تا
شيوخ تنها مرجع موجود در ميان کردها بودن ،سياست پاناسالميستي

6

ايان دوران را

)؛ در اين دوره که
بهتارين و بيشاترين

مخاطبان خويش را ياعتهاست.
اما در پاسخ به اين پرسشها که «آيا توجّه سلاان به تقويت نقش شيوخ به رهبري آنان در جنابش
ملي کرد انجامي ،يا خير؟ و آيا شخص خود وي نيز عالقهمن ،بود که شيوخ نقشي باالتر کسبکننا،؟»
بر اين باور است که اين سياسات باه تقويات

دي،گاههايي متفاوت ارائهش،هان،؛ ازيکسو

نفوذ رهبران کردستان انجامي ،زيرا با رش ،نفوذ احساسات اسالمي خودباهخاود مشاروعيت شايوخ
بهعنوان رهبران جام ه اسالمي اعزايشميياعت (برونسن  683ص  )88و درديگرسو
ايجاد سپاه حمي،يه را که از تب ات سياست پاناسالميستي

باود دليلاي محکام بار تمايال

سلاان براي کاستن از ق،رت شيوخ ميدان( ،اولسن  6888ص  .)81وي يادآور ميشود کاه شاورش
رهبري «سياسي و مذهبي» را در يک عرد متمرکزکرد و اين بر سلاان عثماني بسيار گران
بود؛ اما با حذف شيوخ بزر

و تقسيم قا،رت باه رؤسااي قبايال ايان رؤسااي کوناک باهآسااني

کنترلپذير بودن،؛ زيرا به نظر

شيوخ در احسا

ناسيوناليسم کرد و ع ّاالکاردن جنابشهااي

نظامي و استقاللطلبانه ملري کرد نقشي اساسيداشتهان( ،اولسن  6111ص .)6
در هر صورت يکي از مؤلرفههاي سلاان در اتخاذ خطمشي پااناسالميساتي و دعاوت باه اترحااد
جهان اسال تقويت صوعيگري و نقش شيوخ بود و در اين راستا پيون ،و نزديکاي هرناه بيشاتر باه
خانقاههاي دراويش و تکايا در رأ

برنامههاي حکمرانان و مثموران منصوب سلاان در تماامي نقااط

جهان اسال قرارگرعت (موحه ممه د حاجي  991ص ) 9؛ در اين ميان شايوخ شام،ينان کاه در
سايه قيا

بر قلمروي گسترده که پيشتر در اختيار امراي بوتان بادينان هکااري و اردالن

بود نن

از آناان باه

ان،اختهبودن ،در کانون توجّه خالعت عثماني قرارگرعتن ،و استفاده

جايي رسي ،که از طريق ايشان از حاکمان ايران براي آزار و اذيت سنريماذهبان بازخواساتکارد و در
تاريخ 6336/66/ 8

سفير کبير عثماني در تهران از حاکمان ايران خواست که خسارت
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واردش،ه به شيخ و خانوادهاش را جبرانکنن،؛ بهعنوان نماين،ه عثماني حتي پا را از گليم خود عراترنهاد
و هش،ار داد که «اگر ايران از پرداخت ننين غرامتي سربازبزن ،نباي ،احتمال بروز شورشهاي مشاابه
ديگر را دور از واق يت ب،ان( »!،حه مه باقي  999ص.) 86
سلاان

6

در پرتو همين رويکرد و براي نزديکي بيشتر به شيوخ

(6 98 -6894ها) را مانن ،مرش،ي بزر

به استانبول عراخوان ،و اين شيخ نامور نماين،ه خاود
از شيوخ کرد و ديگار رهباران

را به استانبول روانهکرد .سالطين عثماني بهويژه
ديني براي تشويق اين مرد به شرکت در جن

با ديگر ملل بهعناوان «غازا و جهااد» بهارهبردنا .،در

() 6383 -6388

شرکتي ع ّال

جن هاي عثماني با رو

و

از رؤسااي قبايال

داشتن( ،حوزيري  611ص)668؛ در همين جن ها و درپي دعوت

کرد ايران شماري از مرز گذشتن ،تا زير پرنم شيخ در جهاد ض ،رو ها بجنگن( ،خه لفاين 6186
ص )646و به اين ترتيب شيوخ نيز ن،اي سلاان را لبياکگفتاه مريا،ان خاود را باراي اطاعات امار
سلاان عراخوان،ن .،الز به يادآوري است که پارهاي از شاعران کرد اين اق،ا شايوخ و مري،انشاان را
در پيوستن به جبهه جهاد ض ،ق،رتهايي مانن ،رو

ساحينگري قلم،ادکرده آن را باا زباان شا ر

بهتق،يرکشي،هان:،

«ناکري به هاي و هويه ده ع ي رو

 --هه ر وه کو شيخي بوخارا و ئه ن،ه لاو »

(بااا اي ان هي ااهو و هاااي و هااوي همانناا ،ش ايخ بخااارا و اناا،لس امکااان دعااع رو
وجودن،ارد) (کويي  996ص .) 9
شيوخ نيز در اين دوره از عرصت استفادهکرده براي ارتقاي جايگاه سياساي اقتصاادي خاويش از
شرايط موجود و عالقه سلاان نهايت استفاده را بردن،؛ ننانکه
6193

پسار

در

به رياست سناي عثماني و ب ،ها به رياست شوراي حاکميت منصوب ش ،و شيوخ برزنجاي

.........................................................................................................................
 .حاج کاک احم ،شيخ از شيوخ طريقۀ قادريه در  6 93زادهشا،ه سالاان عب،الحميا ،عثمااني باه وي ارادتاي خااص
داشت؛ ازاينرو عواي ،شارباژير را به او بخشي( ،ادمون،ز  6881ص  38و زکي  6146ص  .) 8کاک احم ،در جنا
عثماني با روسيه ( 6 1ا )6 18مري،ان خود را به عرمان،هي نوهاش شيخ س ي ،باراي جهااد و کماک باه دولات عثمااني
بسيجکرد (توکلي ص  688تا  .)649از او کتابهاي بسياري در تفسير ح،يث و عقه باقيمان،ه که برخي به عارساي اسات
(زکي همان ص 8

و مردوخ روحاني  6886ج

و .) 8آرامگااه وي در مساج ،جاامع ساليمانيه زيارتگااه

ص

مرد آن سامان است (توکلي بي تا ص  681تا)649
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نيز بالغ بر شصت روستا را از سلاان عثماني گرعته پايگاه خويش را توس هبخشي،ن.،

ث -حميديه
در امت،اد سياستهاي پاناسالميستي و استفاده از ملل مسلمان تحت تاب يت باه
تقلي ،از هن هاي قزاق رو

(مينورسکي  6883ص )46نياروي شابهنظاامي 6حمي،ياه را از مياان

قبايل کرد سنريمذهب براي اجراي نقشههاي خويش تشکيلداد که در وعاداريشان به سلاان ترديا،ي
نبود (مک داول  6839ص )6 8و نا «حمي،يه» بر آن نهادن،؛ بهويژه که دعواي اتحاد اسال در مياان
بود و شرکت در اين نيرو براي حفظ اسال جهاد مق،
براسا

باهحساابمايآما .،عکار ايجااد ايان نيارو

منابع پس از کنگره برلين ( ) 6381به ذهن سلاان راهياعت که براسا

ماده 16ايان کنگاره

سلاان عثماني ميبايست ب،ون وقفه انجا اصالحات را در مناطق ارمنينشين پيگيريکنا ،و ارامناه را
از تهاجم کردها و نرکسها نجاتده( ،المحامي  6113ص)118؛ وي ب،ين وسيله مايخواساته باه
غربيان وانمودکن ،که عقط با اين تاکتيک ميشود کردها را مهارکرد؛ ازسويديگر با بهجانهامانا،اختن
برادرکشي کرد

رهبران عئودال عشيرهاي کرد و ارمنيها حرکتهاي ض ،ترک را بهسوي گرداب جن
و ارمني کشان( ،الزاريف بيتا ص.)683

با ايجاد اين نيرو به پيون ،م نوي خويش با کردها که سلاان به ص،اقت و دلسوزيشان
ايمانداشت و الزمه اجراي سياست پاناسالميسم او بود اعزود؛ بهويژه که پاس از قياا
تصميمداشت ق،رت شيوخ را کمکن ،زيرا انتقال مرکزيت از شيوخ باه رؤسااي قبايال امکاان کنتارل
بيشتري برايش عراهمميساخت (اولسن  6888ص)81؛ ازسويديگار امپراتاوري عثمااني باا داعياه
اترحاد اسال کردهاي ساکن در قلمرو روسيه را نيز به خود جذبکرد و اين در حالي بود که در جن
هاي پيشين شماري از قبايل کرد تابع امپراتوري عثماني از تزار حمايتکردهبودن( ،مک داول 6839
ص)6 3؛ به همين دليل رو ها با تبليغاتي سنگين کوشي،ن ،مانع پيوستن کردها باه حمي،ياه شاون،
(مظهراحم 6138 ،ص )1؛ از ديگار داليال اينکاه عثمااني باا گاردآوردن رؤسااي کارد در نناين
تشکيالتي از عرمانبرداري کردها مامئن ش،ه مانع جنبشهاي آزاديخواهانه و مليگراياناه کارد ماي
ش،؛ اعزونبراين استفاده از اين نيرو براي سرکوب ملرتهاي غيرترک که کردها نيز جزو آنان بودنا ،از
اه،اف تشکيل سپاه حمي،يه بهحسابميآم( ،مظهار احما 6838 ،ص )38و مايتوانسات وسايلهاي
.........................................................................................................................
1 . irregular force
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براي تقابل با ايران و ته،ي ،اين کشور نيز محسوبشود (جليلي و آخرون  611ص  )88و حاکمان
ايران به ته،ي،هايي که حمي،يه ميتوانست براي کشورشان داشتهباش ،واقف بودن( ،جليلي و آخرون
 611ص )46توضيح آنکه به دليل دوگانگي آييني ميان آذريهااي شاي ه ماذهب و کردهااي ساني
مذهب؛ و همچنين تا ان،ازهاي ع ،مشارکت کردها در ق،رت زمينۀ تحريکات باب عالي عليه دولات
ايران عراهم ميآم( ،برزويي  )64 :6883تا با تشکيل نيروي حمي،ياه در پاي دساتياابي باه اها،اف
خويش در ميان کردهاي ايران برآين ،و سرانجا اجراي اين سياست در کنار ت قيب همه اين اه،اف
با تغيير جهت اساسي سياست عثماني درراستاي ايجااد وحا،ت مياان مسالمانان نياز ساازگار باود و
حمي،يه و کردها از اصليترين ارکان اجزاي ننين رويکردي بودن .،باهرغام تماامي اها،اف بااال کاه
عثماني نشم به تحقق آنها دوختهبود حمي،يه واکنشي مستقيم در برابر اق،ا هااي روزاعازون ارامناه
همزمان با دستور تثسيس اين نيروي شبهنظاامي خاود از کردهاا خواسات تاا باا

بود.

پيوستن به نيروي حمي،يه از اسال و مسلمانان دعاعکنن ،و در جهاد مق،
همين اسا

مشارکتداشتهباشن ،و بار

در زمستان سال  6316در استانبول با حعور عالمان ديني و سران عشاير کرد کنگرهاي

عظيم براي کردها برگزارش ،و سلاان خود به دي،ار شرکتکنن،گان در کنگره رعت و بر مسئوليت کردهاا
در مقابل اسال و سرزمينشان که مورد ته،ي ،دشامنان اساال و مسالمانان اسات انگشاتنهااد (

Steven

.)Duguid’ 1973: 140

امپراتوري عثماني درازاي خ،مات کردها در اين تشکيالت شبهنظامي آنان را از بيشتر انواع خراج
و ماليات م افکرد و صالحيت دادگاههاي م،ني را درخصوص ص،ور حکم درباره آنان سالبکارد و
در مواق ي که در ع ّاليت و مثموريت بودن ،دستمزدي شايان به آناان اختصااصداد و با،ين ترتياب
رؤساي حمي،يه بر قبايل خويش ق،رت مالق ياعتن،؛ امپراتوري بهجز ايان اقا،ا هاا باراي تحکايم
بيشتر پيون ،سران عشاير با خالعت و امپراتوري و نيز بهمنظور تحتنظرگرعتن سران آنان در 631
م،ارسي با عنوان م،ار

عشايري (عشيرت مکتبلري) باراي عرزنا،ان رهباران عشااير بنيااننهااد« .از

رؤساي حمي،يه دعوتش ،که پسرانشاان را باه م،ارساي کاه در اساتانبول و کردساتان با،ين منظاور
تثسيسش،هبود بفرستن ،و ه،ف از اين اق،ا جذب ايان مارد در نظاا عثمااني باود .در ب عاي از
روستاهاي عم،ه حمي،يه دولت باه تثسايس ما،ار

باراي مارد اقا،ا کارد و ازآنجاکاه کردساتان

توس هنياعتهترين بخش امپراتوري بود اين اق،ا در نوع خاود بسايار مهام باود» (ماک داول 6839
ص )6 3و ننانکه

خاطرنشانميسازد «اين تشکيالت با موعقيت روبرو ش ،زيارا تارکهاا
11
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تصميمداشتن ،آن را بهصورت نيروي سرداران سابکاسالحه درآورنا ،و نناين کردنا( »،مينورساکي
 6883ص )4؛ اما ديگران بر اين باورن ،که بهجز شرکت در جن

يونان در ساال  6318و کشاتار

ارامنه اين سياست سلاان نن،انکه انتظارميرعت بهبارننشست و از  46عشيره کرد سااکن در قلمارو
امپراتوري عقط سيزده عشيره به اين تشاکيالت پيوساتن( ،موحاه مماه د عاه لاي  991ص .)688
عشايري مانن ،جافها و پش،ريها که باه اياران نزدياکتار بودنا ،و گااه در يايالق -قشاالق خاود
(کوچنشيني) به حوزه اقت،ار قاجارهاي شي ي وارد ميش،ن ،هرگز به آن نپيوستن( ،مظهراحم6838 ،
ص)33؛ حتي

در تلگراعي که به سلاان مخابرهکرد يادآور شا ،کاه نتوانسات پشا،ريهاا و

عشاير مناقه رانيه را به پيوستن به تشکيالت حمي،يه متقاع،کن( ،علي مراد  994ص  .)41کردهاي
يزي،ي 6نيز به دليل مخالفت با يکي از شروط پيوستن به سپاه حمي،يه (که دستکشي،ن از ديان خاود
پذيرش اسال بود) از امکان پيوستن به اين تشکيالت محرو ش،ن.،
برخالف تاريخنويسان مارکسيست اولين آشنايي کردها باا داناش نظاامي و اساتفاده ساپاه
حمي،يه را از انواع سالحها موجب تقويت ناسيوناليسم کردي مايدانا( ،اولسان  6888ص )88و در
کتاب قيام شيخ سعيد پيران خاطرنشانميسازد که «تثسيس حمي،يه براي بساط و تکامال ناسيوناليسام
کرد واج ،نتايج و عوارض مثبت و منفي بوده يکي از اين عواقب و آ ار بسيار منفي پ،ي،آم،ن کيناه
و دشمني ميان قبايل سنيمذهب و شي همذهب بوده که موضع و موق يتشان باهشا،ت باا ايجااد ايان
نيروي شبهنظامي تع يف ش،هبود (اولسن  6888ص .)8
بخشي از کردهاي عثماني علوي بودن ،و از حمي،يه آسايبي عاراوان دي،نا،؛ علوياان در دعااع از
جمهوري ج،ي ،ترکيه ض،

جنگي،ن ،و دليلي نميدي،ن ،که از شورشي باه رهباري

 که عرمان،ه بسياري از قبايل شرکتکنن،ه در حمي،ياه باود و علوياان از ايشاان آزار بساياردي،هبودن -،حمايتکنن.،
خاطرنشاانکاردهانا ،کاه ايان

ب عي از نويسن،گان کرد ازجمله

سرکردگان حمي،يه بودن ،که براي آزادي کردها در  6198جم يات آزادي کارد را تثسايسکردنا ،و
حمي،يه مانع ايجاد دولتي ارمني در خاک کردستان ش( ،ته ويله يي  969ص )661اما هماين ساپاه
.........................................................................................................................
 .از عرق «غُالت» که بيشتر در کردستان ايران و عراق زن،گيميکنن .،دين ايشان ق،يم و تحات تاث ير ادياان زرتشاتي و
مانوي قرارگرعته بهظاهر بايستي منسوب به «ايزد يا يزته زرتشاتي» باشان،؛ ي ناي ديان خا،ايي و پاس از اساال اعکاار
صوعيان بر آنها بسيار تث يرداشتهاست (مشکور  688ص  888تا .)888
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حمي،يه نهعقط مسيحيان بلکه مسلمانان را که شامل کردها نيز ميش ،تاراجکردن .،شکوايهناماههااي
ب عي از مناطق کردنشين خااب به امراي مناقه و اعتراض به ظلم و ستم حمي،ياه مؤيا ،ايان نظار
است (الزاريف  6131ص)693؛ ب ،ها از همين نيروها ض ،کردهاي درسيم و جناوب کردساتان کاه
ض ّ،استب،اد سلاان بهپاخاستهبودن ،استفادهش ،و سپاهيان حمي،يه درنهايات آلات دسات تارکهااي
جوان ش،ن،؛ آنان را «هن هاي سوارهنظا سبک اسلحه عشايري نا نهادن( »،کن،ال عصمت شريف و
وانليا  688ص.)13
بررسي ج،ول 6نشانميده ،که تالشهاي سلاان عثماني براي استفاده از راهکارها و خاطمشاي
پاناسالميستي در ميان کردها که با استفاده روشهاايي متفااوت باهاجرادرآما،ه درعمال هايچ نتاايج
بلن،م،تي براي شخص سلاان و امپراتوري عثماني بهبارنياورده بلکه نتايج عکس و گاه زيانباري نياز
بههمراهداشتهاست.

نتيجهگيري
با تشکيل امپراتوري عثماني ناخواسته بخشي از کردها از پيکره ايران جا،ا شا،ه باه قلمارو ايان
امپراتوري منعم ش،ن .،خالعت عثماني حکومتي مذهبي بود و سياستهاي مذهبي را در قبال اقوا و
ملل تحت عرمانروايي خود اعمالميکرد؛ اين امپراتوري در برهههايي از زمان که باا اياران شاي ي باه
جن

ميپرداخت نهايت توان خود را بهکارميگرعت تا با دامنزدن به اختالعاات ماذهبي ايرانياان را

در مقابل همنژادان خويش قرارده .،در دوره تاريخي مورد تحقيق ي ناي مقاارن ساالهااي  6138تاا
 6191ميالدي که

عرمانروايي عثماني را درقبعهداشت اروپاييان باه بهاناه حمايات از

ارامنه درعمل بهدنبال تثمين حقوق اقليتهاي مسيحي و باالتر از آن اعمال نفوذ در امپراتوري پهناور
عثماني و تجزيه اين قلمرو گسترده بودن،؛ اين امر عوامل ض ف امپراتوري عثماني را عراهمميکارد و
عتح بابي براي عروپاشي ت،ريجي آن بود عالوهبراين استقالل ارامنه موجب ميش ،کردها بخشي مهم
با تفان به ايان امار و باا آگااهي از احساساات

از سرزمين خود را ازدستب،هن،؛ لذا

مذهبي کردها درراستاي حفظ ق،رت و سلاه امپراتوري خويش سياستهاي مذهبي و پاناسالميسام
خود را اتخاذکرد؛ وي ازيکسو براي مهار ارامنه سپاهياني از کردها را سازمان،هيکارده باه سارکوب
مخالفان ازجمله به قتل عا و قلع و قمع ارمنيها پرداخت و حتاي در بالکاان از آنهاا باراي سارکوب
را بر دوش کردهايي ان،اخت که هيچ حق و عرصتي

يونانيان استفادهکرد و ازسويديگر بار سنگين جن
13
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جدول .1اقدامها و نتايج عبدالحميد از خطمشي پاناسالميستي
سياستها و اقدامهاي
عبدالحميد براي استفاده

نتايج

موارد و مصاديق

ابزاري از مذهب

تشکيل نيروي
شبۀنظامي حمي،يه

استفاده از نا و نمادهاي خالعت اسالمي
براي جلب نظر کردها و مشارکت آنها

شکاف در ميان کردهاي شي ه و سني
کشتار ارامنه

عتواي عالمان مسلمان و بهويژه عالمان
کرد

رش ،مهارت و توانمن،ي کردها در
استفاده از اسلحه و بهکارگيري اين
اسلحهها در شورشها و حرکتهاي
ملي کرد (براي نمونه شورش شيخ س ي،
پيران)

ارتباط با شيوخ

اعااي تيول و امالک به شيوخ (شيوخ

تقويت نقش و جايگاه شيوخ در ميان

برزنجي شصت روستا از سلاان

مرد (از اين دوره بيشتر رهبران سياسي

ه،يهگرعتن)،
شيخ به استانبول
دعوت از
-دعوت از شيوخ کساني مانن،

کردها از شيوخ بودن)،
کسب مناصب سياسي باالتر در پايتخت
پسر
و مراکز دولتي (

و

در  6193به رياست
سناي عثماني رسي ،و ب ،ها به رياست

براي شرکت در جن
جهاد ض ،رو ها

شوراي حاکميت منصوب ش)،

دعوت به اتحاد
مسلمانان

ايجاد خط راه آهن حجاز
اعزا نماين،گان خليفه به نقاط مختلف
جهان اسال

ناو قرآن و ارسال به مناطق مسلمان-

ايجاد احسا موقتي اتحاد اسالمي
 دعاع از امپراتوري عثماني در تقابل بادشمنان غيرمسلمان

نشين

جهاد اسالمي

شرکت کردهاي ايران (براي نمونه مرد
سردشت و بانه) در جن با رو ها

دعاع از امپراتوري عثماني در تقابل با
رو ها و مللي غيرمسلماني مانن ،ملل

شرکت دراويش و طرفداران شيوخ کرد
ايراني (براي نمونه شيخ عبي،اهلل) در
جن با دشمنان عثماني(رو و ملل

بالکان
قتل عا کردها توسط رو ها درحاليکه
عثمانيها کردها را ب،ون دعاع

بالکان)
شرکت
با رو ها

رهاکردهبودن،
ااع،ا سرکردگان کرد توسط نيروهاي
عثماني به دليل جانبداري از ايران

شيخ در جبهۀ جن

منبع :نگارنده
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در دعاع از خود ن،اشتن،؛ وي با توسل به همين سياست مذهبي ميکوشاي ،از کردهااي سانيماذهب
شاع ي بهعنوان اهرمي براي عشار ض ،دولت شي همذهب صفويه سودجوي،؛ کردهاا در هماين تاالش
مجّ،انه براي دعاع از اسال و اطاعت از خليفه مسلمين که در اين دوره به سلاان عثمااني اطاالقماي
ش ،هيچگاه بهطور کلي و کامل در مقابل ايران که بهمنزله وطن اصليشان باود قرارنگرعتنا،؛ آناان باا
درايت و شايستگي بهطور م،او عالقهمن،ي خود را به تااريخ و عرهنا
قرباني نگاه ابزاري

نش،ن ،و سياستهاي وي را نقشبرآبساختن .،عثمانيها وقتي حمايات

کردها از ايران را مي دي،ن ،در بسياري از جبهههاي جن
آن اع،ا سردار

اياران عراماوشنکردنا ،و

 6در نن ،سال پس از دوره

برخوردهايي بيرحمانه انجا دادن ،که نمونه
ي ني مقارن جن

اول جهاني بودهاست؛

عالوهبراين کردها در قبال ارامنه نيز به سياستهايي هوشمن،انه دستزدن ،و پاس از ساقوط عثمااني
در کنگرههاي پس از جن

براي رسي،ن تواعق با آنها گا برداشتن ،و ب،ين صورت سياست

در اين موارد بهشکستانجامي.،

فهرست منابع
 -7منابع فارسي
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Abstract
Given the religious commonalities between the Ottoman government and some
Iranian Kurds – both were Shafi’I Sunnis – religion was always an excuse for the
Ottoman government to attract the support of the Kurds. In fact, religious differences
were the most important weapon of the Ottomans to undermine cordial relations of
this community with the Shia government of Iran. The main objective of the present
study is to study the Pan-Islamist policies of Abdul Hamid II (1876-1909) and their
impacts on the relations of the Kurds with the Ottoman government. The findings of
the result indicate that the Ottoman Sultan, through making instrumental use of PanIslamist policy and his attempts to promote it among the Kurds, tried to attract their
participation in the suppression of the Armenian autonomous movement on the one
hand and pitting them against the Shia government of Iran on the other. By organizing
the Hamidiyeh Division among the Kurds and coating it with religion, Abdul Hamid II
tried to achieve his goals. However, the Friendship Treaty between Sherif Pasha and
representative of the Armenians on the one hand and the love and sense of
belongingness of the Kurds to their ancestral motherland on the other hand, defeated
Abdul Hamid II’s policies. The present research is a documental study.
Keywords: Pan-Islamism, Abdul Hamid II, Kurds, Hamidiyeh.
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